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ATA DE JULGAMENTO 

CATEGORIA: Urbanismo, Planejamento e Cidades 

PREMIAÇÃO IABco 2021 

 

Os membros da Comissão Julgadora da Premiação IAB CO 2021 analisaram entre os dias 

10 e 18 de dezembro os trabalhos recebidos pelo IAB até o prazo de 09 de dezembro, 

para a avaliação de acordo com os critérios estabelecidos no “edital” e na “carta de 

orientação do júri” desta premiação. 

 

Foram encaminhados à Premiação IAB 2021 na categoria “Edificações” 28 (vinte e oito) 

trabalhos. 

 

ANÁLISE DA COMISSÃO JULGADORA 

 

Os trabalhos foram inicialmente organizados em “obras realizadas” e “obras não 

realizadas”, em seguida separados por programa, sendo identificados os seguintes usos: 

habitação individual, habitação de interesse social, institucional (educação, pesquisa, 

lazer, saúde, cultura e serviços). Depois de uma primeira análise, realizada 

individualmente pelos membros da Comissão, foi realizada reunião via plataforma Zoom 

com o corpo do júri para discussão coletiva e definição da premiação, a partir da 

discussão das leituras individuais e dos critérios em comum, para reflexão coletiva. 

Os critérios de adequação da entrega, padrão de prancha, e atendimento ao edital 

foram checados e considerados classificatórios, sendo consideradas como classificadas 

todas as submissões, exceto um dos trabalhos, da Estação Antártica, de qualidades 

reconhecidas, desenvolvido pelo escritório ESTÚDIO 41 em Curitiba – projetado e 

construído fora da Região Centro Oeste. Para a definição dos projetos premiados, e para 

as menções honrosas definidas, foram considerados critérios qualitativos, a partir de 

juízo crítico prévio de cada participante, e de debate coletivo. Foram mencionados como 

critérios valorizados aspectos construtivos, funcionais, relações e diálogos com a 

paisagem, a topografia e/ou a cidade, concepções espaciais e estruturais, relações dos 

projetos e de suas dinâmicas sociais e culturais, expressividade e clareza das 

informações gráficas, entre outros, caso a caso. Foram selecionados em comum juízo 06 

(seis) projetos vencedores, e foram definidas 04 (quatro) menções honrosas. O júri 

observa, entretanto, muitas qualidades na produção geral submetida. 

Tratando-se de programa educacional não construído, o CENTRO EDUCACIONAL CRIXÁ 

foi escolhido como Projeto Vencedor por tratar-se de um partido bastante limpo, de 

muita clareza, que enfrenta bem muitos critérios arquitetônicos. Sua forma define-se 

como síntese de distribuição qualitativa e funcional do programa, da sensível leitura 

topográfica, de caminho estrutural-formal que concebe espacialidades consistentes, com 
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bom enfrentamento de insolação, conforto, e de setorização utilitária. Destacam-se a 

qualidade da transição da cidade ao edifício, a forma, e qualidade das áreas coletivas. 

 

 

 

O projeto para a UBS PARQUE DO RIACHO, obra realizada, também é escolhido como 

Projeto Vencedor. Destaca-se entre suas qualidades a ordenação formal no partido, em 

leitura interessante do território e de seu programa, em 03 volumes bastante claros, 

com pátios centrais, que definem suas qualidades ambientais e espaciais, sensíveis, de 

proteções, controle de ruído, e bom funcionamento. As qualidades formais internas e 

externas, com necessidades e propostas muito distintas, são igualmente bem resolvidas, 

destacando-se a espacialidade de seu acesso principal e dos percursos, e sua qualidade 

formal externa em seu contexto. 

 

 

 

No programa habitacional coletivo, o EDIFÍCIO SOBRADINHO, não realizado, foi 

considerado Projeto Vencedor, destacando-se em seu partido a estética e forma clara, 

que sintetizam o programa, a estrutura, a construção, e a disposição das unidades, em 

solução que consegue uma alta densidade, com ventilação cruzada, e otimização de 

circulações. É observado o comprometimento com uma arquitetura de qualidade que 

valoriza a coletividade de maneira otimizada e generosa, que acontece no térreo, na 

generosidade de seu hall de entrada e de seu pátio, fazendo a transição da cidade com a 

intimidade.  
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O partido construído CASA CAVALCANTE foi definido como Projeto Vencedor, 

compreendido como síntese consistente em forma clara da estrutura, do programa e da 

relação com o entorno, onde estes critérios participam consistentemente da estética, 

sem que se faça necessário nenhum recurso a mais. É caso que sintetiza com clareza as 

aspirações arquitetônicas artísticas, onde os enfrentamentos gerais da problemática se 

encontram, com harmonia, em síntese formal precisa. 

 

 

 

A CASA SEM FIM, obra em realização, foi escolhida como Projeto Vencedor, 

destacando-se a beleza de seu partido, que sintetiza o programa, a construção e relação 
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de continuidades com o território, sem apoio em mimese, em concepção e interpretação 

bastante consistente da geografia e da concepção formal. Destaca-se sua qualidade 

espacial, a ordenação da setorização e sua construção. O entrosamento da arquitetura 

das áreas internas com as áreas externas também se destaca entre as qualidades. 

 

 

Por fim, foi escolhido também como Projeto Vencedor o ARCOWORKING, obra 

realizada, que se trata de intervenção em unidade comercial vertical existente, em 

caminho estratégico para a dinâmica urbana e econômica, em bloco de serviços de 

Brasília que sofre processo acentuado de ociosidade e esvaziamento. Destaca-se a 

qualidade espacial alcançada, internamente e na fachada, em consistente inserção de 

acabamentos, intervenções, aberturas de iluminação, reorganização de fluxos e 

espacialidades, com adição de novas estruturas como os brises da fachada Oeste. A 

qualidade apoia-se em soluções consistentes e precisas na totalidade arquitetônica 

concebida. 
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O projeto de habitação de interesse social UM ABRIGO COMO MEDIAÇÃO, obra não 

realizada, foi definido entre os 04 trabalhos com Menção Honrosa, por qualidades 

como a solução de configuração de quadra aberta, em suas proporções, distâncias, e 

alturas, protegida, através da disposição dos blocos, que configura hierarquias de praças 

e espaços de convívio, de permanência ou travessia, fazendo a transição da cidade às 

unidades. A estética dos blocos é resultante da construção, onde a qualidade está no 

arranjo concebido, sem elementos desnecessários, em programa onde a busca pelo 

mínimo com qualidade se impõe como critério central. 

 

 

 

Foi definida Menção Honrosa à SEDE ATIX CANARANA, obra parcialmente realizada, 

onde se destaca a concepção formal em estrutura de madeira em treliça que concebe 

todo um pórtico, que se constitui por grande cobertura no volume principal, que 

organiza o programa e o partido. Um volume menor, necessário e precisamente 

localizado do ponto de vista funcional, interrompe a relação do volume principal com a 

rua, entretanto concebendo uma bela praça entre os dois blocos, que estimula e 

potencializa práticas sociais e culturais.  
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O PISAC | PARQUE DE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 

obra não realizada, recebe Menção Honrosa por qualidades onde se destaca a 

concepção estrutural em sua ordenação estética. O partido é entendido como uma 

solução adequada ao contexto, ao programa, em seu cuidado de não tocar o solo, 

permitindo leituras espaciais geográficas em seus percursos.   

 

 

 

Por fim, também recebe Menção Honrosa a CASA ÁGUA QUENTE, obra não realizada, 

por sua bela interpretação formal na paisagem, que resulta em solução constituída por 

síntese arquitetônica clara, que concebe nova geografia.  

 



 
 
  

 

Instituto de Arquitetos do Brasil 
iab@iab.org.br | +55 31 3225-6408 

Rua Mestre Lucas, 70 – Cruzeiro 
CEP 30310-240, Belo Horizonte – MG 

 

 

 

 

ANÁLISE RESUMIDA (entre 700 e 1.400 caracteres) 

 

 

São definidos 06 (seis) projetos vencedores, e 04 (quatro) menções honrosas. O CENTRO 

EDUCACIONAL CRIXÁ é  PREMIADO por sua clareza, onde a forma define-se como 

síntese de distribuição qualitativa e funcional do programa, da topografia, e da estrutura, 

concebendo espacialidades consistentes. Destacam-se a qualidade da transição da 

cidade ao edifício, as áreas coletivas, a setorização e estratégias de conforto. A UBS 

PARQUE DO RIACHO, obra realizada, é PREMIADA, pela ordenação formal no partido, 

em leitura interessante do território e de seu programa. 03 volumes com pátios centrais 

definem as qualidades ambientais e espaciais internas, e formais externas. Destacam-se 

qualidades funcionais, a espacialidade de seu acesso principal e dos percursos. O 

EDIFÍCIO SOBRADINHO de habitação coletiva, não realizado, é PREMIADO por estética e 

forma clara, que sintetiza o programa, a estrutura, a construção. A disposição das 

unidades resolve alta densidade, com ventilação cruzada, otimização de circulações, e 

valorização da coletividade, de maneira otimizada e generosa no térreo. A CASA 

CAVALCANTE, obra construída, é PREMIADA, constituindo-se por síntese formal 

consistente e precisa da estrutura, do programa e da relação com o entorno, definindo 

estética sem necessidade de mais recursos. Sintetiza com clareza aspirações 

arquitetônicas artísticas, onde os enfrentamentos gerais se encontram em harmonia no 

partido. A CASA SEM FIM,  obra em realização, é PREMIADA, pela qualidade espacial e 

beleza formal, que sintetiza o programa, a construção e relação de continuidades com o 

território, sem apoio em mimese, em concepção e interpretação consistente da 

geografia e da forma. Destacam-se a setorização e o entrosamento das áreas internas e 

externas.  O ARCOWORKING, obra realizada, é PREMIADO pela qualidade da 

intervenção em unidade comercial vertical existente, em caminho estratégico para a 

dinâmica urbana e econômica, em bloco de serviços que sofre processo acentuado de 

ociosidade e esvaziamento. Destaca-se a qualidade espacial alcançada, em consistente 

inserção de acabamentos, aberturas de luz, organização de fluxos, e adição de novas 

estruturas como os brises da fachada Oeste. O projeto de habitação de interesse social 

UM ABRIGO COMO MEDIAÇÃO, obra não realizada, recebe Menção Honrosa, por sua 
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configuração em quadra aberta, em suas proporções, distâncias, e alturas, com praças e 

espaços de convívio, para permanência ou travessia. A estética é resultante da 

construção, onde a qualidade está no arranjo concebido, sem elementos desnecessários. 

Recebe Menção Honrosa à SEDE ATIX CANARANA, obra parcialmente realizada, pela 

concepção formal em estrutura de madeira em treliça que concebe pórtico constituído 

por grande cobertura no volume principal, organizando o programa e o partido. Entre os 

volumes uma bela praça estimula e potencializa práticas sociais e culturais. O PISAC | 

PARQUE DE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, obra não 

realizada, recebe Menção Honrosa pela concepção estrutural em sua ordenação 

estética. O partido traz solução adequada ao contexto e ao programa, como em seu 

cuidado de não tocar o solo, permitindo interessantes percursos. Também recebe 

Menção Honrosa a CASA ÁGUA QUENTE, obra não realizada, por sua bela 

interpretação formal na paisagem, que resulta em solução constituída por síntese 

arquitetônica clara, que concebe nova geografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS VENCEDORAS 

   

 

 

PROJETO NÃO EXECUTADO | CENTRO EDUCACIONAL CRIXÁ 

Autores: Eder Rodrigues de Alencar e Danielle Gressler. Colaboradores: Marcelo Braga, 

Mateus Reis, Gabriel Perucchi, Gabriel Lordelo e Juliana Andrade 

 

PROJETO EXECUTADO | UBS PARQUE DO RIACHO  

Co-autores: André Bihuna D’Oliveira, Haraldo Hauer Freudenberg, Rodrigo Vinci 

Philippi. Colaboradores: Thais Saboia Martins, Eng. Ricardo Henrique Dias e Sergio 

Ishikawa, Eng. Mauer Egas, Eng. Eduardo Ribeiro, Eng. Aloísio Leoni Schmid. 

 

PROJETO NÃO EXECUTADO | EDIFÍCIO SOBRADINHO 

Autor: Thiago Teixeira de Andrade Equipe: Manoel Fonseca 

 

PROJETO EXECUTADO | CASA CAVALCANTE 
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Autores: Matheus Conque Seco, Daniel Mangabeira, Henrique Coutinho. Coordenação: 

Marina Lira, Equipe: Fernando Longhi e Guilherme Mahana 

 

  

PROJETO EM EXECUÇÃO | CASA SEM FIM 

Autore: Thiago Teixeira de Andrade. Equipe: Marianna Resende, Manoel Fonseca, Pilar 

Sanches, Ana Carolina Moreth, Gustavo dos Santos, Raquel Vitória Souza; e Angelina 

Trotta, Lucas Sousa e Máwere Portela (estagiários) 

   

PROJETO EXECUTADO | ARCOWORKING 

Autor: Filipe Berutti Monte Serrat. Equipe: Silvana Moraes, Gabriela Villarino, Beatriz 

Rabetti. Colaborador: José Pedro Raccanello Servo. 

 

 

 

MENÇÕES HONROSAS  

 

PROJETO NÃO EXECUTADO | UM ABRIGO COMO MEDIAÇÃO 

Autor: Ricardson Ricardo. Equipe: Carina Costa, Caroline Tavares, Igor Augusto. 

Colaboradores: Carina Costa, Caroline Tavares, Igor Augusto. 

 

 

PROJETO EM EXECUÇÃO | SEDE ATIX CANARANA 

Autores: Arq. Santiago D’Ávila + 23 SUL - Gabriel Manzi, Ivo Magaldi, Luis Pompeo, Luiz 

Ricardo Florence, Moreno Zaidan Garcia e Tiago Oakley. Equipe: Ana Beatriz Santos 

Perez, Arthur de Paula, Leonardo Felice, Mateus Amorim, Vitor Martins. 

  

  

PROJETO NÃO EXECUTADO | PISAC | PARQUE DE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

DO AMBIENTE CONSTRUÍDO 

Autor: Rodrigo Mindlin Loeb. Equipe: Caio Atílio Dotto, Vinícius Libardoni. 

Colaboradores: Paisagismo: BENEDITO ABBUD ARQUITETURA PAISAGISTICA, Estrutura: 

PASQUA & GRAZIANO ASSOCIADOS, Luminotécnica: SKK ENGENHARIA, Fundações: 

PASQUA & GRAZIANO ASSOCIADOS E LUDEMANN ENGENHARIA, Elétrica: SKK 

ENGENHARIA, Hidráulica: SKK ENGENHARIA, Ar condicionado: WS AR CONDICIONADO, 

Análises climáticas e ambientais – MLM CONSULTING LONDON 

 

 

PROJETO NÃO EXECUTADO | CASA ÁGUA QUENTE 
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Autor: Thiago Teixeira de Andrade. Equipe: Marianna Resende, Manoel Fonseca, Pilar 

Sanches, Ana Carolina Moreth, Gustavo dos Santos, Raquel Vitória Souza e Angelina 

Trotta, Lucas Sousa e Máwere Portela. Colaboradores: André Torres Cordeiro 

(Engenheiro Estrutural) e Milton Torma (Projetos de Instalações). 

 

 

 

Brasília, 17 de dezembro de 2021 

 

 

Comissão Julgadora 

 

Gabriela Muller | Peach Arquitetos 

Haroldo Pinheiro | Conselheiro Vitalício do IAB 

João Augusto Pereira Jr. | IAB/DF 

Paula Zemel | Triptyque Arquitetura 

Roberto Alves de Lima Montenegro Filho | IAB/PI | UFPI | NUARQ 


