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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar os recalques de longo prazo em
areias basais, abordando como estudo de caso o Edifício Copan, localizado na região
central da cidade de São Paulo. O desenvolvimento do trabalho se baseou em revisão
bibliográfica sobre recalques e solos da região central da cidade de São Paulo e, em
pesquisas específicas, por meio dos resultados do monitoramento de recalques do
Edifício Copan e visita técnica ao local. Os recalques ocorridos desde a inauguração
do Edifício causaram alguns danos à edificação (trincas e fissuras), mas não
comprometeram o seu desempenho até a presente data. Investigações para
determinar a causa de tal fenômeno indicam que os recalques de fundação decorrem
de deformação elástica imediata e de deformações lentas nas camadas de argila
existentes nas camadas das chamadas “areias basais de São Paulo”. Os resultados
dos monitoramentos dos recalques permitem avaliar a velocidade com que estes
recalques se desenvolvem e seus possíveis efeitos na edificação, indicando que ainda
não há evidências de estabilização dos deslocamentos do Edifício Copan.

Palavras-Chave: Recalques; Fundação; Edifício Copan; Areias Basais;
Monitoramento.

ABSTRACT
Settlements of foundations: the case of COPAN Building
This paper is an analysis of the long-term foundation settlement on basal sands,
using the case study of Edifício Copan, a building located at the central region of the
City of São Paulo. The basis of this paper was a bibliographic review of documents
about foundation settlement and soils of the central region of the City of São Paulo,
specific researches, and the results of the settlement monitoring of Edifício Copan, as
well as a technical visit to the site. Since Copan´s inauguration, settlement caused
some damages to the building (cracks and fractures), but it did not compromise the
building performance up to this point. Investigations to determine the causes of such a
phenomenon indicated that the foundation settlements result from the immediate
elastic deformation and slow deformations of clay layers existing in the so-called "São
Paulo´s basal sands". The results of settlement monitoring allow an evaluation of the
speed at which such settlements develop, as well as their possible effects on the
building, showing no evidence that the displacements of Edifício Copan have already
stabilized.

Keywords: Settlements; Foundation; Edifício Copan; Basal Sands;
Monitoring.
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1 INTRODUÇÃO

Em toda obra civil ocorre recalque em fundações, sendo os recalques admissíveis
parte importante nas análises e projetos de fundações; o projetista deve definir um limite, a
partir do qual se considera problemática a segurança ou o desempenho da estrutura
(MILITITSKY, 2015).
De acordo com a ABNT NBR 6122 (2010) o recalque é definido pelo movimento
vertical descendente de um elemento estrutural. Quando o movimento for ascendente,
denomina-se levantamento. Define também o recalque diferencial específico como sendo a
relação entre as diferenças dos recalques de dois apoios e a distância entre eles.
O recalque pode ocorrer de forma imediata ou se desenvolver ao longo do tempo,
dependendo principalmente das características do solo. Todos os tipos de solos submetidos
a uma sobrecarga sofrem recalques, em maior ou menor grau, dependendo do carregamento
e das características geotécnicas. Os recalques tendem a se estabilizar com o passar do
tempo; solos argilosos, de menor permeabilidade, tendem a demandar um longo período até
a estabilização.
Particularmente em edifícios de múltiplos pavimentos, os recalques de fundação podem
comprometer o desempenho e até mesmo a estabilidade, sem considerar os danos estéticos
que muitas vezes representam o gatilho para que os usuários e moradores tomem ciência
do problema. Dentre diversos casos de ocorrência de recalques em edifícios, o presente
trabalho tem como estudo de caso o Edifício Copan, um marco arquitetônico da cidade de
São Paulo, que sofre as consequências dos recalques de fundações desde a sua
inauguração. A Figura 1 mostra a imagem promocional do Edifício Copan, na revista CNI,
em 1958.
O Edifício Copan, localizado na região central da cidade de São Paulo, foi projetado na
década de 1950 pelo arquiteto Oscar Niemeyer e suas obras deveriam ter iniciado em 1952,
mas, somente em 1953, o alvará de construção foi obtido e os serviços de terraplenagem
começaram (Figura 2 e Figura 3). Após alguns problemas imobiliários, o Banco Bradesco
comprou os direitos da construção e somente em 1961 as obras foram concluídas. De acordo
com o site do Edifício Copan, o Edifício (Figura 4) possui 1160 apartamentos distribuídos em
6 blocos, com 2.038 moradores e área comercial no térreo, com 72 lojas, além de cinema,
que atualmente é ocupado por uma igreja evangélica. No capítulo “Estudo de Caso” são
descritas em detalhes as características do Edifício Copan.
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Desde sua inauguração o COPAN sofre com problemas de recalques de fundação e o
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A.- IPT monitora os
deslocamentos de alguns pilares, a partir de pinos de recalques, associados a uma
referência de nível. A periodicidade das leituras da instrumentação varia e essas são
solicitadas pelo condomínio.

Figura 1: Edifício COPAN
imagem promocional.

Fonte: (GALVÃO, ORNSTEIN, 2007)
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Figura 2: Avenida Ipiranga, com o início da construção do Edifício Copan (seta
vermelha) em 1953.

Fonte: (FOTOLABOR, 1953)

Figura 3: Obras do Edifício COPAN em 1954.

Fonte: (GALVÃO, ORNSTEIN, 2007)
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Figura 4: Vista de parte da fachada do Edifício COPAN

Fonte: A autora (2018)
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
O objetivo principal deste trabalho é discutir os recalques de fundações, usando como
exemplo um caso real: o Edifício COPAN. Para tanto, são apresentadas as características
dos solos da região central de São Paulo e estudos de causas dos recalques, os quais
podem resultar em sérios danos à estrutura e, em casos críticos, até levar uma edificação
ao colapso.
2.2 Objetivos Específicos
Constituem os objetivos específicos da presente dissertação:
a) Compreender a causa principal dos recalques do Edifício COPAN; e
b) Avaliar o caso do Edifício COPAN, onde os recalques estão sendo monitorados
desde a sua construção e já foram feitas intervenções para reforço e estabilização dos
deslocamentos da edificação.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA
O problema de recalques em fundações foi avaliado por meio de pesquisas
exploratórias, utilizando-se documentos técnicos, artigos científicos, trabalhos acadêmicos
e entrevistas. O estudo de caso foi baseado em visita ao Edifício Copan e estudos de solos
na região onde o mesmo se encontra.
A elaboração da dissertação está, portanto, pautada em vários meios de pesquisas,
destacando-se;
•

Estudos sobre recalques de fundações e suas consequências;

•

Estudos sobre os tipos de solos da cidade de São Paulo;

•

Estudos específicos sobre o solo da região do Edifício Copan;

•

Consolidação das informações com base na experiência da autora, na revisão
bibliográfica, nas entrevistas com moradores e síndico do edifício objeto de
estudo, considerando sempre as normas técnicas aplicáveis; e

•

Análise dos dados obtidos por meio

de visitas, pesquisas e consultas aos

arquivos disponíveis que abordam o edifício.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
No presente capítulo apresenta-se uma breve descrição dos tipos de fundação
disponíveis e dos conceitos associados à ocorrência de recalques de fundação.

4.1 Fundação
Segundo Milititsky et al. (2008) “Fundação é um elemento de transição entre a
estrutura e o solo, seu comportamento está intimamente ligado ao que acontece com o solo
quando submetido a carregamento através dos elementos estruturais das fundações.” e;
“Uma fundação adequada é aquela que apresenta conveniente fator de segurança à ruptura
(da estrutura que a compõe e do solo afetado pela transmissão das cargas) e recalques
(deslocamentos verticais do terreno) compatíveis com o funcionamento do elemento
suportado”.
Fundação é, portanto, um elemento estrutural capaz de resistir à carga da edificação,
distribuindo para o solo numa tensão menor que sua capacidade de resistência, servindo
assim de interface entre o solo e a estrutura da edificação
4.1.1 – Tipos de fundações
As fundações são convencionalmente separadas em dois grandes grupos:
•

Fundações superficiais (ou “diretas” ou rasas”)

•

Fundações profundas

A distinção entre estes dois tipos é feita segundo o critério (arbitrário) de que uma
fundação profunda é aquela cujo mecanismo de ruptura da base não surge na superfície do
terreno. Como os mecanismos de ruptura de base atingem, acima delas, tipicamente duas
vezes sua menor dimensão, a norma ABNT NBR 6122/2010 determina que as fundações
profundas são aquelas cujas bases estão implantadas a uma profundidade superior a duas
vezes sua menor dimensão (Figuras 5 e 6) e a, pelo menos, 3 metros de profundidade.
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Figura 5: Ilustração de fundação superficial

Fonte: (VELLOSO; LOPES, 2012)

Figura 6: Ilustração de fundação profunda

Fonte: (VELLOSO; LOPES, 2012)

4.1.1.1 – Fundações superficiais (rasas ou diretas)
Fundações superficiais são constituídas por elementos de fundação em que a carga
é transmitida ao terreno predominantemente pelas pressões distribuídas sob a base da
fundação, e em que a profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente é
inferior a duas vezes a menor dimensão da fundação. Incluem-se neste tipo de fundação as
sapatas (Figuras 7 e 8), os blocos, os radiers (Figura 9), as sapatas associadas e as vigas
de fundação (Figura 10), como indica a ABNT NBR 6122/2010.
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Figura 7: Detalhes de projeto de sapatas isoladas (elevação e corte)

Fonte: (VELLOSO; LOPES, 2012)

Figura 8: Sapatas isoladas em execução

Fonte: (SILVA, 2017)
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Figura 9: Radier

Fonte: (LUDEMANN, 2010)

Figura 10:

Baldrames ou vigas de fundação, que sustentam as alvenarias de tijolos.

Fonte: (MARTINS, 2017)
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4.1.1.2 – Fundações profundas
Constituídas por elementos de fundação que transmitem a carga ao terreno ou pela
base (resistência de ponta), ou por sua superfície lateral (resistência de fuste) ou por uma
combinação das duas, devendo sua ponta ou base estar assente em profundidade superior
ao dobro de sua menor dimensão em planta e no mínimo a 3,0 m. Neste tipo de fundação
incluem-se estacas, como as do tipo raiz (Figuras 11 ), do grupo das chamadas estacas
escavadas, as estacas pré-moldadas (Figura 12) e os tubulões, mostrados na Figura 13
(NBR 6122/2010).

Figura 11: Etapas de execução de Estaca raiz

Fonte: (SERKI FUNDAÇÕES ESPECIAIS, 2011)
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Figura 12: Etapas de execução de estaca cravada (aço ou concreto)

Fonte: (SERKI FUNDAÇÕES ESPECIAIS, 2011)

Figura 13: Etapas de execução de tubulão a céu aberto

Fonte: (PEREIRA, 2018)
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4.2 – Recalques
Segundo a ABNT NBR 6122/2010, recalque é o movimento vertical descendente de
um elemento estrutural. Quando o movimento for ascendente, denomina-se levantamento.
Convenciona-se representar o recalque com sinal positivo.
Com a finalidade de melhor descrever e uniformizar a definição dos possíveis
movimentos das fundações, a Figura 14, extraída da referência clássica de Burland e Wroth
(1975) identifica o significado de recalques totais, recalques diferenciais, rotações relativas
ou distorções angulares. Quando um elemento de fundação se desloca verticalmente, é
configurado um recalque total. A diferença entre os recalques absolutos de dois elementos
da fundação é denominada recalque diferencial (ALONSO, 1991). O recalque diferencial
específico, também chamado de distorção angular (𝛿), é definido pela razão entre recalque
diferencial e a distância entre os elementos.
Figura 14: Recalques totais, diferenciais e rotações relativas

Fonte: (BURLAND E WROTH, 1975 APUD MILITITSKY, CONSOLI, SCHNAID,
2015)
Fig. 14 Definições (Burland e Wroth, 1975): (A) definições de recalques(s), recalques diferenciais (δs), rotação (θ) e deformação
angular (α);(B) definições de deflexão relativa (Δ) e deflexão proporcional (Δ/L) e(C) definições de inclinação (ω) e rotação
relativa (distorção angular) β
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•

Recalques admissíveis
O conhecimento do conceito de “recalques admissíveis” é importante em duas

situações: a primeira delas ocorre durante a etapa de análise e projeto das fundações,
quando é feita a estimativa do recalque das fundações e é preciso tomar a decisão relativa
quanto à adequação dos resultados obtidos com o comportamento desejado da estrutura.
Outra situação ocorre quando é feito o controle dos recalques, durante a construção da
estrutura ou na existência de dúvidas referentes a efeitos adversos externos, momento em
que precisa ser definido um limite a partir do qual se considera problemática a segurança ou
pode haver o comprometimento do desempenho da estrutura.
Já os efeitos dos recalques nas estruturas podem ser classificados em três tipos:
danos visuais ou estéticos, que não apresentam riscos de qualquer natureza, embora
causem desconforto aos usuários; danos que comprometam o uso e a funcionalidade da
construção e os chamados danos estruturais, que danificam a estrutura propriamente dita,
colocando em risco a segurança dos usuários (MILITITSKY; CONSOLI; SCHNAID, 2015).
Segundo Rebello (2008), os recalques naturais, causados devido às características
do solo, são de três tipos:
•

Recalque elástico: ocorre devido à aplicação de cargas em um maciço de solo. Esse
tipo de recalque é predominante em solos não coesivos, ou seja, em solos não
argilosos, sem que haja variação do índice de vazios. O mecanismo que predomina
é o deslocamento relativo dos grãos, com rearranjo das partículas sólidas do maciço.
É empregada a teoria da elasticidade para efetuar os cálculos do recalque imediato.
(Vargas,1978).

•

Recalque por escoamento lateral, quando ocorre a migração de solo da região mais
solicitada, para a menos solicitada; e

•

Recalque por adensamento, que é a diminuição do volume aparente, devido à
redução dos vazios existentes no solo em decorrência principalmente da expulsão da
água dos vazios.
De acordo com Rebello (1998), existem outras causas que conduzem à ocorrência
de recalques, que são devidas às ações externas e também devem ser consideradas.
São elas:
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•

Recalque devido ao rebaixamento do lençol freático, que decorre da execução da
infraestrutura de um edifício, ou mesmo da sua própria fundação. Esse procedimento,
em especial na presença de camada de solo compressível no subsolo, gera aumento
das pressões geostáticas nessa camada e, por conseguinte, provoca o recalque,
mesmo sem o aumento de cargas nas fundações.

•

Recalque em solos colapsíveis: segundo Cintra (1998), solos com alto índice de
vazios e baixo teor de umidade, apresentam as características básicas de solos
colapsíveis. Eles apresentam rigidez temporária, mantida pela cimentação entre as
partículas e por uma determinada pressão de sucção. O colapso se manifesta quando
este tipo de solo, sob uma determinada tensão, atinge um grau de saturação crítico e
ocorre a destruição da estrutura do solo, ou de parte dela, pelo enfraquecimento ou
dissolução completa dos pontos de cimentação, associado à diminuição da sua
pressão de sucção. O comportamento tensão deformação de um solo colapsível é
uma função contínua, enquanto forem mantidas as suas condições de baixa umidade
natural. Quando ocorre um aumento desta umidade, seu comportamento exibe uma
descontinuidade marcante, decorrente do colapso (Figura 15). É um recalque brusco,
sem variação da tensão aplicada e pode se repetir, caso o solo atinja novamente uma
condição de saturação crítica.

Figura 15: Ocorrência de colapso de um solo sob tensão e com inundação
artificial

Fonte: (CINTRA, 1998)

30
•

Recalque devido às escavações adjacentes às fundações: as escavações provocam
alívio de tensões no solo e podem instabilizar o maciço. O solo que sustenta a
fundação tende a migrar para a região escavada, fazendo com que ocorra o recalque.
A deformação no solo, não necessariamente, irá causar danos à estrutura. Se as
cargas que a fundação recebe forem uniformes e os recalques absolutos dos apoios
forem iguais, ocorrerá apenas o afundamento (alteração das cotas dos diferentes
níveis), provocando problemas de uso, porém não estruturais. A diferença de
magnitude dos recalques nos apoios - os denominados recalques diferenciais - como
ilustrado na Figura 16, pode provocar danos à edificação, e até mesmo levar a
estrutura à ruína parcial ou total (REBELLO, 2008). A primeira evidência do recalque
diferencial acontece nas alvenarias de vedação, quando presentes, por serem mais
frágeis. A sua ruptura ocorre devido ao efeito da força cortante, apresentando um
ângulo de aproximadamente 45º, conforme demonstrado na Figura 17. (REBELLO,
2008).
Figura 16: Recalque diferencial

Fonte: (REBELLO, 2008)

Figura 17: Patologia/trinca causada por recalque

Fonte: (REBELLO, 2008)
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5 ESTUDO DE CASO
Como estudo de caso, discute-se a ocorrência de recalques no Edifício COPAN,
inaugurado em 1966 e que está localizado no número 200 da Avenida Ipiranga, no centro
da cidade de São Paulo. É um símbolo da arquitetura moderna brasileira, concebido pelo
arquiteto Oscar Niemeyer (Figura 18). A Figura 19 mostra uma linha do tempo que foi
traçada a fim de demonstrar os principais acontecimentos no Edifício.

Figura 18: Vista geral do Edifício COPAN

Fonte: (AMORIM, 2015)
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Figura 19: Linha do tempo do Edifício COPAN

1950 : Conclusão
dos projetos

1953 :
Alvará e inicio
das obras

1955 : Início da
instrumentação

1966 :
Inauguração do
Edifício Copan

1980:
Construção da
linha vermelha
do metrô

2010:
Construção da
linha amarela
do metrô

2012: Última
leitura de
recalque
disponível do
edifício COPAN

Fonte: A autora, 2019
5.1 Características gerais do edifício
Projetado durante o boom imobiliário da década de 50, o edifício COPAN surgiu como
um monumento aos novos paradigmas da capital paulistana.
O “maciço COPAN”, como era chamado, foi o último projeto encomendado ao arquiteto
Oscar Niemeyer, num período em que ele foi convocado para executar alguns projetos de
caráter imobiliário na cidade de São Paulo.
O COPAN, em 2014, era o maior prédio de apartamentos da América Latina (Galvão,
Ornstein, 2007) e caracteriza-se por sua forma sinuosa.

Toda a estrutura do edifício foi construída em concreto armado. Como já mencionado, o
edifício possui um total de 1.160 apartamentos e aproximadamente 2038 moradores,
distribuídos em 32 andares. Um corte demonstrando suas principais características
arquitetônicas está apresentado na Figura 20.
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Figura 20: Corte longitudinal do Edifício Copan

Fonte: (OUKAWA, 2010)

Como mostrado na Figura 19, o prédio residencial é composto por seis blocos, que vão
do A ao F, e quatro partes definidas por juntas de dilatação. Nos desenhos do projeto, essas
partes são identificadas como corpos (Figura 21). O corpo 1 compreende o bloco A e parte
do bloco B, o restante do bloco B fica no corpo 2; o corpo 3 é composto pelos blocos C e D
e o corpo 4 pelos blocos E F.
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Figura 21: Planta do pavimento tipo do edifício COPAN

Fonte: (GALVÃO, ORNSTEIN, 2007)

5.2 Breve Histórico
A companhia Pan–Americana Hotéis e Turismo foi criada pelo Banco Nacional Imobiliário
(BNI) para administrar o “maciço COPAN”. Havia o interesse em buscar investimentos para
o aquecido mercado imobiliário paulistano da década de 50. Um estudo feito pelos arquitetos
americanos Holabird, Root e Burgee, foi elaborado em associação com o arquiteto brasileiro
Henrique Mindlin. (EDIFÍCIO COPAN, 2019)
Em 1952, vendo que o aguardado capital dos EUA não viria, o BNI abriu mão desses
estudos e chamou o arquiteto Oscar Niemeyer para desenvolver o projeto (EDIFÍCIO
COPAN, 2019).
À princípio, o projeto ocuparia um terreno de 10.572m2 e seria composto por 2 edifícios:
1 residencial de 32 andares e outro que abrigaria um hotel de 600 apartamentos. Os dois
edifícios seriam interligados por uma área comum por meio do andar térreo, com praças
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internas, um teatro de 638 lugares no primeiro subsolo e comércio. Acima do térreo existiria
um pavimento chamado foyer, que seria o acesso para o cinema de 1.628 lugares e, entre
este pavimento e as torres, existiria um terraço com lojas (EDIFÍCIO COPAN, 2019).
Em 1952, Oscar Niemeyer publicou na revista L`archiecture d`au jourd`hui um primeiro
estudo do conjunto (Figura 22). O prédio tinha aparência muito semelhante ao que
efetivamente foi construído, como mostra a Figura 23 (GALVÃO, ORNSTEIN, 2007).

Figura 22: Imagem do estudo inicial do “conjunto COPAN”

Fonte: (GALVÃO, ORNSTEIN, 2007)
Figura 23: Imagem do estudo final do “conjunto COPAN”

Fonte: (GALVÃO, ORNSTEIN, 2007)
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A obra de construção do edifício ficou a cargo da Companhia Nacional da Indústria e
Construção (CNI) e foi iniciada em 1952, mas somente em 1953 o alvará foi obtido e os
serviços de terraplenagem iniciaram. Devido a alguns problemas financeiros, a obra foi
interrompida várias vezes. Em 1957, um Banco comprou os direitos de construção e,
somente em 1961, as partes de alvenaria e concreto foram concluídas.

5.3 Características geológico – geotécnicas da região
Parte da cidade de São Paulo está localizada numa bacia sedimentar do período
Neógeno/ Paleógeno, de origem fluvio-lacustre, localizada ao longo da costa Atlântica da
região centro-sul do Brasil. A sua origem tectônica, bem como a alternância de regimes
torrencial e lacustre, que predominaram durante a época de sua formação, explicam a
extrema heterogeneidade dos seus solos (Marinho, Vargas e Vilar 1998).
Na Figura 24 é apresentada uma seção transversal esquemática e ilustrativa da
geologia da cidade de São Paulo. Nela é possível identificar os diversos solos ocorrentes
num trecho da cidade de São Paulo, estando o Edifício Copan localizado na parte central da
cidade, onde se observam camadas de argilas dispostas entre as chamadas areias basais.
Figura 24 – Seção geológica esquemática de trecho da cidade de São Paulo

Fonte: (Marinho, Vargas e Vilar 1998)
Os sedimentos que preenchem a bacia, acima de determinado nível, sofreram um
processo de intemperismo que deixou sinais, tais como a cor variegada e o pré adensamento
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por secamento, o que lhes confere características muito específicas. Os solos mais
superficiais foram submetidos a um processo de laterização, que deu origem às argilas
vermelhas, ricas em óxido de ferro. Em geral, ainda em idades antigas, estes solos foram
parcialmente erodidos e seus resquícios são encontrados nas partes mais altas da cidade.
Abaixo do presente nível de drenagem (cota 715) ocorrem argilas duras, cinzas-esverdeadas
(denominadas de taguá), com pressões de pré-adensamento muito elevadas. Finalmente,
há que se citar as areias basais, fofas a compactas, que preenchem o fundo da bacia,
assente sobre solos argilosos ou sobre o embasamento rochoso, e os aluviões do período
Quaternário, mais recentes, que se depositaram ao longo dos rios. Areias basais fofas
podem ocorrer em grandes profundidades em certas partes da região central da cidade,
assentes sobre sedimentos do Neógeno litificados, anomalia associada por Cozzolino (1996)
à falha tectonicamente ativa durante a fase de sedimentação.
Na geologia da Bacia Sedimentar de São Paulo, 80% é constituída pela formação
Resende, do Grupo Taubaté, que inclui as argilas cinzas–esverdeadas (taguá) e as areias
basais, sobre as quais encontra-se assente o edifício Copan. As citadas argilas vermelhas e
os solos variegados pertenceriam à formação São Paulo, também do grupo Taubaté. As
argilas verdes, maciças, intercaladas com argilas cinza escuras a pretas, expostas por
ocasião das escavações da Estação Barra Funda do metrô, foram correlacionadas à
depósitos lacustres da Formação Tremembé (grupo Taubaté). Sob os aluviões Quaternários,
dos Rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, ocorrem os sedimentos arenosos, estratificados,
com seixos de quartzo e quartzitos bem arredondados (Marinho, Vargas e Vilar, 1998).
A Tabela 1 apresenta um resumo das principais características dos solos dessas
formações, com ênfase para granulometria, plasticidade, consistência e coloração. Na
sequência (item 5.3.1.), apresenta-se uma descrição detalhada das características das
areias basais, cujo comportamento está diretamente associado ao desempenho do edifício
Copan.
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Tabela 1 – Propriedades das formações São Paulo e Resende
Formação

Predominância

Nome
popular
Argila Porosa

Argila

São Paulo

Solos
variegados

Granulometria

Plasticidade

Consistência

Cor

Argila porosa, siltosa pouco
arenosa
Argila siltosa, pouco arenosa
Argila siltosa, pouco arenosa

-

Mole/ média

Vermelha

-

Rija
Rija/ dura

Argila arenosa, pouco siltosa

-

Média/ dura

Areia fina e média argilosa

-

Medianamente/
compacta

Vermelha
Amarela/ cinza
/ vermelha
Amarela/
cinza/
vermelha
Amarela/
vermelha

Areia média a grossa argilosa
com pedregulhos finos e
médios
Argila siltosa, pouco arenosa

-

Areia

“Taguá”
Argila
Resende

Areia

Areias basais

Fonte: Adaptado do metrô 2012

Argila arenosa (areia fina e
média), pouco micácea
Argila arenosa, pouco siltosa,
pouco
micácea,
com
pedregulhos
Areia fina e média argilosa,
pouco siltosa, pouco micácea
Areia média e grossa pouco
argilosa
Areia média e grossa pouco
siltosa, com fragmentos de
quartzo e pedregulhos variados

Medianamente/
plástica
Pouco/
medianamente
Pouco

Medianamente/
compacta
Rija/dura

Idade

Paleógeno

vermelha

Rija/dura

Cinza
esverdeada
Cinza

Rija/dura

Cinza/ amarela
Paleógeno

Pouco

-

Pouco
compacta/ muito
compacta
Medianamente/
muito compacta
Medianamente/
muito compacta

Cinza/ amarela

Cinza/ amarela
Cinza/ amarela
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5.3.1. Areias Basais
Ocorrem no fundo da bacia, assentes quer sobre o embasamento rochoso
(consenso antes de 1992), quer sobre o taguá (Vargas et al., 1998). São areias pouco
argilosas (teor de argila entre 2 e 12%), constituídas de grãos pouco arredondados,
de cor amarelada ou cinza claro.
O maior obstáculo ao estudo dessas areias está na dificuldade em amostrá-las
no seu estado natural. Daí os poucos dados ainda disponíveis; existem, no entanto,
algumas informações esparsas (Negro et al., 2012).
A primeira delas refere-se à deformabilidade. Vargas (1961) determinou,
através de retroanálises de recalques de edifícios de mais de 20 andares, uma relação
Ev = 1000.y’. z, onde Ev é o módulo de elasticidade vertical, y’ é o peso específico
efetivo e z é a profundidade. Neste contexto, convém lembrar que Terzaghi (1955)
propôs uma expressão semelhante para o módulo Eh (horizontal) de areias, onde a
constante que multiplica o peso efetivo de terra y’ assumia valores médios de 200,
600 e 1500, conforme a sua compacidade fosse fofa, medianamente compacta ou
compacta.
A segunda diz respeito aos valores médios de alguns de seus parâmetros. A
Tabela 2 mostra valores obtidos por Teixeira (1970), ao analisar o comportamento de
areias basais como apoio de fundação de edifícios; e por Cozzolino (1972), nos
estudos para a construção da Linha 1 (Norte-Sul) do metrô de São Paulo.
Tabela 2 – Areias Basais
Características

Edifícios

Metrô

Edifícios

(Teixeira 1970)

(Cozzolino 1972)

(Vargas et al. 1998)

%<2 µ

-

-

4 - 15

e

0,69

0,5 – 0,9

0,6 – 0,8

w (%)

-

-

-

ϒn (kN/ m3)

19,4

19,0

-

Ø’ (CU)

-

32° - 35°

-

Fonte: (Teixeira, 1970)
Ev: Módulo de elasticidade vertical; Z: Profundidade; e: índice de vazios; w(%):Teor de umidade; γn: peso
específico natural; Ø’: angulo de atrito interno do solo
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Como a empresa de transporte do metrô planejou a linha pela Avenida Ipiranga
(Figura 25), foram realizadas sondagens à percussão (SPT) em frente ao prédio
(Figura 26). Embora não estejam exatamente sob o edifício, é possível conhecer
aproximadamente o perfil das camadas do solo, como mostra a Figura 27. Os dados
obtidos mostram que o nível da água está localizado em uma média de cinco metros
abaixo da superfície da rua de acesso (ou seja, acima do nível do subsolo 2 do
Copan). Existem vários tipos de solos em profundidade, embora existam apenas dois
tipos principais. O solo arenoso (areias basais) é localizado em uma grande área, bem
em frente à porção de maior recalque do Copan. Não foram disponibilizados dados de
sondagens do terreno do Edifício COPAN; as informações do mesmo não são
públicas.

Figura 25: Localização da linha amarela próxima ao Edifício Copan

Fonte: Ribeiro (2008)
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Figura 26: Localização dos pontos de sondagem

SP6053

Iso linhas de
recalque

SP6158

SP6052

SP6157

Fonte: Branco (2012)
Figura 27: Medições de SPT executadas na Avenida Ipiranga para subsidiar os
projetos do Metrô em 2007

metrô

SP6157

Fonte: Branco (2012)

SP6052

SP6158

SP6053
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5.3.2. “Creep” em areias basais
Vargas et al. (1998) abordaram a questão do “creep” ou adensamento
secundário das areias basais da cidade de São Paulo.
Com base em experimentação laboratorial, em que se simulou a sua formação,
e em dados do monitoramento de recalques de edifícios da cidade de São Paulo,
estes autores concluíram que o comportamento das areias basais é determinado por
dois aspectos:
a. Primeiro, pela óbvia predominância dos grãos de areia, do que resulta
baixos índices de vazios (ver Tabela 2) e pequena compressibilidade
imediata; e
b. Segundo, mesmo com pequenas frações de partículas com diâmetro<2µ,
os contatos se fazem também por meio da fração argilosa. Em trabalho de
meados da década de 1990, após examinar centenas de sondagens feitas
ao longo das linhas do metrô paulista, Cozzolino (1996) fez menções a
teores de argila na faixa 4 a 22%, portanto superiores às cifras
anteriormente citadas.
O segundo aspecto tornaria as deformações viscosas, isto é, dependentes do
tempo “secular”, como mostraram os ensaios de Feliciani e Pinto (1989) e os dados
de campo sobre o comportamento de fundações (Vargas, 1954 e Vargas e Moraes,
1989), mencionados anteriormente. E mais, segundo Cozzolino (1996), uma
sondagem na Av. Prestes Maia revelou camada profunda de areia fofa até a cota 660
m, com poucas e delgadas intercalações de argila siltosa dura, cinza esverdeada;
ocorrência semelhante, de argilas médias e rijas, já havia sido mencionada por Vargas
(1954) e constatada na

Av. Ipiranga por Machado (1963). Este último aspecto

reforçaria ainda mais a dependência dos recalques em relação ao tempo, envolvendo,
ademais, o adensamento secundário das delgadas camadas de argila.
Outro aspecto interessante do artigo de Vargas et al. (1998) refere–se à grande
heterogeneidade das areias basais, que podem ocorrer tanto no estado fofo, com N
do SPT de 2 a 6 golpes e resistências de ponta do CPT de 200 KPa a 300 kPa segundo
Machado (1963) apud Teixeira (1970), mais compacto, com N do SPT de até 36
golpes. Nas palavras de Vargas e Moraes (1998) “isto faz supor (mas não há
confirmação dessa hipótese) que, nesses locais (centro da cidade) as areias se
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disporiam em dois horizontes: um superior, de compacidade fofa, e outro inferior, mais
compacto, abaixo da cota 730”.
Em complemento a essa conjectura e tendo em vista que a densificação de
areias ocorre de forma mais eficiente por meio de vibrações, traz–se a observação de
Riccomini e Coimbra (1992) de que depósitos da Formação Resende, o que incluiria
as areias basais, devem ter ocorrido em estreita associação com zonas de falhas
tectonicamente ativas durante a sedimentação. Na mesma linha de raciocínio, mas
em direção oposta, Cozzolino (1996) associou a presença das areias basais fofas à
reativação tectônica de falhas sob os sedimentos da Bacia de São Paulo. Em suas
palavras, “os locais de ocorrência das areias basais fofas se alinhavam perfeitamente
com os pontos onde existiam sedimentos terciários hidrotermalizados (litificados) e
camadas de argilas siltosas rompidas e rebaixadas”. A rigor, os dois efeitos podem ter
ocorrido concomitantemente, isto é, a densificação de camadas mais profundas de
areais basais, confinadas pelo peso das camadas superficiais, que, estas sim, teriam
sofrido um processo de afofamento. No caso das areias basais preencherem antigos
paleovales profundos, fato relatado por Cozzolino (1996), efeitos de arqueamento
podem ter reduzido as tensões de confinamento, propiciando também o seu
afofamento perante vibrações.

5.4 Fundações do Edifício Copan
Dadas às características geológico-geotécnicas do local (camada superficial de
areia de baixa compacidade) do centro da cidade de São Paulo, todo o terreno, com
cerca de 11.500 m² foi previamente tratado com estacas, em uma proporção de 4
estacas/m², com uma profundidade de 6 metros cada, para depois se realizar a
fundação do próprio edifício, concebida em tubulões a ar comprimido (Edifício
COPAN, 2018). A quantidade de estacas chama a atenção, mas não há informações
sobre suas dimensões e seu posicionamento em planta.
Conforme relato do prof. Milton Vargas (1973), as fundações foram instaladas
sobre uma camada de areia e constituíram-se de tubulões a ar comprimido que
aplicam ao solo a tensão de 10 kgf/cm 2 (1 MPa). Entretanto a areia foi considerada
fofa para suportar essa tensão. Por esta razão decidiu-se compactar a mesma
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cravando-se estacas abaixo da cota das bases dos tubulões, por meio de um
suplemento.
Segundo Teixeira (1970) essas areias argilosas da região do Copan, apesar do
seu baixo teor de argila (≈ 12%), apresentam características de deformação
nitidamente semelhantes àquela de solos onde há predominância de argila.
Fundações profundas apoiadas nessas areias argilosas recalcam lentamente com o
tempo, e para tensões de 7 a 8 kgf/cm2 aplicadas pelos tubulões, resultam em
recalques totais e diferenciais.
Para evitar um dos problemas mais difíceis em estruturas tão longas, pois sua
base tem 140 metros em uma medida reta, o Edifício Copan foi construído em quatro
partes separadas, conforme Figura 20. Além disso, esse procedimento ajudaria a
evitar danos causados por eventuais recalques de fundação ao longo do tempo. No
entanto, os recalques foram observados no edifício desde a sua construção; no final
dos anos 50, ainda em construção, o edifício sofreu um considerável recalque nos
corpos 1 e 2.
Poucos anos após a conclusão da construção do edifício, na década de 1960,
vários elementos de reforço estrutural tiveram que ser construídos no subsolo (Figuras
28 e 29), a fim de atenuar os efeitos do recalque. Tratou–se de um acréscimo
estrutural, também em concreto armado, envolvendo vários pilares originalmente
curvos. Para apoiar as extremidades desse novo embasamento dos pilares, foram
enterradas estruturas chamadas “caixões”. Porém, os procedimentos de reforço não
interromperam a evolução dos recalques. O reforço das fundações foi realizado com
estacas mega*, cravadas reagindo contra a própria estrutura do prédio. As estruturas
de reforço acima descritas foram construídas em nove pilares, provavelmente para
conter os recalques que já se evidenciavam. Não foram disponibilizados detalhes da
execução dos caixões e estacas mega.

*Estaca mega: estaca introduzida no terreno por meio de macaco hidráulico reagindo contra uma estrutura já
existente ou criada especificamente para esta finalidade (NBR 6122/2010)

45

Figura 28: Pilar original, sem reforço

Fonte: Souza (2007)
Figura 29: Pilar após reforço

Fonte: Souza (2007)

O projeto de reforço estrutural original, como pode ser visto na Figura 30, mostra
o subsolo mais profundo do Copan como é hoje, sendo utilizado como garagem.
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Figura 30: Subsolo do Edifício COPAN

Fonte: BRANCO (2012)

5.5 Monitoramento dos recalques
A observação dos recalques do Edifício COPAN teve início em janeiro de 1955,
com a instalação de um Referencial de Nível Profundo (RN) e 19 Pinos de Recalque
(PR), distribuídos em pilares dos Blocos 3 e 4, também chamados de C e D.
Posteriormente as observações foram estendidas para os Blocos 1 e 2 (ou A e B),
instalando-se mais 21 instrumentos, num total de 40, conforme mostra a Figura 31. A
Figura 32 ilustra a evolução do recalque, desde o início do monitoramento até o fim
dos anos 70, em parte dos pinos de recalque, até a década de 1980. O monitoramento
dos recalques foi implantado e é acompanhado, desde então, pelo IPT – Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A, mas dados mais recentes não
foram disponibilizados pelo condomínio (último dado de domínio público data de
2012).
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Figura 31: Localização dos pinos de medição de recalques do Edifício COPAN

Fonte: BRANCO (2012)
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Figura 32: Evolução dos recalques dos pilares PR 28 a PR 32 do Edifício COPAN

Fonte: ALONSO (2018)

Os instrumentos encontram-se instalados no segundo nível do subsolo, sendo
que:
✓ o Referencial de Nível Profundo (RN), instalado em 11/05/1955, foi
substituído por novo instrumento em 25/09/1980, devido às avarias sofridas
pelo primeiro; e
✓ os Pinos de Recalque (PR) estão instalados nos pilares das estruturas do
subsolo, distribuídos conforme locação em planta indicada na Figura 30.
O nivelamento geométrico de precisão dos Pinos de Recalque é feito com nível
óptico, dotado de micrômetro (tipo Wild N3), e mira de ínvar, de acordo com o seguinte
procedimento:
✓ a) fixação da mira de ínvar no RN e estacionamento do nível óptico em
posição que permita a visada a uma série de pinos de recalque. Obtendose a leitura de ré no RN e a de vante no PR considerado, no mesmo ponto
de estacionamento do nível óptico, são feitos pelo menos mais dois pares
de leituras para obtenção da cota média do PR (média de três
determinações). Para isto, é feita a mudança da altura do instrumento de
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leitura. As especificações do aparelho permitem leitura por interpolação
visual no micrômetro até a casa do centésimo de milímetro;
✓ b) a seguir, desloca-se o aparelho de leitura para outro ponto, que permita
a visada a outros pinos de recalque, e assim sucessivamente, até que todos
os instrumentos sejam nivelados e as respectivas cotas determinadas;
✓ c) a cada etapa o caminhamento é fechado no RN, isto é, no ponto de
partida das leituras, o que permite a determinação do erro incidente no
procedimento e a sua respectiva correção, obtendo-se com isto maior
precisão nos trabalhos; e
✓ d) os recalques de cada instrumento são obtidos pela diferença de sua
cota na data da leitura e a respectiva cota inicial, determinada no início do
processo de controle dos recalques.
Na Figura 33, com base nos dados da instrumentação, o ajuste médio é plotado
(média simples de todos as medidas de recalque). Os recalques não diminuíram as
velocidades após a construção das estruturas de reforço. Isso acontece devido à
heterogeneidade do subsolo, com diferentes espessuras das camadas de argila e
areia, assim como pode ser visto adiante (Figuras 34 a 40).
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Figura 33 Gráfico da média de recalques do Edifício COPAN

Fonte: BRANCO (2012)
Os dados do monitoramento feito pelo IPT no Edifício Copan não mostram uma
tendência nítida de redução de recalques; as velocidades de desenvolvimento dos
recalques oscilam ao longo do tempo. Na Figura 33, pode-se observar que há duas
situações em que a velocidade de recalques aumentou claramente por algum tempo:
por volta do ano de 1975 e no ano de 2006. Possivelmente isso está relacionado à
construção das linhas de metrô próximas. Em reportagem do jornal Folha de São
Paulo em 2014, o atual Síndico, Afonso Celso de Oliveira, afirmou que após as obras
da Linha 4-Amarela do metrô, em 2008, o corpo 3 da construção cedeu 5 centímetros;
no entanto, essa afirmação não pode ser confirmada devido à falta de acesso aos
documentos oficiais do Edifício. Em nota, o Metrô considerou a tese “infundada e
precipitada”, alegando que medidas foram adotadas para “prevenir quaisquer
interferências” nas edificações do entorno das obras.
As Figuras 34, 35 e 36 mostram uma outra forma de interpretação dos dados,
feita por Branco (2012), considerando cortes feitos ao longo dos pilares do edifício
principal e suas respectivas fundações. Os resultados são apresentados em graus de
cor, cada um representando dez anos de recalque, o que permite visualizar como os
recalques ocorreram ao longo dos alinhamentos dos pilares. A linha tracejada
representa os níveis em 1965, o ano em que os reforços foram feitos em alguns
pilares, segundo Branco (2012).
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Figura 34: Planta com a localização dos cortes 1 e 2

Fonte: BRANCO (2012)
Figura 35: Corte 1 no terreno do Edifício COPAN, mostrando no eixo vertical os
recalques acumulados, em mm

Fonte: BRANCO (2012)

Figura 36: Corte 2 no terreno do Edifício COPAN, mostrando no eixo vertical os
recalques acumulados, em mm

Fonte: BRANCO (2012)
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Esses dois gráficos mostram uma importante conclusão, confirmada por Milton
Vargas, que atuou como engenheiro consultor de fundações, na época da construção
do COPAN. Um lado do edifício sofre com recalques mais elevados. Como apontado
por Vargas (1973), o IPT fez medições de recalque na área desde antes da construção
do Copan e descobriu que um lado do terreno era muito mais compressível que o
outro (Figura 37), o que poderia levar a recalques diferenciais indesejados.

Figura 37: Compacidade no solo do terreno do Edifício COPAN

Fonte: BRANCO (2012)

Ainda segundo o prof. Milton Vargas (Conferencia Regional Sul americana de
Edifícios altos, 1973), depois de completo, o edifício começou a inclinar-se no seu
canto norte, na direção este, conforme se mostra na Figura 38. A máxima distorção
atingiu 29 mm entre colunas distanciadas de 9 m, isto é, 0,32% (1:310), que segundo
o gráfico de Bjerrum (1963) indica que em edifícios estreitos (B< 15 m), aparecem
fissuras na alvenaria. Poucas patologias são observadas, apesar da magnitude dos
recalques, o que sugere que o sistema estrutural executado (4 corpos) absorveu e
redistribuiu as tensões.
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Figura 38: Linhas de recalque antes da refundação, em mm, no ano de 1967

Fonte: Milton Vargas (1973)

Fazendo uma análise sobre os recalques do Edifício COPAN e as camadas de
areias basais e, analisando a Figura 26, é possível perceber que o solo arenoso é
localizado em uma grande área coincidente com a porção do edifício onde ocorrem
os maiores recalques.
Baseado na Figura 38 e também nas Figuras 34, 35 e 36, onde as curvas de
recalque de 1956 a 2012 são apresentadas, e sendo que o ano de 2012 corresponde
à leitura mais recente feita pelo IPT, foi elaborado um perfil do terreno e, sobre este,
inseridas as curvas de recalque (Figura 39).
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Figura
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Fonte: A autora – 2019

A análise do gráfico na Figura 39 permite destacar que:
- O reforço de fundação alterou o comportamento médio do edifício em termos
de recalques;
- A média dos recalques não permite avaliar os recalques diferenciais (não
foram fornecidos dados suficientes para uma análise mais detalhada dos recalques
diferenciais entre os diferentes apoios); e
- As últimas leituras apontam maiores valores absolutos na região central do
edifício, diferentemente do que fora observado nos primeiros anos após a construção.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Apesar dos grandes avanços observadas na engenharia nos últimos anos ainda
se observa carência de estudos específicos de recalques em projetos de edificações
de pequeno porte. Normalmente, nestes casos, o foco da investigação está na
capacidade de carga do terreno. Além disso, há pouca participação de geólogos e
geotécnicos experientes em projetos de edifícios, embora as características
geológico-geotécnicas condicionem o comportamento deste e dos demais tipos de
obras civis.
A instrumentação das obras de edifícios é de suma importância e, além do baixo
custo, traz informações importantes na tomada de decisões. No entanto, ainda é
pouco utilizada no Brasil, podendo-se considerar o Edifício Copan uma exceção, pois
é monitorado desde a sua construção.
As investigações do terreno são comumente feitas basicamente pelo ensaio
SPT, a despeito das diversas técnicas hoje existentes, dividindo-se o solo em dois
grandes grupos: argilas e areias. Para areias, admite-se que os recalques são
praticamente imediatos e ocorrem durante as obras. A predominância de um tipo de
fração do solo (por exemplo, areia), nem sempre é o fator que condiciona o
comportamento do maciço (lentes de argila podem mudar o comportamento). Quando
se tem lentes de argila no meio de espessas camadas de areia, como no caso das
areias basais do centro de São Paulo, estudos sugerem que quem comanda o
comportamento em termos de recalques é a argila.
Muitos prédios da região central de São Paulo estão fundados sobre as areias
basais. No caso específico do Edifício Copan, o prédio teve um recalque maior na
lateral esquerda. Foi feito o reforço após a observação dos recalques, onde o
comportamento foi alterado e, nos gráficos com as leituras mais recentes (Figura 39),
os maiores recalques estão na porção central.
Essa informação confirma que o reforço modificou a tendência de
comportamento inicial. A construção da linha amarela do metrô em 2010 pode também
ter influenciado nesta mudança.
É importante documentar toda e qualquer interferência durante a construção.
Obras no entorno também precisam ser registradas (uma construção pode influenciar
em uma obra já concluída, já que não há delimitação de lotes nos terrenos do subsolo).
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A ocupação crescente do espaço subterrâneo urbano pode trazer consequências para
os edifícios antigos instalados na cidade, até então estáveis. No caso do Edifício
Copan, os dados sugerem que isso ocorreu devido às obras do Metrô. Maior atenção
também deve ser dada aos prédios históricos da cidade – o compartilhamento de
informações contribui para estudos mais aprofundados e decisões mais assertivas.
As informações sobre recalques e reforços do Edifício Copan não são públicas
e parecem não estar devidamente documentadas (não há histórico completo
disponível, incluindo dados de projeto e intervenções). Aparentemente, há uma
preocupação por parte dos atuais administradores em divulgar dados por conta dos
preços de mercado dos imóveis e lojas do edifício, que podem sofrer impactos com a
divulgação de que o edifício está recalcando. Tal situação dificultou a pesquisa aqui
apresentada.
Dados disponíveis não apontam que houve preocupação com recalques à
longo prazo no projeto original; houve sim preocupação com recalques diferenciais,
pois a estrutura foi concebida em blocos. Suspeita-se que havia conhecimento das
diferenças de compacidade do solo arenoso na época da concepção do projeto,
embora não tenham sido consultados dados da investigação inicial do terreno. Poucas
patologias são atualmente observadas no edifício, apesar da magnitude dos
recalques, o que pode ser reflexo do sistema estrutural executado (divisão em 4
corpos), que teria promovido a redistribuição das tensões.
Com relação às características do subsolo no local da construção do Edifício
Copan, pode-se afirmar que o conhecimento mais aprofundado das areais basais do
Centro de São Paulo se deu por causa das obras do metrô. A pesquisa realizada
mostra que o comportamento das areais basais se dá por dois aspectos principais:
•

Primeiro, pela óbvia predominância dos grãos de areia, do que resulta baixos
índices de vazios e pequena compressibilidade imediata; e

•

Segundo, mesmo com pequenas frações de partículas com diâmetro<2µ, os
contatos se fazem também por meio da fração argilosa.
Como sugestão para continuidade nas pesquisas, recomenda–se um

aprofundamento nas questões envolvendo as areais basais, tanto do seu “creep”,
quanto da sua heterogeneidade ao longo da profundidade.
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No que se refere à previsão de recalques de fundações, particularmente em
areias basais, como continuidade da presente pesquisa, sugere-se maior
desenvolvimento nos seguintes temas:
a) Maior investimento nos estudos preliminares de obras, com realização de
diferentes tipos de ensaios de campo e instrumentação específica para
acompanhamento de toda a obra (antes, durante e depois da execução); e
b) Coleta e ensaios em amostras de solo para obtenção de parâmetros que
subsidiem um estudo mais aprofundado do comportamento das areias basais e quais
as melhores soluções de fundação a serem adotadas.
Por fim, cabe destacar que a pesquisa aqui apresentada, apesar das limitações
resultantes da indisponibilidade de dados e informações documentadas, permitiu
confirmar a ocorrência de recalques de longo prazo em edifício que constitui um
patrimônio arquitetônico da cidade de São Paulo e que, por isso, requer maior atenção
e um plano de monitoramento específico para permitir uma melhor interpretação dos
eventuais impactos dos recalques das fundações na sua estabilidade global.
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