Case
Bresco E1: um novo patamar de sustentabilidade
Categoria Empreendimento

Edifício E1 – Parque Corporativo Bresco Viracopos
Av. Sérgio Fernandes Borges Soares, 1000 – Campinas – SP

Prêmio Master Imobiliário 2021

1

Sobre a Bresco
A Bresco é uma plataforma de investimentos imobiliários com foco no segmento
logístico. Destaca-se pela sua equipe altamente especializada e com um amplo e
reconhecido histórico de transações, pela qualidade de seus empreendimentos,
assim como pelas relações que constrói e cultiva com seus clientes, fornecedores,
parceiros e comunidades. Referência em terceirização imobiliária, a Bresco atua
por meio de quatro modelos: Built-to-Suit (desenvolvimento e construção sob
medida de acordo com as demandas de seus clientes, atrav és de contrato de
locação de longo prazo), Sale-leaseback (aquisição da propriedade do cliente e
concomitante locação de longo prazo), Aquisição e Desenvolvimento de terrenos
e propriedades para locação. A Bresco é membro-fundador do Green Building
Council Brasil e pioneira na certificação LEED de “edifícios verdes” na América
Latina. Também é a primeira empresa de investimentos imobiliários no Brasil a
receber a certificação B Corporation, que reconhece a preocupação da empresa
em adotar as melhores práticas corporativas e buscar continuamente a geração de
impactos positivos no meio ambiente e nas comunidades em que atua. Além
disso, é a primeira gestora de investimentos imobiliários no Brasil a fazer parte
do PRI Principles for Responsible Investment, programa apoiado pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e líder global na promoção de
investimentos sustentáveis.
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Resumo
A Bresco é uma empresa que tem a tradição de sempre colocar a sustentabilidade
como ponto central de seus empreendimentos, aliando tecnologia e soluções
inteligentes e inovadoras para criar edificações cada vez mais eficientes no uso
de recursos e práticas na operação.
Com seu mais novo empreendimento, o Edifício E1, localizado no Parque
Corporativo Bresco Viracopos, a Bresco conseguiu elevar seu já alto padrão de
sustentabilidade a um novo patamar.
Aliando os conceitos essenciais de Sustentabilidade e Modernidade, o projeto
do Edifício E1 foi pensado para se obter otimização em eficiência energética e
redução no consumo de água. Não foram poupados esforços para atingir estes
objetivos. O Edifício Bresco E1 tem 900m 2 cobertos de painéis solares, uma
arquitetura que maximiza a mobilidade e a iluminação natural, condicionamento
de ar altamente eficiente, reuso de água, tratamento de esgoto (compartilhado
com outros edifícios no parque), controle de enchentes, entre outras soluções.
Com um total de 6.610 m² de área construída em conceito open space , o Edifício
E1 proporciona flexibilidade para os inquilinos, adaptando-se facilmente a
diversas possibilidades de locação. Todavia, foi rapidamente alugado na sua
totalidade para o Agibank.
O edifício Bresco E1 é o 4º edifício de escritórios no Brasil a alcançar a
certificação LEED Gold na categoria BD+C:CS, versão 4, e o 1º fora da capita l
paulista.

Mateus Lima
mateusl@bresco.com.br
Telefone: +55 11 4058 4555
Direto: +55 11 4058 4571
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Ficha Técnica
Área do terreno: 11.957,36m²
Área construída: 6.610 m²
Tipologia: Padrão triple A com dois pavimentos, laje ampla, pé direito elevado
(4,15m) e projeto flexível, com estilo industrial com estrutura aparente.
207 vagas de estacionamento, sendo 183 de veículos e 24 de motocicletas.
Construtora: Ribeiro Caran
Projeto de Arquitetura: Alcindo Dell’Agnese
Paisagismo: Bresco
Gerenciamento de Obras: CMS Engenharia.
Consultoria de Certificação LEED: Integrative Consulting
O edifício Bresco E1 foi 100% Locado para o AgiBank

Localização

Parque Corporativo Bresco Viracopos - Av. Sérgio Fernandes Borges Soares, 1000 – Campinas/ SP
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Acessibilidade e Sustentabilidade

Acessibilidade:
•

Acesso ao edifício por escadas ou rampa com inclinação de 2,05%

•

Três escadas internas (2 tipo arquibancada)

•

Acesso aos 3 pavimentos (2 internos + rooftop ) por elevador ou duas
escadas externas

Sustentabilidade:
•

Usina fotovoltaica de alto desempenho com área de 900m² e potência
nominal de 167,2 kWp

•

Abastecimento de veículos elétricos (com energia da usina)

•

Arquitetura pensada para maximizar a iluminação natural

•

Caixilhos com vidros especiais com alto índice de refletância e filtração
de raios UV.

•

Sistema de ar-condicionado sem fluídos poluidores, com filtros de ar de
alta capacidade e motores de alta eficiência

•

100% das luminárias internas e externas em LED de alto desempenho

•

Nos mictórios, bacias sanitárias e irrigação do jardim, é utilizada a água
de reuso, gerada na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Parque
Corporativo Bresco. que possui membranas ultra filtrantes, do modelo
Toray, com produção diária de aproximadamente 154m³ de água tratada
em funcionamento 24hs, água de reuso com pureza de até 98%.

•

Sistemas independentes para utilização de água de reuso e água potável.

•

Controle de enchentes com caixas subterrâneas de acúmulo e retardo de
águas pluviais maiores do que os requisitos legais.
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Implantação
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Planta do pavimento térreo
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Planta do pavimento intermediário
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Planta do rooftop

Prêmio Master Imobiliário 2021

9

Prêmio Master Imobiliário 2021

10

Natureza do caso e ambiente externo
Na medida em que a população do planeta cresce e se desenvolve
economicamente, a humanidade utiliza mais e mais recursos naturais. Dado que o
planeta Terra é finito e seus recursos naturais também, fazem-se necessárias
soluções para lidar com a escassez crescente destes recursos.
Ao problema da escassez, soma-se o problema da emissão de gases de efeito
estufa, principalmente o dióxido de carbono, subproduto comum na maioria dos
métodos térmicos de geração de energia.

Problema
Em um ambiente urbano, dois recursos se destacam: Água e energia elétrica.

Água
O Brasil é o país com mais recursos hídricos renováveis no mundo. Recursos
hídricos renováveis são apenas as águas que são repostas regularmente por
processos naturais não levando em consideração águas fósseis, como os grandes
lagos canadenses. O gráfico abaixo mostra os 4 primeiros colocados e 8 outros
países para comparação.
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Fonte: FAO (Food and Agricultural Administration of the United Nations) AQUASTAT Database
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Apesar disto, o Brasil não está livre de problemas com falta de água. Isto por que
uma parte substancial dessa água está concentrada em regiões do norte e centrooeste do país, distantes da maioria da população que se encontra próximo às
costas. Especialmente no semi-árido nordestino e nos grandes centros
populacionais, o risco da falta de água é alto. Este risco é medido pela Agência
Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) por meio do Índice de Segurança
Hídrica (ISH). Nas figuras abaixo, podemos ver a distribuição dos corpos de água
e densidade populacional (esq) e a estimativa do ISH para 2035 em todo o
território nacional (dir).

Rios, Zonas Alagadas e Densidade Populacional
IBGE – Senso 2010

Índice de Segurança Hídrica
Agencia Nacional de Águas - SNIRH

Ainda de acordo com estudos da ANA, as cidades são grandes consumidoras de
água, ficando atrás da agricultura, mas a frente da indústria.
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Eletricidade
A partir dos anos 70, como resposta aos choques do petróleo, o Brasil planejou e
executou grandes investimentos, no intuito de garantir sua independência
energética. Para substituir combustíveis fósseis importados, foi criado o
programa pró-álcool. E para geração de eletricidade, o foco foi a construção de
usinas hidrelétricas, capazes de gerar energia com custos mais baixos que as
alternativas, com destaque para Itaipú, que, por anos, foi a maior do mundo.
Isto pôs o Brasil na invejável posição de ter uma das matrizes energéticas mais
limpas do planeta. Enquanto o mundo tem, em média, 84% de energia primária
gerada por fontes fósseis, o Brasil tem 43% do seu mix energético gerado por
fontes renováveis.
Especificamente na geração de energia elétrica, a participação de fontes
renováveis esteve por décadas acima dos 90%, tendo diminuído no século XXI
mas estando, ainda, muito acima da média mundial, que ronda os 20%.
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Fonte: IEA Statistics - OECD/IEA 2018 / World Bank

Hoje, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a principal
fonte de geração no Brasil permanece sendo a hidrelétrica (água corrente dos
rios), que responde por 62% da capacidade instalada em operação no país,
seguida das termelétricas (gás natural, carvão mineral, combustíveis fósseis,
biomassa e nuclear), com 28%. O restante é proveniente de usinas eólicas e
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importação da energia de outros países. Termelétricas alimentadas por
biocombustíveis são consideradas fontes renováveis e limpas.
Consumo de Energia Elétrica (kWh per capita)
3500
3000
2500
2000

Brasil

1500

Mundo

1000
500
0
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Fonte: IEA Statistics - OECD/IEA 2018 / World Bank

Na medida em que a economia e o estilo de vida se modernizam, o consumo de
energia elétrica aumenta. No gráfico acima, vemos que nos últimos 50 anos o
consumo de energia elétrica pelo brasileiro quase triplicou, mantendo um ritmo
de crescimento semelhante à média mundial. Vale notar que a população
brasileira mais que dobrou no mesmo período, tendo passado de 93 milhões em
1970 para aproximadamente 212 milhões hoje.
Embora o Brasil tenha usado até agora pouco mais de um terço de seu potencial
hidrelétrico, a exploração do restante implicará em custos crescentes, tanto
econômicos, como ambientais e sociais.

Diagnóstico
Com custos crescentes de exploração e transporte dos recursos naturais p ara os
centros consumidores e a demanda sempre crescente, a expectativa de longo
prazo é de crescimento no preço destes recursos.
Durante a longa vida das edificações, água e energia elétrica tendem a formar
uma parcela crescente do seu custo de operação.
Portanto, buscar soluções para diminuir o consumo de recursos naturais faz
sentido tanto economicamente, com menor custo de operação agora e mais ainda
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no futuro, como também em escala nacional e global, com menos custos sociais,
preservação da natureza e menor emissão de gases de efeito estufa.

Solução
Tendo em vista as tendências de longo prazo, muitos players da indústra da
construção civil brasileira tem investido, em maior ou menor grau, em
edificações sustentáveis. Na vanguarda deste movimento está a Bresco, que
sempre coloca a sustentabilidade como ponto central de seus empreendimentos,
aliando tecnologia e soluções inteligentes e inovadoras para criar edificações
cada vez mais eficientes no uso de recursos e práticas na operação.
Com seu mais novo empreendimento, o Edifício E1, localizado no Parque
Corporativo Bresco Viracopos, a Bresco conseguiu elevar seu já alto padrão de
sustentabilidade a um novo patamar.

O Edifício E1
O Edifício E1 buscou aliar conceitos essenciais de Sustentabilidade e
Modernidade. O projeto do Edifício E1 foi pensado para se obter otimização em
eficiência energética e redução no consumo de água. Não foram poupados
esforços para atingir este objetivo: tornando-se, assim, o 4º edifício de escritórios
no Brasil a alcançar a certificação LEED Gold na categoria BD+C:CS, versão 4,
e o 1º fora da capital paulista.
O conceito open space foi adotado buscando proporcionar flexibilidade ao layout
para os inquilinos, sendo possível comportar até 16 locatários em seus dois
pavimentos, com módulos entre 340 a 462 m² de área locável tendo o Edifício E1
o total de 6.610 m² de área construída. São diversas possibilidades de locação.
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Espaços amplos e poucos obstáculos dão grande flexibilidade ao Edifício Bresco E1
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Localização
Com localização privilegiada, situado na cidade de Campinas – SP, vizinho ao
Aeroporto de Viracopos, o projeto tem a expectativa de trazer maiores
oportunidades de negócios, dando continuidade ao crescimento do pólo
empresarial na região, criando alternativa às áreas consolidadas na capital
paulista e região de Campinas e despertando o interesse de empresas em iniciar
negócios no Estado de São Paulo.
O Edifício E1 está inserido no Parque Corporativo Bresco Viracopos, que é um
empreendimento de uso misto com aproximadamente 1 milhão de metros
quadrados de terreno e potencial construtivo de 418 mil m², conta com prédios de
escritório, centros de treinamento, galpões para logística, indústria leve e
tecnologia, e o Hotel Ramada.
Oferece também área de conveniência com academia, restaurantes, escolas de
inglês e outros serviços. O Parque tem infraestrutura completa para atender as
necessidades de clientes em diferentes segmentos, dispondo de um excelente
padrão de qualidade e diversas possibilidades de ocupação.

Implementação/Execução
O Edifício E1 combina diversas tecnologias e soluções arquitetônicas que se
combinam para gerar eficiência e praticidade.

Materiais
Na fachada, o edifício possui, basicamente, elementos pré-moldados de concreto,
acrescidos de placas de ACM ( Aluminum Composite Material ), esquadrias de
alumínio e ferro e guarda-corpos metálicos. São elementos que remetem à
arquitetura industrial, representando o core business do Parque.
Como detalhe de acabamento, a empena em aço Corten destaca a fachada de
entrada do Edifício E1.
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Entrada do Edifício E1

Do lado oposto, encontram-se as escadas externas, e que servem, além do
deslocamento interno entre pavimentos, também como rotas de fuga, para
atendimento às normas de segurança do imóvel, e possuem fechamento em brises
de ACM para que seu destaque seja sutil, porém elegante.
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Em seu interior, na recepção de entrada nota-se uma escada em formato “Z”,
revestida de painéis de aço Corten, destacando o ambiente, e criando um marco
no interior da edificação.

Escada interna em “Z”, revestida de painéis de aço Corten

Com o conceito open space, o Edifício E1 foi projetado, estruturalmente, para
priorizar os espaços abertos e de livre circulação, com destaque para grandes
vãos nas lajes intermediárias que permitem uma interação entre as áreas, pé direito bastante confortável, aberturas na laje de cobertura para incidência de
iluminação natural e fachadas amplas com caixilhos e pele de vidro em todas as
direções. Para isso foi necessário buscar um desempenho técnico na estrutura,
que consiste em lajes do tipo “cubeta” protendidas com cordoalhas de aço,
permitindo maior vão livre entre pilares e eliminação da maioria das vigas
estruturais das lajes e cobertura.
Optou-se ainda, dentro do estilo moderno e despojado da construção, pela
utilização das instalações dos sistemas elétricos, hidráulicos, de incêndio e ar condicionado, aparentes, sem forro, com a estrutura de “cubetas” também em
concreto aparente.
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Projetos BIM
Os projetos executivos foram elaborados em plataforma BIM (Building
Information Modeling), facilitando a compatibilização entre as diversas
disciplinas. Isto permitiu identificar com antecedência situ ações de interferências
nas obras, evitar retrabalhos e desperdícios de material, melhorar a distribuição e
evitar conflitos nas redes de infraestrutura de sistemas e instalações.
Cadastrar todos os materiais, equipamentos, informações e projetos em uma
única plataforma 3D se mostrou muito importante para processos de conservação
e manutenção do imóvel, melhorando o desempenho da gestão do
empreendimento em sua vida útil. A compatibilização dos projetos tornou-se
muito mais fácil, pois na plataforma BIM observa-se o projeto inteiro em 3D,
sendo possível a visão em todos os ângulos, o que trouxe muito mais clareza a
toda a equipe técnica envolvida.
Após sua construção, o projeto BIM ainda será utilizado, devido às informações
que o modelo tridimensional carrega, como um manual do usuário interativo. As
especificações técnicas de cada material estão inseridas, de modo que é possível
saber os modelos dos materiais e equipamentos utilizados, facilitando a
manutenção do edifício.

Escritório Horizontal
A intenção da criação de um edifício menos condensado e mais horizontal foi
tirar proveito do amplo espaço que o Parque proporciona, dialogando com toda a
infraestrutura existente em seu entorno e da possibilidade de se criar interações
entre as empresas instaladas, e um deslocamento mais fácil, no interior do
imóvel.
Destaca-se o incentivo aos usuários, no uso das escadas, para acesso ao
pavimento superior e ao Rooftop, dado que para deslocamentos entre poucos
andares, o uso de escadas é mais rápido e simples que o uso do elevador. Por este
fato, o escritório horizontal não apenas promove economias de energia elétrica e
manutenção de elevadores, mas também a eficiência dos usuários e sua saúde.
Naturalmente, o projeto atende a todos os requisitos de acessibilidade, c ontando
com elevador para atendimento a todos os pavimentos.
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Cada pavimento é atendido por dois blocos de sanitários, masculino e feminino,
dispostos em lados opostos do andar.

Acessibilidade
O Empreendimento tem acessibilidade atendendo as normas em todos os
ambientes. A rampa de acesso, vinda da calçada possui inclinação de 2,05% e as
escadas com 6 degraus construídos de maneira espaçada, sempre acompanhados
de corrimões. Vagas especiais foram estrategicamente colocadas, pensando na
menor distância e melhor conforto do usuário.
No interior do edifício foram projetadas três escadas, sendo duas em forma de
arquibancada. Porém, por conta da acessibilidade, também foi instalado um
elevador, com fechamento em vidro, buscando oferecer o mesmo conceito de
amplitude do prédio, atendendo a todos os pavimentos.
Além das escadas internas, existem mais duas externas que ajudam tanto a rota de
fuga, como a circulação de manutenção e acesso ao RoofTop.
Os pavimentos contam com sanitários adaptados sempre atendendo as normas,
tanto no quantitativo, como no qualitativo.
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Elevador serve os 3 pavimentos da edificação

Destaque Da Edificação
Pensando em segregar as áreas dos automóveis, das áreas das pessoas, o pla tô do
Edifício E1 foi elevado em um metro, com relação ao nível da calçada e do pátio
interno de estacionamento, para que, desta forma, a vista externa no pavimento
térreo do Edifício E1, não fosse prejudicada com os carros estacionados. O
edifício elevado proporciona uma melhor visão, tanto internamente quanto
externamente.
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Utilidades
A área de utilidades, que envolve vestiários, administração predial, e áreas
técnicas, foi separada fisicamente do Edifício E1 e desenvolvidas para atender às
exigências de qualidade e conforto. Seu formato, materiais de revestimento e
paisagismo foram projetados para integração com a edificação principal. Os
reservatórios de água destacam-se ligeiramente, em alguns centímetros, do corpo
da edificação e receberam acabamento em concreto com destaque para as plantas
trepadeiras que abraçam os blocos.

Paisagismo
Assim como a vegetação do Parque, para se ter o menor impacto ambiental e
colaborar com a revitalização da floresta do bioma da Mata Atlântica, o projeto e
implantação do paisagismo do Edifício E1, utilizou plantas nativas da região.
Como complemento ao paisagismo, foram plantadas, palmeiras jerivá, para
representar a identificação do Parque. A vegetação proporciona um clima mais
ameno e uma visão agradável, além de possibilitar áreas de descanso no gramado.
Sua irrigação é automatizada e utiliza água de reuso, recebida da estação de
tratamento de esgoto do próprio Parque, o que reduz consideravelmente o uso de
água potável.

Iluminação Natural
Foram utilizados caixilhos com vidro em todo o perímetro para aproveitar a
iluminação natural e a vista do Parque, além da vista da pista do Aeroporto de
Viracopos, valorizando a horizontalidade do edifício por fora e a paisagem do
entorno por dentro.
Aberturas zenitais de vidro foram projetadas sobre as escadas arquibancada para
propiciar a iluminação central no interior do edifício. Os vidros refletivos
reduzem drasticamente a entrada de calor, sem perda significativa de iluminação,
melhorando a eficiência energética do ambiente através da diminuição do uso de
ar-condicionado e iluminação artificial.Sob cada abertura zenital existe um vão
para a propagação da luz natural para o pavimento inferior.
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Aberturas Zenitais

Propagação e aproveitamento de Luz Natural

Escadas Arquibancada
Foram projetadas duas escadas arquibancadas que além de prover o acesso entre
pavimentos, proporciona integração social e um espaço diferenciado onde é
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possível trabalhar ou realizar reuniões dinâmicas, tirando o melhor proveito de
uma área de circulação vertical. O usuário poderá também utilizar a área central
entre as duas escadas para uma área de descompressão com café, tornando o
ambiente mais descontraído, proporcionando melhor qualidade no ambiente de
trabalho.

Escadas Arquibancada
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Rooftop / Cobertura
Avaliando as tendências corporativas de integração, despojamento e
flexibilidade, a cobertura foi projetada para comportar um Rooftop como um
espaço para eventos e celebrações das empresas instaladas no Edifício E1 , além
de ser um espaço de descompressão no dia a dia.
Dessa forma deu-se uso à cobertura aproveitando da vista do entorno, da
vegetação do parque linear e do pôr-do-sol.
Além da área destinada ao Rooftop , a cobertura é ocupada por painéis
fotovoltaicos, criando uma usina para transformação da energia solar em elétrica,
aproveitando a alta incidência solar da região e ocupando espaços ociosos na
edificação, contribuindo para a sustentabilidade e eficiência energética do
imóvel, com geração de parte da energia elétrica consumida na edificação.

Rooftop é a parte verde
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Usina Fotovoltaica
Contribuindo com maior eficiência energética, foi instalada na cobertura, uma
usina solar de painéis fotovoltaicos de alto desempenho, que produz energia
limpa correspondente à até 35% do consumo de energia de todo o Edifício E1.
O sistema instalado da usina fotovoltaica, contém 440 módulos acoplados a 440
otimizadores, os quais se conectam a 02 inversores a partir de strings, sistema
que melhora a eficiência de captação e geração de energia, distribuídos em uma
área de aproximadamente 900 m² de cobertura
A potência nominal total gerada é de 167,2 kWp para uma produção, anual,
estimada de 261.122,3 kWh.
Os otimizadores do sistema garantem que, quando há o sombreamento das placas,
o sistema economize até 36% da energia que seria desperdiçada.
A economia energética, baseada no custo de energia, foi estimada em 66,5%.
O Edifício E1, contempla ainda a instalação de postos de abastecimento de
veículos elétricos, supridos pela energia gerada na usina fotovoltaica, ref orçando
o apelo sustentável do imóvel.

Painéis Fotovoltaicos
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440 módulos fotovoltaicos ocupam a parte majoritária do topo do edifício

Veículos elétricos no estacionamento podem ser abastecidos com energia fotovoltaica
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Construção
O Edifício E1 foi construído com diversas tecnologias e sistema inovadores que
contribuem para o melhor desempenho do edifício, para a preservação do meio
ambiente e seu entorno.
Com o conceito de vãos espaçados e laje plana, foi necessário considerar um
sistema de drenagem predial de águas pluviais baseado no princípio de vácuo
induzido pela gravidade.
O sistema de captação e drenagem de águas pluviais, com captador antivórtice,
impede a entrada de ar, gerando uma pressão negativa no interior da tubulação, o
que possibilita o seu funcionamento em capacidade máxima. Outra característica
dessa tecnologia, é a eliminação da necessidade de declividades nas instalações,
permitindo a redução de diâmetros e do número de colunas de descida de
captação das águas pluviais da cobertura.
Ao longo do desenvolvimento do E1 Viracopos, foram gerados aproximadamente
200 empregos diretos ligados a construção

Edifício Bresco E1
Prêmio Master Imobiliário 2021
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Controle de Enchentes
Complementando o sistema de drenagem, foram executadas caixas
subterrâneas de acúmulo e retardo de águas pluviais, maiores do que os
requisitos legais, de maneira que a contribuição da drenagem pluvial do
Edifício E1, dentro da rede pluvial do Parque, não ultrapasse a capacidade de
escoamento da vazão recomendada, evitando-se assim o incremento, na vazão do
Córrego Viracopos, reduzindo os efeitos de risco de inundação na vizinhança e
impactos nos sistemas de drenagem e captação da cidade.

Água De Reuso e Tratamento de Esgoto
Para a rede hidráulica, foram considerados sistemas independentes de utilização
de água de reuso e água potável.
Nos mictórios, bacias sanitárias e irrigação do jardim, é utilizada a água de reuso,
gerada na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Parque. Todo o esgoto dos
imóveis do Parque, Edifício E1 inclusive, é destinado para uma ETE, que possui
membranas ultra filtrantes, do modelo Toray, com produção diária de
aproximadamente 154m³ de água tratada em funcionamento 24hs. A estação
devolve aos imóveis água de reuso com pureza de até 98%.

Estação de Tratamento de Esgoto do Parque Corporativo Bresco Viracopos que serve o Edifício E1
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Desta forma, a redução no consumo de água potável, refletida na parte interna do
Prédio E1, para uso nos mictórios e bacias sanitárias é de 100% e na parte
externa (ex: irrigação automática) também é de 100%. A redução estimada de
água potável, na área interna atinge 70%.
Na obtenção da certificação LEED, o item Water Efficiency , atingiu destaque,
com obtenção de 100% dos pontos possíveis para Indoor e Outdoor Water Use
Reduction e pontuação adicional para Desempenho Exemplar.

Combate a Incêndio
O sistema de combate a incêndio, em especial a rede de Sprinklers (chuveiros
automáticos), foi executado com tubulação de alto desempenho de PEAD
(polietileno de alta densidade) o que permite tubulações com diâmetro s menores
e que atendem maiores distancias sem a necessidade de tubulações de aço
soldadas, que tem vida útil reduzida em comparação com o sistema adotado.

Energia e Atmosfera
Um dos principais quesitos no desenvolvimento de prédios sustentáveis, é o
desempenho energético. Assim, foram considerados nos projetos e execução,
sistemas consagrados. Dentre eles: para sistema de ar-condicionado, foram
selecionados equipamentos sem fluídos poluidores, filtros de ar de alta
capacidade, motores de alta eficiência e automação completa do sistema, com
sensores que identificam as temperaturas dos ambientes e regulam
automaticamente o conforto térmico das áreas.
Para a iluminação, 100% das luminárias internas e externas são em lâmpadas
LED de alto desempenho, como também a priorização da iluminação natural .
Assim, optou-se em desenvolver caixilhos com a utilização de vidros especiais
que possuem alto índice de refletância e filtração dos raios UV, permitindo
reduzir a temperatura interna dos ambientes.
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Resultados
Comercial
O Edifício E1 foi pensado para ser flexível e poder atender uma ampla gama de
inquilinos potenciais. Poderia abrigar até 16 inquilinos diferentes. Todavia, foi
rapidamente alugado integralmente para ser a nova sede do Agibank.
”Encontrar um local como o Bresco Viracopos, totalmente alinhado as nossas
premissas de inovação e bem-estar, facilitou muito essa escolha. Sua localização
é estratégica, a infraestrutura sustentável e nos insere em mais um grande hub de
tecnologia, nos preparando ainda melhor para o futuro”, comenta Marciano Testa,
CEO do Agibank.
A rapidez na comercialização do empreendimento criou novo paradigma para o
mercado imobiliário de Campinas e região. O E1 trouxe inovação para o
segmento de escritórios na cidade, que atualmente está acomodado em dois
nichos específicos de empreendimentos - eixo norte da cidade

Edifício Bresco E1 como sede do Agibank
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Sustentabilidade
Com reuso de água e integração do Edifício E1 com a Estação de Tratamento de
Esgoto do Parque Corporativo Bresco Viracopos, a redução estimada no consumo
de água potável na área interna atinge 70%, e na área externa, 100%.
A geração fotovoltaica própria do Edifício E1 supre 35% de seu consumo de
energia. Calculando-se com base no custo de energia, a economia é estimada em
66,5%.

Certificação Leed Gold
Empreendimento recebeu certificação Gold BD+C:CS na versão v.4 do LEED .
Para certificar o projeto foi preciso atingir uma pontuação mínima que está
relacionada à satisfação de diversos requisitos de Construção Verde, divididos
nas seguintes Categorias de Crédito:
•

Integrative Process - 1/1

•

Location and Transportation – 9/20

•

Sustainable Sites – 5/11

•

Water Efficiency – 9/11

•

Energy and Atmosphere – 26/33

•

Materials and Resources – 5/14

•

Indoor Environmental Quality – 3/10

•

Innovation – 6/6

•

Regional Priority Credits – 2/4

•

Total Credits– 66/110

O prédio obteve desempenho exemplar nos itens de Innovation (6/6), Water
Efficiency (9/11) e Energy and Atmosphere (26/33), o que vem ao encontro dos
princípios de sustentabilidade que a Bresco preza em todos os seus
empreendimentos.
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O Edifício E1 foi o quarto empreendimento a receber esta certificação no Brasil e
o único fora da capital paulista.

Mateus Lima
mateusl@bresco.com.br
Telefone: +55 11 4058 4555
Direto: +55 11 4058 4571

Prêmio Master Imobiliário 2021

34

