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A Bresco é uma empresa de investimento imobiliário com foco no segmento corporativo. 

Destaca-se pela sua equipe altamente especializada e com 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: BuilttoSuit 

(desenvolvimento e construção sob medida de acordo com as demandas de seus clientes, 

através de contrato de locação de longo prazo), Sale-leaseback (aquisição da propriedade 

do cliente e concomitante locação de longo prazo), Aquisição de propriedades em geral e 

Desenvolvimento especulativo (aquisição de terrenos e edifícios estrategicamente 

localizados para a implantação de projetos seguindo padrões de mercado, visando 

flexibilidade de uso para os ocupantes). Além do compromisso com a qualidade dos seus 

imóveis, a Bresco prioriza o cuidado com o meio ambiente, adotando as melhores práticas 

em seus projetos e na execução de suas obras. A Bresco é membro fundador do GBC Brasil, 

é uma empresa B Corporation e recebeu a menção de Great Place to Work. 
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Ficha Ficha Ficha Ficha Técnica EmpresasTécnica EmpresasTécnica EmpresasTécnica Empresas    

Bresco Londrina 

Endereço: Avenida Saul Elkind S/N, bairro de Cinco Conjunto, Londrina, PR 

RealizaçãoRealizaçãoRealizaçãoRealização    

Bresco Investimentos S.A. 

ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução    

Matec Engenharia 

ClienteClienteClienteCliente    

BRF S.A. 

PisoPisoPisoPiso    

Europiso Pisos Industriais 
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ResumoResumoResumoResumo    

O centro de distribuição Bresco Londrina foi construído sob medida para atender às 

necessidades da BRF S.A., uma das maiores companhias de alimentos do mundo. Com 

área aproximada de 23.200 m² em terreno de 97.500 m², o Centro de Distribuição 

funciona como um HUB logístico de mercadorias da BRF, recebendo das unidades 

produtivas do sul do país e distribuindo para o noroeste do Paraná, o oeste do Estado de 

São Paulo e região centro-oeste do Brasil. 

Sendo 100% refrigerado, se destaca pelo piso com elevado índice de planicidade e 

nivelamento, vencedor do prêmio Trowel Award, inovador sistema de refrigeração, piso 

quente como isolante término nas câmaras de congelados, extrema eficiência energética, 

reutilização da água, energia solar, sistema de combate a incêndio dry-pipe sprinkler 

system e certificação LEED. 

Com uma série de soluções inteligentes, alta tecnologia e impecável qualidade de 

construção, o Bresco Londrina opera de forma eficiente sob todos os pontos de vista. 

 

 

 

 

Giuliana Chelotti 

giulianac@bresco.com.br 

(11) 4058-4555 e (11) 4058-4587 

Rua Hungria, 620 – 4 andar – CEP: 01455-000 
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Ambiente ExternoAmbiente ExternoAmbiente ExternoAmbiente Externo    

Em um mercado global cada vez mais concentrado na mão de gigantes, poucas empresas 

conseguem se firmar de forma competitiva. Para entrar neste mercado, a qualidade, não 

só do produto final, mas de toda a cadeia, tem que ser excepcional. Os processos têm que 

ser eficientes. Ao mesmo tempo, dada a preocupação mundial com meio ambiente e 

mudanças climáticas, a cadeia tem que ter baixa emissão de carbono, o que 

frequentemente se traduz em eficiência energética. Neste contexto, poucas empresas 

brasileiras conseguem se sobressair e conquistar os mercados globais. Uma destas 

empresas é a BRF, um dos maiores produtores e exportadores globais de alimentos, que 

leva seus produtos a mais de uma centena de países. E para continuar capaz de competir 

no mercado global, a BRF depende de uma infraestrutura de classe mundial. 

OportunidadeOportunidadeOportunidadeOportunidade    

A cidade de Londrina,é um importante centro urbano, econômico, industrial, financeiro, 

administrativo e cultural do norte do Paraná, sendo a segunda cidade mais populosa do 

estado e a quarta mais populosa da Região Sul. A sua localização, ligando a região Sul ao 

Sudeste do país, ajudou a fazer dela um polo de desenvolvimento estadual e regional. 

O caráter estratégico da localização de Londrina, somado aos incentivos oferecidos pelo 

município, tornaram-na uma opção natural para instalação do novo centro de distribuição 

da BRF. Uma vez tomada a decisão, restava tornar o Centro de Distribuição em realidade. 

Neste momento surge a oportunidade para a Bresco, empresa com larga experiência em 

construção e negócios com galpões logísticos e desenvolvimento dos projetos sob medida, 

capaz de buscar a melhor eficiência (custo/benefício) para o projeto. A Bresco foi escolhida 

por ser a empresa capaz de reunir os melhores fornecedores para produzir uma edificação 

da mais avançada tecnologia e qualidade. 
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DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico    

O negócio foi feito no modelo Built to Suit. Este modelo é adequado para clientes que 

precisam de estruturas com muitas particularidades. Para a BRF oferece a vantagem de 

baixo investimento inicial. Para a Bresco, oferece segurança no retorno do investimento. 

Neste caso específico, porém, a presença do município de Londrina como 3º participante 

no negócio criou uma série de desafios do ponto de vista legal. 

Engenharia Jurídica 

A legislação que rege os incentivos oferecidos pelo município de Londrina previa a cessão 

do terreno à BRF em troca de diversas contrapartidas. Não previa, em princípio, a 

participação de terceiros em um modelo compatível com o modelo Built to Suit. O problema 

requereu uma complicada negociação e engenharia jurídica para se chegar a uma solução 

inovadora que deu conforto as 3 partes e aos investidores da Bresco. 

Solução e Solução e Solução e Solução e ImplementaçãoImplementaçãoImplementaçãoImplementação    

Com área aproximada de 23.200 m² em terreno de 97.500 m², o Centro de Distribuição é 

um HUB logístico de mercadorias da BRF. Trata-se de uma edificação complexa por ser um 

Galpão Refrigerado e Congelado a até -300 C. 

Os projetos executivos foram desenvolvidos com tecnologia Bim. O Bresco Londrina 

comporta 12 mil posições pallets para 123 mil toneladas de produtos. 

Durante o desenvolvimento do projeto, o objetivo principal sempre foi a eficiência da 

operação e facilidade de manutenção. Os equipamentos em sua quase totalidade foram 

projetados para estar no nível do térreo, garantindo que a manutenção seja feita de forma 

rápida e segura, com menor custo e sem necessidade de instalação de plataformas 

adicionais. Além de mais segurança e agilidade, essa diretriz resulta numa inteligência 

adicional de instalação e ajustes dos layouts internos, integrando a circulação de pessoas, 

mercadorias e equipamentos com precisão. 
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Apesar de a eficiência de operação ser o foco principal, o projeto do Bresco Londrina 

também da atenção especial à segurança, ao meio ambiente e à qualidade do ambiente 

de trabalho. Estas 4 prioridades se confundem, e as soluções encontradas frequentemente 

têm impactos positivos para mais de uma delas. 

Ficha Técnica EmpreendimentoFicha Técnica EmpreendimentoFicha Técnica EmpreendimentoFicha Técnica Empreendimento    

Área total do terreno:    101.603,86 m2 

 

Cabine de Energia:    16,28 m2 

Portaria de Pedestres:    105,91 m2 

Portaria de Caminhões:   150,62 m2 

Apoio a Motoristas:    147,19 m2 

Apoio a Transportadores:   192,96 m2 

Célula de Entrada e Saída:   1107,26 m2 

Refeitório:     857,51 m2 

Merchant:     283,79 m2 

Armazém:     19044,37 m2 

Anexo (Pav. Sup. Armazém):   645,86 m2 

Passarela Coberta 1:    315,60 m2 

Passarela Coberta 2:    345,67 m2 

Casa de Gás:     10,33 m2 

Boiler:      3,47 m2 

Área total construída:    23.091,84m²  

 

NÚMERO DE DOCAS: 30 unidades 

VAGAS INTERNAS PARA VEÍCULOS URBANOS DE CARGA: 28 unidades 

VAGAS EXTERNAS PARA VEÍCULOS URBANOS DE CARGA: 36 unidades 

VAGAS DE CARRETAS INTERNAS: 28 unidades 

VAGAS DE CARRETAS EXTERNAS: 27 unidades 

VAGAS DE AUTOMÓVEIS EXTERNAS: 98 unidades 

VAGAS DE MOTOS EXTERNAS: 115 unidades 

 

PÉ-DIREITO: 12,80m 

 

CAPACIDADE DO PISO: 6ton/m² 
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Implantação 
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Cuidado com o Cuidado com o Cuidado com o Cuidado com o meio ambientemeio ambientemeio ambientemeio ambiente    e certificação LEEDe certificação LEEDe certificação LEEDe certificação LEED    

O cuidado com o meio ambiente é uma preocupação central no projeto do Bresco Londrina 

e se estende por todo o seu ciclo de vida, do canteiro de obras à operação. Graças a este 

cuidado, o Bresco Londrina está na fase final da obtenção da certificação LEED, já tendo 

atendido a todos os critérios necessários. Este é um feito extraordinário, dado o tamanho e 

a natureza do Bresco Londrina, o enorme volume a ser mantido refrigerado, as baixas 

temperaturas envolvidas e o fato de o foco da certificação ser o consumo de energia. 

Dentre as características de sustentabilidade do Bresco Londrina pode-se destacar: 

Espaço sustentável 

� Foram implantadas no projeto áreas verdes e áreas livres de construção, de forma 
a estabelecer conexão entre os ocupantes e o meio externo. Para redução do efeito 
de ilhas de calor, foram utilizados materiais com cores claras nas áreas 
pavimentadas externas e na cobertura do galpão. 

� Durante a obra, foram implantadas estratégias de engenharia ambiental para 
controlar os processos erosivos da obra, o escoamento de sedimentos, a geração 
de poeira e a contaminação do solo e das águas. 

Eficiência no uso da água  

� Foram adotados dispositivos sanitários economizadores, como bacias sanitárias 
dual-flush, mictórios com baixa vazão e fechamento automático, torneiras e 
chuveiros com restritores de vazão. Além disso, o empreendimento conta com 
sistema de tratamento de água de chuva para abastecimento do sistema de 
refrigeração do galpão. Por meio destas medidas, o projeto alcançou um total de 
71% de redução de consumo de água potável, comparado ao baseline estipulado 
pelo USGBC. 

� Não há utilização de água para irrigação, pois as espécies selecionadas são 
adaptadas a pluviosidade local e mantêm-se naturalmente sem irrigação. 

� Para melhoria da gestão na fase de operação, foram previstos hidrômetros 
individuais para os edifícios do complexo, bem como para a medição do consumo 
do sistema de água quente e torres de resfriamento. 

� Estação de tratamento de esgotos com componente de reutilização da água. 

Eficiência energética 

� Simulações computacionais para avaliar a eficiência energética do 
empreendimento de acordo com os parâmetros da ASHRAE 90.1-2010 indicaram 
reduções no custo anual de energia de 21% em comparação ao modelo de 
referência da ASHRAE 90.1-2010. Essas reduções são resultado da alta eficiência 
do sistema de ar condicionado, luminárias e sistema de refrigeração. 

� Sistema de aquecimento solar para a água dos chuveiros. 
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Materiais e recursos 

� O projeto conta com um depósito central de resíduos recicláveis no galpão para 
armazenamento e coleta de papel, papelão, vidro, plástico e metal. Na portaria de 
pedestres há coletor de pilhas, baterias e resíduos eletrônicos. Há também lixeiras 
para resíduos recicláveis distribuídas no empreendimento.  

� Durante a obra foi desenvolvido um Plano de Gestão de resíduos da construção, 
para garantir que os resíduos fossem destinados para reciclagem e reuso, sempre 
que possível. Com a implementação do plano, foi garantido o desvio de aterro de 
84% dos resíduos gerados em obra. 

� Foi feito um estudo de análise do ciclo de vida (ACV) dos edifícios, considerando a 
estrutura e os materiais da envoltória das edificações. Comparado a um edifício 
referência, houve redução de 4% do potencial de aquecimento global, 10% do 
potencial da formação do ozônio troposférico e 5% do potencial de eutrofização. O 
resultado é devido às seguintes melhorias: substituição de colunas de concreto 
para metálicas no galpão e na célula de entrada e saída; laje alveolar no anexo do 
galpão no lugar de laje maciça; priorização da utilização de aço com conteúdo 
reciclado; reciclagem do concreto e da madeira. 

Qualidade ambiental interna 

� Foram adotadas estratégias durante a fase de obra para garantir a qualidade o ar 
interno, como a proteção de dutos de ar condicionado, estoque de sacarias e 
produtos químicos em ambientes controlados, materiais porosos protegidos contra 
umidade e particulados, uso de equipamentos acoplados à aspiradores e materiais 
com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (COV). Além disso, há 
sensores de CO2 em ambientes densamente ocupados, como salas de reunião, 
auditório e refeitório. 

� Para iluminação interna, foram selecionadas lâmpadas com IRC 80 e vida útil de 
pelo menos 30.000 horas. Os ambientes regularmente ocupados apresentam 
refletância média de 30% nos pisos, 72% nas paredes, 85% nos tetos e 69% nas 
mesas de trabalho, garantindo melhor eficiência da iluminação interna e mais 
conforto aos usuários.  

Inovação 

� Foram instaladas lâmpadas LED, com eficiência superior a lâmpadas equivalentes 
contendo mercúrio.  

� Os edifícios minimizam a colisão de pássaros por meio de fachadas com 
predominância de áreas opacas e pouca área envidraçada, e luminárias externas 
sem uplight. 
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O Bresco Londrina tem 30 Docas, para veículos frigoríficos 
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Docas por dentro: Produto está sempre em ambiente refrigerado 
 

Sistema de refrigeraçãoSistema de refrigeraçãoSistema de refrigeraçãoSistema de refrigeração    

O coração técnico da obra foi o sistema de refrigeração. Foi adotado um sistema de 

refrigeração indireto. Nestes sistemas, um fluido é utilizado para fazer as trocas de calor 

(amônia) e outro (solução de etilenoglicol) é utilizado para distribuir a refrigeração pelos 

ambientes. A vantagem deste sistema é a redução brutal no uso de amônia (de 15t para 

900kg), por ser substância tóxica e perigosa. A amônia fica restrita à casa de máquinas, ao 

invés de circular por todo o edifício. O Bresco Londrina é uma das primeiras grandes 

estruturas (Galpões Logísticos e Fábricas) a não utilizar somente amônia como fluido 

refrigerante. Esta solução traz mais segurança para todos os colaboradores e comunidades 

vizinhas. 

Mas o que diferencia mais o sistema do Bresco Londrina é uma série de inovações e 

interações inteligentes do sistema com o resto do prédio que tornam o conjunto 

extremamente eficiente no consumo de energia e água, além de dar maior segurança e 

facilidade de manutenção. Por exemplo: 
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Recuperação de calor 

O calor proveniente do resfriamento do óleo dos compressores de refrigeração é utilizado 

para degelo dos forçadores de congelados, reaquecimento do ar na antecâmara e 

aquecimento do piso da câmara de congelados. 

Instalação do sistema frigorífico nas câmaras resfriado e congelado 

Equipamentos forçadores de ar instalados no piso e desacoplamento entre produção de 

frio e recirculação de ar resultam em melhores condições ergonômicas na execução de 

manutenção preditiva e corretiva, eliminação da necessidade de trabalho em altura em 

ambientes de baixa e baixíssima temperatura e redução do consumo de energia na 

ventilação. 

Desacoplamento entre resfriamento e ventilação 

Garante que não haja condensação de vapor de água no teto e piso das antecâmaras sem 

a utilização de dissecantes resultando em redução importante na carga térmica e consumo 

de energia. 

No teto, sistemas de refrigeração e ventilação da câmara refrigerada (não congelada) 
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Reuso de água 

Água de chuva recuperada dos telhados do Bresco Londrina é utilizada na reposição de 

água dos condensadores evaporativos. Com este sistema, a BRF estima, com base na 

economia já alcançada, deixar de consumir 8.700m³ de recursos hídricos por ano. 

Produção de frio através de resfriadores de líquido com montagem independente 

Redução e segregação da carga de refrigerante (amônia) com chillers de tecnologia LPR 

(Low Pressure Reciever). Mitigação dos riscos de vazamentos e ao mesmo tempo utilização 

de refrigerantes naturais de baixo impacto ambiental 

 

Central de Controle e Monitoramento 
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Sala de máquinas, coração do sistema de refrigeração 

Recorde MundialRecorde MundialRecorde MundialRecorde Mundial    

O Centro de Distribuição BRF Londrina ganhou em 2019 o Golden Trowel Award, em Las 

Vegas, batendo o recorde mundial de planicidade na sua categoria, obtendo FF de 115,2 e 

FL de 60,8. 

 

Sistema F-Number 

O sistema F-Number é um método estatístico de avaliação de nivelamento e planicidade 

para superfícies de concreto, criado pela consultoria FACE e adotado pelo ACI (American 

Concrete Institute) e ASTM International. FF é a medida de planicidade e FL é a medida de 
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nivelamento. Os números são adimencionais e aumentam com a qualidade do piso. Um 

piso logístico de boa qualidade tem FF = 40 e FL = 30. 

 
Piso Recordista Mundial de Planicidade e Nivelamento 

A planicidade do piso proporciona maior eficácia na movimentação das empilhadeiras, pois 

oferece maior agilidade sem trepidações, resultando em um menor custo de manutenção 

dos equipamentos, além de oferecer maior segurança na operação evitando a queda de 
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mercadorias no transporte. Um piso com planicidade e nivelamento elevado traz impacto 

também na redução de custos dos racks, eliminando complementos de instalação e 

permitindo melhor alinhamento e fixação das estruturas de armazenagem, além de fácil 

operação de armazenamento de pallets nas áreas mais altas do centro de distribuição. 

 Nivelamento perfeito facilita instalação das prateleiras (racks) 
 

Planicidade perfeita permite operação mais rápida das empilhadeiras sem vibração 
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SegurançaSegurançaSegurançaSegurança    

Outra solução importante e inovadora neste empreendimento foi o sistema de combate a 

incêndio adotado nas câmaras de resfriados e congelados. O pé-direito elevado de 12,80m 

oferece desafios para o sistema de sprinklers. A solução usual envolve a instalação de 

sprinklers nas prateleiras (racks). No dia-a-dia da operação, estes sistemas são 

frequentemente danificados, resultando em vazamentos, problemas nos sensores e 

ativações indevidas. do sistema. A solução adotada no Bresco Londrina, tem como 

principal característica a distribuição das linhas de sprinklers apenas no teto, evitando 

assim a grande maioria dos problemas de manutenção, acidentes e interrupções na 

operação. Além disto, em caso de mudança no posicionamento das prateleiras, o sistema 

de sprinklers não precisa ser refeito. Por operarem em um ambiente congelado a -30OC, as 

linhas precisam ser totalmente secas. Ou seja, em vez de água, que congelaria, as 

tubulações ficam cheias de gás sob pressão. Em caso de sinistro, comandos de sensores 

acionam bombas de distribuição rápida, que imediatamente inundam as linhas com água 

armazenada em reservatório externo.  

 
 

Sistema anti incêndio do Bresco Londrina não necessita de srinklers nas prateleiras 
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Câmara Congelada 

 

Bresco Londrina 
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Escritório 
 

Sala de Reunião 
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Refeitório 
 

Sala de Jogos 
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Bresco Londrina 
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ResultadoResultadoResultadoResultado    

Hoje o Bresco Londrina encontra-se concluído e operando. Desde lá, a produção das 

fábricas da BRF no Sul do país é distribuída para São Paulo e toda a região Centro-Oeste. 

Por meio da altíssima qualidade da construção, vasta aplicação de alta tecnologia e 

soluções inteligentes e inovadoras, o Bresco Londrina consegue oferecer: 

• Menos interrupções 

• Redução no risco e gravidade de 
acidentes 

• Maior velocidade de operação 

• Facilidade de manutenção 

• Flexibilidade 

• Eficiência energética 

• Menor consumo de água 

• Respeito ao meio ambiente 

• Bom ambiente de trabalho 

 

Tudo isto se traduz em maior qualidade e menor custo para o operador. 

 “O empreendimento foi desenvolvido para atender às necessidades operacionais da BRF 

priorizando o uso de novas tecnologias, sustentabilidade e qualidade na execução dos serviços. Por 

se tratar de um projeto Built to Suit, sabíamos que as especificações técnicas seriam muito 

elevadas. A Bresco foi parceira em todas as etapas do desenvolvimento e a equipe demonstrou alta 

capacidade técnica para atender todas às nossas necessidades e implementarmos a melhores 

soluções. Nos sentimos muito seguros e tranquilos durante todo o processo e o resultado foi 

impecável.” 

Texto aprovado pela BRF para este caseTexto aprovado pela BRF para este caseTexto aprovado pela BRF para este caseTexto aprovado pela BRF para este case    
 

Edificações como o Bresco Londrina, com recorde mundial e qualidades para competir de 

igual para igual com os melhores do mundo, são contribuições de infraestrutura essenciais 

para tornar o Brasil um país realmente competitivo na economia global. 

 

Giuliana Chelotti 

giulianac@bresco.com.br 

(11) 4058-4555 e (11) 4058-4587 

Rua Hungria, 620 – 4 andar – CEP: 01455-000 


