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RESUMO 

O presente trabalho tem como objeto de estudo o prédio do Fórum de Justiça da 

cidade de Atibaia, o qual se encontra interditado desde maio de 2014 por conta das 

trincas, rachaduras e desníveis encontrados em diversos pontos da edificação.  

A partir da análise de relatórios e laudos técnicos disponibilizados pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e pesquisa em bibliografia complementar, 

buscou-se inferir as principais causas das patologias estruturais constatadas nesta 

construção, patologias estas que podem ocorrer em outras edificações do mesmo 

porte.  

Ao término do trabalho, pretende-se que esta pesquisa seja utilizada por alunos e 

professores como um caso a ser estudado em disciplinas do curso de Engenharia 

Civil, tais como Mecânica dos Solos e Fundações e Estruturas, apresentando 

situações práticas com as quais o engenheiro pode se deparar em sua carreira 

profissional. 

INTRODUÇÃO 

O Fórum de Justiça da Comarca de Atibaia, cuja construção foi iniciada em 2001, foi 

inaugurado em 24/06/2003. Está localizado na Rua Dr. José Roberto Paim, 99 – 

Bairro da Ressaca – Atibaia/SP. Desde o ano de 2006, o edifício, de 

aproximadamente 5.000 m2 de área construída, vem apresentando recalques em 

sua estrutura e, por consequência, diversas patologias associadas a esse fenômeno 

tais como fissuras e trincas na alvenaria, desprendimentos de acabamentos, 

desnivelamento de piso, deformações de pilares e na alvenaria. Em maio de 2014, 

após inspeção determinada pelo TJSP e posterior elaboração do laudo técnico, foi 

recomendado que escoras fossem feitas em partes do edifício e sobrecargas fossem 

retiradas dos pavimentos superiores, além de monitoramento dos recalques e 

investigação de danificações e vazamentos nas canalizações, devido à 

movimentação do edifício. Diante da ameaça à segurança de todos aqueles que 

frequentavam o Fórum, foi determinada a interdição do prédio. Posteriormente, em 

dezembro de 2014, um relatório técnico foi elaborado elencando uma série de 

medidas que deveriam ser tomadas para que as patologias apresentadas fossem 

sanadas e o Fórum pudesse ser reaberto.  



OBJETIVOS 

Realizar um estudo aprofundado acerca das prováveis causas de patologias na 

fundação do prédio do Fórum de Atibaia e suas consequências para a estrutura 

desta e de outras construções; aprofundar e expandir os conhecimentos adquiridos 

nas aulas do curso de Engenharia Civil, aplicando-os a um caso real e passível de 

ocorrer no exercício da profissão; provocar uma reflexão sobre a responsabilidade 

dos profissionais de engenharia em uma obra de tamanha importância para a cidade 

e região; produzir um material que possa ser usado posteriormente por alunos e 

professores como estudo de caso para uma ou mais disciplinas do curso de 

Engenharia Civil. 

METODOLOGIA 

Análise de relatórios e laudos técnicos elaborados por empresas contratadas pelo 

Tribunal de Justiça de São Paulo, com um estudo aprofundado, através de 

bibliografia complementar, dos procedimentos utilizados por estas empresas para a 

identificação das patologias encontradas no edifício e de suas causas, bem como 

das soluções apontadas para que se possa levantar esta interdição. Inspeção visual 

através de visita técnica ao Fórum, acompanhados por um engenheiro perito, a fim 

de se observar as patologias estruturais relatadas.  

DESENVOLVIMENTO 

O terreno da região da construção encontra-se em uma área de várzea do Rio 

Atibaia, o que deu origem a um solo do tipo Depósito Aluvionar. Conforme 

informações extraídas de arquivos eletrônicos do Núcleo de Geotecnia da 

Universidade Federal de Juíz de Fora, esse tipo de solo é formado pelo transporte e 

deposição de materiais erodidos nos leitos e margens de cursos d’água, o que pode 

torná-lo inadequado para a implantação de fundações, por não oferecer a resistência 

necessária aos pilares da estrutura. 

Além disso, desde 2009 a região vem sofrendo com intensas variações nos índices 

pluviométricos, alternando períodos de grandes cheias e estiagens, acarretando 

alterações de nível em seu lençol freático. Essa alteração muda drasticamente as 

propriedades de suporte do terreno. 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir das análises dos laudos e da visita técnica que realizamos, pudemos 

verificar até o momento que, embora o tipo de solo do local da edificação seja 

inadequado para se construir, há meios de fazê-lo com segurança, realizando um 

aterro eficiente e estaqueamento de pilares especiais. 

Segundo engenheiro perito consultado, o projeto estrutural foi feito de forma 

adequada e dimensionado corretamente para o tipo de estrutura e tipo de solo da 

construção, o que sugere a possibilidade de que a execução da obra não foi 

realizada de forma apropriada. Se isso for comprovado, deve-se atentar sobre o 

encargo do engenheiro responsável em acompanhar e fiscalizar a obra desde o 

início até a inauguração do prédio, evitando assim possíveis falhas e alterações não 

previstas no projeto.  
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