
CONHEÇA OS PROJETOS
VENCEDORES DESTA

EDIÇÃO COMEMORATIVA



Este ano, celebramos a 5º edição do Prêmio Saint-Gobain de 
Arquitetura – Habitat Sustentável, que já é uma referência no 
mercado brasileiro de arquitetura. Ao longo de sua existência, o 
prêmio já destacou centenas de projetos de estudantes e 
profissionais que, em linha com os valores da Saint-Gobain, 
promovem a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente.

Com esta premiação, transcendemos a missão do Grupo ao 
reconhecermos o trabalho do arquiteto e incentivamos o mercado 
a priorizar, cada vez mais, os conceitos de conforto e o bem-estar 
das pessoas nas edificações.
 
O nível e a qualidade apresentados nesta edição evidenciam que 
estamos evoluindo e construindo, a partir de uma parceria de 
sucesso, um mercado inovador, moderno e que proporciona um 
habitat sustentável para todos. 

A proposta desta edição do Prêmio Saint-Gobain foi superada, e a 
riqueza das contribuições foi espetacular!

Até o ano que vem!

Saint-Gobain em números
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Thierry Fournier
Presidente da Saint-Gobain para o
Brasil, Argentina e Chile

BRASIL
Mais de 80 anos de atuação
17.000 funcionários
57 fábricas
43 centros de distribuição
70 lojas
10 mineradoras
23 escritórios comerciais
1 Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
1 das 10 empresas mais inovadoras do Brasil
   pela Forbes

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



O 5º Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura - Habitat Sustentável foi dividido 
em duas categorias com premiações e julgamentos independentes:

Estudante – Projeto Acadêmico 
Concorreram estudantes de Arquitetura recém-formados ou ainda cursando 
o último semestre em 2017, com trabalhos acadêmicos finais de graduação 
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.

Profissional – Projeto e Edificação
Participaram escritórios ou arquitetos, de forma individual ou em equipe, nas 
modalidades Projeto (obras ainda não iniciadas, ou já iniciadas, mas não 
concluídas até outubro de 2017) e Edificação (obras finalizadas entre janeiro 
de 2013 e outubro de 2017), considerando as tipologias Residencial, 
Institucional e Comercial.

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

Comercial
Projetos ou edificações de uso comercial ou de serviços, 
instalações industriais ou edificações de uso misto 
(comercial e residencial), cujo uso predominante 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.

Em comemoração aos cinco anos de realização, o 
Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura – Habitat 
Sustentável lança nesta edição a categoria 
Edificação, nas modalidades Comercial, 
Institucional e Residencial. O objetivo foi 
reconhecer não só no papel, mas também nas 
obras realizadas as questões do conforto, inovação 
e sustentabilidade. Com isso, o Prêmio ganha ainda 
mais força no mercado brasileiro da arquitetura.

Também, nesta edição, a novidade foi a 
ampliação do reconhecimento para o terceiro 
lugar de todas as modalidades, somando ao final 
25 premiações – mais que o dobro da última 
edição, elevando para mais de 300 mil reais em 
prêmios oferecidos.

Demos continuidade ao tema incorporado ao 
prêmio no ano passado – os diversos tipos de 
conforto (térmico, acústico, visual, modular e de 
saúde) -, que se mantêm como objeto central da 
avaliação dos projetos, aliados à inovação e 
sustentabilidade das soluções construtivas.

A 5ª edição comemorativa do Prêmio Saint-Gobain
trouxe uma grande novidade: a modalidade Edificação

Categorias e Modalidades
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O Prêmio contou com nomes exponenciais da construção 
civil brasileira, que, de forma independente, escolheram 
os melhores projetos arquitetônicos.

O julgamento dos projetos foi realizado em dois 
momentos. Primeiramente, uma comissão de seleção 
formada por técnicos das empresas voltadas para a 
construção civil do Grupo Saint-Gobain analisou todos os 
projetos recebidos e escolheu 70 finalistas com base em 
critérios de 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), 
Sustentabilidade (uso racional dos recursos naturais, 
combate ao desperdício) e Inovação (novas tecnologias, 
processos de construção etc.).

Os finalistas foram, então, avaliados por uma comissão 
independente de premiação formada por grandes nomes 
da construção civil, representantes das entidades 
apoiadoras e arquitetos convidados, que definiram os 
primeiros, segundos e terceiros colocados em cada 
categoria e modalidade, além de escolher aqueles que se 
destacaram em Conforto, Inovação e Sustentabilidade e, 
ainda, o melhor projeto da edição.

Júri: independência e credibilidade

Conheça a Comissão de Premiação
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Ana Paula Menegazzo
ANFACER

José Luiz Lemos
AFLALO E GASPERINI

Edison Lopes
ASBEA

João Alberto
Vendramini
ABECE

José Romeu Ferraz
Neto
SINDUSCON SP

Laura Marcellini 
ABRAMAT

Maira Macedo
GBCB

Marcos Holtz
PRÓACUSTICA

Mario Biselli
BISELLI & KATCHBORIAN
ARQUITETOS

Paulo Lisboa
PAULO LISBOA
ARQUITETURA

Rafael Lazzarini
CTE



As novas moradas para as crianças da escola em regime de internato da 
Fundação Bradesco na fazenda de Canuanã – Formoso do Araguaia – 
Tocantins, se organizam em duas vilas, uma masculina e outra feminina. 
Esta separação já ocorria nas moradias existentes, porém, neste novo 
momento as moradias não mais serão conformadas por grandes espaços 
dormitórios, mas sim por 45 unidades de 6 alunos cada. Contínuos aos 
dormitórios estão os mais distintos espaços de convívio como sala de 
TV, área para leitura, varandas, pátios, redários, entre outros.

Todos estes novos programas complementares às moradas foram 
idealizados com os alunos no intuito de melhorar a sua qualidade de vida 
e refinar o laço entre eles e a escola. Desta maneira, além de abrigar um 
maior número de crianças, as novas vilas pretendem aumentar a sua 
autoestima por meio da utilização de técnicas locais, criando uma ponte 
entre as técnicas vernaculares e um novo modelo de habitação sustentável.
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1º lugar MORADAS INFANTIS - FUNDAÇÃO
BRADESCO

Escritório:
Rosenbaum Projetos + Aleph Zero

Autora Responsável:
Adriana Benguela

Equipe:
Gustavo Utrabo (Aleph Zero),
Pedro Lass Duschenes (Aleph Zero) e
Marcelo Rosenbaum (Rosenbaum Projetos)

Cidade:
São Paulo/SP

Categoria
PROFISSIONAL

Modalidade: EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL



O objetivo do projeto Arena da Juventude foi oferecer a solução para um 
dos grandes desafios dos Jogos Olímpicos da atualidade: como extrair o 
máximo de um evento de grande magnitude, como uma Olimpíada, 
revertendo-o em legado econômico e efetivo para a comunidade.

O foco foi o legado e isto por si só se tornou um grande desafio, já que a 
Olimpíada exige níveis de equipamentos e complexidade que são 
antagônicos à manutenção simples e econômica, como o piso monolítico 
de concreto do espaço de eventos, que foi concebido para cargas 
variáveis, arquibancadas modulares tubulares para incremento de 
público, sistema de ar-condicionado externo tipo rooftop para fácil 
montagem e desmontagem e sistema de membranas para estanqueidade.
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2º lugar ARENA DA JUVENTUDE

Escritório:
Héctor Vigliecca e Associados

Autor Responsável:
Héctor Ernesto Vigliecca Gani

Equipe:
Luciene Quel e Ronald Werner Fiedler

Cidade:
São Paulo/SP

Categoria
PROFISSIONAL

Modalidade: EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL



O projeto do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte consistiu na 
reforma do terminal existente (TPS1) em conjunto com a construção de 
um novo terminal (TPS2). O projeto de reforma propôs a relocação das 
áreas comerciais para o lado ar, além da renovação do prédio para 
adequação às novas normas de segurança. O projeto original, do 
arquiteto Milton Ramos, é um legado para arquitetura brasileira, e a 
reforma buscou conservá-lo ao máximo ao mesmo tempo que o 
adaptou às novas necessidades dos usuários.

O conceito para a implantação do novo terminal foi explorar o pátio de 
manobras existente inclinando o terminal de forma a garantir a 
circulação das aeronaves e expandir as futuras áreas de exploração 
comercial do lado ar.

Essa solução criou um píer diagonal que minimizou as interferências no 
sistema viário, evitando estruturas adicionais desnecessárias.
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3º lugar AEROPORTO INTERNACIONAL
DE BELO HORIZONTE

Escritório:
Bacco Arquitetos Associados

Autor Responsável:
Marcelo Consiglio Barbosa

Equipe:
Julio Cesar Corbucci

Cidade:
São Paulo/SP

Categoria
PROFISSIONAL

Modalidade: EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL



O desejo por privacidade e a consideração das condicionantes 
ambientais de Natal-RN, quente, úmida e com ventos constantes, 
orientaram o projeto desta residência, fechada para fora, mas aberta 
para um grande vazio interno de três pavimentos pelos quais a luz do sol 
e o vento local circulam livremente. A escolha dos materiais teve como 
critério a facilidade de execução e adequação para cada tipo de uso: 
muro de arrimo no subsolo e estrutura principal em concreto armado, 
cobertura em telhas metálicas termoacústicas e vedações externas de 
alvenaria de blocos cerâmicos maciços e vidros transparentes.

O desenho do tijolo como elemento vazado conformam muxarabis 
capazes de filtrar a luz do sol e deixar o vento circular. Na parte superior 
das fachadas mais extensas criou-se, ainda, uma faixa de circulação de ar 
permanente e janelas junto ao chão, proporcionando o efeito chaminé. O 
resultado é um lar com grande variedade de pés-direitos pelos quais o 
abundante vento local circula livremente.
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1º lugar RESIDÊNCIA KS

Escritório:
Arquitetos Associados

Autor Responsável:
Alexandre Brasil Garcia

Equipe:
Paula Zasnicoff Duarte Cardoso da Silva

Cidade:
Belo Horizonte/MG

Categoria
PROFISSIONAL

Modalidade: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL





Reforma sustentável de uma antiga edificação datada de 1930 para o 
casal de artistas- ele músico e ela historicista da arte- unir moradia e 
trabalho, permitindo um novo estilo de vida onde pudessem conviver em 
um espaço ambientalmente responsável.

Os clientes necessitavam de ambientes iluminados e ventilados, assim 
como maior integração dos espaços. Era preciso atentar para a 
privacidade do casal, já que receberiam dezenas de alunos, diariamente. 
A reforma contou com abertura de iluminação zenital, alteração da 
escada, integração de espaços e utilização de diversas estratégias para 
valorizar o que a casa oferecia, buscando respeitar a arquitetura 
existente, porém explorando as novas tecnologias. Além disso, foi feita 
uma edificação com construção seca com tratamento acústico para 
servir de estúdio de música e gravações.
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3º lugar CASA ESTÚDIO

Escritório:
Cuboverde Arquitetura Sustentável

Autora Responsável:
Ingrid Louise de Souza Dahm

Equipe:
Albert Koelln e Greice Lorscheiter Machado

Cidade:
São Leopoldo/RS

Categoria
PROFISSIONAL

Modalidade: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL























O pavilhão foi projetado para funcionar como um escritório de arquitetura, 
totalmente modular com estrutura em madeira que tenha flexibilidade para 
ser modificado durante sua vida, ou seja, projeto de fácil entendimento, com 
elementos reutilizáveis, que possa ser desmontado e montado em outro 
local, ampliado ou reduzido de acordo com as necessidades do cliente, sem 
desperdícios. Flexível, compartilhável, versátil.

Economicamente viável e acessível, possui espaços confortáveis para 
reunião e compartilhamento ou para isolamento, espaços de descanso, de 
estar, de criatividade e experimentação, de trabalho, de estudo e pesquisa, 
de alimentação, com áreas intermediárias e de transição público-privada e 
de integração com a natureza. 
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2º lugar PAVILHÃO PARA ESCRITÓRIO
DE ARQUITETURA

Categoria
PROFISSIONAL

Modalidade: PROJETO COMERCIAL

Escritório:
Steck Arquitetura

Autora Responsável:
Maria Jocelei Steck

Cidade:
Campinas/SP
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O partido arquitetônico adotado foi baseado no programa de necessidades 
estabelecido pelo contratante para dar suporte a uma fazenda agrícola de 
cacau, localizada em Ilhéus – BA. Considerou ainda informações coletadas 
em visitas e literatura relativas ao tema.

Foram levados em conta fundamentalmente aspectos ambientais, 
geográficos, climáticos, demográficas, os recursos socioeconômicos e o 
contexto cultural local, de modo a propiciar ambientes com conceitos 
inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos 
(volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, 
culturais e sociais.
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3º lugar FAZENDA DE CACAU

Categoria
PROFISSIONAL

Modalidade: PROJETO COMERCIAL

Escritório:
Arco Arquitetos

Autor Responsável:
Frederico Zanelato

Equipe:
Ana Beatriz Goulart Faria e
Sergio Francisco da Silva Faraulo

Cidade:
Mogi das Cruzes/SP
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Escritório:
Rosenbaum Projetos + Aleph Zero

Autor Responsável:
Adriana Benguela

Equipe:
Gustavo Utrabo (Aleph Zero),
Pedro Lass Duschenes (Aleph Zero) e
Marcelo Rosenbaum (Rosenbaum Projetos)

Cidade:
São Paulo/SP
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MELHOR PROJETO
DA EDIÇÃO

MORADAS INFANTIS
FUNDAÇÃO BRADESCO

O projeto Moradas Infantis, que também venceu em primeiro lugar na 
categoria Profissional – Edificação Institucional, cumpriu plenamente a 
função de ser um projeto arquitetônico interessante e útil, e resultou numa 
solução inteligente tanto estética como funcional.

Foi criativo e inovador, além de sustentável, ao juntar uma solução 
vernacular, com alvenaria de tijolos feitos em loco, com boas soluções de 
conforto térmico e acústico, performando muito bem do ponto de vista 
climático. De relevância transformadora para a região, busca solucionar 
ainda questões sociais e de moradia carentes numa região, acolhendo 
crianças, grupos e, principalmente, criando vilas onde a convivência dessas 
crianças é muito mais rica.



Previamente ao projeto arquitetônico, foi proposto um redesenho 
urbano, que conecta e requalifica áreas residuais no bairro de Vila 
Mariana, em São Paulo, comprovando a necessidade de diretrizes 
sustentáveis em zonas urbanas consolidadas. A análise da região 
resultou no Plano de Requalificação do Eixo Metrô Ana Rosa - Parque da 
Aclimação, composto por um parque linear que conecta três praças 
preexistentes a uma praça singular desenhada pela nova arquitetura.

Dessa forma, o projeto, além de suprir com a carência de um Núcleo 
Esportivo público para a região, também integra o modelo arquitetônico 
aos espaços públicos existentes. Para melhores desempenhos térmicos e 
acústicos, foram adotadas estratégias da arquitetura bioclimática passiva 
com elementos pré-fabricados de alta tecnologia, além de propostas 
sustentáveis como o reúso de águas pluviais, a cobertura verde e o uso 
de painéis fotovoltaicos, que contribuem para a redução de gastos e de 
desperdício de materiais.
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Categoria
ESTUDANTE

1º lugar O URBANISMO SUSTENTÁVEL:
DO PLANO AO EDIFÍCIO

Instituição:
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Autora:
Gabriela Bastos Porsani

Orientador:
José Luiz Tabith Junior

Cidade:
São Paulo/SP



O projeto visa a aplicabilidade de conceitos bioclimáticos e de processos 
construtivos eficientes de menor impacto ambiental em um complexo de 
uso misto, com habitação, comércio e serviços na Cidade Universitária, 
Rio de Janeiro, onde há grande demanda por habitação estudantil de 
rápida construção, e que permita flexibilidade de planta, devido à alta 
rotatividade da comunidade acadêmica.

A implantação considerou elementos de conforto ambiental como 
aproveitamento da ventilação natural e melhor orientação solar. Foram 
criados três blocos habitacionais mistos e um bloco de atividades 
comunitárias de alturas escalonadas, permitindo uma conexão física e 
visual com grandes áreas livres.
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Categoria
ESTUDANTE

2º lugar HABITAÇÃO ECOEFICIENTE NA
CIDADE UNIVERSITÁRIA

Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Autora:
Juliete Reichert

Orientadora:
Maria Maia Porto

Cidade:
Rio de Janeiro/RJ



Este projeto trata de uma fazenda vertical implantada em um edifício 
ocioso na região central de São Paulo, integrada à habitação social 
transitória para pessoas em situação de rua, que trabalharão no edifício 
enquanto serão acompanhadas para reinserção na sociedade e, quando 
apresentarem condições de iniciarem uma nova vida, sozinhas, cederão 
lugar a um próximo candidato.

A fazenda deverá abastecer um raio equivalente ao trecho percorrido de 
5 a 10 minutos de bicicleta e contará com sistemas inovadores de 
geração de energia, reutilização de águas, cultivo de microalgas na 
fachada do edifício para produção de biomassa e aquecimento por 
energia térmica da compostagem. A proposta deste projeto é 
desconstruir o modelo atual e utópico de fazendas verticais, com a 
reinserção tanto de um edifício na paisagem urbana como de pessoas na 
sociedade, e, junto com uma série de medidas para o resgate da 
agricultura urbana, revolucionar o sistema de abastecimento das cidades.
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Categoria
ESTUDANTE

3º lugar FAZENDAS VERTICAIS
DESCONSTRUÇÃO, REINSERÇÃO
E REVOLUÇÃO

Instituição:
Centro Universitário Belas Artes
de São Paulo

Autora:
Caroline Teixeira Ito

Orientador:
Edson Lucchini Jr.

Cidade:
São Paulo/SP



Escritório:
Dal Pian Arquitetos

Autor Responsável:
Renato Dal Pian

Equipe:
Lilian Dal Pian

Cidade:
São Paulo/SP

O NASP se destaca na categoria de conforto pela excelência do projeto 
combinado ao uso de soluções, materiais e técnicas construtivas 
altamente inovadores. A transparência e permeabilidade da sua 
arquitetura garantem o melhor aproveitamento da iluminação natural, 
proporcionando conforto visual que é equilibrado por um sistema de 
proteção solar.

O uso de espelho d'água contribuiu para a criação de uma espécie de 
microclima que, com elementos de proteção, isolamentos e eficiência da 
envoltória, permitem o alcance de nível elevado de conforto térmico. O 
uso dos isolamentos e das áreas verdes também propiciaram a melhora 
da acústica, conferindo ganhos de bem-estar, favorecendo a saúde dos 
ocupantes. O projeto também ficou em primeiro lugar na categoria 
Profissional – Edificação Comercial.
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DESTAQUE
CONFORTO

NASP - NOVA SEDE
ADMINISTRATIVA



Escritório:
Héctor Vigliecca e Associados

Autor Responsável:
Héctor Ernesto Vigliecca Gani

Equipe:
Luciene Quel e Ronald Werner Fiedler

Cidade:
São Paulo/SP

Também ganhador do segundo lugar da categoria Profissional – 
Edificação Institucional, o projeto Arena da Juventude foi uma solução 
criativa dada a um elemento que tinha uma característica especial por 
ser uma arena dos jogos olímpicos, e projetar uma instalação deste tipo 
envolveu uma responsabilidade grande com o comitê olímpico e com a 
organização dos jogos, que traz normalmente uma demanda enorme de 
sofisticação aos edifícios.

Mas, o que se fazer com o edifício depois que terminassem os jogos foi 
uma questão importante e que requereu um projeto inovador.

O resultado foi muito feliz nessa transição e o legado dele para população 
da região de Deodoro, no Rio de Janeiro, foi realmente muito relevante. 
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DESTAQUE
INOVAÇÃO

ARENA DA
JUVENTUDE



Escritório:
Estúdio 41 Arquitetura

Autor Responsável:
Eron Costin

Equipe:
Dario Corrêa Durce, Emerson Vidigal,
Fabio Henrique Faria, João Gabriel Rosa e
Martin Kaufer Goic

Cidade:
Curitiba/PR

O projeto, que também venceu em primeiro lugar na categoria 
Profissional - Projeto Institucional, enfrentou várias questões 
desafiadoras de sustentabilidade, sendo provavelmente a maior delas 
estabelecer a escala humana dentro de um ambiente tão hostil como o 
da Antártica, colocando conforto e tecnologia a serviço das pessoas. Os 
desafios colocados pelo complexo programa de necessidades, aliado às 
condições adversas e à busca pela preservação ambiental do local, 
exigiram um cuidadoso planejamento por parte da equipe.

O projeto respondeu positivamente aos requisitos de sustentabilidade, 
aliando a tecnologia de ponta na geração de energia elétrica renovável, 
tratamento e reúso de água, bem como na solução de pré-fabricação, 
transporte e montagem da estação no local.
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DESTAQUE
SUSTENTABILIDADE

ESTAÇÃO ANTÁRTICA
COMANDANTE FERRAZ
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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.

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.

www.saint-gobain.com.br

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

Conjunto de soluções mensuráveis,
que atendem às múltiplas necessidades
de conforto.



Empresas Participantes:

Apoiadores:

www.premiosaintgobain.com.br

/saint-gobain-brasil/saintgobainbrasil
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