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Etapa prédio eficiente em Recife (pE)

Durante a Feicon-nE, o maior sa-
lão da construção civil da região nor-
deste, que ocorreu entre os dias 21 
e 23 de outubro, no centro de con-
venções de pernambuco, em Recife, 
a aureside realizou mais uma etapa 
do projeto prédio Eficiente. o even-
to, organizado no auditório da feira, 
foi muito concorrido, tendo recebido 

mais de 100 participantes, entre engenhei-
ros, arquitetos, designers e estudantes.

contamos com a participação tam-
bém de nossos associados Biltech e Fin-
der na ocasião. a palestra apresentada 
neste evento retrata as tendências atu-
ais para os prédios eficientes e susten-
táveis e a presença cada vez mais ne-
cessária dos sistemas de automação e 

supervisão predial neste contexto. 
as apresentações podem ser soli-
citadas por e-mail para a aureside 
através do contato existente no 
site www.predioeficiente.com.br. 

o prédio Eficiente foi criado pela aureside, contando com 
o apoio institucional da international copper association 
Brazil, baseado na constatação dos seguintes cenários:
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✔  crescimento dos investimentos em edificações eficientes e sustentáveis, 
tanto para imóveis novos como retrofits.

✔  custos de operação e manutenção crescentes - necessidade imediata 
de implantar sistemas de supervisão, gestão e controle automatizados.

✔  Mudanças iminentes na política energética devem forçar alterações nas 
relações de consumo entre condomínios e concessionárias de energia.
Seu objetivo é divulgar, capacitar e incentivar a utilização de tecnologias 

inovadoras de automação para tornar toda e qualquer edificação mais efi-
ciente, desde a sua concepção no projeto até sua operação e manutenção 
durante o seu ciclo de vida útil.


