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arquitetura ++

A criatividade e a competência dos escritórios 
de arquitetura brasileiros foram reconhecidas 
no Prêmio AsBEA 2012. Com o objetivo de 
ampliar a sua abrangência, o certame incluiu em 
várias categorias a modalidade de projetos não 
edificados, bem como estendeu a participação 

AsBEA premia os projetos que foram destaque em 2012.
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01. O escritório Roberto Loeb e 
Associados foi o vencedor da láurea 
máxima – o Prêmio Roberto Cláudio dos 
Santos Aflalo, pelo projeto do Centro de 
Distribuição Avon, em Cabreúva (SP), uma 
obra com 94 mil m2 de área construída. 

02. Com uma torre espelhada de 118 
metros de altura, o Infinity Tower foi 
o vencedor da categoria Edifícios de 
Serviços. O trabalho é assinado pelo 
escritório norte-americano 
Kohn Pedersen Fox Associates e 
pelo brasileiro Aflalo & Gasperini. 

03. Com o projeto do edifício Fidalga 800,
o escritório Reinach Mendonça foi o 
ganhador da categoria Edifícios e Conjuntos 
Residenciais. O destaque fica por conta de 
suas grelhas metálicas que protegem da 
insolação e dão privacidade.

Melhores do ano
a escritórios não associados. O resultado foi a 
inscrição de 150 projetos, com 32 premiados. 
“Quisemos deixar o prêmio mais plural, aumentando 
o número técnico de participantes”, explicou o 
curador Marcelo Barbosa. Confira os principais 
vencedores selecionados por CASA&mercado:

04. Vencedor de quatro prêmios e três menções honrosas, 
o escritório FGMF foi um dos destaques desta edição. 

Na categoria Edifícios de Serviços (projetos não edificados), a 
láurea foi concedida ao edifício Corujas, uma obra onde cada 

escritório conta com uma generosa varanda ou quintal.

05. O Complexo Rubem Braga, projetado pelo escritório 
JBMC Arquitetura e Urbanismo, ganhou o prêmio na categoria 
Projetos Especiais. Localizada no Rio de Janeiro, a obra conta 

com elevadores que ligam Ipanema às comunidades Cantagalo e 
Pavão/Pavãozinho.

06. O escritório Terra e Tuma venceu a categoria Residências 
com o projeto Casa Maracanã. A construção faz uso inteligente de 

materiais simples como concreto, utilizado de forma aparente.

07. Com fachadas duplas em vidro serigrafado, que reduzem 
a transmissão de calor para o interior sem comprometer a 

iluminação natural, o Complexo Trabalhista do TRT/Fórum, em 
Goiânia (GO), foi o vencedor da categoria Edifício de Serviços. 

Assinado pelo escritório Corsi Hirano Arquitetos + R. Nishimura.
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Projetos acessíveis
no âmbito da saúde

Prêmio asBea, cor Pantone
do ano e calendário de feiras

casa estrela de Flavia ralston
e cobertura de michel rojkind
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