


Todo o conteúdo presente neste livreto foi 
concebido pelo arquiteto urbanista, Felipe 

Milward Cavaca, com o propósito de 
divulgação dos trabalhos elaborados e 

como forma de proporcionar ao leitor, um 
olhar a mais sobre a Arquitetura.

Espero que sua leitura simples desperte 
uma gama de conhecimentos e 

descobertas, dada a necessidade que a 
Arquitetura e o Urbanismo (tanto como 

arte e técnica quanto profissão) são para a 
organização, planejamento e 

desenvolvimento de edificações, paisagens 
e cidades durante todo o processo da 

Humanidade.
Todas as imagens presentes são de autoria 

própria e as referências bibliográficas do 
conteúdo teórico podem ser obtidas 

entrando em contato com o autor.
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Arquitetar: verbo transitivo direto. Conceber, projetar, realizar
algo detalhadamente.
Das primeiras construções e aldeias, aos arranha-céus e
megalópoles. Arquitetar é visualizar, estudar, entender e
tangenciar desde um mobiliário até paisagens. É unir todo o
raciocínio lógico da matemática à produção criativa das ciências
humanas. É pensar na construção pela arte, filosofia e razão.
A gente respira arquitetura o tempo inteiro. A gente é
influenciado por ela em todo local tocado pelo Homem.

O que você sabe sobre arquitetura?

Quer saber mais?

PARTE A: ARQUITETURA E URBANISMO
PARTE B: MILWARD ARQUITETURA



O arquiteto e urbanista vincula 
funcionalidade, emprego de 

materiais adequados, avanços 
tecnológicos, conceito, estética e 
plasticidade, acessos adequados, 

conforto ambiental (acústica, 
ergonomia, iluminação e 

insolação), sustentabilidade, 
necessidades dos usuários, redução 
do desperdício e do custo da obra à 

elaboração e execução de projeto.
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FELIPE MILWARD CAVACA

Nasci em Vila Velha - ES, no final da década de 1980. Desde
pequeno, sou apaixonado por arquitetura, música, fotografia,
Titanic e aviação. Estudo e assisto documentários frequen-
temente sobre construção civil, psicologia e artes.
Sou bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Vila
Velha, desde 2013, tendo como o projeto de implantação de um
aeroclube na cidade de Itapemirim, litoral sul do Estado do
Espírito Santo como Trabalho de Conclusão de Curso.
Atuo no mercado desde antes de minha graduação. Ao longo de
formado, adquiri experiência em elaboração e execução de
projetos de residência unifamiliares, reformas de lojas comerciais,
regularização de edificações junto às prefeituras municipais,
implantação de usinas, desmembramento e remembramento de
lote, vistorias para formulação de laudos técnicos de
habitabilidade, salubridade e segurança, adaptação de
ambientes, acessos, calçadas e rampas para portadores de
necessidades especiais (PNE) segundo a NBR 9050 e concepção
de projetos de isolamento e tratamento acústico em casas de
festas, boates, bares, oficinais de automóveis, fábricas e igrejas.
Realizo trabalho voluntário semanalmente como terapeuta reikia-
no e ayurvédico.
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“Quanto a ser arquiteto e 
urbanista, sinto-me 

responsável em fortalecer 
meu papel como 

promulgador de ordem 
através do planejamento e 

gestão arquitetônica e urbana 
e a (re)qualificação do espaço 

físico edificado e natural, 
visando garantir o 

desenvolvimento sustentável 
das cidades e a valorização da 

sociedade como entidade 
diversa e democrática.”
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MILWARD ARQUITETURA

Através de minha construção como indivíduo, sempre acreditei
que as partes de um todo devem estar coesas e não devem
caminhar sozinhas. Dessa forma, para uma cidade funcionar
adequadamente, tenho que ter o conhecimento social, cultural,
ambiental, geográfico e econômico para elaborar e executar
projetos e serviços de arquitetura e em suas áreas correlatadas de
forma congruente e assertiva para atingir de fato o propósito.
Sendo assim, construí a Milward Arquitetura na mesma cidade
que nasci, com a proposta de conectar e fortalecer as relações
entre a Arquitetura, o meio e os indivíduos, de forma a catalisar
as transformações na sociedade através da construção de espaços
tangíveis e intangíveis.
Trabalho com parcerias técnicas multidisciplinares que atuam no
ramo da construção civil e ambiental para garantir que todos os
itens norteadores de serviços e projetos estejam funcionais e
coesos.
Com essa filosofia, concebi projetos e serviços nos municípios de
Vila Velha, Vitória, Cariacica, Viana, Linhares e Baixo Guandú, no
Estado do Espírito Santo e em Toledo, no Estado do Paraná,
sendo alguns de meus clientes a AR Petrol, Ateliê de Cakes,
Capixaba Couros, Centauro Asfaltos, Comercial Nortista, Igreja
Evangélica IELB, Mar e Terra, Peixaria Cores do Mar, Pimpolho
Calçados, PortServ, Sumec e Supermercado Poleto.
Em minha relação para com o outro, seja ele o usuário ou o
cliente, minha proposta é ouvir, observar com atenção para
compreender o que anseiam e me comunicar de forma simples e
clara. Acredito nas relações interpessoais, valorizo cada detalhe
da volumetria e do entorno, juntamente com uma observação
sensata sobre aspectos socioeconômicos, culturais, demográficos,
geográficos e ambientais para dessa forma produzir arquitetura
com a personalidade do indivíduo e da cidade.
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SERVIÇOS OFERECIDOS PELA MILWARD ARQUITETURA

• Elaboração e execução de projetos autorais;
• Reforma interna e externa;
• Regularização Arquitetônica;
• Levantamento Arquitetônico;
• Desmembramento ou Remembramento de Lote;
• Adaptação de espaços internos e externos para PNE;
• Licenciamento Ambiental Simplificado;
• Vistoria e Relatório Técnico;
• Vistoria e Laudo Técnico de Habitabilidade, Salubridade e Se-

gurança;
• Consultoria.

ÁREAS DA ARQUITETURA COMPREENDIDAS

• Arquitetura de Edificações
• Arquitetura de Interiores
• Arquitetura Paisagística
• Urbanismo e Desenho Urbano (loteamento e traçado de vias)
• Conforto Ambiental (iluminação, insolação e ventilação na-

tural)
• Meio Ambiente

TIPOS DE ARQUITETURA COMPREENDIDAS PELO USO E OCUPA-
ÇÃO DO SOLO

• Residencial
• Comercial
• Industrial
• Institucional
• Desporto e Lazer
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Mas de fato, o que abrange cada área da Arquitetura na qual eu
trabalho?

ARQUITETURA DE EDIFICAÇÕES

Corresponde à elaboração e execução de projeto arquitetônico de
edificações, levantamento arquitetônico, reformas externas e
internas, adequação de acessibilidade física, etc de casas,
arranha-céus, hospitais, aeroportos.
Para projetar uma edificação, considera-se, entre outros, o tipo
de uso e usuários, a topografia do terreno, o clima (insolação,
ventilação), os aspectos socioeconômicos e culturais locais, a
infraestrutura urbana, o estilo arquitetônico, os acessos, a tecno-
logia e o valor da obra. Este projeto é dividido em diversas fases
evolutivas de detalhamento e informação técnica, como Estudo
Preliminar, Anteprojeto, Projeto Legal e Projeto Executivo.
Compõem o Projeto de Arquitetura de Edificações, principal-
mente, os desenhos técnicos de planta de situação, planta de
locação, planta baixa dos pavimentos, planta de cobertura,
cortes, elevações, detalhamentos e os quadros de índices urbanís-
ticos, áreas e esquadrias.
Compõe os projetos complementares de Arquitetura de
Edificações, principalmente o estrutural, o hidráulico, o sanitário,
o elétrico, o topográfico, o de prevenção e combate a incêndios.

ARQUITETURA DE INTERIORES

Relaciona-se à elaboração e execução de projeto arquitetônico de
interiores, levantamento arquitetônico, reformas internas e de
mobiliário, como quartos, cozinhas, salas, lojas etc. Este projeto é
dividido em diversas fases evolutivas de detalhamento e
informação técnica, como Estudo Preliminar, Anteprojeto e Proje-
to Executivo.
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O projeto de interiores corresponde a uma das áreas mais íntimas
da Arquitetura. Isto é, o profissional precisa conhecer bem as
características dos usuários/clientes (gosto, cultura etc) para
conseguir descobrir exatamente qual a melhor forma de planejar
os ambientes para que ele se torne parte integrante do indivíduo.
Compõem o Projeto de Arquitetura de Interiores, principalmente,
os desenhos técnicos de planta de levantamento arquitetônico,
planta de reforma, planta baixa com ambientação (disposição
dos mobiliários), pontos hidráulicos, sanitários, elétricos e de
iluminação, planta de forro de teto, de paginação de piso,
marcenaria, revestimentos e os detalhamentos.

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA

Representa a arte e a técnica de promover o projeto, o
planejamento, a gestão e a preservação de espaços livres,
urbanos ou não, de forma a processar micro e a macropaisagem.
Relaciona-se ao desenho de espaços internos e externos, jardins,
áreas livres e de preservação, praças, parques, orlas etc.
Os projetos integrados a este, geralmente estão o topográfico, o
arquitetônico, de vias e acessos, iluminação, botânico, irrigação,
manutenção, mobiliário e paginação de piso.

ARQUITETURA EFÊMERA E DE MONUMENTOS

Arquitetura Efêmera ou a qualquer instalação arquitetônica
inserida em espaços abertos ou fechados ou edificações que
apresentam duração de tempo determinada (geralmente curtos
períodos, como para eventos, exposições e mostras).
Arquitetura de Monumentos corresponde às instalações ou
edificações com propósito artístico, econômico, histórico, etc,
como o Arco do Triunfo, em Paris.
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CONFORTO AMBIENTAL

Atuação na concepção, organização e execução de projetos de
adequação ergonômica, projeto de luminotecnia, projeto de
absorção e condicionamento acústico, projeto de sonorização,
projeto de ventilação natural, insolação e salubridade, exaustão e
climatização para espaços internos e externos.

URBANISMO E DESENHO URBANO

Estudo urbano de espaços e elaboração e execução de projetos
de planejamento territorial e urbano, loteamento, zoneamento
de espaços públicos e privados e o desenho urbano (vias, praças,
orlas , lotes etc).

MEIO AMBIENTE

Realização do licenciamento ambiental simplificado de empre-
endimentos categorizados como possíveis poluentes, incluindo a
correspondência das condicionantes da licença.

VISTORIA, RELATÓRIO E LAUDO TÉCNICO

Vistoria in loco para a averiguação e realização de laudo técnico,
como de habitabilidade, salubridade e segurança.

OUTROS

Detenho profissionais parceiros capacitados para a elaboração e
execução de projetos estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico e de
dados, condicionamento de ar etc.
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VISTORIAS E LAUDOS DE HABITABILIDADE, SALUBRIDADE, E
SEGURANÇA

• Comercial Nortista (Prainha da Glória, Vila Velha – ES)
• Farmácia Preço Baixo (Centro, Vila Velha – ES)
• Farmácia Preço Baixo (Soteco, Vila Velha – ES)
• Lojinha do Bebê (Centro, Vila Velha – ES)
• Neves Contabilidade (Centro, Vila Velha – ES)
• Oficina Revicar – Filial (Ibes, Vila Velha – ES)
• Oficina Revicar – Matriz (Ibes, Vila Velha – ES)
• Peixaria Cores do Mar (Vila Nova, Vila Velha – ES)
• PortServ (Morada da Barra, Vila Velha – ES)
• Siderúrgica Santa Bárbara (Barra do Jucu, Vila Velha – ES)
• Sumec Serviços Marítimos (Prainha da Glória, Vila Velha – ES)
• Supermercado Poleto (Vila Garrido, Vila Velha – ES)

VISTORIAS E RELATÓRIOS TÉCNICOS

• R, C (Jardim da Penha, Vitória – ES): vistoria e elaboração de
relatório referente às condições de infiltração em
apartamento;

• Rhodes S/A (Capuaba, Vila Velha – ES): diagnóstico das
condições de integridade das instalações prediais vinculadas
ao arrendamento da área;

• Thale Bar (Praia do Canto, Vitória – ES): relatório sobre as
intervenções arquitetônicas que o locatário realizou durante
seu período de uso e que permanecerão de usufruto do
proprietário do imóvel.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

• Peixaria Cores do Mar (Vila Nova, Vila Velha – ES)
• Depósito Capuaba (Santa Rita, Vila Velha – ES)
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PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO ARQUITETÔNICA

• Comercial Nortista (Prainha da Glória, Vila Velha – ES)
• Peixaria Cores do Mar (Vila Nova, Vila Velha – ES)
• Residência de Pimentel, TR (Ribeirão dos Lagos, Domingos

Martins – ES)
• Supermercado Poleto (Vila Garrido, Vila Velha – ES)

PROJETOS DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

• Delta Mares (Barramares, Vila Velha – ES)
• Mar e Terra (Areinha, Viana – ES)
• Mecânica Dutra (São Torquato, Vila Velha – ES)
• Sumec Serviços Marítimos (Prainha da Glória, Vila Velha – ES

OUTROS PROJETOS

• AR Petrol (Vila Cajueiro, Cariacica – ES): projeto de implantação
de infraestrutura de coleta de resíduos oleosos;

• Capixaba Couros (Vila Industrial, Baixo Guandu – ES): projeto
dos vestiários feminino e masculino e setorização da área de
produtos químicos do curtume;

• Centauro Asfaltos (Bebedouro, Linhares – ES): projeto de
implantação do complexo contendo a edificação adminis-
trativa e o galpão operacional;

• Igreja Evangélica Luterana Paz da IELB (Vale Encantado, Vila
Velha – ES): projeto de modificação da cobertura;

• Pimpolho Calçados (Glória, Vila Velha – ES): ambientação dos
setores de maquinário da fábrica;

• Supermercado Poleto (Vila Garrido, Vila Velha – ES): projeto de
desmembramento de lote.
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RESIDÊNCIA INC
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA – ES)

RESIDÊNCIA INC
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA – ES)



18

RESIDÊNCIA ZMG
(JARDIM LA SALLE, TOLEDO – PR)

RESIDÊNCIA ZMG
(JARDIM LA SALLE, TOLEDO – PR)
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RESIDÊNCIA LVP 
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES)

RESIDÊNCIA LVP 
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES)
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ATELIÊ DE CAKES
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES)

ATELIÊ DE CAKES
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA - ES)
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RESIDÊNCIA TZ 
(INTERLAGOS, VILA VELHA - ES)

RESIDÊNCIA TZ 
(INTERLAGOS, VILA VELHA - ES)
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RESIDÊNCIA AN
(VILA INDUSTRIAL, TOLEDO – PR)

RESIDÊNCIA AN
(VILA INDUSTRIAL, TOLEDO – PR)
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RESIDÊNCIA MHSC 
(ILHA DOS BENTOS, VILA VELHA – ES)

RESIDÊNCIA LMC
(BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA, VILA VELHA – ES)
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REESTRUTURAÇÃO URBANA DE PRAÇA EM PRAIA DAS GAIVOTAS – PROJETO SOCIAL
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA – ES)

REESTRUTURAÇÃO URBANA DE PRAÇA EM PRAIA DAS GAIVOTAS – PROJETO SOCIAL
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA – ES)
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REESTRUTURAÇÃO URBANA DE BECO EM PRAIA DAS GAIVOTAS – PROJETO SOCIAL
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA – ES)

REESTRUTURAÇÃO URBANA DE BECO EM PRAIA DAS GAIVOTAS – PROJETO SOCIAL
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA – ES)
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GRUPOS DE SERVIÇOS E VALORES FIXOS E VARIÁVEIS

A Milward Arquitetura divide seus serviços em dois grupos:

Grupo I: valores fixos
• São eles: vistoria, consultoria, relatório técnico, laudo técnico

de habitabilidade, salubridade e segurança, RRT de vistoria
técnica, licenciamento ambiental simplificado, hora técnica,
visita técnica e protocolização e acompanhamento de
processos nas prefeituras.

Grupo II: valores variáveis
• São eles: todos os serviços de elaboração de projeto, como,

levantamento arquitetônico, de construção e reforma ou/e de
execução dos mesmos.

Para os serviços do Grupo II, realizo a Consultoria Arquitetônica
Preliminar*. Esta Consultoria é composta pela reunião com o
cliente, a visita ao local de atuação para averiguar, entre outros,
as condições da edificação ou do terreno, a topografia, a
infraestrutura urbana e os aspectos climáticos e socioambientais,
a formulação e estruturação do Programa de Necessidades e a
elaboração da Proposta de Contratação de Serviços.

* O valor cobrado deverá ser solicitado ao responsável técnico e
no fechamento do Contrato de Prestação de Serviços, a taxa será
abatida.

Para elaborar o orçamento de um serviço, considero todas as
exigências do contratante e usuário, as características do produto
(ambiente, terreno, edificação, objeto, serviço), a dimensão
aproximada do produto, o nível de detalhamento, complexidade
e informações técnicas e a quantidade e o tempo de horas trab-
alhadas (HT) para elaborar ou executar o projeto.
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PLANOS DE CONTRATAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

Tendo em vista facilitar e compreender as condições do cliente,
ofereço (principalmente para os serviços do Grupo II) a escolha
entre os Planos Básico, Parcial e Completo para contratação. Cada
Plano possui características próprias e serviços inclusos para que
o cliente avalie e escolha qual achar mais apropriado. Tais
serviços variam de acordo com o projeto a ser solicitado.

Cada Plano de contratação possui ainda três formas de
pagamento: à vista (através de transação bancária, depósito ou
moeda corrente) e a prazo (através de transação bancária,
depósito ou cartão de crédito).

• No pagamento à vista, proporciono desconto sobre o valor
final;

• No pagamento a prazo no cartão de crédito é adicionado uma
porcentagem sobre o valor final.

ATENÇÃO!

• É possível ainda acordar os itens posteriormente ao fecha-
mento do Contrato, estando eles sujeitos aos reajustes e
orçamentos complementares;

• O valor unitário dos serviços extras deverá ser consultado com
o responsável técnico;

• Os serviços contratados à parte deverão ser pagos à vista;
• Na assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, é elabo-

rado e enviado ao contratado o Calendário de Pagamento e
em seguida, o Comprovante de Pagamento conforme venci-
mento e recebimento deste;

• Os serviços são iniciados apenas após o pagamento total ou da
primeira parcela dos honorários.
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ÉTICA E LEGALIDADE

• Todo serviço e/ou projeto elaborado prossegue o cumprimento
de cunho ético e legal (perante à cidade, ao Estado – quanto
ao órgão público fiscalizador e promulgador da ordem -, ao
meio ambiente e ao cidadão). Desta forma, em hipótese
alguma, permito a adição, remoção ou modificação nos
serviços, elaboração de projeto ou execução do mesmo que
infrinjam às leis em vigor. Acredito na filosofia de que os
interesses coletivos se sobressaem aos interesses individuais;

• Certos itens em um projeto de arquitetura são estabelecidos
seguindo padrões de normais e leis, como de urbanismo, meio
ambiente e corpo de bombeiros. Assim sendo, essas condições
não podem ser modificadas pelo contratante;

• Não assino qualquer tipo de documentação assumindo a
responsabilidade técnica por profissionais terceiros igualmente
aos serviços elaborados ou exigidos no qual eu não estiver de
acordo;

• O profissional assume a responsabilidade técnica pelos itens e
informações contidas no projeto ou conteúdo técnico;

• Para projetos/serviços do Grupo I, elaboro para assinatura do
responsável técnico e do cliente, o Termo de Compromisso
Legal. Este é um documento que informa basicamente o que
será feito e as responsabilidades de ambas as partes. Para
projetos/serviços do Grupo II, concebemos o Contrato de
Prestação de Serviços. Este mais elaborado e específico que o
Termo, é discriminado tudo o que será executado, os prazos,
as formas de pagamento e os deveres de ambas as partes;

• Para todos os serviços, há a emissão do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), no qual garante legalmente que o
profissional está apto a exercer a profissão;
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• Em conformidade com a Resolução CAU N° 75, no local de
execução de obras, de montagens ou de serviços, deverão ser
afixadas placas de identificação do exercício profissional,
indicando os responsáveis técnicos pelas atividades
desenvolvidas;

• O Art. 24, inciso II, da Resolução CAU N° 67, estabelece que
um dos direitos morais do autor é o de ter seu nome,
pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado,
como sendo o do autor, na utilização de sua obra;

• Alterações no projeto como na obra resultante, somente
poderão ser feitas mediante comprovação do consentimento
por escrito do autor original ou, se existirem, de todos os
coautores originais;

• Considera-se plágio em Arquitetura e Urbanismo a reprodução
de pelo menos dois dos seguintes atributos do projeto ou obra
dele resultante: partido topológico e estrutural (características
estéticas, histórico-arquitetônicas, estruturais, de materiais e
revestimentos); distribuição funcional (distribuição de
ambientes e espaços de acordo com sua função – serviço,
circulação, dormitório, administração, lazer etc); forma
volumétrica ou espacial, interna ou externa.



milwardarquitetura.com
milwardarquitetura@gmail.com
@milwardarquitetura
+ 55 27 99807-6744


