
Endereço: Av. das Nações Unidas, 12.901
Área do terreno: 32.367 m2

Área construída total: 65.000 m2

Área para locação: 55.730 m2

No de pav. tipo: 34 
No de subsolos: 5
No de vagas: 1.224
No de helipontos: 1
Certificação LEED: pré-certificado
Ano do projeto: 1996
Ano de conclusão da obra: 1999
Altura da torre: 157,25 m

Elevadores
18 elevadores sociais separados por:

6 Zona Baixa (2o ao 14o pav.)

6 Zona Média (15o ao 24o pav.) 

6 Zona Alta (25o ao 36o pav.)

1 elevador de segurança/serviço

5 elevadores do subsolo ao térreo (garagem)

Sobrecargas nas lajes e pavimento-tipo: 400 kgf/m2

Address: Av. das Nações Unidas, 12901 
Site Area: 32,367 m² 
Total constructed area: 65,000 m² 
Leasable area: 55,730 m² 
Number of typical floor: 34 
Number of basement levels: 5 
Number of parking spaces: 1224 
Number of helipads: 1 
LEED Certification: pre-certified 
Design year: 1996 
Construction end: 1999 
Tower Height: 157.25 m 
Elevators 
18 passenger elevators divided into: 
6 Low-rise (2nd up to 14th floor) 
6 Mid-rise (15th up to 24rd floor) 
6 High-rise (25th up to 36th floor) 
1 security/service elevator 
5 garage elevators (basement to ground floor) 
Overload on slabs and typical-floor: 400 kgf/m²

FichA técNicA SPEc ShEEt

um marco em

SÃo PauLo  

A São Paulo Landmark
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A SÃO PAULO LANDMARK

UM MARcO EM SÃO PAULO

Centro Empresarial Nações Unidas (United Nations 

Business Center, or CENU) is one of the landmarks 

of São Paulo, which comprises Torre Norte (North 

Tower), a milestone not only due to its structure, 

but also because it is one of the most modern office 

buildings in Latin America. 

O centro Empresarial Nações Unidas (cENU) 

é um dos cartões-postais de São Paulo. Nele, 

encontra-se a torre Norte, um marco não só 

por sua estrutura mas também um dos mais 

modernos escritórios da América Latina.

TORRE NORTE, AN ICON ALWAYS UP TO DATE.
· Turnstiles with destination dispatch system and QR Code reader 
· 18 modernized passenger elevators 
· Modernization of the chilled water unit and BMS 
· LEED EB O&M Pre-certification

TOrrE NOrTE, uM íCONE SEMprE ATuALiZADO.
· catracas com sistema Adc (antecipação de destino 
de chamadas) e leitura qR code
· 18 elevadores sociais modernizados 
· Modernização da central de água gelada e bMS
· Pré-certificação LEEd Eb O&M 
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O complexo de alto padrão idealizado pelos 

arquitetos Alberto botti e Marc Rubin está 

localizado entre a Av. berrini e a Ponte 

Estaiada, o novo vetor de crescimento 

corporativo e uma das regiões mais 

valorizadas. Em sua estrutura há também 

as facilidades do hotel hilton e do Shopping 

Nações Unidas.

the high-standard complex designed by 
architects Alberto botti and Marc Rubin 
is located between Av. berrini and the 
Octávio Frias de Oliveira bridge, the new 
area of corporate growth and one of the 
most valuable regions. its structure also 
includes the facilities of the hilton hotel 
and the Nações Unidas Shopping center.

• 55.730 m² de área locável

• Lajes de 1.562 a 1.887 m² de área locável

• Estacionamento Vip no 2o SS

• Estacionamento com 1.224 vagas 

e serviço de valet no 2o SS

• Vagas para motocicletas e bicicletas 

com vestiários

• central de monitoramento e segurança 24 horas

• Ambulatório com médico residente

• Ronda, bombeiros civis 24 horas

• Acesso independente de serviços 

(motoboys, correios e obras)

• Heliponto

• 55,730 m2 of leasable area 

• 1562 to 1887 m2 of leasable area 

• VIP parking on the 2nd basement level 

• 1224 parking spaces and valet service on the 2nd 

basement level 

• Motorcycle and bicycle spaces with changing 

facilities 

• Monitoring center and 24-hour security 

• On-site medical care facility with physician 

• 24 hours Patrol and firefighters 

• Detached service entrance (couriers, mail, and 

construction work) 

• Helipad
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Mobilidade e localização absolutamente estratégica definem a torre Norte, rodeada 

por alguns dos maiores e mais importantes cruzamentos da cidade: Av. Eng. Luiz 

carlos berrini, Ponte Estaiada, Av. Roberto Marinho e Marginal Pinheiros, com acesso 

rápido para a Av. dos bandeirantes e Av. dr. chucri Zaidan. Um ponto central, ao lado 

da Estação berrini da cPtM e da futura Linha Ouro do monotrilho (conexão com 

Aeroporto de congonhas), próximo à interligação entre cPtM e Linha Amarela do 

metrô e com os benefícios do novo corredor de ônibus, da ciclovia em toda a Av. berrini 

e com acesso fácil para toda a cidade, além de rodovias, estradas e um serviço de 

shuttle que faz o translado entre aeroportos e o hotel.

UM PONtO EStRAtéGicO cOM AcESSOS 
PARA tOdA A cidAdE
a STraTeGIc PoINT WITH acceSS To THe eNTIre cITY

Foto da Av. Eng. Luiz carlos berrini com ciclofaixa e corredor de ônibus

1 min da Estação berrini
1 min da Marginal Pinheiros
1 min da Av. Eng. Luiz carlos berrini,
1 min da Av. Jorn. Roberto Marinho
1 min da Ponte Estaiada
1 min da futura estação do monotrilho

3 min da Av. dos bandeirantes
5 min da Av. dr. chucri Zaidan
5 min da Ponte do Morumbi
5 min da Ponte cidade Jardim
15 min do Aeroporto de congonhas

Mobility and an absolutely strategic location define torre Norte, it is surrounded by some of the city’s largest and most important intersections: Av. Eng. 
Luiz carlos berrini, Octávio Frias de Oliveira bridge, Av. Roberto Marinho and Marginal Pinheiros, with quick access to Avenida dos bandeirantes and 
Av. dr. chucri Zaidan. A central point, next to the berrini train station and the future Gold Line of the monorail (connection to local Airport, congonhas), 
close to the connection between train and the subway’s Yellow Line, and with the benefits of the new bus corridor, the bicycle lane along the length of 
Av. berrini, and with easy access to the entire city, as well as highways, roads, and a shuttle service between the airports and the hotel.

Av. Eng. Luiz Carlos 
Berrini

Aeroporto 
de Congonhas

Av. Eng. Luiz 
Carlos Berrini

Av. Jornalista 
roberto Marinho

Marginal 
pinheiros

ponte Cidade Jardim

Estação Berrini
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Localizado em uma das regiões que mais 

se desenvolvem e valorizam em São Paulo, 

a torre Norte faz parte do moderno centro 

Empresarial Nações Unidas e se beneficia 

de toda a sua infraestrutura de apoio: 

Shopping Nações Unidas, d&d Shopping, 

centro de convenções, hotéis e restaurantes. 

Além disso, sua posição estratégica é 

cercada por todas as facilidades e serviços 

da região, como bancos, lotéricas, agências 

de viagens, casas de câmbio, bares, 

drogarias e muito mais.

SHOppiNg CENTErS / MALLS:

Shopping Nações Unidas

d&d Shopping

Morumbi Shopping

Shopping Market Place

Shopping cidade Jardim

Shopping Vila Olímpia

Shopping JK iguatemi

HOTéiS / HOTELS:

hilton

Sheraton

Estanplaza

hyatt

quality

Prodigy

ibis

Located in a prime region of São 
Paulo, torre Norte is part of the 
modern centro Empresarial 
Nações Unidas and benefits from 
its entire infrastructure: Nações 
Unidas Shopping center, d&d 
Shopping center, convention 
center, hotels, and restaurants. 
in addition, its strategic position 
is surrounded by all the facilities 
and services of the region, such 
as banks, lottery retailers, travel 
agencies, exchange bureaus, bars, 
drugstores, and much more.

UM cENtRO EMPRESARiAL 
cOMPLEtO PARA 
A SUA EMPRESA, 
EM UMA LOcALiZAÇÃO
PRiViLEGiAdA.

A cOMPLEtE 
bUSiNESS cENtER 
FOR YOUR bUSiNESS, 
iN A PRiME LOcAtiON
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ELECTriC
• Power generation plant with 5000 KVA 
• Adequate capacity to supply a city of 40,000 inhabitants 
• Primary voltage: 34.5 kV 
• Secondary voltage: 380 V 
• backup to supply 100% of the contingency loads (common and private area)

WATEr
• Supply from the public network and from artesian wells 
• Six lower reservoirs with total capacity of 1300 m³ 
• two upper reservoirs with capacity of 480 m³ 
• Reserve of 80 m³ for sprinklers and hydrants 
• 10,250 nozzles distributed across the common and private areas

MAiL CENTEr
• in-house mail center with delivery 4 times a day 
• delivery according to the client’s need 
• Operating hours Monday to Friday, from 7 AM to 5 PM

HiDrÁuLiCA

• Abastecimento pela rede pública e por poços artesianos

• Seis reservatórios inferiores com capacidade total de 1.300 m³

• dois reservatórios superiores com capacidade de 480 m³

• Reserva de 80 m³ para sprinklers e hidrantes

• 10.250 bicos distribuídos nas áreas comuns e privativas

CENTrAL DE COrrESpONDêNCiA

• central dos correios dentro do empreendimento com entrega 4 vezes por dia

• Entrega conforme a necessidade do cliente

• Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas

Air CONDiTiONiNg
• Air conditioning system fully monitored by the supervision system (bMS) 
• chilled water unit: 2100 tons of refrigeration 
• Pay-per-use from Monday to Friday, 7 AM to 7 PM and on Saturdays, from 7 AM to 1 PM 
• condensation 24 hours (cPd and mission critical)

Ar-CONDiCiONADO

• Sistema de ar-condicionado totalmente monitorado pelo sistema de supervisão (bMS)

• central de água gelada: 2.100 tR de refrigeração

• Pay-per-use de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas

• Água de condensação 24 horas (cPd e missão crítica)

ELEVADOrES

• 5 elevadores de garagem modernizados

• 18 elevadores sociais separados em zonas (baixa, média e alta)

• Serviço inteligente com sistema Adc (antecipação de destino de chamadas) - 

Elevador de serviço independente, protegido em caso de incêndio, para transporte de 

carga e uso emergencial pelo corpo de bombeiros

• Elevador de serviço independente

diFERENciAiS 
qUE SÃO UM MARcO NA AMéRicA LAtiNA
ITS uNIQueNeSS maKeS From Torre NorTe a LaTIN amerIcaN LaNDmarK

ELEVATOrS
• 5 modern garage elevators 
• 18 passenger elevators separated into zones (low, medium, and high) 
• Smart service with destination dispatch system - independent service elevator, fire protected, for freight transportation and 
emergency use by the Fire department 
• independent service elevator

Pav.-tipo com piso, forro e luminária

ELéTriCA

• Usina de geração de energia com 5.000 KVA

• capacidade suficiente para abastecer uma cidade de 40.000 habitantes

• tensão primária: 34,5 kV

• tensão secundária de 380 V

• backup para abastecer 100% das cargas contigenciais (área comum e privativa)
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SEgurANçA pATriMONiAL

• Recepcionistas bilíngues no hall da torre Norte cadastram todos os visitantes

• totens de autoatendimento para pré-cadastro de visitantes e acesso via qR code

• Atendentes próximos às catracas auxiliam os usuários

• Presença de bombeiro na torre

• Vigilante motociclista circulante na garagem do estacionamento e área externa

prOpErTY SECuriTY
• bilingual receptionists in torre Norte’s lobby to register all visitors 
• Self-service totems for visitors’ pre-registration and access via qR code 
• Attendants near the turnstiles to assist users 
• Firefighter in the tower 
• Motorcycle patrol in the garage and external area

SEGURANÇA E tEcNOLOGiA NOS MÍNiMOS dEtALhES
SecurITY aND TecHNoLoGY IN eVerY aSPecT oF THe BuILDING

DETECçãO DE iNCêNDiO COM SiSTEMA DE ALArME

• Protegida pelo mais moderno sistema de detecção e alarme de incêndio

• Sistema de telefonia hot line para comunicação direta com o operador da central 

de incêndio

FirE DETECTiON WiTH ALArM SYSTEM
• Protected by the most modern fire detection and alarm system 
• hotline phone system for direct communication with the operator of the fire response center

TELECOM

• PAbX digital e hardware modular

• instalação de pontos de dados/ Voz/ Vídeo com cabeamento estruturado cat 5 nível 6

• Acesso a internet com provedor de fibra ótica

• todas as empresas de telecom atuantes no mercado

TELECOM
• digital PAbX and modular hardware
• installation of data/Voice/Video points with structured cat-5 level 6 cabling
• internet access with fiber optic provider
• All the telecom companies operating on the market
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tORRE NORtE – PAViMENtOS
Torre NorTe - FLoorS

COrpOrATE FLOOr pLAN 
· Layout efficiency without interference from columns
· Up to 11 meters of Lease span
· 2.80 m ceiling height 
· Division up to 4 units 
 
gENErAL 
· Restrooms and services at the floor core 
· Cleaning of floor’s common areas and backup power | included in the maintenance fee 
· Provisions for additional bathrooms and small kitchen 
· Load on the slab: 400kgf/m² 
 
FLOOrS 
· Load of 80 KVA per floor 
· Distribution via shielded busways 
· Electric shaft outside the private area 
· System with individual metering of power consumption per unit 
 
Air CONDiTiONiNg 
· Floors with 20 variable air volume (VAV) units | 60 TR per floor 
· 24-hour water condensation system (CPD and mission critical)

HigH-riSE (25TH TO 36TH FLOOr)
1561 – 1880 m2

MED-riSE (15TH TO 24TH FLOOr)
1873 – 1885 m2

LOW-riSE (2ND TO 14TH FLOOr)
1774 – 1832 m2

LAJE COrpOrATiVA
· Eficiência de layout sem interferência de pilares
· Lease span de até 11 metros
· Pé direito livre de 2,80 m
· divisão em até 4 conjuntos

gErAL
· banheiros e serviços no core do andar
· Limpeza das áreas comuns do andar e back up de energia | incluso no condomínio
· Previsões de banheiros adicionais e copa
· carga na laje: 400 kgf/m²

ANDArES
· carga de 80KVA por andar
· distribuição por barramentos blindados busway
· Shaft elétrico fora da área privativa
· Sistema de medição individual por conjunto do consumo de energia elétrica

Ar CONDiCiONADO
· Andares com 20 caixas de volume de ar variável (VAV) | 60 tR por andar
· Sistema de água de condensação 24 horas (cPd e missão crítica)

ZONA ALTA (25O AO 36O pAViMENTO)
1.561 – 1.880 m2

ZONA MéDiA (15O AO 24O pAViMENTO)
1.873 – 1.885 m2

ZONA BAixA (2O AO 14O pAViMENTO)
1.774 – 1.832 m2
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