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volumetria diferenciada e única, com
desenho biofílico, e traços trapezoidais em diferentes ângulos.

TECNOLOGIA DO CONCRETO
Além das características arquitetônicas singulares do projeto, o Residencial Leopoldo também trouxe
diversos desafios do ponto de vista
da tecnologia do concreto.
Para aumentar o espaço interno
e o número de vagas no estacionamento localizado nos subsolos, foram
desenvolvidos, para execução dos pilares, concretos com fck de 70 e 90
MPa, com módulos de elasticidade
de 43 e 47 GPa. Já, para as lajes e
vigas, o fck empregado foi de 50 MPa.
Diante das exigências técnicas, o
desenvolvimento iniciou-se 6 meses
antes da construção, e foram realiza-
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Uma outra característica particular foi a coloração deste concreto
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de

aproximadamente

um edifício na Cidade de São Paulo.

