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DIRETO DA FONTE – JK 1455 é o 1º LEED
GOLD de Operação e Manutenção do Brasil
5 de dezem bro de 2012
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OTEC – consultoria de sustentabilidade e eficiência energética
– e a CCP – Cyrela Commercial Properties – comemoram a

conquista da certificação LEED Gold EB O&M pelo Edifício JK 1455,
triple A localizado na avenida Juscelino Kubitscheck, em São Paulo.
Esta é a primeira vez no país que um edifício existente, depois de
aprimorar várias técnicas para a redução de seu impacto ambiental
na fase de uso e manutenção, obtém a certificação nível Gold
concedida pelo U.S. Green Building Council.
A BRC, empresa que faz a gestão do JK 1455, foi a encarregada de

Dê um destino legal
aos seus resíduos

gerenciar esse trabalho. “O processo, desde a contratação da consultoria até a obtenção da certificação,
durou dois anos. No primeiro, o trabalho concentrou-se na obtenção de dados, fornecimento de
Preco
documentos e ajustes para o Ventilador
início das medições.
No ano seguinte houve o engajamento dos usuários
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Edifício paulistano obtém wcertificação
Leed para operação e manutenção
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DIRETO DA FONTE – Inovatech implanta operação sustentável de prédio em PA
Barracas para Camping
GBC Brasil estima que 200 projetos devem buscar certificação LEED em 2009
Escolha seu modelo em até 12 X sem juros na
Netshoes. Confira no site.
“Com a conquista do LEED EB
O&M Gold, o edifício JK 1455 é uma prova de que a gestão de facilities de
w w w .Netshoes.com.br/barracas
excelência pode incorporar enorme valor ao empreendimento”, afirma David Douek, diretor da OTEC. Ele
destaca o fato de que, mesmo não tendo buscado a certificação durante as fases de projeto e de obra, o
empreendimento, graças a uma operação e manutenção ambientalmente responsáveis e agressivas do
ponto de vista de eficiência energética, pode ter percebido todo o valor que o edifício tem perante o meio
ambiente e a sociedade. “O braço de gestão de facilities da Cyrela, a BRC, ao receber a segunda
certificação LEED EB O&M – a primeira acaba de ser concedida ao Edifício Faria Lima Square, na
modalidade Silver, – é a única a ter dois empreendimentos diferentes com a certificação”, ressalta
Douek, que entende que “o sucesso alcançado é fruto de trabalho dedicado de toda a equipe que se
envolveu no processo”.
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Estão em processo de certificação LEED-EB O&M outros dois edifícios triple A da empresa na cidade de

Desenvolvimento
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São Paulo (Faria Lima Financial Center e JK Financial Center). Além de certificar empreendimentos já
construídos, a CCP também já obteve a pré-certificação LEED-NC Core & Shell para os edifícios em
construção CEO – Corporate Executive Offices, Thera Corporate e Torre Maratazzo, além dos shoppings
Cidade São Paulo, Tietê Plaza Shopping e Metropolitano Barra.

Abraps Artigos Blog

Educação Continuada em
Sustentabilidade

Eficiência Energética
Referência (ABNT):
A. DIRETO DA FONTE – JK 1455 é o 1º LEED GOLD de Operação e Manutenção do Brasil, 5 dez. 2012.
Disponível em: <http://revistasustentabilidade.com.br/direto-da-fonte-jk-1455-e-o-1o-leed-gold-deoperacao-e-manutencao-do-brasil/>. Acesso em: 8 jan. 2013.

Todos os textos da Revista Sustentab ilidade podem ser reproduzidos mediante citação
da fonte segundo licença Creative Commons

Energias renováveis

Espaço Fotossíntese Estante Eu
Receberia as Piores Notícias dos seus Lindos
Lábios

Inovação Verde Logistica
Pecados
Verdes Pegada Verde

Reversa Oportunidade

Pesquisa e
Inovação Políticas

públicas Reciclagem

Reciclagem e novos
materiais Recursos Hídricos

Comentários

Smart Grid tvsustentabilidade

Urbanismo

Ainda não há comentários.
Seja o primeiro a comentar!

NOTÍCIAS

Nome/Nick:

O mercado ditou a
abertura da pesquisa
nas empresas

E-mail:
Site:

LEIA MAIS

Seu comentário:

Pesquisa acadêmica é
complementar ao P&D
aplicado das empresas
LEIA MAIS

Tw eet

3

Curtir

8

com ente

envie à um am igo

assine nossa new sletter

boletim especial

Faltam empresas de
reciclagem de TI, diz
empresa de leasing
operacional
participe
neutralize seu evento
LEIA MAIS

calculadora CO2

Governo dá a
especialistas até final
de maio para achar
solução para as
sacolinhas (Atualização)

ENVIAR COMENTÁRIO

LEIA MAIS

Comentários no Facebook
ANÁLISE E OPINIÃO

Comentar...

Comentário usando...
P lug-in social do F acebook

Empregos
potencialmente verdes
no Brasil somam 16,4
milhões
LEIA MAIS

Entra em vigor norma
que permite produzir
energia e vender
excedente
LEIA MAIS

Bem-vinda, cidade do
futuro! Mas… e a
cidade do presente?!
LEIA MAIS

O perfil do Gestor de
Inovação
LEIA MAIS

SOBRE A REVISTA SUSTENTABILIDADE

EDITORIAS

REDES SOCIAIS

Bem vindo (a) ao novo site da Revista Sustentabilidade!

Quem somos

Siga-nos no Twitter

Desenvolvido pela empresa uGlow , o site abre espaço para interatividade e

Comercial e Serviços

Curta-nos no Facebook

integração com redes sociais para que você, leitor (a) possa também opinar e

Notícias

fornecer informações.

Análise e Opinião

Quero saber sua opinião. Se gostou, curta ao lado. Se quiser fazer um comentário

Redes Sociais e Parceiros

ou um crítica, clique aqui.

Boletim Especial

Conheça nosso Flickr

Alexandre Spatuzza

Contato

RSS feeds

Adicione nosso Linkedin
Assista-nos no YouTube

Editor da Revista Sustentabilidade

Assine nossa newsletter

