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Apoiada no movimento Going Green, por um mundo mais 
sustentável do ponto de vista ambiental, a Plataforma GOING 
GREEN BRASIL nasce com o propósito de difundir as melho-
res práticas sustentáveis em todos os aspectos da vida: arqui-
tetura, mobilidade, tecnologia, soluções sustentáveis, inova-
ção, energias, reciclagem e qualidade de vida. Além do apoio 
aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

Plataforma Going Green Brasil
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O GREEN YEARBOOK 2018 - Certificações e 
Sustentabilidade no Brasil - traz um panorama 
completo dos empreendimentos que obtiveram 
as certificações AQUA, BREEAM, LEED, Procel, 
etc, nas diversas classificações no ano de 2017 e 
anteriores.

Esta primeira edição terá um showcase com os 
principais projetos históricos que foram certifica-
dos ao longo dos últimos anos no país.

Organizado por certificação, tipo de Selo, Setor, 
Região, o Anuário consiste em um GUIA Completo 
para todos que trabalham com as certificações no 
Brasil e oferecem informações completas e deta-
lhadas sobre cada um dos empreendimentos.

Entrevistas com os players, consultores, incorpo-
radores, arquitetos, fornecedores, enfim, todos os 
envolvidos no projeto que garantiram as pontua-
ções necessárias. 
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Além da distribuição nos principais 
eventos do segmento da constru-
ção, o YEARBOOK 2018 - CERTIFI-
CAÇÕES E SUSTENTABILIDADE 
será enviado a um mailing de leito-
res selecionados, entre os profissio-
nais do mercado da construção sus-
tentável e do mercado imobiliário e 
obras públicas.

Através de parcerias com as princi-
pais entidades dos setores ao lado, 
o YEARBOOK 2018 tem distribuição 
em todo o território nacional.

AUDIÊNCIA
QUALIFICADA

Mailing impresso

+ de 10.000 
profissionais do 
mercado da construção 
e da sustentabilidade

Mailing digital

+ de 20.000 
contatos profissionais
cadastrados 

Composição do mailing: 
Participantes do segmento da construção sustentável, como os membros do 
GBC Brasil, associados de entidades como o CBCS - Conselho Brasileiro da 
Construção Sustentável, a revista também vai circular entre os principais players 
do mercado da construção, como membros e associados da CBIC - Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção - e suas afiliadas (Secovi’s, ADEMI’s e Sin-
duscon’s), além de associados das principais entidades de classe dos profissio-
nais (AsBea, IAB, Instituto de Engenharia) e do mercado de fornecedores.
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Sua empresa pode ter o em-
preendimento certificado em 
destaque com informações de-
talhadas do processo de certifi-
cação e mais... 

CONTEÚDOS & 
CARACTERÍSTICASMODELO DE 

CERTIFICAÇÕES 
EM DESTAQUE

Ficha técnica

Apresentação

Links para portal

Imagens de Qualidade do 
Empreendimento
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O FL 4300, conjunto ao qual a torre FL Corporate faz parte, 
é um empreendimento de uso misto (residencial e comer-
cial) de condição urbanística única em São Paulo, cons-
tituído por três torres implantadas em formato de ‘U’, em 
um terreno de 13.000 m². O terreno do conjunto é aberto 
para três vias, sendo a mais importante delas a Av. Faria 
Lima, endereço nobre e diferenciado no bairro Vila Olím-
pia, em São Paulo. 

O volume corporativo se encontra no edifício frontal, de 
lajes que variam entre 860m² a 1075m², já o central, com 
um volume mais baixo, é destinado a pequenos conjun-
tos comerciais de 58m² a 94m². Por fim, a última torre, 
disposta paralelamente à corporativa, é reservada à parte 
residencial, com apartamentos de 1 dormitório de 35m² a 
64m², com diversos serviços.

O espaço desenhado entre os três volumes permitiu a 
criação de uma praça densamente arborizada, a FL Squa-
re, garantindo um espaço singular de moradia, trabalho 
e convivência. A massa verde, de mais de 1.280 m², foi 
criada para dar continuidade à praça do empreendimento 
existente em frente ao terreno, formando um amplo espa-
ço diferenciado no bairro. No intuito de criar um ambiente 
de quadra aberta, sem gradil, foi pensada a integração de 
um charmoso restaurante aberto ao público.

O edifício FL Corporate, é o edifício mais emblemático do 
conjunto FL 4300, localizado na Avenida Faria Lima em 
São Paulo. As preocupações com as questões de susten-
tabilidade, condição inerente ao processo de concepção 
arquitetônica, assumem relevância estratégica para o ar-
quiteto quando se depara com o desafio de estabelecer 

um conceito para um empreendimen-
to com grande potencial de trans-
formação urbana como o FL 4300. 
Através da implantação destes con-
ceitos ao projeto, a torre corporativa, 
FL Corporate, conquistou em 2014 a 
certificação ambiental Leed, na cate-
goria Core & Shell nível Gold. 

O FL Corporate possui uma lingua-
gem angulada em sua forma, ga-
rantindo à praça e a todo o conjunto 
visibilidade e acesso para esta impor-
tante via. Esse DNA se propagou por 
todo o complexo, criando um partido 
arquitetônico de volumes prismáticos 
e cartesianos, cortados por diago-
nais.  A torre corporativa, que possui 
uma área construída de mais de 30 
mil metros quadrados, é recuada em 
40 metros, abrindo espaço para uma 
área de embarque e desembarque, 
além de uma generosa praça pública, 
tudo em um mesmo espaço.

Espaço Sustentável
A principal contribuição do FL Cor-
porate com o meio ambiente urbano, 
e do projeto FL 4300 como um todo, 
vem da sua implantação pensada de 
maneira diversa às construções vizi-
nhas, em uma zona de transforma-
ção na cidade que era originalmente 

ocupada por casas, e que hoje dá es-
paço hoje para grandes edificações. 
Tal fenômeno é ocasionado principal-
mente pelo prolongamento da Ave-
nida Faria Lima e sua consequente 
valorização imobiliária. No espaço 
vazio formado entre as torres, dese-
nhou-se uma grande praça com três 
mil e quinhentos metros quadrados 
onde metade da área é destinada a 
um espaço verde com espécies arbó-
reas de grande porte sobre solo natu-
ral.  Com um pequeno restaurante o 
espaço ganhou sentido de referência 
e permanência humana. Este espaço 
vazio, que é formado pela disposição 
dos volumes, torna-se tão importante 
para o sentido do conjunto como as 
próprias edificações, já que confere 
ao local a sensação de lugar, de es-
paço urbano formado pela composi-
ção arquitetônica. 

Eficiência no uso da água
Há uma grande preocupação nos 
dias de hoje com relação ao uso sus-
tentável da água, que foi no caso em 
estudo abrangido através de reserva-
tórios de reuso para fins de irrigação 
dos seus espaços verdes, que por 
sua vez contribuem com a melhoria 
do ambiente urbano com espécies 
arbóreas de grande porte.
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Energia e Atmosfera
A torre corporativa recebeu um sis-
tema de fachadas unitizada OffSet 
Wall 120 milímetros que é composto 
por módulos produzidos com vidros, 
granito e brise. A caixilharia, fabrica-
da com perfis de alumínio de 120 mi-
límetros (pintura eletrostática na cor 
cinza RAL 7.024 B, camada anódica 
de 60 micra), recebeu vidros lamina-
dos de controle solar na cor azul, com 
12 milímetros de espessura, fator de 
proteção solar de 36%, coeficiente de 
sombreamento de 0,41 e transmis-
são luminosa de 35%, que garantem 
o equilíbrio entre a transparência e 
reflexão, contribuindo para o conforto 
térmico e eficiência energética.

Obra: 
FL 4300 (FL Corporate)

Incorporação: 
STAN / SDI / BRAMEX

Localização: 
Av. Faria Lima esquina X Rua Elvira 

Ferraz, São Paulo - SP

Área terreno: 
13.000 m²

Área construída: 
70.683 m² (30.674 m² Corporate)

Certificação: 
01/04/2014

Sistema e Nível da Certificação:
LEED CS - Gold

Arquitetura: 
aflalo/gasperini arquitetos

Construção: 
RFM/Gafisa

Consultoria LEED: 
CTE

Agente comissionador: 
Outsource

Simulação energética: 
CTE

Hidráulica e Elétrica: 
PHE

Ar condicionado: 
Thermoplan

GOLD

LEED CS
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O novo Centro Tecnológico de Campinas – CTC 
- do Santander é um complexo de 85 mil metros 
quadrados de área construída, localizado no distri-
to Barão Geraldo, centro tecnológico de Campinas, 
São Paulo. É composto por 2 data centers, um pré-
dio administrativo (NOC – Núcleo Operacional de 
Controle) e outro de manutenção, que concentram 
todo o processamento e armazenamento de dados 
do Banco Santander no Brasil. Suas instalações 
têm capacidade de armazenar mais de 5 Petabytes 
e monitorar cerca de 210 milhões de transações di-
árias, sendo o único no país a obter a certificação 
Tier IV, a mais alta para definir condições de segu-
rança de data centers.  
Com a construção dentro de critérios sustentá-
veis, o complexo conquistou a certificação LEED 
em 2014, com dois selos Gold e um Silver. A fim 
de reduzir os impactos ambientais na construção 
e operação, os prédios do Data Center buscaram 
a certificação LEED NC 2009 nível Gold, enquanto 
que o NOC (Núcleo de Operações Centrais) alcan-
çou o nível Silver no mesmo referencial. 

Para os Data Centers, a taxa de virtualização de 
65,6% (10% superior ao praticado atualmente no 
mercado), em conjunto com a seleção de equipa-
mentos de informática modernos, propiciou uma 
redução do consumo de energia no sistema de TI 
de 37,45%. A instalação de sistemas de condicio-
namento e iluminação eficientes também colabo-
rou para que cada prédio obtivesse um custo anual 
de energia 34% inferior ao esperado para essa tipo-
logia de empreendimento. 
Para minimizar o impacto do projeto nas mudan-
ças climáticas, 26 mil árvores nativas foram plantas 
no terreno, promovendo a biodiversidade local e a 
recuperação do solo, uma vez que o terreno era 
anteriormente ocupado por pasto e eucaliptos. O 
complexo contempla, ainda, um sistema integrado 
de aproveitamento de águas pluviais, que abas-
tece os sanitários de todos os prédios, além do 
sistema de irrigação automatizado do paisagismo 
existente ao redor do NOC. Todas as demais áre-
as vegetadas foram concebidas com espécies que 
não requerem irrigação regular, se o regime pluvio-

métrico seguir as condições normais da região de 
Campinas. Além disso, uma ciclovia no interior do 
terreno permite que os funcionários circulem entre 
os prédios de forma rápida e com baixo impacto 
ambiental. Além disso, um bicicletário central na 
entrada do empreendimento é disponibilizado a to-
dos os usuários, juntamente com infraestrutura de 
vestiários e chuveiros.

Espaço Sustentável:
O terreno em que fora construído era anteriormen-
te ocupado por uma área de pastagem e teve sua 
biodiversidade significativamente ampliada pela 
plantação de 26 mil árvores. Cerca de 57% das 
áreas pavimentadas do complexo são compostas 
por pisos claros, como brita, concreto e bloco inter-
travado, reduzindo os efeitos de ilha de calor. Essa 
mesma problemática foi minimizada com a adoção 
de pintura branca na cobertura dos edifícios. A fim 
de diminuir as emissões de gases efeito estufa 
pelo uso de transporte, o Santander desenvolveu 
um plano de transporte privado, oferecido gratuita-

CTC SANTANDER
GOLD & SILVER

LEED NC

2 DATA CENTERS
NUCLEO OPERARIONAL

“A boa arquitetura é concebi-
da e desenvolvida e realizada 
a partir do diálogo e colabora-
ção constante entre o cliente, 
o arquiteto, os técnicos e o 
construtor.” 

Roberto Loeb e Luis Capote, Sócios Dire-
tores da LoebCapote

Obra: 
Novo Data Center Santander Brasil

Cliente: 
Santander Brasil

Localização: 
Avenida Josepp Máximo Scorfaro, 

Gleba 75, Campinas - SP

Área do terreno: 
700.000 m²

Área construída: 
85.000 m²

Projeto (data): 
2009

Conclusão da obra: 
2013

Certificação: 
25/06/2014 (NOC 1), 18/07/2014 (CTC 

2) e 21/072014 (CTC 3)

Sistema e Nível da Certificação:
LEED NC – Silver (NOC 1) e Gold (CTC 

2 e 3)

Arquitetura: 
LoebCapote Arquitetura e Urbanismo

Construção: 
Acciona Engenharia

Consultoria LEED: 
CTE

Gerenciamento: 
Typsa/Engecorps

Estrutura de Concreto: 
Core Arquitetos Associados

Estrutura Metálica: 
Carlos Freire 

Estrutura/ Iluminação /Automação / 
Ar Condicionado / Elétrica/ Hidráulica: 
MHA

Luminotécnica: 
Franco e Fortes

Paisagismo: 
André Paoliello Paisagistas

Impermeabilização: 
PROASSP

Terraplenagem: 
Infra Estrutura Engenharia

Caixilhos: 
Mário Newton Leme Consultoria 
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Entrevistas com proprietário, 
consultores, incorporadores, ar-
quitetos, fornecedores, enfim, 
todos os envolvidos no projeto 
que contribuíram para a certifi-
cação.

MODELO DE 
CERTIFICAÇÕES 
EM DESTAQUE

Ficha técnicaApresentação

Links para portal

Imagens de Qualidade 
do Empreendimento

Depoimentos

CONTEÚDOS & 
CARACTERÍSTICAS
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Localizado ao lado do complexo do Centro Empresarial 
Nações Unidas (CENU), a Tower Bridge Corporate se 
tornou uma nova referência para o segmento Triple A. 
Concebido em linhas ousadas e funcionais, privilegian-
do o espaço e a luminosidade, o empreendimento está 
em plena harmonia com o entorno. Além de uma ampla 
gama de serviços, o edifício tem o apoio do complexo 
CENU. O empreendimento possui o selo LEED CS nível 
Gold, e tem cerca de 55.000 m² de área locável, entre 
escritórios e espaços para lojas, distribuídos em 24 an-
dares. O projeto prima pela exploração dos espaços de 
forma eficiente, valorizando o bem-estar dos ocupan-
tes. Uma amostra dessa preocupação foi a criação de 
três terraços em cada um dos pavimentos. A fachada 
do prédio possui vidro de alta performance que favore-
ce a iluminação natural interna, que aumenta o conforto 
e o uso racional de energia. Entre as práticas de sus-
tentabilidade ambiental estão a instalação de sistema 
de ar-condicionado central com termo-acumulação, 
elevadores de alta performance e otimização de todos 
os sistemas elétricos, a fim de obter uma economia sig-
nificativa de energia. Além disso, o edifício conta com 
planta de geração de energia híbrida (gás e diesel) com 
possibilidade de geração para todo o edifício (100% da 
carga) incluindo as áreas privativas, reaproveitamento 
das águas pluviais e dreno de ar condicionado para a 
irrigação, disponibilização de carga de ar condiciona-
do (20 TR) para sistemas especiais (data center), o que 
contribui para o aumento da eficiência do prédio.

Tower Bridge
Corporate

Obra: Tower Bridge Corporate

Cliente/proprietário: FII Tower Bridge

Local: São Paulo - SP

Área do terreno: 10.340 m²

Área construída: 45.895 m²

Certificação: 11/04/2014

Sistema e Nível: Leed CS Gold

Consultoria LEED: Sustentax

Arquitetura: Botti & Rubin

Construtora: Brookfiled

Agente comissionador: Sustentax

Simulação energética: Fortier

GOLD
LEED CS

Em 2014 o novo prédio da B2W, da Lojas Americanas 
conquistou o selo LEED New Construction (NC) nível Sil-
ver. Para a construção da loja, localizada no Rio de Ja-
neiro, foram adotas medidas como: utilização de lâmpa-
das eficientes que garantem cerca de 5% de economia 
de energia bem como utilização de sistema inteligente 
de ar condicionado e biciletário e vestiários com equipa-
mentos economizadores de água, incentivando assim o 
uso de transporte alternativo. Isso garantiu ao empreen-
dimento: Redução de 15% de energia; Redução de 61% 
de água potável; 80% de resíduos desviados de aterros. 
Mais, 65% da madeira utilizada é certificada FSC e 24% 
dos materiais utilizados na obra foram provenientes de 
fornecedores da região.

Obra: B2W Inovação e Tecnologia

Cliente: Lojas Americanas

Local: Rio de Janeiro - RJ

Área construída: 2.600 m²

Certificação: 22/04/2014

Sistema e Nível: LEED NC Silver

Arquitetura: JP Projetos

Construção: SGA

Consultoria LEED e Comissionamento: CTE

Ar Condicionado: PKK Engenharia

B2W 
Lojas Americanas

SILVER
LEED NC

O prédio da sede da Amcham (Câmara Ameri-
cana de Comércio), em São Paulo, recebeu em 
2014 o selo LEED, nível Gold com a maior pon-
tuação no Brasil (71 pontos). É a maior entre 
os prédios já existentes adaptados às normas 
de soluções sustentáveis do Green Building 
Conuncil (GBC). Com a implantação de planos 
e políticas internas, a Amcham contabilizou re-
sultados importantes em relação a fatores de 
eficiência energética, economia de água entre 
outros créditos determinados pelas regras do 
LEED.

AMCHAM GOLD
LEED EB O&M

Obra: Sede AMCHAM

Cliente: AMCHAM Brasil

Local: São Paulo, SP

Área Construída: 5.681,69 m²

Certificação: 23/04/2014

Sistema e Nível : LEED-EB O&M Gold

Consultoria LEED: OTEC

Reformas e Ampliações: Cintec

Limpeza Sustentável: Grupo OIKOS

Gerenciamento de energia: ACS 

Edifício Odebrecht

GOLD
LEED CS

O Edifício Odebrecht, em São Paulo, conquistou em 2014 
o selo nível Gold na categoria Core & Shell. Como práticas 
sustentáveis adotadas na obra como, instalação de uma 
Estação de Tratamento de Água, utilização de lâmpadas 
eficientes, sistema de iluminação que atua em conjunto 
com a incidência de luz natural, além de possui a maior 
parede verde do país, o edifício atingiu resultados signifi-
cativos em relação aos critérios exigidos pela certificação 
como, economia de 15% no consumo de energia, 75% 
dos resíduos gerados durante a obra foram desviados de 
aterros, 20% dos materiais utilizados de fornecedores da 
região, redução de 65% no consumo de água com dis-
positivos eficientes e 59% de redução para o paisagismo, 
além de 52% de a madeira utilizada ser certificada FSC.

Obra: Edifício Odebrecht São Paulo

Cliente: Odebrecht Realizações

Local: São Paulo - SP

Área construída: 31.577,89 m²

Certificação: 15/05/2014

Sistema e Nível: LEED CS Gold

Arquitetura: aflalo/gasperini

Construção: Odebrecht S.A

Consultoria LEED: CTE

Comissionamento: Outsource

Ar condicionado: Thermoplan/Greenwatt

Agência Banco do Brasil Localizada em Fortaleza, a agência foi cons-
truída seguindo as diretrizes do Programa 
Ecoeficiente do BB, que visa à construção das 
agências com implantação de um conjunto de 
soluções sustentáveis para redução do impac-
to ambiental. Através das medidas adotadas, 
foi possível desviar de aterros 78% dos resídu-
os gerados durante a obra. 14% dos materiais 
utilizados são de origem regional e 10% pos-
suem conteúdo reciclado. Foi possível ainda, 
uma redução de 63% de água potável através 
da utilização de dispositivos economizadores, 
e de 20% no consumo de energia.

Obra: Agência Messejana BB

Cliente: Banco do Brasil

Local: Fortaleza – CE

Área construída: 1225,96 m²

Certificação: 27/05/2014

Sistema e Nível: LEED NC Silver

Arquitetura: Banco do Brasil

Construção: Treliça

Consultoria LEED: CTE

Comissionamento: Outsource

Messejana

SILVER
LEED NC

Localizado no Rio de Janeiro, na praia do Flamengo, o Edi-
fício Manchete recebeu a certificação LEED nível Silver na 
categoria Core & Shell, garantindo ao edifício o status de 
Triple A. O processo de retrofit foi desenvolvido por João 
Niemeyer Arquitetura e pela Renta Engenharia onde foram 
adotadas medidas que contribuem para a redução dos re-
cursos naturais, como água e energia, bem como a utiliza-
ção de materiais e processos eficientes. Alguns resultados 
importantes: 9% de redução de energia; 60% de redução 
através de dispositivos; economia de 100% de água para 
irrigação; 80% de resíduos desviados de aterros.

Obra: Edifício Manchete

Cliente: Manchete

Local: Rio de Janeiro - RJ

Área construída: 26.045,93 m²

Certificação: 27/05/2014

Sistema e Nível: LEED CS Silver

Arquitetura: João Niemeyer Arquitetura e  

Renta Engenharia

Construção: Dan-Herbert

Consultoria LEED: CTE

Edifício 
Manchete

SILVER
LEED CS

Obra: Museu de Arte do Rio

Cliente: Fundação Roberto Marinho

Localização: Rio de Janeiro – RJ

Área total: 15.000 m²

Gerenciamento: Engineering 

Arquitetura: Bernardes + Jacobsen Arq.

Construtora:  Concrejato

Certificação: 28/05/2014

Sistema e Nível: LEED NC Silver 

Consultoria LEED: CTE 

Concepção estrutural: GOP 

Museu de Arte do Rio Promover sinergia entre educação e arte, imaginar o Rio 
de Janeiro através de uma leitura transversal da história 
da cidade valorizando o conceito de sustentabilidade são 
alguns dos objetivos principais do Museu de Arte do Rio. 
Inaugurado em 2013, o MAR, alcançou o certificado LEED 
Silver em 2014, além de receber o título de melhor cons-
trução em 2013, na categoria museu, pelo voto popular do 
maior prêmio internacional de arquitetura, o Architizer A + 
Awards. Foi também a primeira entrega do Porto Maravilha, 
amplo projeto de revitalização da Região Portuária do Rio 
de Janeiro.  Projeto pioneiro na obtenção da certificação 
LEED para museus na América Latina.

SILVER
LEED NC

Nome do Projeto, 1 imagem, 
ficha técnica resumida e peque-
na apresentação do empreendi-
mento.

MODELO BÁSICO DE 
CERTIFICAÇÕES

Ficha técnica resumida

Pequena Apresentação

4 projetos por página
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Localizado ao lado do complexo do Centro Empresarial 
Nações Unidas (CENU), a Tower Bridge Corporate se 
tornou uma nova referência para o segmento Triple A. 
Concebido em linhas ousadas e funcionais, privilegian-
do o espaço e a luminosidade, o empreendimento está 
em plena harmonia com o entorno. Além de uma ampla 
gama de serviços, o edifício tem o apoio do complexo 
CENU. O empreendimento possui o selo LEED CS nível 
Gold, e tem cerca de 55.000 m² de área locável, entre 
escritórios e espaços para lojas, distribuídos em 24 an-
dares. O projeto prima pela exploração dos espaços de 
forma eficiente, valorizando o bem-estar dos ocupan-
tes. Uma amostra dessa preocupação foi a criação de 
três terraços em cada um dos pavimentos. A fachada 
do prédio possui vidro de alta performance que favore-
ce a iluminação natural interna, que aumenta o conforto 
e o uso racional de energia. Entre as práticas de sus-
tentabilidade ambiental estão a instalação de sistema 
de ar-condicionado central com termo-acumulação, 
elevadores de alta performance e otimização de todos 
os sistemas elétricos, a fim de obter uma economia sig-
nificativa de energia. Além disso, o edifício conta com 
planta de geração de energia híbrida (gás e diesel) com 
possibilidade de geração para todo o edifício (100% da 
carga) incluindo as áreas privativas, reaproveitamento 
das águas pluviais e dreno de ar condicionado para a 
irrigação, disponibilização de carga de ar condiciona-
do (20 TR) para sistemas especiais (data center), o que 
contribui para o aumento da eficiência do prédio.

Tower Bridge
Corporate

Obra: Tower Bridge Corporate

Cliente/proprietário: FII Tower Bridge

Local: São Paulo - SP

Área do terreno: 10.340 m²

Área construída: 45.895 m²

Certificação: 11/04/2014

Sistema e Nível: Leed CS Gold

Consultoria LEED: Sustentax

Arquitetura: Botti & Rubin

Construtora: Brookfiled

Agente comissionador: Sustentax

Simulação energética: Fortier

GOLD
LEED CS

Em 2014 o novo prédio da B2W, da Lojas Americanas 
conquistou o selo LEED New Construction (NC) nível Sil-
ver. Para a construção da loja, localizada no Rio de Ja-
neiro, foram adotas medidas como: utilização de lâmpa-
das eficientes que garantem cerca de 5% de economia 
de energia bem como utilização de sistema inteligente 
de ar condicionado e biciletário e vestiários com equipa-
mentos economizadores de água, incentivando assim o 
uso de transporte alternativo. Isso garantiu ao empreen-
dimento: Redução de 15% de energia; Redução de 61% 
de água potável; 80% de resíduos desviados de aterros. 
Mais, 65% da madeira utilizada é certificada FSC e 24% 
dos materiais utilizados na obra foram provenientes de 
fornecedores da região.

Obra: B2W Inovação e Tecnologia

Cliente: Lojas Americanas

Local: Rio de Janeiro - RJ

Área construída: 2.600 m²

Certificação: 22/04/2014

Sistema e Nível: LEED NC Silver

Arquitetura: JP Projetos

Construção: SGA

Consultoria LEED e Comissionamento: CTE

Ar Condicionado: PKK Engenharia

B2W 
Lojas Americanas

SILVER
LEED NC

O prédio da sede da Amcham (Câmara Ameri-
cana de Comércio), em São Paulo, recebeu em 
2014 o selo LEED, nível Gold com a maior pon-
tuação no Brasil (71 pontos). É a maior entre 
os prédios já existentes adaptados às normas 
de soluções sustentáveis do Green Building 
Conuncil (GBC). Com a implantação de planos 
e políticas internas, a Amcham contabilizou re-
sultados importantes em relação a fatores de 
eficiência energética, economia de água entre 
outros créditos determinados pelas regras do 
LEED.

AMCHAM GOLD
LEED EB O&M

Obra: Sede AMCHAM

Cliente: AMCHAM Brasil

Local: São Paulo, SP

Área Construída: 5.681,69 m²

Certificação: 23/04/2014

Sistema e Nível : LEED-EB O&M Gold

Consultoria LEED: OTEC

Reformas e Ampliações: Cintec

Limpeza Sustentável: Grupo OIKOS

Gerenciamento de energia: ACS 

Edifício Odebrecht

GOLD
LEED CS

O Edifício Odebrecht, em São Paulo, conquistou em 2014 
o selo nível Gold na categoria Core & Shell. Como práticas 
sustentáveis adotadas na obra como, instalação de uma 
Estação de Tratamento de Água, utilização de lâmpadas 
eficientes, sistema de iluminação que atua em conjunto 
com a incidência de luz natural, além de possui a maior 
parede verde do país, o edifício atingiu resultados signifi-
cativos em relação aos critérios exigidos pela certificação 
como, economia de 15% no consumo de energia, 75% 
dos resíduos gerados durante a obra foram desviados de 
aterros, 20% dos materiais utilizados de fornecedores da 
região, redução de 65% no consumo de água com dis-
positivos eficientes e 59% de redução para o paisagismo, 
além de 52% de a madeira utilizada ser certificada FSC.

Obra: Edifício Odebrecht São Paulo

Cliente: Odebrecht Realizações

Local: São Paulo - SP

Área construída: 31.577,89 m²

Certificação: 15/05/2014

Sistema e Nível: LEED CS Gold

Arquitetura: aflalo/gasperini

Construção: Odebrecht S.A

Consultoria LEED: CTE

Comissionamento: Outsource

Ar condicionado: Thermoplan/Greenwatt

Agência Banco do Brasil Localizada em Fortaleza, a agência foi cons-
truída seguindo as diretrizes do Programa 
Ecoeficiente do BB, que visa à construção das 
agências com implantação de um conjunto de 
soluções sustentáveis para redução do impac-
to ambiental. Através das medidas adotadas, 
foi possível desviar de aterros 78% dos resídu-
os gerados durante a obra. 14% dos materiais 
utilizados são de origem regional e 10% pos-
suem conteúdo reciclado. Foi possível ainda, 
uma redução de 63% de água potável através 
da utilização de dispositivos economizadores, 
e de 20% no consumo de energia.

Obra: Agência Messejana BB

Cliente: Banco do Brasil

Local: Fortaleza – CE

Área construída: 1225,96 m²

Certificação: 27/05/2014

Sistema e Nível: LEED NC Silver

Arquitetura: Banco do Brasil

Construção: Treliça

Consultoria LEED: CTE

Comissionamento: Outsource

Messejana

SILVER
LEED NC

Localizado no Rio de Janeiro, na praia do Flamengo, o Edi-
fício Manchete recebeu a certificação LEED nível Silver na 
categoria Core & Shell, garantindo ao edifício o status de 
Triple A. O processo de retrofit foi desenvolvido por João 
Niemeyer Arquitetura e pela Renta Engenharia onde foram 
adotadas medidas que contribuem para a redução dos re-
cursos naturais, como água e energia, bem como a utiliza-
ção de materiais e processos eficientes. Alguns resultados 
importantes: 9% de redução de energia; 60% de redução 
através de dispositivos; economia de 100% de água para 
irrigação; 80% de resíduos desviados de aterros.

Obra: Edifício Manchete

Cliente: Manchete

Local: Rio de Janeiro - RJ

Área construída: 26.045,93 m²

Certificação: 27/05/2014

Sistema e Nível: LEED CS Silver

Arquitetura: João Niemeyer Arquitetura e  

Renta Engenharia

Construção: Dan-Herbert

Consultoria LEED: CTE

Edifício 
Manchete

SILVER
LEED CS

Obra: Museu de Arte do Rio

Cliente: Fundação Roberto Marinho

Localização: Rio de Janeiro – RJ

Área total: 15.000 m²

Gerenciamento: Engineering 

Arquitetura: Bernardes + Jacobsen Arq.

Construtora:  Concrejato

Certificação: 28/05/2014

Sistema e Nível: LEED NC Silver 

Consultoria LEED: CTE 

Concepção estrutural: GOP 

Museu de Arte do Rio Promover sinergia entre educação e arte, imaginar o Rio 
de Janeiro através de uma leitura transversal da história 
da cidade valorizando o conceito de sustentabilidade são 
alguns dos objetivos principais do Museu de Arte do Rio. 
Inaugurado em 2013, o MAR, alcançou o certificado LEED 
Silver em 2014, além de receber o título de melhor cons-
trução em 2013, na categoria museu, pelo voto popular do 
maior prêmio internacional de arquitetura, o Architizer A + 
Awards. Foi também a primeira entrega do Porto Maravilha, 
amplo projeto de revitalização da Região Portuária do Rio 
de Janeiro.  Projeto pioneiro na obtenção da certificação 
LEED para museus na América Latina.

SILVER
LEED NC

CONTEÚDOS & 
CARACTERÍSTICAS
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5 produtos foram encontrados em sua busca
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Buscar por:
Palavra chave ou código: Fornecedor Categoria de Produto

DANFOSS
Compressores scroll com IDV 
Contam com válvulas de descarga intermediárias 
(IDV) da Danfoss. Desenvolvidas para aperfeiçoar o 
desempenho energético do compressor, reduzem me-
canicamente a compressão excessiva do refrigerante 
em condições de carga parcial, mantendo a mesma 
carga térmica.

Minha biblioteca

Detalhes

DANFOSS
Válvula de Expansão Eletrônica 
São utilizadas com controles eletrônicos Danfoss, 
permitindo um controle preciso das temperaturas, 
pressões e superaquecimento do sistema. Minha biblioteca

Detalhes

Categorias

Fornecedores

Portal EXCLUSIVO que 
será o mais completo di-
retório de projetos certifi-
cados, onde sua empresa 
poderá expor todas os 
detalhes, informações, fi-
chas técnicas, além de seu 
portfolio de produtos sus-
tentáveis e contatos dos 
principais profissionais do 
setor.

PRESENÇA NO
EXCLUSIVO PORTAL

Links para páginas 
de fornecedores 
do projeto

Busca em diretório completo, por nome 
do projeto, por selo, construtor, arquiteto, 
consultor ou qualquer player

Fichas técnicas 
detalhadas 
e links para 
informações 
completas
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CONTENT
MARKETING 
PARA SUA 
EMPRESA

Presença no Portal Going Green
Sua empresa será divulgada na plataforma Going Green 
através de conteúdos originais personalizados que forne-
cem aos leitores informações detalhadas sobre sua empresa. 

Durante o período que antecede o lançamento do Year-
book 2018 sua marca será promovida em narrativas de pri-
meira linha: 
• matéria institucional sobre posicionamento da empresa, 
• destaque para o empreendimento 
• ou novos lançamentos. 

Cada post é conceituado, escrito, e desenvolvido por nos-
sa equipe de especialistas e cuidadosamente adaptado para 
comunicar sua mensagem. 

E esse conteúdo é sua propriedade – pode ser publicado 
também nos seus próprios domínios e até mesmo em domí-
nios de terceiros. 

E MAIS:
• PROPAGAÇÃO ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS DA PLATA-

FORMA GOING GREEN
• ENVIO DE NEWSLETTER REPLICANDO OS CONTEÚDOS 

PARA MAIS DE 20 MIL CONTATOS NO MERCADO
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PATROCÍNIO

Pct. PREMIUM – Mais de 3 certificados

Matéria Destaque da empresa no Yearbook 2018 + 
Apresentação detalhada 
+ Ficha Técnica dos Empreendimentos 
certificados em até 6 páginas.
Contrapartidas:
- Campanha de conteúdos especiais (abril a julho) 
no Site Going Green Brasil
- Anúncio página dupla na edição de Luxo
- Destaque no lançamento do Yearbook
- Destaque no portal WebGreen (Seção Showcase)

Pacote OURO – 2 a 3 certificados

Destaque dos empreendimentos em 2 páginas 
cada, no Yearbook 2018, com apresentação detal-
hada + Ficha técnica.
Contrapartidas:
- Campanha de conteúdos especiais (abril a julho) 
no Site Going Green Brasil
- Anúncio página dupla na edição de Luxo
- Destaque no lançamento do Yearbook
- Destaque no portal WebGreen (Seção Anuário)

PACOTE PRATA – 1 certificado

Destaque do empreendimentos em 2 páginas, 
no Yearbook 2018, com apresentação detalhada + 
ficha técnica
Contrapartidas:
- Campanha de conteúdos especiais (abril a julho) 
no Site Going Green Brasil
- Anúncio 1 página indet. na edição de Luxo
- Destaque no lançamento do Yearbook
- Destaque no portal WebGreen (Seção Showcase)
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PÁGINA DUPLA
450 X 275 mm

PÁGINA SIMPLES
225 X 275 mm

MEIA PÁGINA
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225 X 130 mm

MEIA PÁGINA
VERTICAL

275 X 110 mm

1/4 PÁGINA
130 X 110 mm

Reserva 
20 mm

Sangria 
de 5 mm
todos os 

lados

Os arquivos devem ser fornecidos em formatos PDF 
(preferencialmente), TIF ou JPG em alta resolução (míni-
mo 300 dpi’s), tamanho natural com prova de cor. Todos 
os anúncios devem ter 5 mm de sangria. 

ANUAL 

200 PÁGINAS DE CONTEÚDO 

10.000 EXEMPLARES 

FORMATO: 225х275 mm 

EDIÇÃO ANUAL 

350 PÁGINAS DE CONTEÚDO

10.000 EXEMPLARES

FORMATO: 225х275 mm
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O FL 4300, conjunto ao qual a torre FL Corporate faz parte, 
é um empreendimento de uso misto (residencial e comer-
cial) de condição urbanística única em São Paulo, cons-
tituído por três torres implantadas em formato de ‘U’, em 
um terreno de 13.000 m². O terreno do conjunto é aberto 
para três vias, sendo a mais importante delas a Av. Faria 
Lima, endereço nobre e diferenciado no bairro Vila Olím-
pia, em São Paulo. 

O volume corporativo se encontra no edifício frontal, de 
lajes que variam entre 860m² a 1075m², já o central, com 
um volume mais baixo, é destinado a pequenos conjun-
tos comerciais de 58m² a 94m². Por fim, a última torre, 
disposta paralelamente à corporativa, é reservada à parte 
residencial, com apartamentos de 1 dormitório de 35m² a 
64m², com diversos serviços.

O espaço desenhado entre os três volumes permitiu a 
criação de uma praça densamente arborizada, a FL Squa-
re, garantindo um espaço singular de moradia, trabalho 
e convivência. A massa verde, de mais de 1.280 m², foi 
criada para dar continuidade à praça do empreendimento 
existente em frente ao terreno, formando um amplo espa-
ço diferenciado no bairro. No intuito de criar um ambiente 
de quadra aberta, sem gradil, foi pensada a integração de 
um charmoso restaurante aberto ao público.

O edifício FL Corporate, é o edifício mais emblemático do 
conjunto FL 4300, localizado na Avenida Faria Lima em 
São Paulo. As preocupações com as questões de susten-
tabilidade, condição inerente ao processo de concepção 
arquitetônica, assumem relevância estratégica para o ar-
quiteto quando se depara com o desafio de estabelecer 

um conceito para um empreendimen-
to com grande potencial de trans-
formação urbana como o FL 4300. 
Através da implantação destes con-
ceitos ao projeto, a torre corporativa, 
FL Corporate, conquistou em 2014 a 
certificação ambiental Leed, na cate-
goria Core & Shell nível Gold. 

O FL Corporate possui uma lingua-
gem angulada em sua forma, ga-
rantindo à praça e a todo o conjunto 
visibilidade e acesso para esta impor-
tante via. Esse DNA se propagou por 
todo o complexo, criando um partido 
arquitetônico de volumes prismáticos 
e cartesianos, cortados por diago-
nais.  A torre corporativa, que possui 
uma área construída de mais de 30 
mil metros quadrados, é recuada em 
40 metros, abrindo espaço para uma 
área de embarque e desembarque, 
além de uma generosa praça pública, 
tudo em um mesmo espaço.

Espaço Sustentável
A principal contribuição do FL Cor-
porate com o meio ambiente urbano, 
e do projeto FL 4300 como um todo, 
vem da sua implantação pensada de 
maneira diversa às construções vizi-
nhas, em uma zona de transforma-
ção na cidade que era originalmente 

ocupada por casas, e que hoje dá es-
paço hoje para grandes edificações. 
Tal fenômeno é ocasionado principal-
mente pelo prolongamento da Ave-
nida Faria Lima e sua consequente 
valorização imobiliária. No espaço 
vazio formado entre as torres, dese-
nhou-se uma grande praça com três 
mil e quinhentos metros quadrados 
onde metade da área é destinada a 
um espaço verde com espécies arbó-
reas de grande porte sobre solo natu-
ral.  Com um pequeno restaurante o 
espaço ganhou sentido de referência 
e permanência humana. Este espaço 
vazio, que é formado pela disposição 
dos volumes, torna-se tão importante 
para o sentido do conjunto como as 
próprias edificações, já que confere 
ao local a sensação de lugar, de es-
paço urbano formado pela composi-
ção arquitetônica. 

Eficiência no uso da água
Há uma grande preocupação nos 
dias de hoje com relação ao uso sus-
tentável da água, que foi no caso em 
estudo abrangido através de reserva-
tórios de reuso para fins de irrigação 
dos seus espaços verdes, que por 
sua vez contribuem com a melhoria 
do ambiente urbano com espécies 
arbóreas de grande porte.

FL
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RP

OR
AT

E

Energia e Atmosfera
A torre corporativa recebeu um sis-
tema de fachadas unitizada OffSet 
Wall 120 milímetros que é composto 
por módulos produzidos com vidros, 
granito e brise. A caixilharia, fabrica-
da com perfis de alumínio de 120 mi-
límetros (pintura eletrostática na cor 
cinza RAL 7.024 B, camada anódica 
de 60 micra), recebeu vidros lamina-
dos de controle solar na cor azul, com 
12 milímetros de espessura, fator de 
proteção solar de 36%, coeficiente de 
sombreamento de 0,41 e transmis-
são luminosa de 35%, que garantem 
o equilíbrio entre a transparência e 
reflexão, contribuindo para o conforto 
térmico e eficiência energética.

Obra: 
FL 4300 (FL Corporate)

Incorporação: 
STAN / SDI / BRAMEX

Localização: 
Av. Faria Lima esquina X Rua Elvira 

Ferraz, São Paulo - SP

Área terreno: 
13.000 m²

Área construída: 
70.683 m² (30.674 m² Corporate)

Certificação: 
01/04/2014

Sistema e Nível da Certificação:
LEED CS - Gold

Arquitetura: 
aflalo/gasperini arquitetos

Construção: 
RFM/Gafisa

Consultoria LEED: 
CTE

Agente comissionador: 
Outsource

Simulação energética: 
CTE

Hidráulica e Elétrica: 
PHE

Ar condicionado: 
Thermoplan

GOLD

LEED CS
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