Av. Ana Costa, 433 - Santos

Santos: certeza de
desenvolvimento e progresso.
Santos: development and
progress guaranteed.

Santos é um município de extrema importância econômica para o Brasil, além da principal
cidade do litoral paulista. Em Santos está o maior porto da América Latina e a cidade já
se tornou a “capital” da produção de petróleo do pré-sal. Esses são os principais vetores
do crescimento econômico e desenvolvimento social da região, além de uma população
expressiva e qualificada que demanda os mais variados serviços.
Santos is a city of great economic importance for Brazil, besides being the main city on the coast of São Paulo
state. The largest port in Latin America is located in Santos, and the city has already become the “capital” for
the pre-salt petroleum extraction. These are the main drivers of economic growth and social development in
the region. Besides, there is a qualified and expressive population that demands the most varied services.

Foto aérea de Santos
Aerial view of Santos

Perspectiva ilustrada da fachada.
Rendering of the façade.

Parque Ana Costa,
um projeto único na cidade,
com a solidez que você
busca nos seus resultados.
Parque Ana Costa, a unique project
in the city that offers the soundness
of results you seek.

No Parque Ana Costa a eficiência técnica faz parceria
ao conforto de estar na principal artéria comercial de
Santos, tudo para garantir praticidade aos usuários.
A preocupação na utilização dos recursos naturais
também está presente: o Parque Ana Costa é um dos
raros empreendimentos com certificação sustentável
de reconhecimento internacional LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) da cidade.
Parque Ana Costa, where technical efficiency has partnered
with the comfort of being in the main commercial artery
of Santos, aims at offering practicality to its users.
Concern for the rational use of natural resources is present
as well: Parque Ana Costa is one of very few developments
in the city to boast an internationally recognized certification
of sustainability: LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design).

Harmonia e inovação. Um projeto
integrado com o futuro.
Harmony and innovation. A project that
is integrated with the future.

Sergio Assumpção

Fernanda Marques

Claudio Abdala

Implantação em “L”, grande
recuo, área resguardada.
Duas torres com tipologias
específicas e a mesma
linguagem arquitetônica.
Grandes vãos e shafts,
iluminação natural
valorizada. Flexibilidade
de layout para ocupação.

Reflete e concilia o
sentido cosmopolita com
o clima litorâneo. Moderna
pele de vidro espelhado.
Volume suavizado pelas
varandas curvas na lateral.
Um conjunto que se
harmoniza com o entorno e
destaca-se na paisagem.

Uma atmosfera leve e
agradável a partir do lobby:
pé-direito duplo, cor branca
trabalhada de formas
diversas, texturas e efeitos
especiais de iluminação.
Uma identificação com pessoas
que vivem e trabalham com
personalidade.

Cada espaço livre é
valorizado pela vegetação.
O jardim verticalizado,
uma segunda pele vegetal,
amplia, oxigena e traz
profundidade ao espaço.
Teto-jardim da torre de
acesso cria uma área de
descanso e contemplação.

L-shaped implementation,
highly recessed, sheltered area.
Two towers with specific
typologies but the same
architectural language. Huge
spans and shafts. Emphasized
natural illumination. A layout
that allows for a flexible
occupation of the space.

Reflects and combines a
cosmopolitian sense with the
coastal atmosphere. Modern
mirrored glass skin. Volume
softened by curved balconies
at the side. An ensemble
that harmonizes with the
surroundings and stands out
in the landscape.

A light and pleasant
atmosphere from the
lobby: double ceiling height,
white color worked in
distinct ways, textures
and special lighting effects.
Identified with people who
live and work with
personality.

Every free space is enriched
by the vegetation.
The verticalized garden,
a second vegetal skin,
amplifies, oxygenates, and
brings depth to the space.
The roof-garden on the access
tower creates an area for rest
and contemplation.

Renata Tilli

Guarde este endereço:
Av. Ana Costa, 433.
Save this address:
Av. Ana Costa, 433.

Croqui de localização sem escala.
Location sketch. Not to scale.

Ele garante a agilidade que seus negócios precisam com infraestrutura
de serviços no entorno, grande visibilidade e fácil acesso às mais importantes
rodovias, porto, centro e principais bairros residenciais de Santos.
It ensures the fast pace that your business demands, offering the service infrastructure
of the surrounding area, great visibility, and easy access to the most important highways,
the port, downtown, and the residential neighborhoods of Santos.

Perspectiva ilustrada da fachada.
Rendering of the façade.

Parque Ana Costa.
Diferenciais do projeto:
Parque Ana Costa.
Distinctive marks
of the development:

• Certificação Green Building
• Localização Privilegiada. Próximo a
ótimos restaurantes, shoppings, hotéis,
bancos e outros serviços e facilidades
• Andares flexíveis de 827 m²
• Auditório com capacidade para até 90 pessoas
• Heliponto com capacidade para 4,5 ton
• Estrutura operacional de edifícios AAA
• Pé-direito livre de 2,70m
• Elevadores com sistema de antecipação
de destino de chamada
• Previsão para completo sistema
de segurança e central de
gerenciamento predial
• GreenBuilding Certification
• Privileged location. Close to great restaurants,
malls, hotels, banks and many others services.
• 827 sq m (8900 sq ft) flexible floor area
• Auditorium with capacity for up to 90 seats
• Helipad able to withstand 4.5 tons
• “AAA” buildings operational structure
• 2.7-m (9-ft)-ceiling height free
• Elevators with destination control
• Provision for complete security system
and central building management

Aproveitamento racional:
área resguardada,
grande recuo, duas torres.
Rational use: sheltered area,
highly recessed, two towers.
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1 - Auditório para até 90 pessoas
2 - Foyer
3 - Banheiro Feminino e Masculino
4 - Lobby com revestimento em granito
5 - 11 elevadores inteligentes (4 na Torre A e 7 na Torre B)
6 - Porte-Cochère
7 - Estacionamento: 2 subsolos, térreo
e 3 sobressolos com 295 vagas
1 - Up to 90-seat auditorium
2 - Foyer
3 - Ladies’ Room and Men’s Room
4 - Granite-covered lobby
5 - 11 smart elevators (4 in A tower and 7 in B Tower)
6 - Porte-Cochère
7 - Parking: 2 undergrouns, ground and
3 above grounds with 295 spaces.

Perspectiva ilustrada do hall de entrada.
Rendering of the lobby.

A melhor representação
da importância dos seus negócios.
The best representation of the importance
of your business.

Hall de entrada. Projeto de decoração e iluminação
com design exclusivo e pé-direito duplo que valorizam
o negócio das empresas presentes no Parque Ana Costa.
Lobby. Exclusive decoration and illumination project and
double ceiling height that add value to the business of all
the companies presents at Parque Ana Costa.

O melhor ponto de vista:
negócios com qualidade de vida.
The best point of view:
business with quality of life.

Teto-jardim da torre de acesso:
descanso e inspiração.
Roof-garden on the access
tower: rest and inspiration

Perspectiva ilustrada da cobertura.
Rendering of the roof.

Perspectiva ilustrada do 20º andar. Ilustração artística da vista do andar.
Rendering of the 20th floor. Artistic rendering of the view from the floor.

Andares planejados: ocupação
racional, integração.
Planned floors: rational occupation,
integration.

O andar tem total infraestrutura para receber piso elevado, forro modulado
e luminárias. Cada andar possui flexibilidade para instalação de sanitários
e copa por meio de prumadas hidráulicas em diferentes pontos do andar.
The floor has a complete infrastructure to receive raised floor, modular lining, and
light fixtures. Each floor allows for a flexible installation of restrooms and pantry
thanks to hydraulic plumbs positioned at several points throughout the floor.

Andar tipo de 827,60m².
827,60 sq m (8908.21 sq ft) Floor Type.

Ilustração artística da planta do piso tipo com sugestão de layout para andar inteiro.
Rendering of the floor type with a layout suggestion for a whole floor.

Os móveis, equipamentos e utensílios utilizados nas perspectivas ilustradas são mera sugestão de decoração.
Estas áreas serão entregues conforme memorial descritivo de acabamento do empreendimento.
Área locável calculada pelo metódo BOMA.
The furniture and appliances used in the renderings are only a suggestion of decoration. These areas are to be delivered
in accordance with the finishing specifications in the descriptive memorandum of the development.
BOMA method used to calculate lesable areas.

Meio andar de 380,52m².
380.52 sq m (4095.88 sq ft) Half Floor.

Os andares tem total infra-estrutura para receber piso elevado, forro modulado
e luminárias. Cada andar possui flexibilidade para instalação de sanitários e copas
por meio de prumadas hidráulicas em diferentes pontos do andar.
Os móveis,
e utensílios
utilizados nas
perspectivas
ilustradas
sãoforro
meramodulado
sugestão de
decoração.
Os equipamentos
andares tem total
infra-estrutura
para
receber piso
elevado,
e luminárias.
Estas áreas serão entregues conforme memorial descritivo de acabamento do empreendimento.
Cada calculada
andar possui
para instalação de sanitários e copas por meio de prumadas
Área locável
peloflexibilidade
metódo BOMA.
hidráulicas
em diferentes
doare
andar.
The furniture
and appliances
used in the pontos
renderings
only a suggestion of decoration. These areas are to be delivered
in accordance with the finishing specifications in the descriptive memorandum of the development.
BOMA method used to calculate lesable areas.

Ilustração artística da planta do piso tipo com sugestão de layout para meio andar.
Rendering of the floor type with a layout suggestion for half floor.

No Parque Ana Costa, tudo é
diferente e muito especial.
At Parque Ana Costa, everything is
different and very special.

DIFERENCIAIS

DIFFERENTIALS

Subsolos e mezanino
• Bicicletário com vestiário
• Vestiário exclusivo para funcionários
• Depósitos seletivos de lixo
• Área de expedição para motoboys
• Refeitório
• Sala de segurança

UNDERGROUND FLOORS AND MEZZANINE
• Bicycle storage area and locker room
• Employee-only locker room
• Containers for selective garbage disposal
• Shipment area for motorcycle couriers
• Cafeteria
• Security room

Térreo
• Pé-direito duplo
• Porte-Cochère
• Acesso de veículos pela Av. Ana Costa

GROUND FLOOR
• Double ceiling height
• Porte-cochère
• Vehicle entrance on Av. Ana Costa

Andares tipo - escritórios
• Pé-direito livre de 2,70m
• Laje a laje de 3,50 m
• Ar-condicionado individualizado,
tipo VRF com capacidade de até
54 TR por andar
• Área envidraçada do piso ao teto
• Previsão para instalação de piso
elevado de 12cm, forro modular,
luminárias de 500 lux por conjunto
• Sprinklers e detectores de fumaça
• Entrada de energia em baixa
tensão nas áreas comuns e
privativas, disponibilidade
de carga para:
- Iluminação (teto) = 10w/m2
- Tomadas (teto) = 25w/m2
- Ar-condicionado = 55w/m2
• Sobrecarga de piso prevista
de 300 kg/m²

FLOOR TYPE - OFFICES
• 2.7-m (9-ft)-ceiling height free
• 3.50-m (11,4-ft) floor to floor
• Individual air conditioning, VRF type,
with a capacity up to 54 TR
(648,000 BTU/hour) per floor
• Glass wall (from floor to ceiling).
• Provision for the installation of 12-cm
(5-in) raised floor, modular lining,
500-lux light fixtures per set
• Sprinklers and smoke detectors.
• Input power at low voltage in the
common and private areas, load
availability to:
- Lighting (ceiling) = 10w/sq m
- Plugs (ceiling) = 25w/sq m
- Air conditioning = 55w/sq m
• Overload estimated 300kg / sq m

Gerador
• Gerador de 250 KVA para áreas
comuns, emergência e elevadores

Generator
• 250 KVA Generator for common
areas, emergency and elevators

Certificação Green Building
Reconhecimento das soluções e tecnologias
sustentáveis adotadas para reduzir os
impactos ambientais (USGBC - USA).
GREEN BUILDING CERTIFICATION
Acknowledgment of the sustainable solutions
and technologies used to reduce environmental
impact (USGBC - USA).

Ficha técnica.

Corte esquemático do Parque Ana Costa.
Parque Ana Costa’s schematic cross-section.

Specifications.
Certificação Green Building
• Reconhecimento das soluções e
tecnologias sustentáveis adotadas
para reduzir os impactos ambientais
(USGBC - USA).
Elevadores
• Velocidade de 3m por segundo
• 4 unidades na torre A e
7 unidades na Torre B
• Unidade exclusiva para acesso
ao heliponto
Térreo
• Recepção com revestimento em granito
• Previsão para instalação de catracas
e cancelas (com controle de acesso)
• Painel artístico
Fachada
• Esquadrias em alumínio anodizado
• Vidros laminados termoacústicos
• Revestimento em fulget
Auditório
• Multiuso
• Capacidade para até 90 pessoas
• Foyer e sanitários
Heliponto
• Capacidade para até 4,5 toneladas
• Exclusiva sala de espera

GREEN BUILDING certification
• Acknowledgment of the sustainable
solutions and technologies used to
reduce environmental impact (USGBC - USA)
ELEVATORS
• Speed of 3m/s (10 ft/s)
• 4 units in A Tower and 7 units in B Tower
• 1 exclusive unit for the helipad

TORRE B
B TOWER

Heliponto
capacidade
para 4,5 ton
HELIPAD
Capacity for up
to 4.5 tons

GROUND FLOOR
• Granite-covered Reception.
• Provision for the installation of turnstiles
and gates (access control)
• Artistic panel

Duplex
Duplex

22º andar
22nd floor

FAÇADE
• Anodized aluminum window frames
• Thermal-acoustic laminated glass window panes
• Fulget covering.

21º andar

AUDITORIUM
• Multiuse
• Capacity for up to 90 seats
• Foyer and Restrooms

19º andar

21st floor

20º andar
20th floor
19th floor

18º andar
18th floor

17º andar
17th floor

HELIPAD
• Capacity for 4.5 tons
• Exclusive waiting room

16º andar
16th floor

15º andar

AND MORE
• Marquee with loading/unloading space
• 2 underground, ground floor, and 3 above
ground parking floors
• 295 parking spaces for automobiles and 33
for motorcycles
• Loading and unloading space

15th floor

14º andar
14th floor

13º andar
13th floor

12º andar
12th floor

11º andar
11th floor

e mais
• Marquise com espaço para embarque
e desembarque
• 2 subsolos, térreo e 3 sobressolos
• 295 vagas para autos, 33 para motos
• Vaga para carga e descarga

10º andar
10th floor

9º andar
9th floor

8º andar
8th floor

TORRE A

7º andar

A TOWER

7th floor

6º andar
6th floor

5º andar
5th floor

4º andar

4º andar

4th floor

4th floor

3º andar

3º sobressolo

3rd above ground

3rd floor

2º sobressolo

2nd above ground

2º andar

2nd floor

1º sobressolo

1st above ground

Térreo
Ground

1º Subsolo

1º underground

2º Subsolo

2nd underground

Torres A e B podem ser conectadas ou independentes.
Towers A and B can be linked or independent.

Quadro de Áreas Locáveis

Andar
2º
3º
4º

Chart of Leasable Areas

ÁREA POR TORRE

AREA PER TOWER

TORRE A

A TOWER

Área Locável
533,38m²
533,38m²
512,99m²
Total torre a
1.579,75m²

Nº de Vagas
07
07
08
Total de vagas
22 vagas

Floor
2nd
3rd
4th

Leasable AreA
533.38 sq m (5741.25 sq ft)
533.38 sq m (5741.25 sq ft)
512.99 sq m (5521.78 sq ft)
TOTAL A TOWER
17.004,29 sq ft

TORRE B
Andar
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º

Área Locável
1.051,57m²
827,60m²
827,60m²
827,60m²
827,60m²
827,60m²
827,60m²
827,60m²
827,60m²
827,60m²
827,60m²
827,60m²
827,60m²
827,60m²
827,60m²
827,60m²
827,60m²
827,60m²
1.296,17m²
Total torre b
16.416,94m²

B TOWER
Nº de Vagas
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
21
Total de vagas
273 vagas

Área total locável: 17.996,69m²
Total de vagas: 295
Áreas locáveis calculadas pelo metódo BOMA.

No. of Parking Spaces
07
07
08
No. OF PARKING SPACES
22 SPACES

Floor
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd

Leasable Area
1,051.57 sq m (11,319.00 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
827.60 sq m (8908.21 sq ft)
1,296.17 sq m (13,951.86 sq ft)
TOTAL B TOWER
176.710,5 sq ft

No. of Parking Spaces
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
21
No. of Parking Spaces
273

Total leasable area: 193.714,8 sq ft
TOTAL PARKING SPACES: 295
BOMA method used to calculate lesable areas.

