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Concurso vai premiar melhor plano de eficiência
energética para edifício projetado por Rino Levi
Equipe vencedora recebe R$ 50 mil e poderá ser contratada para desenvolver o
projeto executivo do edifício, atualmente ocupado pelo Ibope
Mauricio Lima

PINIweb :: 15/10/12

Centro financeiro na China vence prêmio
Lubetkin, promovido pelo RIBA
PINIweb :: 15/10/12

Com projeto do escritório GMP, teatro em
forma de concha é finalizado na China
PINIweb :: 15/10/12

Pisos laminados importados da China são
destruídos por não seguirem norma da ABNT
PINIweb :: 11/10/12

Projetado pelo arquiteto Rino Levi, o prédio ocupado há 11 anos pelo Ibope (Instituto Brasileiro de
Opinião Pública e Estatística) na alameda Santos, em São Paulo, será objeto do "Concurso Otec de

Projeto de Santa Catarina vence concurso
para Arenas Culturais da Copa de 2014

Eficiência Energética para Edifícios Existentes". A competição realizada pela Otec, empresa de
consultoria de sustentabilidade, tem como objetivo premiar a equipe que apresentar as melhores
soluções de eficiência energética na operação do prédio e no resgate histórico do projeto.

Edifício ocupado pelo Ibope

O grupo vencedor receberá R$ 50 mil e poderá ser contratado pelo proprietário do edifício, em
parceria com o Ibope, para desenvolver o projeto executivo do retrofit.
Segundo a Otec, as inscrições serão abertas entre os dias 2 e 9 de agosto e poderão ser realizadas
até 10 de novembro no site do concurso. As equipes inscritas devem contar com, pelo menos, um
arquiteto e um engenheiro.
A Otec cederá aos competidores o modelo representativo da situação atual e material gráfico do
prédio, para serem utilizados como referência técnica. Os competidores também poderão visitar o
edifício para verificação das instalações atuais.
Os trabalhos terão de ser desenvolvidos através dos softwares Design Builder ou Energy Plus. A
empresa organizadora poderá conceder aos participantes a licença de uso do DesignBuilder, válida até
o dia da entrega do projeto.
O prazo para entrega dos trabalhos é 28 de janeiro de 2011. O resultado do concurso sai em 15 de
abril do mesmo ano.
A Comissão Julgadora será formada, entre outros especialistas, pelos professores Roberto Lamberts,
da Universidade Federal de Santa Catarina; Paulo Bruna; Antonio Carlos Mingrone, da Faculdade de

PINIweb :: 09/10/12

Anac vai contratar engenheiros civis e
arquitetos
PINIweb :: 11/10/12

Abece divulga finalistas do Prêmio Talento
Engenharia Estrutural 2012
PINIweb :: 08/10/12

Projeto de Paulo Sergio Niemeyer quer
tornar Duque de Caxias mais sustentável
PINIweb :: 10/10/12

Chicago divulga projeto para espaços de
lazer à beira do rio da cidade

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo; engenheiro Oswaldo Bueno, consultor e
professor na Faculdade de Engenharia Industrial; e professora Maria Akutsu, responsável técnica pelo
Laboratório de Conforto Ambiental e Sustentabilidade dos Edifícios - Centro Tecnológico do Ambiente
Construído do IPT. O modelo de energia será auditado pelo professor Alberto Hernandes, da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo.
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Garagem: saindo dos
problemas entrando nas
soluções

R$110,00
em 2x R$55,00

Sustentabilidade nas Obras
e nos Projetos - questões
práticas para profissionais e
empresas

De: R$73,00
Por: R$56,00

Estruturas em Concreto
Protendido - pós-tração
pré-tração e cálculo e
detalhamento

De: R$105,00
Por: R$95,00
em 2x R$47,50
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Concurso Construção edital FGV inscrições
Licitação Minas Gerais Obras Pesquisa
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