
 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA 

 

XV CONCURSO CBCA 2022 PARA ESTUDANTES DE ARQUITETURA 
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA (ODS 9) 

 
Foi realizada no dia 09 de setembro de 2022, via remoto, a reunião da Comissão Julgadora para 
julgamento dos trabalhos referentes ao XV Concurso CBCA 2022.  
A Comissão Julgadora foi composta pelos seguintes profissionais:  
 
Arquiteto Marcelo Consiglio Barbosa - Presidente da Comissão Julgadora - Diretor da AsBEA SP - 
Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura e diretor da Bacco Arquitetos Associados 
Engenheiro Tomás Vieira de Lima - Diretor de Estruturas Metálicas da ABECE - Associação 
Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural 
Arquiteta Paola Ornaghi – Conselheira do IABSP – Instituto de Arquitetos do Brasil 
Engenheiro Ulysses Nunes - Diretor Executivo da ABCEM - Associação Brasileira da Construção 
Metálica. 
Arquiteta Sílvia Scalzo - Consultora do CBCA e Diretora do Desafio Alacero 2022 
 
Foram inscritas 70 equipes representando 13 estados brasileiros SP, RJ, MG, PR, RS, CE, BA, GO, 
PE, RN, SC, AM e TO) e 33 Faculdades de Arquitetura. Dos trabalhos recebidos houve uma 
avaliação, sendo 36 selecionados para a avaliação final. 
 

Parecer do Júri 
 

Nessa edição, 15º Concurso CBCA para estudantes de arquitetura, o ODS escolhido foi o de 
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA (ODS 9). 
 
O Júri observou o cumprimento do edital do Concurso e verificou que todas as equipes 
atenderam à acessibilidade universal e a contribuição do projeto para responder aos objetivos 
de desenvolvimento sustentável - ODS. 
 
O Júri também verificou que um dos trabalhos não atendeu ao anonimato exigido pelo 
Concurso e foi desclassificado. 
 
Os projetos selecionados foram analisados pelo corpo de jurados. O propósito desta análise foi 
entender o contexto das propostas selecionadas a fim de se obter um panorama geral 
comparativo e fazer uma avaliação referenciada.  
 
Conforme expresso nas bases técnicas do XV Concurso, o projeto da deveria ser concebido 
considerando:  
 

• Escolha do local e implantação do projeto 

• Tema, programa e a contribuição ao ODS 

• Valores arquitetônicos 

• Partido arquitetônico do projeto e valores de inovação 

• Adequação do uso do aço 

• Memorial descritivo e apresentação do projeto 
 
Um cuidado especial deveria ser tomado na utilização adequada do aço, nas qualidades do 
projeto arquitetônico, além do seu partido e sua inserção no contexto urbano.  
 



Num segundo momento o Júri repassou cada proposta de forma mais detalhada e debateu a 
pertinência de cada uma, principalmente nos quesitos exequibilidade da obra e relevância do 
uso do aço. Cada proposta foi revista e novamente debatida pelo Júri que chegou a selecionar 5 
trabalhos finalistas, que por fim resultaram na seguinte colocação: 
 
O projeto vencedor (projeto nº 1977) destacou-se por:  
- Excelente apresentação do programa, sugerindo a reativação e ampliação de um eixo 
intermodal em Presidente Epitácio, extremo oeste paulista, propondo revitalização em área 
degradada; 
- Revitalização de edificações existente integrando o conjunto; 
- Solução estrutural inteligente, utilizando coerentemente os componentes em aço; 
- Inteligência no tratamento do programa e na valorização da resposta arquitetônica a um 
programa de grande complexidade; 
- Apresentação primorosa e um detalhamento preciso do projeto; 
- Importante destacar nesta ata, a unanimidade do júri na votação do primeiro colocado; 
 
O segundo colocado (projeto nº 2009) destacou-se por:  
- Ótima proposta de implantação as margens do Rio Negro em Manaus, interligando um 
terminal pesqueiro no rio com uma linha de processamento em solo; 
- Pertinência da solução estrutural do terminal e passarela que acompanham a cheia e vazante 
do rio, e a consideração do júri sobre a estrutura de fechamento que já poderia ser a estrutura 
principal de sustentação dos pavimentos 
- Estrutura um pouco confusa onde temos uma estrutura de fechamento que já poderia ser a 
estrutura principal de sustentação dos pavimentos; 
- Muita área pavimentada no entorno da edificação, contrasta com a vegetação exuberante da 
floresta; 
 
O terceiro colocado (projeto nº 2006) destacou-se por:  
- Uma proposta de ampliação das instalações de um terminal pesqueiro existente, propõe a 
implantação de um centro de pesquisas no bairro da Ribeira em Natal, Rio Grande do Norte; 
- O projeto atendeu ao programa abordando linguagem contemporânea e pertinência na 
ligação com as edificações existentes; 
 
Foram atribuídas ainda, duas menções honrosas:  
 
Projeto nº 1963: Menção  
- A equipe propõe fazer uma conexão entre três ilhas fluviais no Rio Doce como um anel 
metálico. Apesar da ideia interessante o projeto não conseguiu agenciar o programa, a 
estrutura e as conexões. Apesar disso a proposta continua vigorosa e interessante; 
- Proposição de um percurso e implantação de edificações em sistema;  
- Desenhos aquém do esperado e espacialidade resultante do desejo de um objeto; 
 
Projeto nº 2022: Menção 
- Proposta interessante, promovendo o desenvolvimento da indústria têxtil na região de Seridó 
em Natal, Rio Grande do Norte, a partir de um projeto bem estruturado, com uma estrutura 
convencional, um bom agenciamento de espaços, esteticamente bem resolvido, utilizando na 
fachada venezianas de materiais da região; 
 
Em seguida, procedeu-se à abertura dos envelopes com as identificações, sendo então 
conhecidas as equipes vencedoras:  
 
 



1º Colocado – Código de inscrição: 1977 
Faculdade: FCT Unesp - Faculdade de Ciências e Tecnologia  
Professor Orientador: César Fabiano Fioriti 
Equipe: 
Isabela Carvalho Fortuna Rodrigues 
Antonio Souza Santos Neto 
 
2º Colocado – Código de inscrição: 2009 
Faculdade: FAU - Universidade Federal do Amazonas 
Professor Orientador: Caren Michels 
Co-Orientador: Wagner Queiroz Silva 
Equipe: 
Glória Christiani Aquino de Oliveira  
Sabizael Costa de Oliveira 
Francieny de Sá Marinho 
Aline Ariele da Silva Beleza 
 
3º Colocado – Código de inscrição: 2006 
Faculdade: FAU - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Professor Orientador: Renato de Medeiros 
Equipe: 
Vítor Spinelli de Medeiros 
Heitor Medeiros Teixeira de Araujo 
Ana Beatriz Moreira Feitosa de Lima 
 
Menção _ Código de inscrição: 1963  
Faculdade: Universidade de São Paulo/Instituto de Arquitetura e Urbanismo São Carlos 
Professor Orientador: Marcelo Claudio Tramontano 
Equipe: 
Luiza Nadaleto Masiero 
Mariana Blanco Gonzalez 
Rafaela Walder Pimentel 
Vitoria Aki Inoue Nogueira 
 
Menção _ Código de inscrição: 2022  

Faculdade: FAU - Universidade Federal do Rio Grande do Norte  
Professor Orientador: Clara Ovídio de Medeiros Rodrigues 
Equipe: 
José Germano de Medeiros Júnior 

Juliana Kelly Dantas 

Letícia Rosado Pinheiro 

 
São Paulo, 21 de setembro de 2022 

 
ARQ. MARCELO CONSIGLIO BARBOSA 

Presidente da Comissão Julgadora 


