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EM RAZÃO DAS DIMENSÕES 
REDUZIDAS DO TERRENO, A OBRA, 
CONCEBIDA EM CONCRETO APARENTE, 
EXIGIU INOVAÇÕES SEM PRECEDENTES 
DOS PROJETISTAS DE ESTRUTURAS, 
POIS DEMANDOU OTIMIZAÇÃO 
DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, 
ESPECIALMENTE DOS PILARES, DE 
MODO A AMPLIAR ESPAÇOS INTERNOS, 
BEM COMO AS VAGAS DE GARAGEM. 
ASSIM, FOI PRECISO USAR CONCRETO 
DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO O 
LEOPOLDO 1201 O PRIMEIRO NO 
BRASIL A USAR A CLASSE C90 COM 
FCK AOS 28 DIAS NOS PILARES
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TECNOLOGIA A 
SERVIÇO DA ESTÉTICA

R ecentemente a cidade de São Paulo 
ganhou o mais novo edifício em con-
creto aparente. Construído na Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Jr., n. 

1201 no bairro do Itaim Bibi, zona Sul da ca-
pital paulista, o Ed. Leopoldo 1201 conta com 
o que há de mais moderno em tecnologia de 
concreto e de sistemas construtivos em con-
creto aparente.

O projeto de arquitetura buscou dar ênfase 
à volumetria e ao design, com linhas biofílicas 
nas fachadas em concreto aparente, resultan-
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do um desenho único e marcante, assim 
como em um desafio sem precedentes 
para a engenharia de execução.

Projetado em um terreno bastante limi-
tado, e com a necessidade de se ter um 
apartamento por pavimento, o que de-
mandou muita criatividade dos projetistas 
na tarefa de conseguir projetar dimensões 
otimizadas dos elementos estruturais, es-
pecialmente dos pilares, de modo a garan-
tir a maximização do espaço interno, bem 
como das vagas de garagem.

A fachada principal, para a Rua Leopol-
do, deveria marcar a obra. Além de qua-
tro modelos de varandas que variariam 
nos pavimentos, só eram permitidos 2 pi-

lares com dimensões limitadas e grande 
área de influência:

Dessa forma, uma parte dos pilares teve 
que ser concebida com uso de concretos 
de alta resistência, sendo o Ed. Leopoldo 
1201 o primeiro edifício do Brasil a adotar 
a classe C90 com fck aos 28 dias, medido 
em corpos de prova cilíndricos, para di-
mensionamento dos pilares.

Atendidas as necessidades de dimensões 
dos pilares, criou-se uma “régua” de variação 
da resistência buscando uma otimização de 
custos e condições de trabalhabilidade.

Em função da necessidade de compati-
bilizar estrutura e vagas de garagem e ar-
quitetura do embasamento vários destes 

pilares foram transicionados no nível do 
pavimento térreo.

Os desafios complexos, arrojados e 
inovadores indicavam a necessidade de 
muito planejamento, controle e formação 
de uma equipe multidisciplinar de proje-
tistas, consultores, construtora e forne-
cedores experiente e de alto nível. 

Vale também destacar a perfeita harmo-
nia e integração mantida por todos esses 
agentes com a Incorporadora e Construto-
ra Nortis ao longo do período da obra. Cla-
ro que essa sintonia fina foi facilitada pelo 
fato de que os propósitos da Nortis, qual 
sejam aqueles voltados ao uso de métodos 
construtivos tecnologicamente avançados, 
foco em projetos com forte predomínio 
da mais requintada arquitetura e atenção 
especial às novas tendências construtivas, 
coincidiam com os de todos os demais en-
volvidos com o projeto. 

O resultado de todo esse esforço conjunto 
acabou se concretizando, tanto na boa re-
ceptividade do edifício no mercado imobiliá-
rio paulistano, quanto no reconhecimento do 
projeto por parte de importantes instituições 
ligadas à engenharia aqui e até no exterior. 
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PILARES COM DIMENSÕES LIMITADAS FORAM FUNDAMENTAIS PARA PERMITIR  AMPLOS 
ESPAÇOS INTERNOS NOS APARTAMENTOS DISPOSTOS UM POR ANDAR



13

Prova disso é que a obra e o projeto, por 
meio da indicação do IBRACON – Instituto 
Brasileiro do Concreto, conquistaram o 1º 
lugar no prêmio Excellence in Concrete Cons-
truction Awards do ano de 2021, na categoria 
Edifícios Altos (High-Rise) promovido pelo 
ACI – American Concrete Institute, durante a 
ACI Fall Convention 2021, ocorrida de forma 

on-line no último mês de outubro, concor-
rendo com outras nove obras significativas 
de países como EUA, Canadá, Índia, Itália e 
Filipinas. Sendo a primeira obra da américa 
latina a conquistar este prêmio. Foi a primei-
ra vez que o IBRACON, que é parceiro da ACI 
há mais de 30 anos, recebeu a incumbência 
de indicar obras brasileiras que se destaca-

ram no uso do concreto para a premiação 
da instituição americana.

O projeto foi ainda contemplado com 
menção honrosa no Prêmio Talento, 
promovido pela ABECE – Associação 
Brasileira de Engenharia e Consulto-
ria Estrutural, coincidentemente tam-
bém no mês de outubro de 2021. 

No âmbito dos elementos em concreto 
aparente, sabe-se que a cidade de São 
Paulo apresenta uma atmosfera agressiva 
ao concreto, e a exposição do material di-
retamente ao ambiente externo demanda 
cuidados adicionais desde a dosagem até 
o controle de fissuração no projeto.

De modo a atender de forma adequada 
aos requisitos de durabilidade colocados 
pela ABNT NBR 6118 e igualmente prote-
ger o aspecto estético do concreto apa-
rente ao longo do tempo, foi especificado 
para os trechos em concreto aparente das 
fachadas um concreto especial, autoaden-
sável, de baixa retração e com resistência 
característica à compressão de 50 MPa.

Esse concreto especial aplicado nas 
fachadas tem como característica inibir 
o acúmulo da fuligem, oriunda principal-
mente da poluição atmosférica e que é 
responsável pelo manchamento perma-
nente do concreto aparente. Essa carac-
terística se deve a baixíssima porosidade 
desse concreto e sua alta compacidade.

Outro ponto muito importante da exe-
cução das fachadas foi a demanda pela 
arquitetura de uma textura ripada, onde 
o concreto deveria reproduzir o mais 
fielmente possível a textura da madeira 
natural, e isso foi possível através do uso 
de um concreto com características de 
autoadensável, cujo resultado foi uma 
perfeita reprodução dos moldes.

PROTÓTIPOS PRODUZIDOS NA FASE DE DESENVOLVIMENTO
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Aliás, em se tratando de concreto apa-
rente, pode-se dizer que o seu aspecto 
superficial resultante é tão bom quanto a 
qualidade da forma que o molda, e nesse 
aspecto há ainda um grau de dificuldade 
maior, devido às linhas reentrantes dos 
balcões e trechos invertidos.

Devido a essa complexidade, foi neces-
sário um trabalho extenso de planejamen-
to, tendo iniciado cerca de 6 meses antes 
do início das obras, período em que foram 
estudados os materiais disponíveis para os 
traços e também foram produzidos protó-
tipos de diversos tipos para avalição desde 
os aspectos estéticos até para o treinamen-
to das equipes responsáveis pela execução.

O estudo dos protótipos proporcionou 
diversas informações importantes, resul-
tando também em ajustes de projetos, e 
nesse aspecto se destaca a intensa intera-
ção que houve entre as disciplinas de arqui-
tetura, estrutura e tecnologia do concreto, 
que durante a fase de desenvolvimento ti-
veram uma intensa troca de informações e 
modo que a obra teve seu início com todos 
os projetos finalizados e compatibilizados.

A fundação do Ed. Leopoldo 1201 con-
ta também com uma sapata de grandes 
dimensões com volume aproximado de 
400 m³ e fck de 40 MPa, tendo sido ne-
cessário medidas para controle oriundo 
do calor de hidratação do cimento. Dessa 

forma procedeu-se com inicialmente com 
uma simulação numérica, via método dos 
elementos finitos, com objetivo de prever 
o calor de hidratação gerado e com isso 
prescrever o procedimento executivo da 
sapata bem como as medidas para mitigar 
a retração térmica e controlar a tempera-
tura do concreto nas primeiras idades.

DESENVOLVIMENTO 
DO CONCRETO E 
SUSTENTABILIDADE

O desenvolvimento de um traço de 
concreto de alta resistência requer um 
estudo criterioso dos materiais dispo-
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OPERAÇÃO DE CONCRETAGEM DA SAPATA DE 400 M3 E CONTROLE DE TEMPERATURA DO CONCRETO

ASPECTOS DA ARMAÇÃO E MONTAGEM PARA FUTURA CONCRETAGEM DA SAPATA
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níveis, de modo a ser possível produzir 
um traço com resistência adequada e ao 
mesmo tempo otimizado.

O nível de controle de insumos e de 
processos de dosagem necessita ser ri-
goroso, pois se trabalha com misturas de 
fator água/aglomerante baixo, alto teor 
de finos e um consumo de cimento eleva-
do, e grandes desvios podem resultar em 
consequências não desejadas, e também 
nos casos de não-conformidade em tra-
ços de resistências elevadas são de mais 
difícil solução. 

Todos os testes e ensaios do concreto 
foram feitos pela empresa Texte Enge-
nharia e Tecnologia, acreditada pelo IN-
METRO que contou com apoio de ensaios 
especiais nos laboratórios da ABCP - As-
sociação Brasileira de Cimento Portland.

No caso do traço de fck 90 MPa em-
pregado no Ed. Leopoldo, o estudo de 
dosagem resultou em uma mistura ex-
tremamente seca, com fator água/aglo-
merante de 0.25. Entretanto, devido aos 
aditivos de última geração adotados, 
mesmo com uma mistura com pouca 
água, foi possível ter um concreto de fck 
elevado e com características de alto 
adensável, apresentando espalhamento 
(flow) de 770 mm.

Adicionalmente, foi colocado ao traço 
pigmento na cor vermelha, com objetivo 
de diferenciar o concreto de alta resis-
tência dos demais, uma vez que haveria 
concretagens de pilares com diferentes 
resistências no mesmo dia e também o 
concreto de alta resistência deveria ser 
aplicado na região de cruzamento de vigas 

e pilares e a diferenciação por cor facilitou 
esse controle pela equipe de obra.

TABELA 1 – CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO 
TRAÇO DE 90 MPA.

Material Consumo por m³

Clínquer Portland 438 kg

Escória de Alto forno 91 kg

Filler Calcário 49 kg

Sílica ativa 84 kg

Superplastificante 1.7%

Relação  
água/aglomerante 0.25

Pigmento Vermelho 1%

Agregado graúdo Calcário

Agregado miúdo Areia de Quartzo

O concreto de classe C90 foi produzido 
e entregue durante 11 meses totalizando 
51 caminhões betoneira, ou aproxima-
damente 410 m³. Nesse período, verifi-
cou-se através do controle tecnológico 
realizado que a resistência média (aos 28 
dias) foi de 98 MPa, com desvio padrão 
de 4.01 MPa e fck de 91.5 MPa.

Outro aspecto de relevante importân-
cia para este concreto foi o elevado mó-
dulo de elasticidade obtido com uso de 
agregado de origem calcária, tendo resul-
tado em um módulo de 48.5 GPa aos 28 
dias e 50 GPa aos 91 dias.

Vale acrescentar ainda a importante 
parceria e comprometimento do forne-
cedor de concreto, no caso a Votorantim 
Cimentos Engemix, que colocou a dispo-
sição todo seu aparato tecnológico para 

TRANSIÇÃO ASPECTO DO CONCRETO C90 NO ESTADO FRESCO
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produção dos concretos especiais utiliza-
dos no empreendimento, o que resultou 
em traços de alto desempenho e alta re-
sistência extremamente otimizados, com 
baixa variabilidade e sem ocorrências de 
não conformidades ao longo da obra.

No quesito de sustentabilidade dá-se 
destaque ao uso do concreto de alta re-
sistência nos pilares, pois pode parecer 
antagônico um traço de concreto com 
consumo alto consumo de cimento ser 
mais sustentável que um traço de con-
creto de resistência e consumo menores.

Entretanto quando se avalia a estrutu-
ra do ponto de vista do rendimento do 

traço e do consu-
mo total de mate-
riais e emissões de 
CO2 da estrutura 
acabada, verifica-
-se que o uso de 
traços de alta resis-
tência em pilares 
tende a economi-
zar recursos dei-
xando a estrutura 
mais sustentável.

Comparando o traço de 90 MPa dessa 
estrutura, com consumo de clínquer de 
438 kg/m³ e comparando com um traço 
de 50 MPa com consumo de 303 kg de 
clínquer por m³, verifica-se incialmente 
que na mistura de 90 MPa são necessá-
rios 4.87 kg de clínquer para cada MPa ao 
passo que na mistura de 50 MPa o rendi-
mento é de 6.06 kg/MPa, sendo o traço 
C90 cerca de 20% mais eficiente em ter-
mos de consumo.

Avaliando, por exemplo um dos pilares 
de alta resistência desse edifício, com se-
ção de 38 x 105 cm e taxa de armadura 
de 3.2% e recalculando a seção com con-

creto de 50 MPa mantendo a taxa de ar-
madura constante e adotando a emissão 
total de CO2 como parâmetro de contro-
le, verifica-se um aumento da ordem de 
17.5% nas emissões para concepção com 
concreto de menor resistência.

Dessa forma, verificou-se que o em-
prego de concreto de alta resistência nos 
pilares, além de viabilizar as dimensões 
requeridas pela arquitetura impactaram 
num menor consumo de materiais nos 
pilares resultando numa menor emissão 
global de CO2, o que permite concluir que 
além de proporcionar maior durabilida-
de o uso de concretos de alta resistência 
tende a deixar o ambiente construtivo 
mais econômico e sustentável.

FICHA TÉCNICA

Incorporação: Nortis 
Incorporadora / Catuai
Construção: Nortis Incorporadora
Projeto estrutural: Ávila 
Engenharia de Estruturas
Consultoria em Concreto: 
PhD Engenharia 
Concreteira: Engemix
Projeto arquitetônico: Aflalo/
Gasperini Arquitetos
Projeto geotécnico: 
Consultrix Eng. Associados

RESUMO DA OBRA
Área terreno 903.70 m2

Área tipo (estrutura) 319.20 m2

Altura total (do 
topo do bloco) 103 m

Número de 
pavimentos 31 pisos

Volume de concreto 4850 m3

Consumo de aço  
(CA e cordoalhas) 486 t

Item Consumo para C90 Consumo para C50 CO2-C90 / CO2-C50

Volume de concreto 1.34 m³ 1.85 m³ –

Área de formas 9.61 m² 10.75 m² 0.5

Qtd. de armadura 339.39 kg 446.66 kg 1.9

Qtd. Clinquer 586.92 kg 560.55 kg 1.0

Qtd. Areia 713 kg 1689 kg 0.09

Qtd. Brita 1350.7 kg 1672.4 kg 0.09

Qtd. Água 234.5 kg 327.5 kg –

Emissão de CO2 1.42 ton/m³ 1.72 ton/m³ -17.5%

TABELA 2 – COMPARAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE MATERIAIS PARA CONCRETOS DE DIFERENTES 
RESISTÊNCIAS
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