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Um ícone da Cidade de Buenos Aires.
Edificio Plaza San Martín é um ícone da cidade de Buenos Aires. Localizado em uma das maiores áreas históricas e 
de maior valor da cidade, este emblemático prédio de escritórios classe A já foi e ainda é lar de algumas das maiores 
companhias de renome da Argentina desde sua finalização, em 1989. 

Edificio Plaza San Martín conta com dois elegantes halls de entrada, um na rua Maipú 1210 e o outro na rua Arenales 
707, em frente à emblemática Plaza San Martín. 
Oferece escritórios em aluguel com andares livres de 1875 m2 rentáveis com vistas panorâmicas e um jardim 
semicoberto como área de lazer.

O prédio foi desenvolvido pelo renomado estúdio Mario Roberto Alvarez y Asociados, e mais tarde o experiente 
estúdio R. Iannuzzi G. Colombo supervisionou a gestão do projeto. Quase 30 anos após sua construção, foram 
investidos US$ 8 milhões para uma reforma completa.

Localização

Este prédio classe A de onze andares tem duplo acesso pelas ruas Maipú 1.210 e Arenales 707, em frente à emblemática 
Plaza San Martín. É de acesso fácil e rápido e ele é cercado por uma ampla oferta de serviços de nível internacional. 

Andares

Edificio Plaza San Martín  oferece escritórios em aluguel com andares livres de 1875 m2 rentáveis com vistas 
panorâmicas e um jardim semicoberto como área de lazer.

Sustentabilidade

Desde 2016, o prédio conta com certificação LEED GOLD (Leadership in Energy & Environmental Design) na 
categoria de Prédio Existente: Operações e Manutenção.

Accessibilidade

· A 100 metros da linha C do metrô.
· A 5 minutos a pé até a estação de trens de Retiro.
· Acesso a mais de 30 linhas de ônibus (5, 6, 7, 9, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 33, 45, 50, 51, 54, 56, 61, 62, 70, 75, 91, 92, 93, 100, 
101, 106, 108, 115,126, 129, 130, 132, 143, 150, 152, 195)
· A 1 minuto a pé do centro de Buenos Aires.
· A minutos de carro até Avenida del Libertador.
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Memória técnica:
Altura do prédio
55 m.

Altura do teto
3,5 m de pé direito; 2.55m altura de teto acabado; pavimento técnico.

Carga máxima de piso
450 kg / m2 de sobrecarga máxima.

Área de carga e descarga
Acessível na rua Maipú.

Sistema de refrigeração
Planta de refrigeração com duas máquinas resfriadoras do tipo centrífuga de 625 TR cada, e um Chiller de 
parafuso resfriado a água com variador de velocidade de 275 TR.

Sistema de aquecimento
Caldeira de 1000 K Kcal que fornece água quente a unidades de fan coil localizadas no perímetro do escritório.

Distribuição do ar
2 manejadores de ar por andar dos andares 2 a 8, e 1 manejador de ar desde o andar 9 até o andar 11, todos eles 
monitorados e controlados pelo BMS.

Método de distribuição de refrigeração e aquecimento em andares em perímetro. 
Fan Coil.

Grupo Eletrogêneo
Um gerador diesel de 560 kVA e dois geradores diesel de 1100 kVA fornecem energia de emergência tanto nas 
áreas comuns do prédio quando nos andares de escritórios.

Elevadores 
9 elevadores FUJITEC de alta velocidade (150 m por minuto)

Medição de Consumos Elétricos 
Todos os andares podem medir o próprio consumo por meio de medidores individuais.

Ascensores

Horas de operatividade: 
De segundas a sextas de 8 a 21h. | sábados de 8 a 13h.

Segurança
Segurança no prédio 24/7

Proteção contra incêndios
Tubos de proteção contra incêndios. Detectores de fumaça e sprinklers contra incêndios localizados no teto.

O sistema de manutenção da construção (BMS) opera e monitora os sistemas operativos a 
seguir
Ar condicionado, ventilações mecânicas, fontes de energia, sistema elétrico de potência, comando de cenários 
de iluminação, instalações sanitárias, meios de elevação, sistemas de extinção de incêndio, alarmes de outros 
sistemas (incêndio, controle de acesso, etc). 
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Área Rentable / Rentable Area/ Área locável
1875 m2

Área Alfombra / Carpet area/ Área carpete
1705 m2
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Retiro é conhecido como um dos bairros mais 
característicos da cidade de Buenos Aires. Suas 
amplas praças, suas moradias de inícios do 
século XX, seus hotéis luxuosos e suas torres 
de escritórios conformam um mosaico onde 
convergem o presente e o passado da cidade.
A estação de Retiro fica bem em frente à Plaza 
San Martín. Ela faz parte do segundo maior 
complexo ferroviário e a poucos metros dela se 
encontra a principal estação rodoviária de ônibus 
de longa distância de Buenos Aires. O edifício 
da estação, de estilo francês, foi desenhado por 
arquitetos britânicos e inaugurado em 1915. Por 
muitos anos, ela foi o exemplo mais importante 
de engenharia estrutural na América do Sul, e 
arquitetonicamente um dos melhores edifícios 
do mundo, sendo declarada monumento 
nacional.
A cada ano, milhares de turistas visitam Plaza 
San Martín, uma das praças mais antigas 
da cidade. Ela já foi palco de importantes 
acontecimentos históricos, bem como a rua 
comercial Florida.
O bairro inclui uma área de escritórios que 
inclui mais três áreas: a área conhecida como a 
Cidade, o centro financeiro de Buenos Aires, e 
outra com um perfil marcadamente residencial 
com prédios de classe alta que às vezes são 
considerados como parte do Bairro Norte 
informal. 

Ambiente
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Vistas do predio
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Renovação

Durante o ano de 2018, a RAGHSA realiço um importante projeto de melhoras do edifício Plaza San Martín. 
As melhoras foram as seguintes:

Elevadores
Os novos elevadores incluem novas cabines, componentes eletrônicos, motores, fios, condutores e muito mais. 
Esta reforma trouxe uma diminuição no consumo de energia de cerca de 60%.

Ar condicionado
Duas novas resfriadoras 625 TR foram instaladas, reduzindo o consumo de energia em até 25%. Também se 
colocaram novos manipuladores de HVAC, bombas e equipamentos auxiliares.

Energia Elétrica
Atualização do sistema de distribuição elétrica, painéis automáticos de baixa tensão, transformador de tensão de 
energia elétrica e outros componentes.

Segurança
Substituição de torniquete, sistema de vigilância (CFTV) e controle de acesso, incluindo acesso com QR e telefone 
celular.
Sistema de gestão de edifícios.
Instalação de Metasys (Johnson Controls) para o supervisionamento e automação de sistemas de construção-
chave, incluindo incêndios, controle de acesso, temperatura e outros.

Fachada e janelas
Substituição de janelas originais de vidro de um único painel por janelas e molduras DVH, de eficiência energética 
com vidro duplo, o que melhora o rendimento acústico e de temperatura, além de economizar energia. A fachada 
foi restaurada e pintada. 

Recepção e jardim
Renovação completa de ambos os vestíbulos, incluindo entradas, entradas para portadores de deficiência, 
fachada, mármore, HVAC, iluminação, baixa tensão, recepção e jardim.

LEED (Liderança em Energia e Design Ambiental)
Além das mudanças mencionadas acima, realizaram-se trabalhos complementares para alcançar a certificação 
LEED Gold.

Hall Principal Rua Maipú
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Hall Principal Rua Arenales
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Jardim
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Jardim Semicoberto
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Andares livres de 1875 m2
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Certificação LEED

HAS FULFILLED THE REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING LEVEL OF CERTIFICATION ESTABLISHED BY THE U.S. GREEN BUILDING COUNCIL 

IN THE LEED GREEN BUILDING RATING SYSTEMTM AND VERIFIED BY THE GREEN BUILDING CERTIFICATION INSTITUTE.

S. RICHARD FEDRIZZI, PRESIDENT & CEO
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL

MAHESH RAMANUJAM, PRESIDENT 
GREEN BUILDING CERTIFICATION INSTITUTE

EDIFICIO PLAZA SAN MARTIN
Buenos Aires, Argentina

LEED 2009

LEED FOR EXISTING BUILDINGS: OPERATIONS AND MAINTENANCE

October 2016
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As imagens e plantas incluídas neste folheto são ilustrativas. Especificações e outros detalhes oferecidos não constituem uma oferta vinculante, podendo mudar sem prévio aviso.
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