
CONHEÇA OS 
PROJETOS VENCEDORES



É com muita alegria que concluímos com sucesso a 8ª Edição do 

Prêmio Saint-Gobain AsBEA de Arquitetura. Para nós, é muito 

gratificante fazer parte dessa iniciativa, que a cada edição é 

marcada pelo melhor da arquitetura brasileira.

A premiação deste ano, potencializada pela parceria com a AsBEA, 

simboliza uma união que reforça ainda mais o reconhecimento ao 

setor.

O engajamento dos profissionais e estudantes que nos presenteiam 

anualmente com suas expressões máximas de criatividade e 

conhecimento é, para a Saint-Gobain, sinal claro de que estamos 

indo ao encontro do nosso objetivo: promover cada vez mais o 

conforto, a inovação e a sustentabilidade na arquitetura brasileira. 

Como vocês verão a seguir, os projetos premiados nesta 8ª Edição 

do Prêmio Saint-Gobain AsBEA expõem na prática todos estes 

conceitos, com soluções que promovem o bem-estar das pessoas e 

reforçam o comprometimento com o futuro do planeta. 

Compartilhar esses ideais com os profissionais de arquitetura 

reafirma o propósito da Saint-Gobain, Making the World a Better 

Home, e guia nossas ações para a construção de um mundo mais 

bonito e sustentável para se viver.

Até a próxima edição!

Manuel Corrêa,
Diretor Geral de Vidro 
Plano para América do 
Sul da Saint-Gobain.

Renato Holzheim,
Diretor Geral da 
Saint-Gobain Produtos 
para Construção Brasil 



Foi ainda ao final de 2019 que percebemos o potencial e a força 
da ideia de unir os Prêmios AsBEA e Saint-Gobain em uma 
premiação única e, desde as primeiras conversas, visões 
complementares se uniram em uma parceria perfeita já na edição 
de 2020, focada na elaboração da mais importante premiação de 
arquitetura do Brasil.

O Prêmio Saint-Gobain AsBEA apresenta, ano a ano, o melhor da 
produção brasileira de arquitetura e nesta edição não foi 
diferente: a representatividade dos projetos é equivalente à 
qualidade dos mesmos. Estudantes e profissionais do país inteiro 
demonstraram a variedade de tipologias e realidades que formam 
a arquitetura do nosso país e a riqueza deste mosaico de formas, 
texturas, cores e soluções.

A organização deste Prêmio é uma atividade que nos enche de 
prazer e orgulho, não só pelo fato de promover o 
desenvolvimento técnico e a excelência, mas principalmente pela 
certeza de que seremos sempre recompensados com um volume 
enorme de projetos da mais alta qualidade e participantes que 
fazem a arquitetura brasileira.

Henrique Mélega Re,
Presidente da AsBEA



S A I N T - G O B A I N

EM NÚMEROS

MUNDO

8
CENTROS DE

PESQUISA

168mil
COLABORADORES

70
PAÍSES

• UMA DAS 100 EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO MUNDO NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

NOSSAS
MARCAS

• TUMELERO • TEKBOND • ADFORS • BRASILIT • CEBRACE • ISOVER • PAM 
• NORTON • PLACO • GLASS • QUARZOLIT • TELHA NORTE • AUTOVER • 
JUNDU • CERÂMICAS • OBRA JÁ • PLÁSTICOS DE PERFORMANCE • SEKURIT 
• VETROTECH • OWA SONEX • ECOPHON • TOCA OBRA • CARBORUNDUM

• 1° LUGAR NO VALOR INOVAÇÃO 2020 (SETOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)

• 14° POSIÇÃO NO TOP 100 OPEN CORPS

BRASIL

79
LOJAS

56
FÁBRICAS

1
CENTRO DE
PESQUISA

MAIS DE

12mil
COLABORADORES

8,7
BILHÕES
EM VENDAS

3
MINERADORAS

2
E-COMMERCE

7
ESCRITÓRIOS
COMERCIAIS



Para um mundo em constante evolução, projetos de arquitetura à altura. 
É cada vez mais importante que os arquitetos tenham um direcionamento 
focado em inovação, conforto e sustentabilidade e estejam atentos ao 
crescimento das novas tecnologias. A arquitetura deve seguir como 
agente transformador da realidade das cidades promovendo maior 
qualidade de vida aos seus habitantes.

É com esse olhar que apresentamos a 8ª Edição do Prêmio Saint-Gobain 
AsBEA de Arquitetura. Trata-se do reconhecimento de importantes 
exemplos de projetos arquitetônicos, apresentados por estudantes e 
profissionais de todo país. Uma premiação que valoriza a criatividade 
e enaltece estes projetos inspiradores.

Conforto térmico, acústico, modular, de saúde, inovação, sustentabilidade e 
soluções arquitetônicas foram os requisitos avaliados por nossos jurados. 
Agora, você terá acesso aos 30 projetos vencedores da edição nas 
categorias Profissional e Estudante. Entregamos mais de R$ 350 mil em 
prêmios, e para comemorar em grande estilo, a equipe que conquistar o 
título de melhor projeto desta edição será presenteada com uma viagem 
internacional. Aproveite as páginas a seguir para conferir os vencedores 
em cada categoria e modalidade e também viajar por lugares incríveis e 
projetos surpreendentes. Parabéns a todos os premiados e que sigam 
assim, sempre fazendo a diferença na construção civil brasileira.

OITO ANOS INOVANDO E 
CRIANDO UM MUNDO MELHOR



CATEGORIAS

     CATEGORIA
     PROFISSIONAL
PROJETO E EDIFICAÇÃO 
Participaram escritórios ou arquitetos, de forma individual ou em equipe, nas modali-
dades Projeto (obras ainda não iniciadas, ou já iniciadas mas não concluídas até 
OUTUBRO de 2020) e Edificação (obras concluídas entre janeiro de 2018 e outubro 
de 2020) considerando as tipologias Residencial, Institucional e Comercial.

COMERCIAL 
Projetos ou edificações de uso comercial ou de serviços, instalações industri-
ais ou edificações de uso misto (comercial e residencial), cujo uso predomi-
nante seja comercial. 

INSTITUCIONAL 
Projetos ou edificações institucionais, como aeroportos, terminais rodoviários, 
ferroviários, hidroviários, hospitais, escolas, órgãos públicos, museus, centros 
esportivos, religiosos e de lazer, entre outros. 

RESIDENCIAL
Projetos ou edificações de uso residencial, unifamiliar ou multifamiliar, ou de 
uso misto (comercial e residencial), cujo uso predominante seja residencial.

     CATEGORIA
     ACADÊMICA
PROJETO ACADÊMICO
Concorreram estudantes de Arquitetura (com matrícula vigente em 2020 no último 
ano para cursos anuais ou último semestre) ou formados e concluintes (1º semestre 
letivo de 2020 ou do ano letivo de 2019), com trabalhos acadêmicos finais de gradua-
ção desenvolvidos durante o curso ou especialmente para o concurso com projetos 
de arquitetura de edificações novas ou preexistentes, reformas ou readequações de 
espaços residenciais, comerciais e institucionais.



C O M I S S Ã O  D E

SELEÇÃO

Importantes nomes da arquitetura, construção e sustentabilidade foram 
convidados para atuar como jurados na difícil escolha dos vencedores 
dos projetos finalistas da 8ª Edição do Prêmio Saint-Gobain AsBEA de 
Arquitetura.
 
No primeiro momento, a Comissão de Seleção foi formada por uma 
equipe técnica atuante na construção civil. Foram avaliados todos os 
projetos inscritos e selecionados 70 finalistas com base nos critérios 
técnicos de avaliação, sem acesso à autoria dos projetos. 

Na etapa final deste processo de seleção, grandes nomes do mercado 
marcaram presença compondo o júri de premiação. Os 70 finalistas 
foram novamente avaliados de acordo com os critérios, para, então, 
serem escolhidos os 30 projetos vencedores dentre as modalidades,  
destaques em Conforto, Inovação e Sustentabilidade, e os destaques 
AsBEA. Além de também determinar o Melhor Projeto da Edição.

Com base em aspectos técnicos relevantes e na visão única de importantes 
profissionais da área, atuantes nesse mercado, reforçamos a cada ano a 
independência e imparcialidade na escolha dos vencedores do Prêmio 
Saint-Gobain AsBEA, que nesta edição histórica atingiu a marca do maior 
número de inscrições de todos os tempos.



JURADOS

CAIO BACCI MARIN
Bacci Marin 

Urbanidade e Arquitetura 

KARLA PAGLIUSO
Artesana Engenharia

MARCELO BARBOSA
Bacco Arquitetos Associados

MARCOS HOLTZ
Pró Acústica

MIRIAN ADDOR
Addor & Associados

VANESSA PAIVA
Paiva e Passarini

ROBERTO PASTOR
Trisul

RICARDO CANSIAN
RAC Engenharia

ODAIR GARCIA SENRA
SindusCon SP

FELIPE FARIA
GBC Brasil

GUINTER PARSCHALK
studioix

HENRIQUE MÉLEGA RE
AsBEA São Paulo



1º LUGAR
E D I F I C A Ç Ã O

CATEGORIA PROFISSIONAL

INSTITUCIONAL

AEROPORTO DE 
FLORIANÓPOLIS 

TERMINAL INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS

AUTOR
MARIO BISELLI

ESCRITÓRIO
GABINETE DE PROJETAÇÃO 

ARQUITETÔNICA LTDA

CIDADE
SÃO PAULO/SP

EQUIPE: Artur Forte Katchborian, Camila Bevilacqua de Toledo, Cassia Lopes Moral



O vencedor desta modalidade contribui 
efetivamente para a modernização do 
Aeroporto Internacional de Florianópolis, 
que passou por processo de privatização 
em 2017. Este importante aeroporto da 
região sul do país passou a oferecer um 
novo patamar de qualidade, ampliando 
limites e gerando experiências incríveis 
para passageiros e visitantes. 

O projeto consistia na construção de um 
terminal com dois níveis operacionais 
(embarque e desembarque) e dez 
pontes de embarque. Para tanto, do 
Lado Terra foram projetados novos 
acessos, além de novas áreas de 
estacionamento. Já no Lado Ar, novas 

pistas de taxiamento e um novo pátio 
de aeronaves foram construídos. O 
novo terminal seguiu uma organização 
em dois blocos, formando um "T", 
redesenhando totalmente o espaço.

Assim, este lugar de idas e vindas, 
totalmente renovado, oferece novos 
horizontes aos visitantes e moradores 
desta cidade litorânea. O projeto do 
novo terminal impulsiona novos voos 
para a cidade de Florianópolis, uma das 
rotas mais procuradas do país. Um 
projeto inspirador, que revela novos 
caminhos e ares de renovação para a 
arquitetura brasileira.



2º LUGAR

COLÉGIO
SÃO LUIS 

UM ESPAÇO PARA CADA NECESSIDADE 

AUTOR
SÉRGIO ATHIÉ

ESCRITÓRIO
ATHIE WOHNRATH

CIDADE
SÃO PAULO/SP

E D I F I C A Ç Ã O

CATEGORIA PROFISSIONAL

INSTITUCIONAL



Após mais de 100 anos instalada na 
Avenida Paulista, em São Paulo, em um 
prédio de sete andares, a instituição 
decidiu que era o momento de buscar 
um novo endereço. O trânsito local, as 
manifestações e eventos recorrentes, 
além da própria estrutura em si, 
passaram a ser vistos como pontos não 
favoráveis para a operação das 
atividades escolares. 

A solução foi a construção de uma nova 
sede, concluída em menos de dois anos, 
em um terreno de mais de 15 mil metros 
quadrados cheio de desafios. Desde 
então, o novo endereço do Colégio São 
Luís passou a ser a Av. Dr. Dante 
Pazzanese, 295, a poucos metros do 

Parque Ibirapuera - o pulmão da cidade 
de São Paulo. O projeto foi o resultado 
de um trabalho a quatro mãos entre a 
Athié Wohnrath e as equipes de 
Facilities Management e a pedagógica 
do Colégio São Luís. 

Renovada, toda a nova estrutura 
arquitetônica permite que o aluno seja 
colocado como protagonista de seu 
aprendizado. Da mesma forma que 
confere alto valor à educação, ao 
priorizar as relações e experiências 
sensoriais. A unidade inaugurou uma 
nova fase ao Colégio São Luís, sendo 
um marco em sua história de mais de 
150 anos.



3º LUGAR

PUERI DOMUS
PERDIZES

AUTOR
DOUGLAS TOLAINE

ESCRITÓRIO
PERKINS&WILL

CIDADE
SÃO PAULO/SP

EQUIPE: Ana Paula Valladares Souza Leite Mello,  Ana Thereza de Paula Machado Sacchi, Anna Beatriz de Barros, Danielle Gonzalez Superti, 
Fátima Macedo de Oliveira , Fernando Vidal, Gabriel Vieira de Freitas, Gabriella Migotto, Guilherme Pinheiro Ramalho, José Francisco Santana, 
Lara Kaiser e Luiz Renato Horta de Siqueira.

E D I F I C A Ç Ã O

CATEGORIA PROFISSIONAL

INSTITUCIONAL



O ato de ensinar requer um olhar 
contextualizado. Seguindo essa diretriz, 
os arquitetos desenvolveram o projeto 
da Escola Bilíngue Pueri Domus, em 
Perdizes. Para um ensino que carece 
evoluir; um projeto atento às mudanças 
comportamentais e tecnológicas. Na 
prática, um espaço pensado para 
integração, para promover bem-estar e 
maior acolhimento ao aluno. 

A opção por brises de madeira na 
fachada proporciona maior ventilação e 
iluminação naturais, criando um clima 
leve e saudável. Para as salas de aula, 
divisórias com vidros transparentes 
levam aos alunos a treinarem a 
concentração, visto que o artifício 

permite a visualização do movimento 
dos corredores. Alunos, pais e 
funcionários são recebidos por uma 
arquibancada na edificação, que é 
composta por duas “asas” conectadas 
por um átrio central. 

Pensando ainda no aluno, lounges para 
momentos de relaxamento e nichos 
proporcionam conforto e é onde eles 
podem bem dispor do tempo livre. 
Fechando com chave de ouro este rol 
de experiências sensoriais, um bosque 
com espécies nativas. Totalmente 
conectada com a natureza e com a sua 
missão, a Escola Bilíngue Pueri Domus é 
um convite a um aprendizado leve e 
integrado. 



1º LUGAR

CASA 
CAVALCANTE

AUTOR
HENRIQUE C. COUTINHO

ESCRITÓRIO
BLOCO ARQUITETOS 
ASSOCIADOS LTDA

CIDADE
BRASÍLIA/DF

EQUIPE: Daniel Mangabeira e Matheus Seco

E D I F I C A Ç Ã O

CATEGORIA PROFISSIONAL

RESIDENCIAL



O projeto que recebeu o primeiro lugar 
cumpre com maestria os requisitos 
desta modalidade de edificação 
residencial. Com 270 metros quadrados, 
a Casa  Cavalcante está situada em uma 
área regularizada, vizinha a uma APA – 
Área de Proteção Ambiental, no 
segundo maior bioma do Brasil e da 
América do Sul: o Cerrado. 

Com localização privilegiada, a 
aproximadamente 20 km de Cavalcante 
de Goiás, a residência foi implantada em 
um terreno plano em uma baixada, 
cercada por paredões que formam uma 
cordilheira a leste e oeste. O desafio foi 

construí-la exatamente em uma área de 
difícil acesso, extremamente quente e 
úmida e com pouca ventilação.
 
Para tanto, a locação demandou maiores 
cuidados, como alguma movimentação 
de terra. Esforço recompensado, uma 
vez que, ao final, possibilitou o desfrute 
de uma vista deslumbrante do vale, além 
de permitir que a implantação da casa 
seguisse a melhor orientação solar para 
o projeto. Os arquitetos conseguiram se 
envolver no clima desta savana  
brasileira, com toda a sua biodiversidade 
e implantar uma residência totalmente 
apropriada para ali estar. 



2º LUGAR

CASA 
FORTUNATA

AUTOR
LUCIANO LERNER BASSO

ESCRITÓRIO
LUCIANO BASSO ARQ.

CIDADE
CAXIAS DO SUL/RS

E D I F I C A Ç Ã O

CATEGORIA PROFISSIONAL

RESIDENCIAL



Um projeto que enaltece a essência da 
arquitetura. Situada no extremo sul do 
Brasil, a Casa Fortunata realiza a leitura 
perfeita dos condicionamentos ambientais. 
Seguindo esta linha, ela oferece precisão 
nos processos de construção, adequada 
resolução do programa de necessidades e, 
por fim, harmonização arquitetônica. 
Totalmente inserida no lugar, a casa tran-
scende o cenário ao proporcionar uma 
experiência que vai muito além do que a  
imagem é capaz de mostrar.
 
Com excelente programa, o projeto 
oferece garagem, lavanderia e vestíbulo 
no nível inferior. Já, em cima, a planta 
mostra-se aberta, com uso de elementos 

leves. O objetivo é que a casa siga as 
mudanças da vida de quem ali vive, sendo 
parte integrante dela.

A simplicidade da arquitetura é sentida já 
na escolha dos materiais e na utilização 
de métodos locais. A opção pelo uso do 
concreto aparente valoriza a estrutura 
bruta; um material que tem o seu curso 
de envelhecimento de acordo com a 
beleza da natureza. Construída em uma 
área de mil metros quadrados, em meio à 
Mata Atlântica, sua inserção na paisagem 
é uma resposta às condicionantes do 
lugar. Todas essas características justifi-
cam a premiação de segunda colocada 
nesta modalidade.  



3º LUGAR

EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL

AUTOR
FERNANDO CALDEIRA 

DE LACERDA

ESCRITÓRIO
ARQUEA ARQUITETOS S/S

CIDADE
CURITIBA/PR

EQUIPE: Bernardo Richter, Helena Engelhardt Wenzel de Carvalho Laguardia, Pedro Amin Tavares e Priscila Milena Vicentim

E D I F I C A Ç Ã O

CATEGORIA PROFISSIONAL

RESIDENCIAL



Inserida no alto de um dos bairros mais 
valorizados e agradáveis de Curitiba, 
capital do Paraná, um dos três estados 
que compõem a Região Sul do Brasil, 
esta edificação soube tirar máximo 
proveito de uma localização privilegiada 
com características diferenciadas. Este 
foi o ponto forte desse projeto.
 
A edificação que angariou a terceira 
colocação nesta premiação situa-se em 
um lote de esquina, com formato 
irregular, resultante de uma rua que 
corta o traçado ortogonal da região. 
Este inusitado posicionamento permitiu 

um olhar de várias distâncias e ângulos, 
muito bem explorado pelos arquitetos 
envolvidos. Uma solução que conferiu 
bom gosto e harmonia, chamando a 
atenção de quem transita pelo bairro.  



1º LUGAR

LOJA CONCEITO 
DA DENGO 

AUTOR
MANOEL ANTUNES 
DE ANDRADE MAIA

ESCRITÓRIO
MATHEUS FARAH MANOEL

MAIA ARQUITETURA

CIDADE
SÃO PAULO/SP

EQUIPE: Alex Pataro, Andreia Oshiro, Fernanda Miguel, Henrique Costa, Isabella Rosa, Matheus Aleixo, Matheus Farah, Pedro Benatti, Polímnia 
Garro e Rafhael Silva

E D I F I C A Ç Ã O

CATEGORIA PROFISSIONAL

COMERCIAL



O chocolate é uma iguaria conhecida 
como a delícia dos deuses e que 
recebeu um projeto à sua altura. A  
loja-conceito da marca premium de 
chocolates Dengo é o primeiro e mais 
alto prédio de madeira engenheirada 
no Brasil - um marco para a arquitetura 
e construção civil brasileira. Um 
projeto que surpreende e encanta, 
como uma verdadeira fábrica de 
chocolates, garantindo também a 
conquista do primeiro lugar na 
modalidade edificação comercial.

Localizado na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, em São Paulo, o projeto traz 
quatro pisos estruturados por vigas, 
pilares e paredes estruturais em Madeira 
Laminada Cruzada (CLT) e Madeira 
Laminada Colada (MLC). Ao contrário 
do aço e do concreto, estes materiais 
inovadores são capazes de armazenar 
carbono ao longo de sua vida útil, 
retirando-o da atmosfera e contribuindo 
para o enfrentamento das mudanças 
climáticas. A escolha da madeira confere 
um ar de acolhimento, similar a sensação 
de desfrutar um bom chocolate. 



2º LUGAR

BOULEVARD
14|32

AUTORA
JULIANA CASTRO SOUZA�

ESCRITÓRIO
JA8 ARQUITETURA

E PAISAGEM

CIDADE
FLORIANÓPOLIS/SC

EQUIPE: Artur Katchborian, Carlos Henrique Correa, Clarice Castro Wolowski, Marcelo Gomes de Valentin, Mario Biselli, Mercedes Romero, 
Thayssa Christensen e Tiago Figueira Rocha

E D I F I C A Ç Ã O

CATEGORIA PROFISSIONAL

COMERCIAL



Inserido no Aeroporto Internacional de 
Florianópolis, o Boulevard 1432 é um 
edifício comercial com uma grande 
praça de eventos. Um conjunto 
arquitetônico que cumpre a função de 
ser um espaço destinado a realização de 
eventos esportivos, shows e exposições, 
sem abrir mão de acompanhar a 
identidade praiana da cidade.  

 O projeto foi concebido pelo conceito 
de aeroporto-cidade, ampliando a 
função da estrutura aeroportuária. Com 
uma ambientação despojada e 
acolhedora, trata-se de um perfeito local 
para o acolhimento daqueles que viajam 

e também dos moradores locais. 
A escolha de cores, associada à 
geometria minimalista, formam um 
conjunto sóbrio e elegante. A cor preta 
está presente nas fachadas externas; já o 
preto com bege pode ser visto no 
ambiente central. A inclusão de árvores, 
canteiros, madeira e o piso cimentício 
tom de areia cria um acolhedor e 
despojado clima litorâneo. Estrutura 
metálica, vidros com caixilhos 
embutidos e fachada ventilada com 
revestimento cerâmico completam este 
ambiente leve e aconchegante, peculiar 
a esta região praiana. 



3º LUGAR

ESCRITÓRIO DE 
ARQUITETURA�

AUTOR
GEORGE DE MENEZES LINS

ESCRITÓRIO
LINS ARQUITETOS 

ASSOCIADOS

CIDADE
JUAZEIRO DO NORTE/CE

EQUIPE: Cintia Menezes Lins de Matos e Deborah Martins de Oliveira Lins

E D I F I C A Ç Ã O

CATEGORIA PROFISSIONAL

COMERCIAL



Localizado na cidade de Juazeiro do 
Norte, sul do estado do Ceará, o projeto 
que conquistou o terceiro lugar nesta 
modalidade traz um belo exemplo de 
preservação ambiental. O ponto alto do 
cuidado é uma uma grande Macabeira, 
palmeira bastante comum na região do 
Cariri. Por isso, o projeto do edifício, 
implantado em um terreno de 270 m, 
teve como partido arquitetônico a sua 
conservação.
  
Tudo foi desenvolvido de modo a 
proteger esta importante espécie da 
natureza. Assim, surgiu o Espaço 
MacAUba, onde a árvore ficou situada 

em uma praça dialogando bem com o 
restante do projeto. Com uma 
implantação pavilhonada, com suas 
maiores fachadas voltadas para o norte 
e o sul, o projeto ainda teve o cuidado 
de favorecer a proteção solar e a 
captação da ventilação.
 
Conforto térmico, uso de materiais da 
região, absorção da cultura local e um 
paisagismo com plantas locais. Todos 
estes requisitos foram bem 
contemplados. O resultado é uma 
arquitetura que valoriza a identidade 
regional e a criação de diálogos com a 
cultura local e o seu povo. 



1º LUGAR

SESC PARQUE 
DOM PEDRO II 

AUTORA
FERNANDA BARBARA

ESCRITÓRIO
UNA ARQUITETOS LTDA

CIDADE
SÃO PAULO/SP

EQUIPE: Alexandre Makhoul, Camila Martins, Carolina Klocker, Cristiane Muniz, Fabio Valentim, Fernando Felippe Viegas, Leticia Yoshimura, Manuela 
Raitelli, Maria Julia Herklotz, Marie Caroline Lartigue, Pedro Ribeiro de Castro Matheus, Rodrigo Carvalho Pereira, Rogerio Macedo e Sarah Nunes

P R O J E T O

CATEGORIA PROFISSIONAL

INSTITUCIONAL



O projeto que conquistou o primeiro 
lugar na modalidade institucional está 
situado em uma região com significativo 
conjunto de edifícios históricos, 
tombados pelos órgãos de patrimônio 
histórico, especialmente municipal e 
estadual. O Projeto do Sesc Parque Dom 
Pedro II é parte de um plano urbano para 
a região, finalizado em 2011, realizado por 
uma equipe multidisciplinar.

Cenário de violentas intervenções de 
infraestrutura metropolitanas, este centro 
histórico, da década de 70, comporta 
uma região de usos muito intensos - 
comercial, habitacional e cultural. As 
movimentações ocorridas neste local 

fizeram dele uma zona "excluída" e com 
complexas relações de mobilidade.

Todas as ações propostas pelos 
arquitetos tinham como prioridade a 
valorização deste entorno, O intuito 
desta revitalização foi a de proporcionar 
aos seus visitantes novas vistas para o 
Palácio das Indústrias, Mercado 
Municipal, Casa das Retortas, Gasômetro, 
a Colina Histórica e todo skyline do 
centro e também para a zona leste. Por 
fim, este projeto cumpre com 
virtuosidade a função de revigorar este 
espaço, conferindo beleza e harmonia a 
um lugar deveras importante para a 
cultura paulista. 



2º LUGAR

FLOR DA 
MANHÃ 

AUTORA RAISSA GATTERA BEGIATO CIDADE JUNDIAI/SP

EQUIPE: Letícia Sitta Rodrigues da Silva e Thais de Freitas

PRÉ-ESCOLA EM MOÇAMBIQUE

P R O J E T O

CATEGORIA PROFISSIONAL

INSTITUCIONAL



O segundo lugar desta modalidade mostra 
como a educação pode ser agente 
transformador de vidas de toda uma localidade. 
O projeto da Pré-escola Flor do Amanhã, em 
Moçambique - um centro educacional para 
crianças com deficiência e afetadas pela 
exclusão social -, demonstra ainda como a 
arquitetura pode ser forte aliada na condução 
de importantes mudanças.

Educação é um direito humano e a sua função 
primordial é promover o aprendizado pela troca 
com o coletivo. Para o desenvolvimento desta 
construção houve a clareza de que o processo 
educativo transcende o espaço da sala de aula e 
reverbera em cada canto da escola, se 
estendendo a toda comunidade. É nesse sentido 
que se instaura o provérbio africano: “é preciso 
uma aldeia inteira para educar uma criança.” 

O projeto cumpre a função da arquitetura de 
transformar este ambiente em um espaço 
agradável, que propicie melhor aprendizado e 
estímulo criativo. Para tanto, foi essencial a 
valorização de materiais e da mão-de-obra 
local. Um cuidado que seguiu todos os 
requisitos  para autossuficiência energética, em 
consonância ecológica com o meio. 

O projeto comprova que uma escola deve, por 
princípio, ser inclusiva. Todos esses conceitos 
unidos a um belo exemplo arquitetônico 
resultaram na conquista do terceiro lugar da 
modalidade institucional aos arquitetos 
envolvidos. 



3º LUGAR

ESCOLA DA 
PEDRA FURADA �

AUTOR
RODRIGO CARVALHO 
LACERDA DE OLIVEIRA

ESCRITÓRIO
COLETIVO DE ARQUITETOS (EM PARCERIA 
COM C.U.A.C. - COMUNS URBANOS AÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO E GF ARQUITETOS)

CIDADE
SANTA LUZIA DO 

ITANHY/SE

EQUIPE: Diego Régis, Guile Amadeu, Gustavo Prado Fontes, Leonardo Ribeiro Maia, Pedrianne Barbosa de Souza Dantas Fraga, Robernildo 
Santos Araujo, Sofia Croso Mazzuco

P R O J E T O

CATEGORIA PROFISSIONAL

INSTITUCIONAL



A Escola da Pedra Furada é fruto de 
uma demanda oriunda de um instituto 
que atua em Sergipe. Com a difícil 
missão de trazer melhorias nos índices 
educacionais e econômicos do povoado 
da Pedra Furada e cercanias, o projeto  
segue a premissa da sustentabilidade e 
o objetivo de desenvolver soluções 
integradas entre tecnologia e processos 
humanos. 

A paisagem rural circundante fez um 
convite para o uso de materiais 
orgânicos. Desse modo, a escola se 
integra ao entorno e cria uma maior 
relação com a identidade cultural 
construtiva dessa região litorânea de 
Sergipe. Priorizando a educação, saúde 
pública e economias criativas, o projeto 
da Escola da Pedra Furada chamou a 
atenção, merecendo essa importante 
colocação.



1º LUGAR

FLOW
LIVE

AUTORA
CRISTINA FERREIRA 

MARTINS

ESCRITÓRIO
IDEIA1 ARQUITETURA

CIDADE
PORTO ALEGRE/RS

EQUIPE: Camila Sanvitto, Gabriel Cruz Grando, Lucas Gomes, Luis Henrique Villanova, Paula ABS da Cruz, Rafael Marques, e Stefan Maier

P R O J E T O

CATEGORIA PROFISSIONAL

RESIDENCIAL



A cidade de Porto Alegre foi presenteada 
com este impecável projeto residencial, o 
Flow Live. Trata-se de um edifício de 
pequenos estúdios em um lote de frente 
para o Parque Una e junto ao setor 
comercial do bairro. O projeto cumpre a 
função de estabelecer a melhor relação 
entre a edificação e este valoroso entorno. 
Assim, ele estabelece um resgate da 
qualidade de vida dos moradores 
mediante um desenvolvimento criativo 
sustentável para a cidade de Pelotas.

A ambiência dos apartamentos de 
metragem reduzida versus uma grande 
área de parque em frente ao terreno 
mereceu atenção do projeto. A menor 
divisa faz frente ao parque, dirigindo o 
visual da maioria das unidades para o 
interior da quadra. Previsto como um 

bloco tradicional, o esboço inicial tinha a 
sua menor face voltada para o Parque 
Una - uma implantação que criava uma 
relação agressiva entre arquitetura e 
natureza e impedia o visual de quem 
caminhava pelo parque. 

Para redução deste impacto, uma ideia 
ousada e assertiva: um corte no volume a 
partir do 3o pavimento onde o edifício 
cresce para o fundo do lote. Esta tomada 
de decisão gerou uma volumetria única ao 
edifício, estabelecendo o sentido desejado 
com o contexto. Uma solução inteligente e 
inovadora, digna de receber o primeiro 
lugar em sua modalidade. 



2º LUGAR

CASA
Z.MOD

AUTOR
SERGIO AUGUSTO MANCINI

ESCRITÓRIO
MANCINI ARQUITETURA

CIDADE
MATÃO/SP

P R O J E T O

CATEGORIA PROFISSIONAL

RESIDENCIAL



O segundo lugar desta modalidade fica 
para a Casa Z.MOD - uma edificação 
residencial, constituída por sete módulos 
metálicos, totalmente pré-fabricados. 
Um projeto que quebra paradigmas ao 
estabelecer novos sistemas construtivos 
tradicionais e de busca ao utilizar 
tecnologias mais simples, racionais e 
eficientes como fortes aliadas da 
arquitetura.

A forma como se deu o uso destas 
tecnologias é o ponto forte deste 
trabalho, que explora técnicas de 
construção off-site avançadas. Este 

processo, simples e ao mesmo tempo 
inovador, permite adaptações, 
expansões e até mesmo realocação do 
ambiente construído em locais 
diferentes. Os itens modulares ocupam 
uma área de 162 m2 que supre toda a 
demanda infra estrutural de uma 
residência, os mesmos serão instalados 
in loco via sistema “plug and play”.
 
Justamente pelo apelo estético e 
ambiental único, este projeto é um 
excelente modelo de arquitetura para a 
promoção de maior bem-estar das 
pessoas e integração com o entorno.



3º LUGAR

VILLA
CAMPELLO 

AUTOR
LEONARDO ZANATTA

ESCRITÓRIO
ESTÚDIO LEONARDO ZANATTA

CIDADE
CURITIBA/PR

UM DIÁLOGO ENTRE TRADIÇÃO E SUSTENTABILIDADE

P R O J E T O

CATEGORIA PROFISSIONAL

RESIDENCIAL



Para este projeto, uma interpretação 
diferenciada; soma-se uma pitada da 
arquitetura brasileira aos aspectos 
culturais e ambientais da Espanha. Com 
viés sustentável, a residência situada na 
costa da cidade de Alicante, na 
Espanha, concilia uma arquitetura leve e 
poética com um alto grau de eficiência 
energética e baixa emissão de carbono. 

A localização permitiu que o projeto 
tirasse bom proveito da brisa 
mediterrânea. Além disso, a residência 
também aproveita os bons ventos 
oriundos da arquitetura do período 
mouro: como a mudança de direção 

dos ventos ao longo das estações e as 
mudanças no percurso solar. Todo esse 
somatório de influências permite a 
construção de uma residência mais 
confortável e eficiente por todo o ano. 

Uma residência totalmente projetada 
para o melhor desfrute do 
Mediterrâneo. Um projeto que 
estabelece uma relação completa de 
simbiose e equilíbrio entre arquitetura, 
natureza e paisagem. A maestria com 
que foi conduzido cada detalhe faz 
deste um projeto diferenciado e 
merecedor do terceiro lugar desta 
modalidade.



1º LUGAR

ÁGORA
MOB

AUTOR
MARCUS VINICIUS DAMON

ESCRITÓRIO
ESTÚDIO MÓDULO 
DE ARQUITETURA

CIDADE
SÃO PAULO/SP

EQUIPE: Erica Tomasoni e Guilherme Bravin

P R O J E T O

CATEGORIA PROFISSIONAL

COMERCIAL



Fruto de um concurso de projetos 
nacional e aberto, realizado pela 
empresa Perini Business Park, em 2018, o 
Ágora MOB tem todas as características 
de um projeto que mereça premiação. O 
intuito do projeto arquitetônico era a 
construção de um novo parque 
tecnológico em um condomínio, situado 
no Distrito Industrial de Joinville, em 
Santa Catarina.

As propostas deveriam apresentar um 
masterplan de ocupação de uma área de 
aproximadamente 70.000 m2, envolta 
por um local de mata preservada. O 
projeto da edificação sede deveria 

situar-se neste espaço. O edifício Ágora 
MOB, dá sequência à implantação do 
masterplan com 4,9 mil m2 dedicados à 
locação de escritórios de empresas no 
ramo industrial e tecnológico. 

Uma concepção que surpreende ao 
suprir todos os requisitos necessários 
para atender a demanda do concurso. 
Por fim, a cidade ganha um excelente 
parque tecnológico com proporções  e 
relevância jamais imaginadas. O 
resultado não somente cumpre o seu 
propósito, como confere ao projeto o 
título de maior parque empresarial 
multissetorial da América Latina.



2º LUGAR

EQUIPE: Ana Carolina Drevek, Beatriz Fidelis, Caroline Rosa Gaspar, Danielle Rodrigues do Nascimento Bacelar de Almeida, Erika Evaristo 
Fernandes, Karoline Mendes dos Santos, Matheus  Dubkowski Melo e Vitor Borges Candido

EDIFÍCIO
N5 TECH

AUTORA
CLAUDIA NUNES MATEUS

ESCRITÓRIO
BRASIL AO CUBO

CONSTRUÇÃO MODULAR 

CIDADE
TUBARÃO/SC

P R O J E T O

CATEGORIA PROFISSIONAL

COMERCIAL



A criação do edifício sede administrati-
va desta empresa de mineração, medi-
ante um sistema construtivo modular 
off-site, concebeu ao Edifício N5 TECH 
a segunda colocação na modalidade 
projeto comercial. O projeto foi conce-
bido de forma a integrar os usuários; 
conectando uns com os outros e ambos 
com o entorno. 

Com uma linguagem arquitetônica 
contemporânea, com materiais e cores 
que transmitem a seriedade de espaços 
corporativos, as fachadas se integram 
com o ambiente circundante. A cidade 
de Tubarão, em Santa Catarina, abriga 
um belo exemplo de arquitetura modu-
lar, digna de premiação. 



3º LUGAR
C A T E G O R I A

PROJETO COMERCIAL

PROFISSIONAL

COMPLEXO TURÍSTICO 
FAMIGLIA TASCA

AUTORA
RAQUEL SCUSSEL GUARDA

ESCRITÓRIO
COB ARQUITETURA

CIDADE
FLORIANÓPOLIS/SC



Para o terceiro lugar desta categoria, 
um Complexo Turístico na Zona Rural 
de Monte Belo do Sul, região situada no 
coração do Vale dos Vinhedos, na Serra 
Gaúcha. O projeto carrega o nome da 
família de origem italiana proprietária 
do lote escolhido. O espaço abriga uma 
antiga casa, construída pelos 
imigrantes, que trouxeram as raízes da 
família Tasca para o Brasil. 

Esta casa-museu reconta o cotidiano e 
a história dos imigrantes italianos 
através do acervo de peças, máquinas, 
ferramentas e fotos da época. Além 
disso, acolhe em seu porão uma 

produção artesanal de vinhos, suco de 
uva e geleias. 

O Complexo conta com um museu, uma 
estalagem e um restaurante / centro de 
eventos. Este projeto permite que 
hóspedes e visitantes percorrem e 
vivenciam toda topografia a partir de 
diferentes visuais. Tomando como 
"pedra fundamental" do complexo uma 
estalagem, e como coração o museu da 
família, a arquitetura exalta as belezas e 
paisagens naturais, em um projeto que  
faz da paisagem a protagonista de 
tanta história. 



1º LUGAR
C A T E G O R I A

ACADÊMICA

OÁSIS
URBANO

AUTORA
SULÂNI KURTZ

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE 

DE PASSO FUNDO

ORIENTADOR
MARCOS ANTONIO LEITE 

FRANDOLOSO

CIDADE
PASSO FUNDO/RS

UM LABORATÓRIO VERDE PARA A CIDADE



Um projeto que carrega questões 
pertinentes relacionadas aos impactos 
humanos na Terra. A inquietação dos 
arquitetos acerca da participação da 
arquitetura na construção de um futuro 
mais sustentável faz dele um presente 
para a cidade de Passo Fundo, no Rio 
Grande do Sul.

A construção intitulada Oásis Urbano é 
de fato um laboratório verde para a 
cidade. Ao estabelecer um diálogo 
entre arquitetura, meio ambiente, seres 
humanos e inovação, ela conquista o 
primeiro lugar na modalidade 
acadêmica. Pensando global e agindo 

local, a implantação ocorre em um 
centro urbano, em um espaço 
degradado e abandonado - o Silo 
CESA, um patrimônio industrial e 
histórico de Passo Fundo há 57 anos.

O resultado deste projeto é um 
verdadeiro oásis verde para cidade, um 
espaço de experimentação que 
subverte a industrial natural. Sua 
presença é a constante lembrança da 
capacidade de mudança que esses 
espaços podem proporcionar nas 
cidades e na paisagem urbana, da qual 
há tanto tempo fazem parte. 



2º LUGAR

AUTORA
JENIFFER 
FAGUNDES

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DO VALE 

DO RIO DOS SINOS

ORIENTADORA
PATRÍCIA FREITAS 

NERBAS

CIDADE
CAXIAS DO SUL/RS

C A T E G O R I A

ACADÊMICA

ARMAZÉM
BANCO DE MATERIAIS + LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO



O desenvolvimento de um armazém para 
abarcar um banco de materiais e um 
laboratório de criação cumpre o objetivo de 
ofertar melhorias na condição de vida de 
famílias que vivem através da coleta de 
resíduos. Importante destacar que, em todo 
o Brasil, existem 400 mil catadores de 
resíduos sólidos. Somados os membros das 
famílias, chegam a 1,4 milhão de brasileiros 
que sobrevivem do lixo.

Para fazer deste lixo algo extraordinário, o 
projeto atribui técnicas de tecnologia social,  
sendo o ARMAZÉM um equipamento 
público. O lab acontece como uma 
alternativa para operacionalizar valor ao 
resíduo coletado - um espaço de 
armazenamento dos resíduos junto a 

espaços de trabalho para posterior 
transformação em produtos reinventados. 
Já a armazenagem, a produção, a reforma e 
distribuição de sobras são realizados no 
banco de materiais. Este local fará todo 
esse processo para que, posteriormente, os 
resíduos possam ser reutilizados em obras 
ou pela comunidade em geral. 

Com foco específico na madeira, por ser 
um material de construção que é reciclável, 
renovável e biodegradável, além de ser um 
dos produtos que despende menor energia 
para a sua transformação. Trata-se de um 
verdadeiro armazém com viés social e 
sustentável, que conquista a segunda 
colocação na categoria acadêmica. 



3º LUGAR
C A T E G O R I A

ACADÊMICA

AUTOR
HELLISON 

IVAN GOECKS

INSTITUIÇÃO
UNIVERSIDADE DE SANTA 

CRUZ DO SUL - UNISC

ORIENTADOR
GUSTAVO GARCIA 

DE OLIVEIRA

CIDADE
VALE DO SOL/RS

CENTRO EDUCACIONAL 
GASTRONÔMICO



Cozinhar é um ato de amor. O projeto 
do Centro Educacional Gastronômico 
do Vale do Sol, no Rio Grande do Sul, 
cumpre a função de ser um espaço 
adequado para capacitar profissionais 
da cidade e do entorno e atender a 
demanda de profissionais. 

Também é direcionado aos produtores 
das cidades vizinhas que possam 
beneficiar e qualificar o resultado da 
sua matéria-prima buscando diversificar 
os produtos de sua própria produção. 

A proposta consiste em reunir soluções 
que promovam benefícios à cidade e 
criem relações com o entorno. 
Estratégias bioclimáticas foram 
utilizadas com objetivo de reduzir os 
impactos produzidos. Tudo foi pensado 
de forma a promover uma interação 
biofílica com o todo, desde a escolha 
dos materiais até o aproveitamento dos 
ventos e a integração com a mata 
preservada. O projeto tende a 
promover novas sensações e sabores a 
essa cidade do sul do país.



D E S T A Q U E

CONFORTO
ACÚSTICO

MICROSOFT
SÃO PAULO

AUTOR
THIAGO RODRIGUES

ESCRITÓRIO
SUPERLIMÃO

CIDADE
SÃO PAULO/SP

EQUIPE: Antonio Carlos Figueira de Mello, Alessia Saratani Schiavo, Ana Cristina Galante, Beatriz Rybandt, Brunna Bianco Dourado, Carolina 
Gurgel, Catarina Secchini, Diogo Matsui, Fernando Ferrari Pietropaolo, Giovanna Lourenço de Aguiar, Inaiá Brinhole Botura, Larissa Burke, 
Letícia Brunetti Domingues, Lula Gouveia, Maria Fernanda Elaiuy, Natália di Renzo, Pâmela Pa�rath, Pedro Monteiro Luna, Pedro Wendling 
Pontes, Priscila Antibas, Renata Espindola, Renata Leinemann, Thais Lobo Paz, Vitor Curti e Viviane Camilli



Para soluções inteligentes, ambientes 
brilhantes. Esta foi a proposta do 
projeto da nova sede da Microsoft São 
Paulo, que cumpriu a promessa de se 
erguer conforme os valores da 
empresa. A visita dos arquitetos a sua 
sede, em Seattle, proporcionou maior 
entendimento das diretrizes necessárias 
para o desenvolvimento deste 
importante projeto. 

Os conceitos de circulação, iluminação, 
acústica, estética, sustentabilidade e 

acessibilidade fizeram parte do 
processo de construção da arquitetura. 
Soluções que simulam a natureza, como 
o movimento das águas e as areias 
coloridas típicas do país foram soluções 
acústicas que mereceram destaque. 

Biodiversidade, diversidade cultural e 
tecnologia foram os pilares desta 
construção, que se consolidou com cores, 
texturas e peças de design. Todos estes 
pontos tinham como objetivo remeter à 
flora e à fauna e pontos turísticos do país. 



D E S T A Q U E

CONFORTO
TÉRMICO

AUTOR
FRANTHESCO SPAUTZ

ESCRITÓRIO
FRANTHESCO SPAUTZ ARQUITETURA

CIDADE
IMBITUBA/SC

CASA DA
MONTANHA



Transformação é a essência deste projeto. 
Localizada em Urubici/SC, região serrana e 
das menores temperaturas de Santa 
Catarina, a Casa da Montanha está envolvida 
por uma paisagem mutante. Em poucos 
minutos tudo se transforma: o sol abre 
espaço para neblina e a visão nítida das 
diversas camadas montanhosas dá espaço 
para uma cobertura nebulosa e densa que, 
em tons de cinza e branco, limita os olhares 
para o horizonte. Sensações e experiências 
típicas do clima montanhoso. 

Um projeto residencial composto por um 
programa variado, que foi distribuído pelo 
terreno. Composto pela Casa Principal, o 
Cinema e o Galpão/Cervejaria, a Sala de 
Música/ Escritório, a Casa de Hóspedes e a 
Estufa para produção de alimentos. 

Discretas fachadas voltadas para a 
paisagem e a horizontalidade das 
edificações propõem uma integração 
harmoniosa com o entorno. 

Um exemplo assertivo de escolha de 
materiais no que tange ao conforto térmico. 
Os pisos possuem sistema de aquecimento, 
devido ao frio intenso do morro. Uma 
fachada externa ventilada com isolamento 
adicional de lã de rocha. As paredes de 
concreto são duplas, com camada de ar no 
seu interior. As esquadrias são em PVC 
com vidro duplo. Já nas coberturas, a 
presença da telha termoacústica e telhado 
verde mostram um verdadeiro cuidado de 
valorizar a natureza, a grande protagonista 
do local. 



D E S T A Q U E

SUSTENTABILIDADE

SESC PARQUE
DOM PEDRO II 

AUTORA
FERNANDA BARBARA

ESCRITÓRIO
UNA ARQUITETOS LTDA

CIDADE
SÃO PAULO/SP

EQUIPE: Alexandre Makhoul, Camila Martins, Carolina Klocker, Cristiane Muniz, Fabio Valentim, Fernando Felippe Viegas, Leticia Yoshimura, Manuela 
Raitelli, Maria Julia Herklotz, Marie Caroline Lartigue, Pedro Ribeiro de Castro Matheus, Rodrigo Carvalho Pereira, Rogerio Macedo e Sarah Nunes



O Projeto do Sesc Parque Dom Pedro II está 
inserido em uma região com significativo 
conjunto de edifícios históricos, tombados pelos 
órgãos de patrimônio histórico, especialmente 
municipal e estadual. Sua constituição se 
originou de um plano urbanístico voltado para a 
região, finalizado em 2011.

O projeto se integra com excelência ao entorno, 
sendo eles o Palácio das Indústrias, Mercado 
Municipal, Casa das Retortas, Gasômetro, a 
Colina Histórica e todo skyline do centro e 
também para a zona leste. Da mesma forma, 
merece destaque a solução para a entrada da 
luz do sol, filtrada por brises, que permitem uma 
iluminação natural, sem que isso eleve a  carga 
térmica dos ambientes. Nesta linha de 
pensamento e  com foco na sustentabilidade, há 
um local onde os visitantes podem contemplar 

um espaço verde, visto que as áreas internas 
voltam-se a uma praça com vegetação 
exuberante. 

Todos os ambientes foram analisados para 
atender critérios de conforto ambiental, além de 
renovação da norma norte-americana ASHRAE 
62.1-2010. Para melhorar a qualidade do ar em 
ambientes densamente ocupados, sensores de 
CO2  aumentam a ventilação, se necessário. 
Controles de iluminação e do sistema de 
ar-condicionado garantem maior conforto nos 
ambientes. Grandes claraboias para melhor 
ventilação e desumidificação do espaço foram 
as soluções encontradas para a piscina coberta. 
Todos esses requisitos conferem ao Sesc Parque 
Dom Pedro II o destaque de sustentabilidade 
desta edição. 



D E S T A Q U E

INOVAÇÃO

LOJA CONCEITO 
DA DENGO 

AUTOR
MANOEL ANTUNES
DE ANDRADE MAIA

ESCRITÓRIO
MATHEUS FARAH MANOEL 

MAIA ARQUITETURA

CIDADE
SÃO PAULO/SP

EQUIPE: Alex Pataro, Andreia Oshiro, Fernanda Miguel, Henrique Costa, Isabella Rosa, Matheus Aleixo, Matheus Farah, Pedro Benatti, 
Polímnia Garro e Rafhael Silva



Inovar é sair na frente. Assim fez a 
loja-conceito da marca premium de 
chocolates Dengo. Trata-se, nada mais, 
nada menos, do primeiro e mais alto 
prédio de madeira engenheirada no 
Brasil. Um feito inédito para a arquitetura 
e construção civil brasileira, que fez deste 
projeto, localizado na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, em São Paulo, um exemplo de 
arquitetura inovadora.

Com predominância em madeira, a 
volumetria da loja é composta por 
cubos vazados que verticalizam o 
edifício e transmitem a ideia de 
permeabilidade e movimento, a partir 
de subtrações estratégicas em pontos 

distintos da fachada. Ao contrário do 
aço e do concreto, estes materiais 
inovadores são capazes de armazenar 
carbono ao longo de sua vida útil, 
retirando-o da atmosfera e 
contribuindo para o enfrentamento das 
mudanças climáticas.

A arquitetura buscou recriar uma 
fábrica de chocolates de forma atrativa 
e didática, cuja presença da madeira e 
vegetação contribui para uma sensação 
de conforto e vivacidade no espaço. 
Cada criação parece pensada para o 
surgimento de novas e prazerosas 
sensações, assim como acontece com o 
desfrute de um bom chocolate. 



D E S T A Q U E

AsBEA
até 2.000m2

AUTOR
HENRIQUE C. COUTINHO

ESCRITÓRIO
BLOCO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

CIDADE
BRASÍLIA/DF

CASA
CAVALCANTE

EQUIPE: Daniel Mangabeira e Matheus Seco



A Casa Cavalcante está situada em 
Brasília, em uma área regularizada, ao 
lado de uma APA – Área de Proteção 
Ambiental, em um dos biomas mais 
importantes do país: o Cerrado. 

Com 270 metros quadrados, esta 
residência localiza-se a aproximadamente 
20 km de Cavalcante de Goiás. O maior 
desafio do projeto foi implantar a 
residência em um terreno plano em uma 
baixada, cercada por paredões, que 
formam uma cordilheira a leste e oeste - 
uma região pouco ventilada, de difícil 

acesso, além de extremamente quente e 
úmida. 

Para este feito foi necessário realizar a 
movimentação de terra, que, por fim, 
possibilitou o desfrute de uma vista 
deslumbrante do vale. A implantação 
também foi orientada de forma a seguir a 
orientação solar considerada ideal para o 
projeto. Aqui o destaque se justifica já 
que, além de toda beleza e originalidade 
do projeto, ele soube se integrar e valori-
zar a natureza exuberante desta savana 
brasileira, que é o Cerrado. 



D E S T A Q U E

AsBEA
de 2.000m2 até 10.000m2

AEAS

AUTOR
MARCUS VINICIUS DAMON

ESCRITÓRIO
ESTÚDIO MÓDULO DE ARQUITETURA

CIDADE
SÃO PAULO/SP

EQUIPE: Erica Tomasoni e Guilherme Bravin

SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE ARQUITETOS 
E ENGENHEIROS DE SOROCABA



O Projeto para a sede da Associação de 
Arquitetos e Engenheiros de Sorocaba já 
iniciou a sua trajetória com vitórias. A 
construção dessa nova sede veio da 
participação em um concurso promovido 
pela instituição para selecionar um ante-
projeto. 

O projeto em questão introduz através do 
partido arquitetônico a missão da institui-

ção de desenvolver e difundir conheci-
mento científico. Desenho e obra juntos 
tornam-se uma exposição permanente 
das soluções estudadas e aplicadas. A 
nova sede tornou-se uma consulta viva 
do estudo arquitetônico. A construção 
revela o importante papel da arquitetura 
de modificar ambientes para criar novas 
experiências. 



D E S T A Q U E

AsBEA
mais de 10.000m2

FLOW
LIVE

AUTORA
CRISTINA FERREIRA 

MARTINS

ESCRITÓRIO
IDEIA1 ARQUITETURA

CIDADE
PORTO ALEGRE/RS

EQUIPE: Camila Sanvitto, Gabriel Cruz Grando, Lucas Gomes, Luis Henrique Villanova, Paula ABS da Cruz, Rafael Marques, e Stefan Maier



O edifício de pequenos estúdios fica em 
um lote de frente para o parque e junto 
ao setor comercial do bairro. O projeto 
buscou integrar a residência ao Parque 
Una localizado à frente da construção. 
Ao posicionar os apartamentos de 
forma com que todas as unidades 
pudessem contemplar a paisagem, o 
Flow Live atingiu novo patamar em 
termos de arquitetura. 

Adotando uma solução inteligente, os 
arquitetos reduziram o impacto que 
existia anteriormente no bloco 
tradicional, quando a menor face 
voltada para o parque obstruía o visual 
de quem por ali caminhava. A 

realização de um corte no volume a 
partir do 3o pavimento, local onde o 
edifício crescia para o fundo do lote e 
no nível da rua; a sua grande massa 
passou a não ser percebida pelo 
pedestre. A medida oferece novas 
sensações e cria outra atmosfera com 
esse relevante entorno. 

Essa tomada de decisão inovadora que 
conferiu ao projeto o título de primeiro 
lugar em sua modalidade, recebe 
também o Destaque AsBEA acima de 
10.001 m2. A dupla premiação nesta 
edição é o reconhecimento desta 
inovadora e rica proposta de 
arquitetura.



D E S T A Q U E

ROBERTO CLÁUDIO 
DOS SANTOS AFLALO

SESC PARQUE
DOM PEDRO II 

AUTORA
FERNANDA BARBARA

ESCRITÓRIO
UNA ARQUITETOS LTDA

CIDADE
SÃO PAULO/SP

EQUIPE: Alexandre Makhoul, Camila Martins, Carolina Klocker, Cristiane Muniz, Fabio Valentim, Fernando Felippe Viegas, Leticia Yoshimura, Manuela 
Raitelli, Maria Julia Herklotz, Marie Caroline Lartigue, Pedro Ribeiro de Castro Matheus, Rodrigo Carvalho Pereira, Rogerio Macedo e Sarah Nunes



O projeto que conquistou o primeiro 
lugar na modalidade institucional deste 
concurso também recebe este 
importante destaque. O Sesc Parque 
Dom Pedro II está inserido em uma 
região com significativo conjunto de 
edifícios tombados pelos órgãos de 
patrimônio histórico. Cenário de  
múltiplas intervenções, este centro 
histórico é resultado do desenvolvimento 
de um planejamento urbanístico feito a 
muitas mãos, finalizado em 2011.

O destaque está em sua implantação, 
que foi idealizada para estabelecer forte 

relação com os visitantes e o 
entorno.Este diálogo confere a quem 
chega a possibilidade de vislumbrar 
outras vistas para o Palácio das 
Indústrias, Mercado Municipal, Casa das 
Retortas, Gasômetro, a Colina Histórica, 
todo skyline do centro e também para a 
zona leste. Um exemplo de arquitetura 
interativa e de projeto de revitalização, 
que cria um ambiente de renovação a um 
dos maiores centros da cidade de São 
Paulo. 



MELHOR PROJETO
DA EDIÇÃO

AEROPORTO DE 
FLORIANÓPOLIS 

AUTOR
MARIO BISELLI

ESCRITÓRIO
GABINETE DE PROJETAÇÃO

ARQUITETÔNICA LTDA

CIDADE
SÃO PAULO/SP

EQUIPE: Artur Forte Katchborian, Camila Bevilacqua de Toledo, Cassia Lopes Moral

TERMINAL INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS



O melhor projeto desta edição compreende 
um verdadeiro espaço para encontro e 
despedidas - ideal para sentir-se bem-vindo. 
Digno de primeiro lugar, a nova concepção 
atende a toda demanda de um novo, maior 
e mais moderno terminal, sendo este visita 
obrigatória para quem chega e aos que 
deixam a cidade de Florianópolis. 

O processo de modernização do Aeroporto 
Internacional de Florianópolis aconteceu após 
a privatização, em 2017. Com soluções 
arquitetônicas diferenciadas, o projeto 
integra-se à natureza desta ilha, rota que atrai 
muitos brasileiros e estrangeiros. 
A concepção de um terminal com dois níveis 
operacionais para embarque e desembarque 
e dez pontes de embarque foi realizada de 
forma assertiva, possibilitando a implantação 

de uma nova estrutura ao lado oposto à pista 
principal para permitir a desativação do 
antigo terminal. As características 
arquitetônicas estão presentes em linhas que 
remetem à paisagem da cidade, com a 
valorização de cores e de outros elementos 
desta região praiana. Com a nova proposta, o 
terminal expande limites e passa a operar 
com ares renovados. 

A construção do novo terminal de 
passageiros com tamanho quatro vezes 
maior que o atual, oferece novos voos aos 
moradores e visitantes. Floripa decola com 
este projeto campeão, sendo ele um 
enorme presente para os que vivem e os 
que desejam estar nesse belo litoral do sul 
do país.



 

NOSSO PROPÓSITO DEFINE O CAMINHO PARA O NOSSO FUTURO. 
JUNTAMENTE COM OS NOSSOS CLIENTES E PARA ELES, PROJETA-

MOS, FABRICAMOS E DISTRIBUÍMOS MATERIAIS E SOLUÇÕES QUE 

IMPACTAM POSITIVAMENTE NA VIDA DE TODOS E PROPORCIONAM 

BEM-ESTAR, QUALIDADE DE VIDA E DESEMPENHO, AO MESMO 

TEMPO EM QUE CUIDAMOS DO PLANETA.

NOSSO PROPÓSITO REFLETE QUEM SOMOS. NOSSOS 350 ANOS DE 

HISTÓRIA, NOSSA FORÇA COLETIVA E NOSSA LIDERANÇA NOS 

CAPACITAM A BUSCAR O NOSSO DESENVOLVIMENTO EM RESPOSTA 

AOS MAIORES DESAFIOS ENFRENTADOS PELA HUMANIDADE, PAR-

TICULARMENTE, AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, A PROTEÇÃO DOS 

RECURSOS E A INCLUSÃO.   

SOMOS UMA EMPRESA INTERNACIONAL E MULTILOCAL, TOTALMEN-

TE INTEGRADA AOS TERRITÓRIOS ONDE OPERAMOS PARA APOIAR 

E AJUDAR A CONSTRUIR UM MUNDO MAIS JUSTO E SUSTENTÁVEL, 

ABERTO E ACOLHEDOR. 

NOSSO PROPÓSITO É UM CHAMADO À AÇÃO. NOSSA ABORDAGEM 

ESTÁ CLARAMENTE FOCADA NO FUTURO. JUNTO COM NOSSOS 

CLIENTES, PARCEIROS E TODOS OS PÚBLICOS COM QUEM NOS 

RELACIONAMOS, ELE ORIENTA NOSSA AÇÃO PARA DESENCADEAR 

ASPIRAÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS E PERMITIR QUE TODOS 

VIVAM UM MUNDO MELHOR. ELE NOS ESTIMULA A INOVAR 

ABERTAMENTE, COM A AMBIÇÃO SEMPRE RENOVADA DE UNIR A 

HUMANIDADE E A NATUREZA PARA O BEM COMUM.    

NOSSO PROPÓSITO É SUSTENTADO POR VALORES QUE NOS GUIAM. 
CONDUZIMOS OS NEGÓCIOS RESPEITANDO NOSSOS PRINCÍPIOS DE 

COMPORTAMENTO E AÇÃO E OS VALORES HUMANISTAS QUE 

PERMEIAM NOSSA CULTURA CORPORATIVA. A ESCUTA, O DIÁLOGO, 

O CUIDADO, A SOLIDARIEDADE, A CONFIANÇA E O RESPEITO PELA 

DIFERENÇA SÃO PONTOS CENTRAIS DO NOSSO COMPROMISSO.

ESTA É A AMBIÇÃO PROFUNDA DO NOSSO PROPÓSITO: AGIR 

TODOS OS DIAS PARA TORNAR O MUNDO UM LUGAR MAIS BONITO E 
SUSTENTÁVEL PARA SE VIVER.



A AsBEA parabeniza os premiados e vencedores 

da 8ª Edição do Prêmio Saint Gobain AsBEA de 

Arquitetura. O resultado, com relação ao ano 

anterior, mostra a constante evolução da arquitetura 

brasileira na excelência de seus projetos em todos os 

segmentos, desde a experimentação de conceitos 

ousados, até a especificação de cada vez maior 

variedade de materiais. Esta evolução contribui 

para a criação de soluções cada vez mais adequadas 

e sustentáveis para os espaços criados. 

O Prêmio Saint Gobain AsBEA de Arquitetura é 

fundamental para estimular a superação técnica 

entres os escritórios, e fomentar a implementação 

de cada vez mais atributos qualitativos nos projetos 

que se tornam as referências incorporadas 

nacionalmente, em benefício dos que todos 

que utilizam as obras edificadas.
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