




Empreendimento

EuroBusiness
• Edifício Comercial – Curitiba 
• Ecoville – Maior concentração de área verde urbana da cidade
• 15.500 m2 de área construída
• 61 unidades – com áreas de 110 a 300 m2 úteis
• 3 subsolos de garagens – aproximadamente 300 vagas rotativas
• Manutenção de duas APP com aproximadamente 2.000 m2 de mata
• Início do projeto 2011
• CVCO   em      03/2016
• 2º LEED PLATINUM DO BRASIL USGBC 

• https://www.usgbc.org/projects/condominio-comercial-eurobusiness

• 1º LEED PLATINUM DO SUL DO BRASIL



Execução e Organização da Obra

• Construída por sistema de Preço de Custo
• Administrada em formato jurídico de Condomínio e em Conselhos
• Formado por 16 investidores de participação variável no empreendimento

• Com absoluta sintonia de propósitos no projeto

• Marcos Bodanese – Investidor e gestor da obra
• Euclides Ciruelos – Responsável Técnico e posteriormente Investidor 
• Guido Petinelli – Soluções em Green Building / Certificação LEED

O EuroBusiness não teve qualquer recurso, financiamento, orientação ou investimento público. 
É exclusivamente resultado da Iniciativa Privada.



Conceito do EuroBusiness

Leed Platinum + Net Zero Aqua -> Auto Suficiência Hídrica
Fontes de água:
• Entrada da Concessionária (simbólica)
• Poço artesiano
• Água da chuva
• Drenagem do subsolo
• Ciclo de tratamento e reuso das águas servidas

Tratamento de 100% do resíduo orgânico por BIODIGESTOR NATURAL, 
com utilização de minhocas, cujo resíduo é reinserido no ciclo de 
tratamento de efluentes

Não direcionamos esgoto para a rede pública



Conceito do EuroBusiness

Dois jardins nas coberturas com 170 m2 cada, funcionam como cisternas, armazenando 100 mil 
litros de água já tratadas, porém turvas, onde plantas MACRÓFITAS, retiram os resíduos de 
sedimentos pelo processo de POLIMENTO.

Neste estágio agregamos a água da chuva, cujo excesso é direcionado para bombeamento às 
APP. Após irrigar e infiltrar na terra, a água é novamente captada pela drenagem do subsolo.

O processo de tratamento de efluentes é o mais próximo do natural. O Biodigestor é uma 
compostagem natural controlada. Os Jardins são Pântanos de filtragem, que utilizam bactérias, 
fungos, protozoários e plantas no processo.

A exceção fica por conta da energia para bombeamento, Ozônio, Peróxido de Hidrogênio, 
Lâmpada Ultra Violeta e corante.



Conceito do EuroBusiness

• Painéis de captação de Energia Solar, alimentam as áreas comuns, incluindo vagas de 
estacionamento para veículos elétricos, cujo reabastecimento é gratuito. O excedente é 
entregue à concessionária em conta corrente.

• Os elevadores tem regeneradores de energia, composto por capacitores de armazenagem 
de energia, utilizada para auxiliar o arranque, em sistema semelhante ao Kerz da F1.

• Os vidros são de baixa transmissão térmica (Low-e), proporcionando base para o conforto 
térmico, necessitando de máquinas de Ar Condicionado de menor potência e consumo de 
energia elétrica.

• A transmissão interna de energia é feita por Barramento Blindado de Alumínio

• Pequenos exemplos: Painéis de Drywall de 3 metros e corrimão de aço inox



Sustentabilidade começa no bolso

Custos:

40MM / 15.500 m2 = R$ 2.580 (custo histórico)
2,13 Cub/m2 total 
R$ 3.100,00 / m2 Atual Aproximado
• LEED PLATINUM
• NET ZERO AQUA
• Ar Condicionado DAIKIN Inverter
• SISTEMA BMS de Gestão Automatizada da Estrutura



Principais Pilares de Projeto

• Por que não fazer melhor?
• Responsabilidade Técnica e Social
• Busca de Longevidade do projeto
• Binômio Tecnologia e Natureza Integradas

• Criatividade e OUSADIA

• É possível empreender com responsabilidade e respeito à natureza



Iniciativa Privada e Estado

Investimento sobrevive de retorno

• Efetiva redução de IPTU pelo reconhecimento da responsabilidade social 
e alongamento da vida útil das estruturas públicas

• Extensão de Potencial Construtivo como incentivo a empreendimentos 
certificados, aumentando o interesse por projetos sustentáveis. 



É nossa responsabilidade




