
O CONFORTO DA 
EDIFICAÇÃO PARA 
O BEM-ESTAR DOS 
USUÁRIOS



O Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura 

cumpre, mais uma vez, sua missão de 

despertar nos profissionais e estudantes 

de arquitetura a importância de 

desenvolver projetos que, além de 

inovadores e sustentáveis, 

proporcionem conforto e bem-estar aos 

usuários das edificações. A qualidade e 

a originalidade dos trabalhos 

apresentados nessa 4ª edição 

demonstram que estamos no caminho 

certo de promover uma arquitetura 

transformadora, alinhada ao novo 

momento da construção civil do país, 

ainda mais criativa, funcional, e, 

sobretudo, que prioriza a qualidade de 

vida de milhares de brasileiros. 

 

Até a próxima edição do Prêmio 

Saint-Gobain de Arquitetura - Habitat 

Sustentável!

Saint-Gobain em números

Thierry Fournier

Presidente da Saint-Gobain para o 

Brasil, Argentina e Chile 

80 anos de atuação

17.000 funcionários

57 fábricas

43 centros de distribuição

41 lojas

10 mineradoras

23 escritórios comerciais

1 Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento

BRASIL

MUNDO
Mais de 350 anos de história

Atuação em 67 países

170.000 funcionários

Uma das 100 empresas mais inovadoras 

do mundo pelo ranking Top 100 Global 
Innovators da Clarivate Analytics

Principais marcas: 
Brasilit, Carborundum, Isover, Norton, 
PAM, Placo, Sekurit, Telhanorte e 
Weber quartzolit. 
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Categorias e Modalidades: 

RESIDENCIAL

para projetos de 
edificações de uso 
residencial - unifamiliar 
ou multifamiliar - ou ainda 
de uso misto (comercial e 
residencial), cujo uso 
predominante fosse 
residencial.

INSTITUCIONAL

para edificações institucionais 
(aeroportos, terminais 
rodoviários, ferroviários, 
hidroviários, hospitais, 
escolas, órgãos públicos, 
museus, centros esportivos, 
religiosos e de lazer, 
entre outros).

COMERCIAL

para projetos de uso 
comercial ou serviço, 
instalações industriais ou 
edificações de uso misto 
(comercial e residencial), 
cujo uso predominante 
fosse comercial.

Prêmio  Saint-Gobain
chega  à  4ª  edição
com  novidades  e
22%  mais  inscrições

Nesta publicação, vamos conhecer os projetos 
dos profissionais e estudantes de Arquitetura 
vencedores da 4ª edição do Prêmio Saint-
Gobain de Arquitetura – Habitat Sustentável, 
uma das mais importantes premiações do 
mercado da construção civil no Brasil. Neste 
ano, o número de inscrições superou em 22% 
o do ano passado. Esse crescimento 
demonstra que a arquitetura brasileira tem se 
interessado cada vez mais pelos conceitos de 
conforto, inovação e sustentabilidade dos 
edifícios, pilares desta edição do prêmio. 

A 4ª edição do Prêmio teve duas novidades. A 
primeira foi com relação ao tema: os diversos 
confortos - térmico, acústico, visual, modular e 
de saúde – foram o objeto central da avaliação 
dos projetos, aliados, claro, ao uso da 
inovação e sustentabilidade das soluções 
construtivas. A segunda novidade foi que, 
pela primeira vez, foram atribuídos mais três 
reconhecimentos - os destaques em Conforto, 
Inovação e Sustentabilidade -, além do 
segundo lugar na categoria Estudante.

Os vencedores receberão mais de 200 mil 
reais em prêmios, que incluem para o autor do 
melhor projeto da edição uma viagem para os 
Estados Unidos, com acompanhante, para 
conhecer o edifício da sede americana da 
Saint-Gobain, em Malvern, Pensilvânia - 
referência em padrões de conforto e 
sustentabilidade -, além do Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento em 
Northborough, Massachusetts. 

uma premiação que valoriza o trabalho de profissionais 
e estudantes de Arquitetura 

O 4º Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura - Habitat Sustentável foi dividido em duas 

categorias com premiações e julgamentos independentes: 

Estudantes: alunos dos cursos brasileiros de graduação em arquitetura que 

estivessem no último semestre ou com até um ano de formado puderam se inscrever 

de maneira individual ou em grupo. Os trabalhos inscritos contaram com a 

participação de um professor orientador. Foram aceitos não só Trabalhos Finais de 

Graduação (TFG) ou Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), mas também projetos 

desenvolvidos durante o curso, desde que adequados aos objetivos do prêmio, nos 

segmentos residencial, comercial ou institucional.

Profissionais: escritórios ou profissionais graduados em arquitetura puderam se 

inscrever de forma individual ou em equipe desde que residentes e domiciliados no 

país.  O Prêmio aceitou projetos reais em desenvolvimento com obras ainda não 

iniciadas ou não concluídas até novembro de 2016,  para novas edificações ou 

edificações preexistentes, reformas ou readequações de espaços. A categoria 

Profissional foi dividida em três modalidades de participação:
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Renato Dal Pian  
Dal Pian Arquitetos 

Um Júri renomado

Laura Marcellini 
Associação Brasileira 
da Indústria de 
Materiais de Construção 
(ABRAMAT) 

Miriam Addor 
Associação Brasileira 
dos Escritórios de 
Arquitetura 
(AsBEA) 

Marcos Holtz
Associação Brasileira 
para a Qualidade 
Acústica (PróAcústica) 

Maira Macedo
Green Building 
Council Brasil 
(GBCB) 

João Alberto de Abreu 
Vendramini 
Associação Brasileira 
de Engenharia e 
Consultoria Estrutural 
(ABECE)

Nadir Mezerani 
Instituto Brasileiro do 
Concreto (IBRACON) 

Henrique Cambiaghi 
Cambiaghi Arquitetura 

Ana Paula Menegazzo 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Cerâmica 
para Revestimentos, 
Louças Sanitárias e 
Congêneres (ANFACER) 

José Romeu Ferraz Neto 

Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do 
Estado de São Paulo
(SINDUSCON-SP) 

Gianfranco Vannucchi 
Königsberger & 
Vannucchi 

A análise e o julgamento dos projetos foram 
realizados em duas etapas. Na primeira, uma 
Comissão de Seleção - composta por 
profissionais técnicos das empresas voltadas 
para construção civil do Grupo Saint-Gobain - 
analisou os projetos a partir dos aspectos do 
conforto (uso combinado de técnicas 
construtivas e produtos aplicados com o 
objetivo de obter melhor desempenho do 
ambiente nos quesitos térmico, acústico, 
visual, saúde e modularidade), da 
sustentabilidade (uso racional dos recursos 
naturais, combate ao desperdício) e da 
inovação (novas tecnologias, processos de 
construção etc).  

Já na segunda etapa, a Comissão de 
Premiação - composta por profissionais de 
reconhecida competência na área de 
construção civil, representantes das entidades 
apoiadoras e arquitetos convidados - teve a 
tarefa de definir, entre os 40 projetos 
finalistas, o primeiro e segundo lugar de cada 
categoria e modalidade, além de escolher, 
entre todos os primeiros lugares, o Melhor da 
Edição. Também coube à Comissão de 
Premiação eleger três projetos que se 
destacaram em Conforto, Inovação e 
Sustentabilidade. 

Conheça a Comissão de Premiação  

06 07



O pavilhão sustentável do Parque 
Taquaral, em Campinas, abrigará a futura 
sede do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente. O prédio conta com uma 
infraestrutura baseada em soluções 
sustentáveis: produção de energia solar, 
reúso de água pluvial, tratamento de 
águas cinzas e esgoto e compostagem 
para produção de adubo. 

A solução arquitetônica responde às 
demandas da instituição quanto ao 
caráter icônico pretendido, porém com 
expressividade baseada em elementos 
essenciais, sem contorcionismos formais 
ou materialidade extravagante. A 
arquitetura se curva ao protagonismo da 
paisagem, não almejando portanto se 
destacar como objeto construído. 

INSTITUCIONAL

1º lugar

Profissional

CASA DA 
SUSTENTABILIDADE 

Autor: 
Ricardo Felipe Gonçalves

Integrantes Equipe: 
Marcus Rosa e 
Matheus Marques Rodrigues Alves

Escritório: 
Hiperstudio Arquitetura

Cidade: 
São Paulo/SP
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2º lugar

PARQUE DE INOVAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE DO 
AMBIENTE CONSTRUÍDO – 
PISAC/DF

INSTITUCIONAL

Profissional

O Parque de Inovação e Sustentabilidade do 
Ambiente Construído no Distrito Federal, uma 
iniciativa da FINEP - Financiadora de Estudos 
e Projetos e do MCTI - Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, tem como objetivo 
promover investigação sobre os desafios das 
cidades e o desenvolvimento de projetos e de 
processos de implantação e de construção. 

Com sistema construtivo modular, pré-
fabricação e baixo impacto no terreno da 
obra, o programa se distribui em quatro 
módulos, todos destacados do terreno, 
conectados por um sistema de passarelas que 
deixa a natureza livre para a contemplação. 

Utilizando a plataforma BIM para garantir 
inovação, o prédio foi concebido para que sua 
operação, seus sistemas e níveis de conforto 
fossem menos dependentes energeticamente 
e que sua construção interferisse o mínimo 
possível no ambiente natural. 

Os confortos visual e térmico estão presentes 
com uma proposta de fachada em vidro e 
aplicação de brises.

Autor: 
Rodrigo Mindlin Loeb

Integrantes Equipe: 
Caio Atilio Dotto e 
Vinicius Sordi Libardoni

Escritório: 
Mindlin Loeb + Dotto Arquitetura

Cidade: 
São Paulo/SP

10 11



A intenção do projeto foi criar uma promenade architecturale (passeio arquitetural) que 
privilegiasse a contemplação dos pátios internos, com amplos cômodos, segregação entre as 
áreas privativas e sociais, além de promover um contato visual com o paisagismo exterior. 
Outro aspecto foi a integração entre o entorno e o interior da residência, resguardando a 
privacidade de seus moradores por meio de estratégias arquitetônicas. 

As esquadrias e aberturas horizontais foram responsáveis pelas grandes áreas de iluminação e 
ventilação, garantindo conforto visual e qualidade do ar interior, além de serem os principais 
elementos integradores da arquitetura com a natureza. 

No quesito inovação, destaque para o uso de dióxido de titânio nas paredes de concreto que 
reage no contato com raios ultravioleta e libera substâncias que decompõem agentes 
poluentes atuando  como um purificador natural de ar.      

CASA 01

RESIDENCIAL

1º lugar

Profissional

Autor: 
Diego Espírito Santo

Integrantes Equipe: 
Amanda Gonsalves Pamato de 
Souza, Benedito Abbud, 
Mauro  César Sônego e 
Vânia Sephan Marroni Búrigo

Cidade: 
Criciúma/SC
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Inspirado no nome da rua – Iguaçu – onde 
será implantado, o edifício busca 
estabelecer conexões entre o ancestral e o 
contemporâneo, entre arte e arquitetura, 
entre o urbano e o natural. 

Do ponto de vista da inovação e da 
sustentabilidade, foram adotados sistemas 
como: fachada ventilada; brises com 
proteção solar atendendo aos critérios de 
conforto térmico e visual; aquecimento 
solar; uso de tecnologia BIM no 
desenvolvimento do projeto; estudo do 
envelope do edifício por meio de 
simulação de eficiência energética; uso de 
vidros de alto desempenho que reduzem a 
carga térmica em até 30%; sistema de ar 
condicionado eficiente; uso de VRF nas 
áreas comuns; telhados verde e branco; 
controle e gerenciamento das águas 
pluviais; iluminação natural; bicicletário; 
entre outros. 

RESIDENCIAL

2º lugar

Profissional

IGUAÇU

Autor: 
Ricardo Vellinho Ruschel

Integrantes Equipe: 
Andreoni da Silva Prudencio, 
Francielle DallAgnol, 
Marcio Carvalho e 
Miguel Angel Sobierayski Esnaola

Escritório: 
SM Art Conceituação Imob. Ltda

Cidade: 
Porto Alegre/RS
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SEDE DELPRO 
INCORPORAÇÕES

A sede da Delpro Incorporações terá dois 
blocos de pavimentos conectados por 
meio de uma passarela metálica. O 
programa conta com escritórios, salas de 
reuniões e espaços de lazer. 

O sistema de aproveitamento de águas 
pluviais com tubos verticais na parede 
verde agrega não apenas valor 
sustentável, mas também qualidade 
espacial aos seus usuários por meio do 
contato com a natureza, tornando-se um 
elemento importante do projeto. 

As certificações LEED (sustentabilidade) 
e WELL (bem-estar do usuário final) se 
complementam e são interpretadas e 
transformadas em uma proposta única e 
central do projeto.

1º lugar

COMERCIAL

Profissional

Autor: 
Alberto Torres

Integrantes Equipe: 
Audrey Bello Ramos

Escritório: 
Torres & Bello Arquitetos 
Associados

Cidade: 
Porto Alegre/RS
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2º lugar

COMERCIAL

Profissional

COMPLEXO MULTIFUNCIONAL  
NAÇÕES UNIDAS

O Complexo Multifuncional Nações Unidas 
é composto por quatro empreendimentos: 
uma torre corporativa, uma residencial, uma 
mista com habitação e serviços e uma 
galeria de lojas. Um praça que liga o 
complexo à estação da CPTM Granja Julieta 
será construída para promover integração e 
mobilidade. Essa praça, aberta ao público e 

2com 32.000m , se tornará um marco de 
urbanismo restaurativo da região, 
possibilitando novos usos e fluxos tanto de 
pedestres como de ciclistas, já que será 
criada uma passarela que liga a praça à 
ciclovia pública existente nas margens do 
Rio Pinheiros. 

Estratégias para redução de consumo de 
água potável serão aplicadas na praça e 
nos quatro empreendimentos. O complexo 
utilizará um terreno atualmente 90% 
impermeável, manterá os exemplares 
relevantes de vegetação existente, 
resquícios de Mata Atlântica, e plantará 
1.500 mudas de árvores nativas brasileiras 
em seu espaço interno e entorno imediato. 

Elementos pré-moldados da fachada 
contribuem para o conforto térmico da 
edificação.

Autor: 
Jonas Birger

Integrantes Equipe: 
Camila Prado, Gabriel Freitas, 
Liliane Ferreira Novo, 
Luciano Caruggi e 
Waldivo Jose França Jr

Escritório: 
Jonas Birger Arquitetura

Cidade: 
São Paulo/SP
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O MELHOR    
DA EDIÇÃO

Autor: 
Ricardo Felipe Gonçalves

Integrantes Equipe: 
Marcus Rosa e 
Matheus Marques Rodrigues Alves

Escritório: 
Hiperstudio Arquitetura

Cidade: 
São Paulo/SP

CASA DA SUSTENTABILIDADE 
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CASA DA 
SUSTENTABILIDADE 

O Prêmio Saint-Gobain reconhece e premia o melhor projeto da edição dentre todos os 

vencedores. A Casa da Sustentabilidade, que também ficou em 1º lugar na Categoria 

Profissional, Modalidade Institucional, agregou, de forma competente e criativa, todos os 

critérios avaliados no Prêmio: conforto, inovação e, principalmente, a contribuição para o 

desenvolvimento sustentável da construção civil brasileira. A forma como o edifício foi 

implantado, aproveitando os desníveis do terreno, garantiu uma perfeita integração com o 

tradicional Parque de Campinas, o Taquaral. De uma forma elegante e com delicadeza, a 

Casa da Sustentabilidade se insere no entorno e se apropria da área na qual está 

implantada, criando novas perspectivas e potencializando o uso do Parque. Uma harmonia 

entre arquitetura, paisagem, trabalho e tempo livre, o que torna o projeto o melhor desta 

edição. 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
EM SIDERÓPOLIS/SC

Criado para a Prefeitura Municipal de 
Siderópolis, em Santa Catarina, o 
projeto visa a construção de um Centro 
de Educação Ambiental na cidade, em 
uma área anteriormente degradada, 
que abrigue atividades de educação 
ambiental e eventos culturais. 

O projeto arquitetônico tem como base 
os princípios da arquitetura sustentável: 
qualidade do ambiente interno e a 
eficiência acústica e energética. O 
objetivo é minimizar o impacto da 
construção do edifício e servir de 
referência aos seus visitantes. 

As estratégias sustentáveis aparecem 
na escolha do terreno, na especificação 
do paisagismo, na proximidade da 
produção dos materiais especificados 
com a área de intervenção até a 
montagem e a desmontagem da obra. 

1º lugar

Estudante

Autora: 
Cleusa Tatiany Salvaro Frohlich

Orientador: 
Pedro Luiz Kestering Medeiros

Universidade: 
Universidade do Extremo Sul 
Catarinense | Criciúma/SC
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2º lugar

Estudante

EDIFÍCIO CANVAS

Autor: 
Bruno de Paiva y Raviolo

Integrante Equipe: 
Paulo André Frota Cavalcante 
e Vitor Silveira Breder Rocha

Orientadora: 
Márcia Gadelha Cavalcante

Universidade: 
Universidade Federal do 
Ceará | Fortaleza/CE

O projeto propõe um edifício 
residencial multifamiliar do tipo torre 
associado a um espaço de escritórios 
em Fortaleza, no Ceará. A 
arquitetura adota o paradigma de 
integração bioclimática entre 
edificação e meio ambiente como 
forma de trabalhar os conceitos de 
sustentabilidade, conforto e 
eficiência energética. 

O objetivo é proporcionar maior 
vitalidade urbana para a cidade, com 
mais interações sociais, combatendo 
segregação espacial, bairros 
monofuncionais e grandes distâncias 
dos percursos urbanos. 

Foram adotados sistema de reúso de 
águas pluviais, horta urbana na 
cobertura do edifício, painéis 
fotovoltaicos, uso misto de solo 
urbano, entre outros elementos de 
sustentabilidade. 
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DESTAQUE
CONFORTO

Profissional

O conforto térmico, acústico, visual e de saúde, 
assim como a funcionalidade de uso da edificação, 
foram critérios importantes avaliados nesta edição 
do Prêmio, sem deixar de lado a questão da 
sustentabilidade e, claro, a capacidade de inovar em 
técnicas e uso dos produtos. 

O projeto da nova sede da RAC Engenharia, em 
Curitiba (PR), destacou-se neste quesito por revelar 
as melhores soluções construtivas com o uso 
adequado de nuvens acústicas, sistemas isolantes e 
de fachada.

Foram adotadas soluções como a redução de 
carga térmica por meio de estudo da envoltória; 
sistema eficiente de ar condicionado VRF; 
iluminação por lâmpadas LED e dimerização 
contínua. Tais ações garantiram ao projeto 91 
pontos na certificação LEED. 

O objetivo do projeto era torná-lo referência de 
tecnologia em Green Building. Os sistemas de ar 
condicionado, elementos acústicos, instalações 
elétricas e hidráulicas integram-se 
harmonicamente ao grande monólito de concreto 
armado aparente. 

A edificação é 100% autossuficiente elétrica e 
hidricamente, pois conta com geração de energia 
elétrica por meio de painéis fotovoltaicos; captação 
e tratamento de águas pluviais e efluentes in loco. 

NOVA SEDE DA RAC 
ENGENHARIA - 
EDIFÍCIO 
CORPORATIVO 
NET ZERO ÁGUA 
E ENERGIA

Autor: 
Gonzalo Matias Serra

Integrantes Equipe: 
Alex Bittencourt Haas, Daniela 
Pacheco Pires, João Vitor Gallo, 
Leandro Fischer e Rafael Ribeiro 
Sabetzki

Cidade: 
Curitiba/PR
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DESTAQUE
SUSTENTABILIDADE

O prêmio Destaque Sustentabilidade visa 
reconhecer projetos que  apresentem melhores 
soluções para o uso racional dos recursos 
naturais (tanto de matéria-prima, como de água 
e energia); para o combate ao desperdício, com 
redução e reutilização de resíduos da 
construção, prevenção e controle dos impactos 
ambientais; contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável da construção civil. 

O projeto Casa 01, que também ficou em 1º lugar 
na Categoria Profissional, Modalidade 
Residencial, apresentou, desde sua concepção, a 
preocupação em reduzir os impactos 
ambientais, com um plano de gerenciamento de 
resíduos muito bem elaborado, sistema 
integrado de esgoto que reaproveita água para 
irrigação do terreno, o uso de placas 
fotovoltaicas e a dispensa de climatizadores 
para resfriamento ou aquecimento da residência 
por ter sido projetado seguindo premissas 
bioclimaticas passivas (ventilação cruzada, 
iluminação natural e orientação solar).

Destaque também para a solução inovadora de 
purificação de ar, com o uso de dióxido de 
titânio nas paredes de concreto.

Profissional

CASA 01

Autor: 
Diego Espírito Santo

Integrantes Equipe: 
Amanda Gonsalves Pamato de 
Souza, Benedito Abbud, 
Mauro  César Sônego e 
Vânia Sephan Marroni Búrigo

Cidade: 
Criciúma/SC
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DESTAQUE
INOVAÇÃO

Profissional

PARQUE DE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
DO AMBIENTE CONSTRUÍDO – PISAC/DF

Autor: 
Rodrigo Mindlin Loeb

Integrantes Equipe: 
Caio Atilio Dotto e 
Vinicius Sordi Libardoni

Escritório: 
Mindlin Loeb + Dotto Arquitetura

Cidade: 
São Paulo/SP

O uso de tecnologias e soluções inovadoras capazes de melhorar a produtividade das obras e 
o desempenho do ambiente, bem como a correta especificação de produtos e processos 
construtivos foram os princípios que nortearam a escolha do projeto Destaque em Inovação. A 
flexibilização do uso e a modularidade foram, sem dúvida, aspectos bem explorados e 
determinantes para a escolha do Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente 
Construído - uma iniciativa da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) e do MCTI 
(Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação). Ficou clara a reflexão dos autores sobre o 
conceito de que a construção de um laboratório prevê flexibilização e desmontagem capazes 
de garantir reordenações e alterações tanto de infraestrutura como de layout e ocupação. A 
criatividade na inovação também se expressa no fato de se tratar de um prédio suspenso do 
chão e de possibilitar a ventilação natural entre a laje e a cobertura, o que dá a impressão de 
que a edificação está voando, solução extremamente coerente com o contexto arquitetônico 
de Brasília. O projeto também foi premiado com o 2º lugar na Categoria Profissional, 
Modalidade Institucional.

32 33



A Saint-Gobain inova constantemente 
para oferecer soluções e sistemas 
inteligentes, visando construir o melhor 
para todos nós.

O desenvolvimento das cidades e o 
grau de urbanização da população 
mundial, cada vez mais acelerado, nos 
impõem dasafios, como a economia de 
energia, atitudes sustentáveis e o 
máximo desempenho na construção.

Nosso objetivo é ajudar você a tornar 
realidade os projetos dos diversos 
ambientes em que vivemos, 
trabalhamos, estudamos e nos 
divertimos, onde passamos, enfim, a 
maior parte de nossas vidas.

AMBIENTES
CONFORTÁVEIS,
SEGUROS E
SAUDÁVEIS, PARA
MELHORAR NOSSO
HABITAT E NOSSA
VIDA DIÁRIA

Estamos prontos para enfrentar esse 
novo mundo, ainda mais centrado no 
ser humano, e entendendo que o 
habitat sustentável é possível para 
todos. Nossas soluções multiconforto 
trazem para o dia a dia o conforto 
térmico, acústico, visual e estético, sem 
esquecer de nossa saúde e sempre 
adaptados ao uso da edificação ao 
longo de sua vida.

Conheça mais sobre as diversas 
possibilidades que a Saint-Gobain 
oferece para deixar a sua vida mais 
confortável.
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www.saint-gobain.com.br


