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Edifício Abengoa  
 

OPORTUNIDADE INVESTIMENTO 
JARDIM OCEANICO – BARRA DA TIJUCA 

 
 

 
Projeto Concebido com conceitos sustentáveis e tecnológicos 

 
HIGHLIGHTS 

 

Terreno: 3.201,90 m²;  
Construída: 7.703,72 m²;  

Área Equivalente: 4.278,60 m²;  
 

Valor de Mercado (avaliação em 05/2019) 
R$ 41.000.000,00 (Quarenta e um milhões de reais) 
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Edifício verde   
Construção desafiadora e inovadora. 

 
O projeto desenvolvido para a Abengoa na cidade do Rio de Janeiro, procurou criar espaços de 
trabalhos flexíveis e colaborativos. O edifício, com 7.486 m² de área construída, foi separado em 
dois volumes: o maior, na horizontal, é destinado às áreas de trabalho, e o menor, na vertical, é 
destinado às salas de reuniões. Este desenho tem como função garantir o acesso dos visitantes, sem 
atrapalhar a rotina dos ocupantes. 
 
“Para ligar os dois volumes, foi criada uma escada escultórica e passarelas envidraçadas, que ficam 
voltadas para o mar e as montanhas. No térreo, um grande piloti acolhe tanto os visitantes, quanto 
os funcionários, evidenciando o belo jardim ao fundo”, explica Sabrosa 
 
Na recepção, uma caixa de vidro deixa à mostra a sala de controle das linhas de transmissão de 
energia, evidenciando a transparência na prestação dos serviços. 
 
Uma característica marcante do projeto é a nítida separação entre as áreas de circulação e as de 
trabalho. O pavimento de acesso, projetado com grandes pilotis, tornou-se uma extensão da calçada 
da rua. 
 
Projeto construído atendendo a todos os requisitos de sustentabilidade e responsabilidade social. 
Arquitetura contemporânea com alto desempenho ambiental, inaugurada no segundo semestre de 
2013 com um compromisso firmado com o meio ambiente, conferindo assim o "selo verde" que 
ratifica o comprometimento com as questões ambientais, econômicas e sociais do mundo.  
 
A inclusão do conceito de sustentabilidade se deu em todas suas fases (desenho, construção, uso e 
manutenção). Foi desenhado segundo os critérios de eficiência energética que marcam o Green 
Building, atingindo a certificação LEED Silver. 
 

Processo de desenvolvimento do empreendimento 
 
A referência foi a sede da Abengoa na Espanha, projetada segundo os critérios da Green Building. 
Para concretizar esta "ideia verde" foi necessário encontrar um terreno, fazer um estudo de 
arquitetura e assinar um contrato com uma empresa consultora que pudesse gerir esse processo, a 
fim de conseguir o "selo verde". Um compromisso do início ao fim com a sustentabilidade. 
 

Localização e uso do terreno 
 
Construída na Avenida Belisário Leite de Andrade Neto, n° 80 - Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro.  Estrategicamente localizado no Jardim Oceânico – microzona da Barra– caracteriza-se por 
ser uma área predominantemente residencial, com edifícios de alto nível com gabarito de 3 andares.  
O comércio – um dos mais importantes polos da Barra – está localizado a apenas um quarteirão, na 
Rua Olegário Maciel. 
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Em local estratégico, a área é amplamente atendida por transporte público e a proximidade do Túnel 
Joa, ligação com São Conrado e Zona Sul, torna a chegada e saída de carro instantânea. 
 
O Metro – Estação Jardim Oceânico – encontra-se a 1 km do imóvel e há quatro pontos de 
ônibus a menos de 400 metros. 
 
O prédio possui bicicletário no subsolo, vagas preferenciais para veículos com baixa emissão de 
gases e consumo de energia. 
 
O terreno possui 3.069 m2, sendo 7.486m2 de área construída. 
Capacidade projetada para 300 postos de trabalho, distribuídos em 5 níveis que se dividem 
em Subsolo, com estacionamento e áreas técnicas. Térreo com acesso principal, recepção e salas 
multiuso. O primeiro e o segundo pavimento estão destinados a escritórios, e no último andar existe 
também uma sala multiuso cercada por um passeio ao redor do prédio com uma vista deslumbrantes 
da praia e do bairro. 
 

Uso racional da água 
 
Para reduzir o consumo geral da água, foram utilizadas várias estratégias como dispositivos 
economizadores nos aparelhos sanitários, sistema de captação de água das chuvas e dispositivos de 
automação na irrigação. 
A água de reuso será proveniente das águas pluviais da cobertura após a passagem por um processo 
de micro filtragem e desinfecção, a mesma é destinada a atender as condições de conforto e higiene 
nos aparelhos sanitários e também será utilizada no uso de serviços gerais.   
As águas pluviais são coletadas por captadores EPAMS, e conduzidas para tubos de queda. As 
captações convencionais por gravidade também seguirão através de tubos de queda para o 
reservatório de retardo. 
A irrigação de toda área verde será prevista através de um sistema automatizado, a partir de sensores 
de umidade distribuídos pela área, feita pelo reservatório de reuso. 
 

Energia e atmosfera 
 
Para reduzir o consumo geral de energia, foram utilizadas várias estratégias como a utilização do 
sistema de automação, com controle automático de desligamento setorizado por áreas durante as 
horas em que o edifício estiver desocupado, visando reduzir ao máximo o uso da luz artificial. 
O sistema e os equipamentos de ar condicionado, também foram desenhados de forma inteligente 
para consumir só o necessário. Como resultado geral, o prédio atinge a eficiência energética 
requerida pela certificação, logrando assim o uso eficiente dos sistemas, tanto elétrico, como de ar 
condicionado e iluminação.      
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Fonte: Raf Arquitetura 

 

Materiais 
 
Os materiais utilizados na construção foram de primeira qualidade e em sua maioria, todos com alto 
conteúdo reciclado em sua composição, portanto, possuem um ciclo de vida mais longo. Alguns 
exemplos desses materiais encontram-se no prédio, tais como: forro mineral em placa, carpete 
(Interface Milliken), piso elevado, alumínio, entre outros. 
Também, foi necessária a compra de materiais regionais, comprados e extraídos dentro de um raio 
de 800 km da edificação. 
Um ponto importante atingido nesta certificação foi à utilização de materiais com baixo conteúdo de 
VOC (Composto Volátil Orgânico). Foram utilizadas tintas, vernizes, esmaltes, seladores, silicones, 
adesivos em geral, colas, espumas de poliuretano, manta asfálticas, impermeabilizantes, entre outros. 
Todos com pouco odor, gerando assim um ambiente mais saudável para os trabalhadores que 
participaram na obra e os futuros usuários. 
A Madeira FSC, provêm de uma floresta manuseada de forma ecologicamente correta, socialmente 
justa e economicamente viável. Foram utilizados pelo menos 66% de madeira com certificação FSC. 
  

Qualidade do ambiente interno 
 
Internamente o projeto seguiu o modelo "open office", o qual consiste em um grande salão onde as 
separações se dão apenas por divisórias baixas, salas de reunião e áreas de serviço.  
A fachada é envidraçada, o que permite que a luz natural entre, priorizando as vistas para a praia ou 
para Pedra da Gávea, criando um lindo cenário do Rio disponível para todos os postos de trabalho. 
 
O ambiente também foi pensado para estabelecer um desempenho da qualidade do ar interno, 
contribuindo no conforto e bem-estar dos usuários. 
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Certificação 
 
O empreendimento possui "Certificação Leed-New Construction", categoria de certificação 
Silver. Lista dos itens atendidos: 
 

1 Prevenção de poluição nas atividades de construção 
2 Escolha do terreno 
3 Transporte alternativo, acesso ao transporte publico 
4 Transporte alternativo, bicicletário e vestiários 
5 Transporte alternativo, veículos com baixa emissão e baixo consumo 
6 Transporte alternativo, estacionamentos 
7 Desenvolvimento de áreas verdes 
8 Ilhas de calor, não-cobertura 
9 Poluição luminosa 
10 Água potável para paisagismo. Reduzir 50% 
11 Redução no consumo de água, Reduzir 20% 
12 Redução no consumo de água, Reduzir 30% 
13 Comissionamento básico dos sistemas 
14 Eficiência energética mínima 
15 Proibição do CFC 
16 Otimizar eficiência energética 10,5% 
17 Otimizar eficiência energética 14,0% 
18 Gestão avançada do gás refrigerante 
19 Medição e verificação - edificação 
20 Deposito de recicláveis 
21 Gestão de resíduos em obra, 50% fora do aterro 
22 Gestão de resíduos em obra, 75% fora do aterro 
23 Conteúdo reciclado, 10% (pôs-consumo+ ½ pre-consumo) 
24 Conteúdo reciclado, 20% (pôs-consumo+ ½ pre-consumo) 
25 Materiais regionais, 10% 
26 Materiais regionais, 20% 
27 Madeira certificada FSC 
28 Qualidade do ar interno 
29 Controle da fumaça de tabaco 
30 Ventilação adicional 
31 Plano para qualidade do ar: durante a obra 
32 Materiais com baixo VOC, adesivos e selantes, tintas e revestimentos, carpetes e estofados. 
33 Conforto térmico, Projeto ASHRAE 55 e Verificação 
34 Paisagens para 90% das áreas de piso 
35 Desenvolvimento local, área livre de construção 
36 ID programa de educação ambiental 
37 Profissional credenciado LEED 
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Ficha Técnica 
 

Escritório Arquitetura:  RAF Arquitetura - RJ 

Início do projeto: 2008    Conclusão da obra: 2013 

Área do terreno: 3.201 m²   Área construída: 7.486 m² 

 

Tipo de obra: Edificações Corporativas 

Tipologia: Corporativo 

Materiais predominantes: Alumínio / Vidro 

Diferenciais técnicos: Eficiência Energética / Eficiência Térmica /Sustentabilidade 

Ambientes e Aplicações: Fachadas de edifícios, Jardins externos, Escritórios corporativos 

Fontes e espelhos d'água, Escadas internas, Pergolados 

 

 

 
Fonte: Raf Arquitetura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.galeriadaarquitetura.com.br/escritorio-de-arquitetura/a-p/raf-arquitetura-rj/29883/
https://m.galeriadaarquitetura.com.br/i-t/projetos/arquitetura-corporativa/edificacoes-corporativas/104/4/1
https://m.galeriadaarquitetura.com.br/i-t/projetos/arquitetura-corporativa/4/
https://m.galeriadaarquitetura.com.br/i-m/projetos/arquitetura-em-aluminio/2/
https://m.galeriadaarquitetura.com.br/i-m/projetos/arquitetura-em-vidro/10/
https://m.galeriadaarquitetura.com.br/i-d/projetos/com-eficiencia-energetica/7/
https://m.galeriadaarquitetura.com.br/i-d/projetos/com-eficiencia-termica/8/
https://m.galeriadaarquitetura.com.br/i-d/projetos/sustentavel/15/
https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projetos/referencias-ambientes-c/110/fachadas-de-edificios/
https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projetos/referencias-ambientes-c/117/jardins-externos/
https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projetos/referencias-ambientes-c/102/escritorios-corporativos/
https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projetos/referencias-ambientes-c/111/fontes-e-espelhos-dagua/
https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projetos/referencias-ambientes-c/101/escadas-internas/
https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projetos/referencias-ambientes-c/125/pergolados/
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PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO E 
SITUAÇÃO 

 
 

 
Planta de Situação 
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Planta de Localização 
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FOTOGRAFIAS 
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Térreo 
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Cobertura 
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Pergolado Cobertura – Vista pro Mar 
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Subsolo Garagem 
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PLANTAS 

 

 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/n4ipj88s9cyc92b/AACd8e55X8sPhPfEh7u0yVqEa?dl=0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/n4ipj88s9cyc92b/AACd8e55X8sPhPfEh7u0yVqEa?dl=0
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CONSIDERAÇÕES LEGAIS 
 
Titulação  

 
Certidão de matrícula do imóvel, sob o nº 385.552, registrada no 9º Ofício de Registro de Imóveis – 
Capital do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a certidão emitida em 29 de março de 2019, o imóvel 
é de propriedade de ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
IMOBILIÁRIOS.  
  

Dispêndios  
Imposto predial e territorial urbano (IPTU) para o exercício de 2019, constam as informações a 
seguir: 
 

IPTU -2019 

Inscrição: 3.197.580-8 

Contribuinte: Ático F I E D C Imobiliários 

Área do Terreno: 3.202,00 m² 

Testada Real: 62,0 m 

Área Edificada: 7.696,00 m² 

Valor Venal: R$ 41.950.711,00 

Alíquota: 0,0250 

IPTU Calculado: R$ 1.048.768,00 

Desconto: - 

IPTU a Pagar: R$ 1.048.768,00 

Taxa de Coleta de Lixo -TCL R$ 1.198,00 

Total do Exercício: R$ 1.049.966,00 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 
 
 

Localização Avenida Belisário Leite de Andrade Neto, 80 – 

Centro – Rio de Janeiro, RJ;  

Descrição do Imóvel Edifício de escritórios de alto padrão localizado na 

Barra da Tijuca composto por 5 pavimentos: 

subsolo, térreo, 2 pavimentos tipo e cobertura, 88 

vagas, 2 elevadores; 

Áreas Terreno: 3.201,90 m²;  

Construída: 7.703,72 m²;  

Área Equivalente: 4.278,60 m²;  

Data de Valoração 24 de maio de 2019;  

Opinião de Valor Aluguel de Mercado  

R$ 342.300,00 por mês (Trezentos e quarenta e 

dois mil e trezentos reais)  

 

Valor de Mercado  

R$ 41.000.000,00 (Quarenta e um milhões de reais)  

 
 
 
 
 
 
 


