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Atribuir caráter humano a; conceder ou possuir

condição humana;

Tornar-se benéfico; fazer com que seja

tolerável; 

Tornar-se civilizado; atribuir sociabilidade.

Conjunto de valores, técnicas, comportamentos

e ações que promovem a qualidade das

relações interpessoais e dos serviços.
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QUEM SOU
Me chamo Felipe Milward, capixaba, apaixonado por arquitetura, terminais

de transportes, edifícios sustentáveis, aviação, artes, cultura, fotografia e

música. Sou bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Vila

Velha (Vila Velha - ES) e atualmente sou pós-graduando latu sensu (MBA)

em Infraestrutura de Transportes e Rodovias, pelo IPOG. 

Tenho contabilizadas mais de 300h em palestras, oficinas e webnares,

sendo os principais temas de neuroarquitetura, paisagismo,

sustentabilidade, arquitetura e urbanismo. Possuo um canal no Youtube

com a finalidade de difundir o conhecimento de arquitetura e urbanismo

de forma didática ao cidadão comum. 

Através de minha construção como indivíduo, sempre acreditei que as

partes de um todo devem estar coesas e não devem caminhar sozinhas. 

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.



Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade Vila Velha (2008 – 2013)

MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias, pelo IPOG (2020 – 2021)

2021 | Liderança, Capacidade de Aprender e Resiliência, com os professores Malala Yousafzai, Leandro

Karnal e Flávio Augusto, pela PUC RS - modo EaD | 4h

2021 | Competências Profissionais, Emocionais e Tecnológicas para Tempos de Mudanças, com os

professores Leandro Karnal e Luiza Helena Trajano, pela PUC RS - modo EaD | 4h

2021 | Atualização, Ressignificação e Desenvolvimento de Competências Profissionais, com os professores

Rossandro Klinjey e Ana Fontes, pela UNINASSAU - modo EaD | 4h

2021 | Psicologia Forense, pelo psicólogo Alexandre Jorge Rodrigues - modo remoto ao vivo | 4h

2021 | Como Ser Professor Universitário, pelo Instituto Direito na Escola - modo EaD | 2h

2021 | Estratégia Competitiva, pelo IPOG - modo EaD | 20h

2021 | Gestão do Tempo e Ferramentas da Produtividade, pelo IPOG - modo EaD | 20h

2020 | Comunicação e Redes Sociais, pelo IPOG - modo EaD | 20h

2020 | Empreendedorismo, pelo IPOG - modo EaD | 20h

2020 | Execução e Gestão por Prioridades, pelo IPOG - modo EaD | 20h

2020 | Finanças Pessoais e Comportamentais, pelo IPOG - modo EaD | 20h

2020 | Liderança e Ferramentas de Coaching, pelo IPOG - modo EaD | 20h

2020 | Metodologia Didático-Pedagógica na Formação de Docentes, pelo IPOG - modo EaD | 20h

2020 | Noções de Direito Empresarial, pelo IPOG - modo EaD | 20h

2020 | Produção de Trabalhos Acadêmicos, pelo IPOG - modo EaD | 20h

2015 | Terapeuta Ayurvédico - modo presencial | 320h 

2014 | Terapeuta Reikiano (Método OMROM - Níveis I e II) - modo presencial | 24h 

2014 | Terapeuta em Apometria (Módulo I)

GRADUAÇÃO

ESPECIALIZAÇÃO (PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSO)

 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

EXTENSÕES ACADÊMICAS

X Jornada Científica da Universidade Vila Velha, com o tema “Relação Cidade x Água: Intervenção no Canal de Camburi”

(2012).

FORMAÇÃO
ACADÊMICA



O QUE FAÇO
Concebo a Arquitetura de forma humanizada,

projetada empaticamente a partir do indivíduo,

suas vivências e experiências, respeitando a

legislação e ética, aliada aos conhecimentos

científicos da neuroarquitetura e da Tríade

Vitruviana, visando construir espaços

sustentáveis, habitáveis e seguros, e fomentar a

conexão do usuário à natureza, à arte e à

plasticidade, proporcionando assim a criação de

sensações e emoções vitais.

Trabalho com parcerias técnicas

multidisciplinares nos ramos das engenharias

civil, mecânica, química, elétrica, ambiental e de

segurança do trabalho, assim como biólogos e

geógrafos que desenvolvem os projetos

complementares, como o estrutural, o

hidrossanitário, o elétrico, o de condicionamento

de ar e o de tratamento acústico e

licenciamentos ambientais. Com o

compartilhamento de conhecimentos e

experiências, garantimos que todos os itens

norteadores de serviços e projetos estejam

funcionais e coesos.

PROVAR. CHEIRAR.
PERCEBER

VER. SENTIR. TOCAR



MEUS PROJETOS
Meus serviços são focados na elaboração de

projetos de construção e reforma de arquitetura

de edificações, arquitetura de interiores e

arquitetura paisagística de uso residencial.

Os projetos são humanizados, acessíveis e

verdadeiros, conectando os espaços internos e

externos, atendendo às necessidades e

fomentando a experiência do usuário. Honrando

as relações interpessoais, me comunicando de

forma empática e simples, valorizo cada detalhe

da volumetria e do entorno do objeto. Acredito

que através do intercâmbio de conhecimentos e

vivências, catalisaremos as transformações na

sociedade e produziremos arquitetura de forma

democrática, com a personalidade do indivíduo e

da cidade.

Tenho projetos elaborados e obras executadas

em diversas cidades do Espírito Santo, como Vila

Velha, Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Linhares e

Baixo Guandu e também em Toledo, no Estado

do Paraná.



EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Projetos de construção e reforma e execução de obra de residências uni e multifamiliar, lojas (confeitaria e utensílios de cozinha) e consultório de

psicologia;

Projeto de implantação de uso industrial da AR Petrol e da Centauro Asfaltos;

Projeto de desmembramento de lote;

Projetos de levantamento arquitetônico e urbanísticos de instalações industriais;

Adequação da barbearia Mancave Barbershop, do Shopping Praia da Costa (projeto em parceria);

Reforma de cobertura da Igreja Evangélica Luterana Paz da IELB;

Regularização de edificações residenciais unifamiliares, e de estabelecimentos comerciais (Peixaria Cores do Mar, Supermercado Poleto) e industriais

(Siderúrgica Santa Bárbara e Comercial Nortista);

Licença Ambiental Simplificada do Depósito Capuaba e da Peixaria Cores do Mar;

Elaboração de projetos sociais e comunitários de requalificação urbana de uma praça, um beco e um valão (esgoto a céu aberto);

Registro de marca junto ao INPI;

Estruturação dos sites da Milward Arquitetura e da Tema Profissionais Associados;

Concepção de identidade visual e cartões de visita;

Laudo Técnico de Habitabilidade, Sustentabilidade e Segurança, dentre outros da Siderúrgica Santa Bárbara, Farmácia Preço Baixo, Oficina Revicar, Lojinha

do Bebê, Neves Contabilidade, Peixaria Cores do Mar, Supermercado Poleto, Comercial Nortista, Sumec Serviços Marítimos e PortServ Serviços Portuários;



EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Projetos de tratamento acústico de boates, bares, restaurantes, igrejas, oficinais mecânicas, casa de festas e indústrias, como Fluente Antimofo, Teacher's

Pub, Thale Bar, Clube Anchieta, Espaço Kids, Twister, Deltamares, Associação de Cabos e Soldados, Mecânica Dutra, Pimpolho Calçados, Paiol Bar e

Restaurante, Igreja Universal do Reino de Deus, Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Arthur Costa e Silva;

Projeto de setorização e fluxos de funcionamento da Pimpolho Calçados e Mar e Terra;

Estruturação do Plano de Controle Ambiental (PCA) e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do estaleiro Comercial Nortista;

Projeto de sistema de drenagem de águas pluviais do Canal de Guaranhuns, para a Prefeitura Municipal de Vila Velha;

Projeto em papercraft (método de construção de objetos tridimensionais a partir de papel) de edificações históricas da Grande Vitória para fácil

montagem de estudantes de ensino fundamental e médio;

Acompanhamento de execução de obra da rede de sanduicheira Quiznos, no Shopping Vila Velha;

Acompanhamento de execução de obra de escritório administrativo da Petrobrás;

Projetos de reforma e adaptação de ambientes para PNE;

Disposição de maquinários de fábrica de telhas;

Projetos de arquitetura de interiores e reformas em residências multifamiliares;

Auxilio no dimensionamento e ambientação de programa televisivo "Ponto Cult", da Rede Tribuna (SBT);

Acompanhamento de execução de obra;

Detalhamento de desenho técnico e materiais;

Projetos de reforma de arquitetura de interiores e paisagística de residências uni e multifamiliares, clínica médica e hall de entrada de edifícios.



MEUS
SERVIÇOS

OFERECIDOS

Elaboração de projeto e

acompanhamento na execução de

obra.

Regularização de edificações junto

aos órgãos competentes.

Vistoria e elaboração de Laudo

Técnico de Habitabilidade,

Sustentabilidade e Segurança.

1 2 3
CONSTRUÇÃO E
REFORMA

V I S T O R I A  E
L A U D O  T É C N I C O

REGULARIZAÇÃO
ARQUITETÔNICA



PORTFÓLIO

Construir novas edificações em terrenos

limpos é maravilhoso; te permite explorar

a criatividade e utilizar dos melhores

conceitos científicos da arquitetura

convencional e da neuroarquitetura. Mas e

quando a edificação já está concebida?

Nesse caso, temos que reformar. Claro que

em alguns aspectos acabamos por sermos

obrigatoriamente delimitados, contudo,

para a criatividade não há limites!

Neste projeto residencial no Estado do

Paraná, remodelamos completamente a

fachada. Trabalhamos com diferentes

volumetrias para trazer valor à edificação,

permitimos que a entrada da residência

fosse integrada à rua (sem bloqueios -

muros ou grades) e adotamos uma parede

dupla ripada para conforto térmico e

como revestimento.

RESIDÊNCIA INGB



PORTFÓLIO

Sua área de lazer posterior (fundos do

terreno) conta com mais de 220m² de

área. 

Mantivemos a piscina, reformamos o bar

molhado e trabalhamos com a arquitetura

paisagística neste espaço; tudo norteado

pelos princípios da neuroarquitetura e da

biofilia: aumentamos a gama sensorial

através de diferentes espécies de

vegetação (com cores, formatos,

dimensões, odores, frutos e flores distintos

que se modificam nas quatro estações

presentes na região sul do País), uma

iluminação direta e indireta para valorizar

o espaço e o ciclo circadiano,

revestimentos com diferentes texturas de

elementos naturais, como pedras e

madeiras, formas geométricas e

revestimentos de pisos que preservam o

conforto ambiental dos usuários.

RESIDÊNCIA INGB



PORTFÓLIO

A proposta para a sala de estar e TV é de

promover a integração e o seu multiuso. 

O rebaixamento de piso para a locação do

sofá em formato de "C" para dez lugares

incentiva a curiosidade e dá aquele

"empurrãozinho" convidando que o

usuário utilize o espaço. 

Utilizamos tons e cores claras e neutras,

foi trabalhado um revestimento

tridimensional cimentício na maior parede

para gerar movimento e trabalhar o efeito

de luz e sombra. O painel de mdf entre a

sala e a cozinha foi proposto de tal forma

a isolar o ambiente, valorizar o espaço e

proporcionar a guarda de taças e copos na

cristaleiras e outros utensílios no armário e

no aparador. 

Além da iluminação cênica e funcional,

serão instalados no gesso as evaporadoras

do condicionador de ar e um projetor de

imagens e caixas de som. 

RESIDÊNCIA INGB



PORTFÓLIO

Com 25m², o quarto da suíte do casal

corresponde a um amplo ambiente. Para o

quarto, criei um corredor de circulação

entre a porta de entrada deste ambiente e

o closet, isolando em termos a parte da

cama super king (2m x 2m) com um painel

ripado, trazendo uma sensação de

isolamento e aconchego para o casal.

No corredor, trabalhei com iluminação

direta com spots direcionáveis que

iluminam os quadros e spots no piso que

iluminam e fazem o efeito de luz e sombra

por trás do painel ripado.

No quarto, a marcenaria foi trabalhada

com duas mesas de cabeceira em ambos

os lados da cama, o painel de tv, um

armário para a guarda de roupa de cama e

uma penteadeira para maquiagem.

Que tal um banho relaxante em uma

banheira localizada em um jardim íntimo -

isolado - com vegetação em todos os

lados e iluminação funcional e cênica?

Perfeito! 

RESIDÊNCIA INGB



PORTFÓLIO

O Closet possui formato retangular com

8m², distribuídos em dois guarda-roupas

(um para cada), com gaveteiros,

cabideiros, bichos e prateleiras móveis

com corrediças telescópicas para a guarda

de calçados; tudo fechado com portas de

correr de vidro translúcido de 8mm. A

janela permite a ventilação natural e a

entrada de insolação e é atenuada pelo

painel ripado da fachada frontal da

residência.

No lavabo, diminuímos seu tamanho

original e rotacionamos seu formato para

permitir maior entrada de insolação na

sala de estar. Trabalhei com uma superfície

da alvenaria revestida com porcelanato

tridimensional e as restantes com papel de

parede. 

RESIDÊNCIA INGB



PORTFÓLIO

A edificação projetada em 2015 para um

terreno de 11m x 35m possui 2m de

afastamentos laterais, conforme exigência

do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila

Velha - ES. Em função disto, a casa possui

uma planta mais alongada. Propus uma

casa longilínea com uma porta pivotante

frontal, criando um corredor único que vai

desde à entrada até à cozinha. A sala de

estar fica à direita, com mobiliário

disposto em "C", uma mesa de jantar para

oito lugares à frente e uma cozinha

integrada com bancada em seguida.

A escada possui dois lances paralelos de

degraus, deparados por um patamar e a

mesma é engastada na alvenaria. O

corrimão é de aço inóx e o primeiro

degrau avança para o corredor. A escada

situa-se em uma área de jardim de

inverno, mesclando-se à parte externa da

edificação por meio de três grandes

esquadrias pivotantes que além do mais,

permitem a entrada de luz e ventilação

naturais.

RESIDÊNCIA TMZ



PORTFÓLIO

Os usuários queriam a suíte do casal

bastante ampla com espaço para o closet

e um banheiro igualmente grande. Devido

ao formato longilíneo da edificação (em

função das restrições do PDM - Plano

Diretor Municipal), localizamos o quarto

na parte frontal do pavimento superior e o

banheiro mais à frente. Ao adentrar no

ambiente de mais de 27m², o usuário

chega inicialmente no closet do casal, com

guarda-roupa trabalhado em marcenaria

em "U" e uma penteadeira.

A área da cama queen, as duas mesas de

cabeceira e a tv suspensa em frente são

separados do closet por um painel ripado.

Há a janela lateral e uma planta porte de

correr frontal que permitem a insolação e

a ventilação natural cruzada no ambiente,

permitindo o conforto ambiental e a

salubridade.

RESIDÊNCIA TMZ



PORTFÓLIO

A volumetria da edificação com traços

modernistas apresenta a forma evidente

de cubos e paralelepípedos. O uso de

linhas retas, cores brancas e poucos

ornamentos são traços da Arquitetura

Modernista. Elementos em concreto

formam o estilo da edificação e agem

como atenuadores da incidência solar;

dessa forma, os ambientes internos são

frescos e ventilados.

Essa entrada elevada, formando uma

varanda frontal, é um ótimo espaço de uso

e permanência. A sombra que a cobertura

faz, juntamente com os brises verticais,

protegem as grandes janelas, integrando o

espaço interno com o externo,

aproveitando de forma responsável a

iluminação solar. Projetamos as varadas

laterais elevadas, os quartos das duas

filhas e a garagem para dois carros

estacionados de forma paralela. 

RESIDÊNCIA PINOTT



PORTFÓLIO

Para o quarto do casal, com

aproximadamente 16m² de área, foi

proposta uma casa de tamanho king size

(192 x 202cm) com mesas de cabeceira de

80cm em ambos os lados e um espaço

para a guarda dos livros preferidos do

casal. O gesso possui diferentes níveis para

trabalhar a iluminação funcional e cênica,

onde foi utilizado tanto a indireta quanto

a direta, de diferentes temperaturas),

permitindo o múltiplo uso do espaço. Um

recamier é posicionado aos pés da cama

para permitir os usuários de calçarem seus

sapatos.

A enorme bancada do banheiro do casal

possui duas cubas de sobrepor,

permitindo que ambos utilizem o espaço

ao mesmo tempo. 

Sob a bancada temos a marcenaria com

gaveteiros. O espelho que estende-se por

toda a parede sobre a bancada possui

iluminação cênica e funcional. 

RESIDÊNCIA PINOTT



PORTFÓLIO

O partido arquitetônico adotado baseado

no Programa de Necessidades

transformará o imóvel do início da década

de 1980 em um apartamento integrado

com materiais e tecnologia da década

atual. 

O ponto de partida foi a remoção total da

alvenaria que separa a cozinha da

lavanderia e da sala de estar, tv e jantar. A

planta desses ambientes será livre e

integrada, a mesa de jantar de seis lugares

localizará centralizada entre a viga, uma

das portas de acesso será isolada, onde

ganharemos mais uma superfície para

ornamentos, a o layout da cozinha

adotado será em forma peninsular com

uma bancada para lanches rápidos e a

cozinha integrada poderá ser isolada com

o fechamento de portas flexíveis,

aumentaremos a ventilação interna com

uma nova esquadria para o fosso.

RESIDÊNCIA SGC



PORTFÓLIO

A área de lazer posterior foi projetada para

proporcionar longa permanência dos

moradores, com pergolado e vegetação

trepadeira, chuveiro, disposição de

espreguiçadeiras e vegetação de pequeno

porte "abraçando" o perímetro.⠀

A iluminação direta e indireta, juntamente

às trepadeiras, compõe o charme desse

projeto⠀

O que antes é um espaço morto, escuro,

sem utilização, torna-se um espaço

ventilado, claro, salubre, repleto de uso e

de vegetação.⠀

Arquitetura também é arte. Design

também é arte. 

Os cobogós são muito utilizados na

arquitetura para sombrear espaços,

delimitar espaços (e permitir a visão de

ambos os lados). Criam-se sombras

artísticas.⠀

RESIDÊNCIA VCS



PORTFÓLIO

Este ambiente é amplo (40m²), aberto,

onde a sala de estar, jantar e hall de

entrada são integrados. 

Para esta sala de estar, removi a diferença

de nível com o restante do espaço, rasguei

novas janelas para permitir a ventilação

natural cruzada, a insolação e a entrada de

luz natural, trabalhei com diferentes

recortes no gesso para atenuar as vigas

aparentes, trazer movimento ao teto,

permitir a utilização de iluminação indireta

(cenográfica) nas sancas e direta

(funcional); os revestimentos geométricos

exclusivos na parede ao fundo agregam

informação ao espaço, aumentando a

gama cognitiva de percepções sensoriais

dos usuários; o sofá amplo condiz com a

dimensão da sala, possibilitando receber

visitas de muitos amigos; as cortinas, o

tapete e o mobiliário contribuem para a

absorção do ruído, tornando o espaço

com conforto acústico.

RESIDÊNCIA INC



PORTFÓLIO

Observe como a utilização de materiais de

revestimentos com cores e texturas

diferentes, o projeto luminotécnico e novo

mobiliário reformularam completamente

este ambiente. Temos um espaço amplo,

aberto, com ventilação cruzada.

Simplesmente remodelamos o espaço para

atender de forma subjetiva e funcional as

necessidades e anseios dos clientes.

A porta de correr de vidro isola a cozinha

do restante dos ambientes. Esse

isolamento é físico (para impedir que os

odores e a fumaça produzidos no processo

de cocção e fritura dos alimentos

permeiem pelas salas. Contudo, ao se

instalar essa porta utilizando o vidro

translúcido, como material, permitimos

que as pessoas se vejam entre os

ambientes.

RESIDÊNCIA INC



PORTFÓLIO

Este incrível banheiro de 8m² da suíte do

casal possui apenas uma janela de

pequena dimensão. Para solucionar essa

situação, aumentando a insolação, foi

adotada a utilização de iluminação zenital,

permitindo a entrada de luz solar no

ambiente. Aproveitando esse uso e para

introduzir a natureza dentro, em diversas

superfícies das paredes foi utilizada a

implantação de vegetação. O box, com

dois chuveiros situa-se no meio; a bancada

de 250cm de comprimento aloja duas

cubas de sobrepor, assim como dois

espelhos.

A cama King é cercada por duas mesas de

cabeceira e pendentes, um baú frontal

para a guarda dos travesseiros e

iluminação direta e indireta no gesso.

RESIDÊNCIA INC



PORTFÓLIO

A churrasqueira é o principal utensílio

culinário utilizado nos churrascos. E

churrasco é a cara do Brasil. Seja você

vegano, vegetariano ou carnívoro, o

multiuso culinário desse item permite não

somente o preparo de alimentos, mas

permeia uma série de acontecimentos

históricos e relacionamentos entre as

pessoas. O churrasco é um evento! Uma

bancada com cuba, torneira e área de

apoio é fundamental para a

funcionalidade da churrasqueira.

Integrando espaço para moradia, lazer e a

natureza, com elementos biofílicos.⠀⠀

O contratante queria transformar o

ambiente destinado ao seu home office

em uma área de multimídia com tv e sofá

aconchegante para assistir filmes e receber

visitas. Contudo fui bem mais além. Além

da área de multimídia propus uma mesa

de sinuca e o mais interessante: um bar

com bancada e tudo o que é necessário.

RESIDÊNCIA INC



PORTFÓLIO

Grandes espaços permitem múltiplos usos,

ventilação natural e salubridade. O jogo de

gesso do teto, com inclinações e cores

diferentes agregam informação ao espaço,

chamando a atenção do usuário. Os

usuários podem se juntar, realizar uma

reunião de amigos, e ao mesmo tempo em

que está na sala, pode ter acesso à TV, ao

mini bar, à mesa de jantar e à cozinha.

Utilizando materiais e texturas escuras,

gera um efeito emocional de sofisticação,

refinamento, audácia e jovialidade com

pontuais tons de cores em determinados

locais. Grandes esquadrias contemplando

toda a altura do pé-direito, isoladas

internamente com persianas automáticas e

sombreadas de forma calculada por brises

na fachada (lado externo).

RESIDÊNCIA ARD



PORTFÓLIO

O ambiente possui aproximadamente

25,00. A suíte é o principal cômodo íntimo

do imóvel. A marcenaria com iluminação

difusa separa, de certa forma, o

dormitório do closet.

Quem aqui gosta de quarto com

tonalidades escuras? Essa cama king (2,00

x 2,00m) com mesa de cabeceiras em

ambos os lados e painel. Mas a melhor

parte da ideia são as peças de espelho

com diferentes direções. Gera movimento

e reflete os raios solares.

E que tal este banheiro? Todos os

materiais possuem tonalidades bem escura

para compor toda a estética que faz parte

da suíte. Além disso, o espelho possui

iluminação frontal. 

RESIDÊNCIA ARD



PORTFÓLIO

O ambiente possui aproximadamente

25,00. A suíte é o principal cômodo íntimo

do imóvel. A marcenaria com iluminação

difusa separa, de certa forma, o

dormitório do closet.

Quem aqui gosta de quarto com

tonalidades escuras? Essa cama king (2,00

x 2,00m) com mesa de cabeceiras em

ambos os lados e painel. Mas a melhor

parte da ideia são as peças de espelho

com diferentes direções. Gera movimento

e reflete os raios solares.

E que tal este banheiro? Todos os

materiais possuem tonalidades bem escura

para compor toda a estética que faz parte

da suíte. Além disso, o espelho possui

iluminação frontal. 

RESIDÊNCIA MHSC



PORTFÓLIO

O ambiente possui aproximadamente

25,00. A suíte é o principal cômodo íntimo

do imóvel. A marcenaria com iluminação

difusa separa, de certa forma, o

dormitório do closet.

Quem aqui gosta de quarto com

tonalidades escuras? Essa cama king (2,00

x 2,00m) com mesa de cabeceiras em

ambos os lados e painel. Mas a melhor

parte da ideia são as peças de espelho

com diferentes direções. Gera movimento

e reflete os raios solares.

E que tal este banheiro? Todos os

materiais possuem tonalidades bem escura

para compor toda a estética que faz parte

da suíte. Além disso, o espelho possui

iluminação frontal. 

RESIDÊNCIA MHSC



PORTFÓLIO

O bairro residencial de baixo adensamento

foi projetado na década de 1980 para

edificações de 1 a 2 pavimentos. Em

determinadas áreas, becos permitem o

acesso de pedestres entre diferentes

quadras, separadas por praças e cul-de-

sacs (área final de uma rua sem saída onde

os carros fazem a volta) de uso local. Com

o passar das décadas, as praças e os becos

foram sendo degradados e subutilizados,

gerando desvalorização espacial,

insegurança, violência e poluição visual e

ambiental.

O Parque Linear Beco dos Ipês é uma

proposta de requalificação urbana e de

arquitetura paisagística que compreende

aproximadamente 3.500m² de uso

público, divididos em 4 praças e 5 becos,

situados entre 9 ruas e uma avenida. As

cidades devem ser vivas, seguras,

sustentáveis e saudáveis.

PARQUE LINEAR BECO DOS IPÊS



PORTFÓLIO

As quatro praças possuem propostas

diferentes, para abranger todas as idades,

introduzir à arte e a convivência popular

do cidadão, através de elementos de lazer

e cultura. Em cada praça, trabalhei com

quatro espécies de ipês com as cores

amarela, branca, rosa e roxa. Entre as

praças, temos os becos, revestidos

lateralmente com tijolinhos e sombreados

com pergolados curvilíneos, com arbustos

e palmeiras que coroam a entrada-saída. O

pavimento é todo anti-trepidante e anti-

derrapante para garantir a segurança e

acessibilidade universal. Diferentes tipos

de revestimento de piso delimitariam

espaços para diferentes usos (pedestres,

ciclistas, cadeirantes). A boa qualidade e a

delimitação física dessas diferentes vias

promove a valorização e organização

espacial e principalmente: a segurança dos

usuários.

PARQUE LINEAR BECO DOS IPÊS



PORTFÓLIO

Todo o mobiliário urbano como diferentes

tipos de bancos, lixeiras para coleta

seletiva e iluminação pública, assim como

o deque de madeira uniforme possibilita

diferentes materiais, cores e texturas para

os usuários e pergolados com acentos

para os usuários permanecerem no local.

Equipamentos urbanos para incentivar a

permanência e o deslumbre pela área

urbana requalificada. Espaço público para

circulação, lazer, atividades esportivas,

turismo. É valorização do espaço, da

natureza e principalmente: dos seres vivos!

Devido às ruas possuírem baixo tráfego de

veículos, foi recomendado a substituição

do asfalto por piso intertravado. Este é

mais barato e simples de ser instalado e de

realizar sua manutenção, retém menos o

calor e permite mais a permeabilidade de

águas pluviais.

PARQUE LINEAR BECO DOS IPÊS



PORTFÓLIO

No amplo espaço compreendido entre

cozinha, lavanderia e copa, propus uma

grande bancada em "C", abrangendo uma

superfície (parede) completa e partes das

duas perpendiculares. Cuba e tanque de

inox, torneiras de bancada flexíveis, fogão

tipo cooktop, maquina de lavar e forno

embutido no armário sob a bancada. O

charme é o revestimento em losangos

texturizados e prateados. Todo o ambiente

possui um tom neutro de cinza e branco

que são as cores preferidas dos usuários. 

O refrigerador é encaixado em um nicho

de marcenaria com bits com película

amadeirada, trazendo o tom amadeirado e

aquecendo o espaço. Atenuei a integração

cozinha e lavanderia com a copa,

instalando uma divisória de painel ripado

de MDF. Na copa, foi proposto um

armário suspenso e uma bancada para três

assentos simultâneos e o espelho para

aumentar a sensação espacial e retirar a

percepção de desconforto.

RESIDÊNCIA MMS



PORTFÓLIO

Para o banheiro da suíte, propus a

atualização das louças e metais, como da

bacia sanitária, das duas cubas, da

bancada e principalmente dos

revestimentos. Sendo assim, havia a

necessidade de manter o posicionamento

e a quantidade dos principais

equipamentos (banheira, chuveiro, duas

cubas e uma bacia sanitária).

Adotei tons claros, terrosos. Revestimentos

texturizados para áreas secas e lisos para

áreas molhadas. Criei dois nichos: um para

o box e outro para a banheira. A

iluminação (sua intensidade e tonalidade –

cor/temperatura) é escolhida pelo usuário

para atender a necessidade do momento. 

Similaridades nos revestimentos foram

adotadas no lavabo, localizado próximo à

sala de estar/jantar.

RESIDÊNCIA LSC



PORTFÓLIO

Os apartamentos apresentam ambientes

integrados (sala de estar e jantar e a

cozinha e lavanderia), dessa forma,

ganhamos espaços, a obra fica mais

barata, permitimos a insolação e

ventilação natural, tornamos os espaços

únicos e super despojados! Gosto de

contrastes, cores pontuais e arte em todos

os projetos.

Quarto aconchegante com cama queen,

circulação pelas laterais da cama, acesso

ao banheiro da suíte, rebaixamento de

gesso "coroando" e espelho ao fundo para

ampliar visualmente o espaço.

PROJETO APARTAMENTOS



PORTFÓLIO

O projeto proposto foi elaborado para

uma intervenção de 300m lineares ao

redor deste trecho do Canal de

Guaranhuns (no caso de uma real

intervenção, este projeto será aplicado em

3km de extensão). O maior desafiou desse

projeto é o de saneamento básico.

Despoluir o canal e direcionar o esgoto

dos imóveis irregulares para a rede

coletora.

Como identidade de meus projetos, toda

as cores da vegetação são transmitidas

pelos ipês amarelos e rosas, pau-brasil,

palmeiras, gramíneas e herbáceas. Todas

da Mata Atlântica.

São propostas 5 pontes ao longo do canal

para pedestres e ciclistas unindo ambos os

lados, facilitando o acesso e a mobilidade.

CANAL DE GUARANHUNS



PORTFÓLIO

Projetar espaços públicos para fomentar a

convivência. Variedade de vegetação,

pergolados, materiais. O espaço deve ser

multifuncional: ser útil para quem está

passando (apenas via de

locomoção/acesso) e para permanência.

Ipês floridos, cores, variedade de

vegetação. Incentivo ao uso de bicicletas e

outros modais de transporte. Arte.

Pessoas, vivências e troca de experiências.

Equipamentos urbanos para incentivar a

permanência e o deslumbre pela área

urbana requalificada.

CANAL DE GUARANHUNS



PORTFÓLIO

O fluxo de veículos e pedestres foi

redistribuído, facilitando a mobilidade

urbana. Todo o mobiliário urbano como

diferentes tipos de bancos, lixeiras e

iluminação pública, assim como o deque

de madeira uniforme possibilita diferentes

materiais, cores e texturas para os usuários

e pergolados com acentos para os

usuários permanecerem no local.

Trabalhei com diferentes níveis dos

passeios para que os usuários desfrutem

da paisagem em diferentes alturas e a

pavimentação com piso antiderrapante e

anti trepidante.

As cidades devem ser vivas, seguras,

sustentáveis e saudáveis. Para isso, Gehl

defende que o planejamento urbano deve

priorizar pedestres, ciclistas e a ocupação

dos espaços públicos. Ou seja, as cidades

devem ser para as pessoas, primeiramente.

CANAL DE GUARANHUNS



PORTFÓLIO

Um dos pontos focais desse projeto era

trazer características artísticas e joviais

para o apartamento. O uso de texturas e

materiais que remetem à madeira,

somados às plantas trazem o aspecto

biofílio (o amor àquilo que é natural) ao

espaço. Em contrapartida, o local

reservado à mesa de jantar é visualmente

marcado pela geometria do triângulo,

cores contrastantes que aumentam a

percepção visual do usuário.

A melhor posição encontrada para a cama

tamanho queen foi essa: propus um

tatame baú de marcenaria para a guarda

de utensílios de roupa de cama, se

encaixasse no espaço e que o próprio fosse

utilizado como a área para os pets e como

mesa de cabeceira.

Valorizando esta cena, adotamos o forro

de teto em diferentes níveis possibilitando

a adoção de iluminação cênica e da

funcional.

RESIDÊNCIA LVP



PORTFÓLIO

Quando vamos projetar um ambiente

interno, precisamos estar atendo as

dimensões dos móveis, a capacidade dos

mesmos e os espaços de circulação. Neste

caso, para aproveitarmos ao máximo o

perímetro do quarto e ganharmos área útil

de armário, tivemos que situar a cama de

casal próximo à lateral da janela. ⠀Um

painel de tv foi locado em frente à cama

do casal. As portas do guarda-roupa são

de correr para aproveitar da melhor forma

possível o espaço e assim não perder área

não útil. As tonalidades dos materiais e

acabamentos foram escolhidas de modo e

não estimular os usuários e sim fomentar

o descanso. ⠀

Como aproveitar o banheiro quando ele é

pequeno? Neste caso, esse tinha 1,23m de

largura. Então nós temos que organizar o

espaço permitindo as instalações

necessárias + uma circulação confortável

dos usuários. Cubas de semi-encaixe são

ótimas nesse caso. 

RESIDÊNCIA RSS



PORTFÓLIO

Proposta de requalificação urbana de

intervenção total no cul-de-sac (parte final

de uma rua sem saída) juntamente com os

acessos esquerdo (Centro Comunitário) e

direito (Igreja Nossa Sra da Paz) do beco

(4m x 100m).  Retirar o muro que separa o

Centro Comunitário de Praia das Gaivotas

e o beco, pavimentar o espaço com

materiais antiderrapantes e

antitrepidantes, promover a acessibilidade

e o desenho universal, plantar vegetação

nativa, instalar pergolados com

sombreamento e assentos para possibilitar

a permanência de seus usuários.⠀

As edificações de uso institucional não

devem negligenciar o espaço, dessa forma

foi proposta a instalação de parapeitos

metálicos vazados de 90cm de altura e

que o corredor permita ao mesmo tempo

uma via de acesso a pedestres e a

permanência de usuários. Na lateral

posterior ao parapeito, foi padronizado o

revestimento e a vegetação.

BECO FRANCISCO BORGES



PORTFÓLIO

Esta é uma loja de utensílios de cozinha,

localizada em um dos principais pontos do

município de Toledo - PR. A proposta

baseia-se na identidade visual da marca e

loja (que não poderia/deveria ser alterada),

aproveitando da melhor forma possível o

espaço disponível e a vista.

Com a localização privilegiada, não seria

necessário chamar atenção

“gritantemente” dos transeuntes e dos

clientes; deveria haver um equilíbrio entre

a funcionalidade, a circulação e a

elegância. Como já é um ponto bastante

conhecido, não foi algo difícil.

O estabelecimento oferece, entre outros,

dólmãs e aventais. Por isso a necessidade

de manequins. Foi proposto à cliente

pequenas e fáceis intervenções

arquitetônicas, como a utilização de piso

vinílico, pinturas claras contrastando com

a pintura escura ao fundo e como em

todos os meus projetos, uma parede com

revestimento em tijolo. 

BELLA COZINHA



PORTFÓLIO

A praça, com aproximadamente 770m²,

encontra-se degradada e, de acordo com a

proposta conceitual, passaria pelo

processo de requalificação total: desenho

e distribuição de mobiliário urbano em

espaços projetados como o pergolado, a

área elevada e outros; o fluxo de pessoas

foi pensado em permitir o deslocamento

de carrinhos de bebê, cadeirantes, idosos,

pessoas portadoras de deficiência visual

etc. Desta forma é proposta a utilização,

entre outros, de pavimentação adequada,

sendo essa antiderrapante e antitrepidante

e a sinalização através de piso podotátil de

alerta e direcional diferenciando, conforme

às normas da NBR 9050:2015.

As instalações de iluminação possuem

cabeamento subterrâneo e as lixeiras são

instaladas ao longo do corredor e no cul-

de-sac. Outro item que se destaca no

projeto, foi a instalação de vegetação que

levasse cor e enaltecesse à flora local, para

isso, utilizamos gramíneas, herbáceas

palmeiras e os ipês rosa.

PRAÇA RAIMUNDO FREIRE



MEUS PRINCÍPIOS

NEURO
ARQUITETURA

SÃO PRINCÍPIOS PROFISSIONAIS QUE NORTEIAM
TODA A FILOSOFIA DA MILWARD ARQUITETURA

Arquitetura produzida de forma

humanizada, empática e

respeitosa, projetada a partir do

indivíduo e suas vivências.

Concepção projetual norteada pela

análise e fomento da gama

sensorial dos indivíduos nos

espaços, através dos princípios da

neuroarquitetura.

Construção de espaços biofílicos,

integrando aquilo que é natural ao

convívio humano.

Projetos elaborados atendendo ao

princípio triangular vitruviano da

função, técnica e estética, de

forma equilibrada.

1 2 3 4
ARQUITETURA
HUMANIZADA BIOFILIA TRÍADE

VITRUVIANA



MEUS PRINCÍPIOS

PROJETOS
EXCLUSIVOS

SÃO PRINCÍPIOS PROFISSIONAIS QUE NORTEIAM
TODA A FILOSOFIA DA MILWARD ARQUITETURA

Análise de forma científica para o

emprego adequado do conforto

ambiental em iluminação,

insolação, ventilação, acústica e

ergonomia, conforme o contexto

geográfico.

Projetos concebidos com

exclusividade, atendendo às

necessidades e exigências dos

usuários.

Definição final projetual que seja

técnica, financeira, ambiental,

social, estética e eticamente viável.

Projetos e serviços elaborados de

forma integrada e compatibilizada,

asseverando soluções coerentes e

coesas.

5 6 7 8
CONFORTO
AMBIENTAL

PROJETOS 
VIÁVEIS

PROJETOS INTEGRADOS
E COMPATIBILIZADOS



MEUS PRINCÍPIOS

ELO

SÃO PRINCÍPIOS PROFISSIONAIS QUE NORTEIAM
TODA A FILOSOFIA DA MILWARD ARQUITETURA

Parceria com equipe técnica

multidisciplinar qualificada e

experiente nos campos das

engenharias, geografia, biologia e

química.

Elo entre arte, cultura e ciências,

visando fomentar o intercâmbio de

experiências coletivas.

Busca por soluções responsáveis e

adoção de medidas viáveis e

sustentáveis.

Defesa de cidades democráticas,

acessíveis e com mobilidade,

infraestrutura e equipamentos

urbanos dignos.

9 10 11 12
EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR

ARQUITETURA
CONSCIENTE

CIDADES 
SUSTENTÁVEIS



MEUS PRINCÍPIOS

VALORIZAÇÃO

SÃO PRINCÍPIOS PROFISSIONAIS QUE NORTEIAM
TODA A FILOSOFIA DA MILWARD ARQUITETURA

Relação para com o outro, a cidade

e o meio ambiente sob a ótica da

ética e da legalidade.

Produtos e serviços elaborados e

executados de forma científica e

legal, garantindo a valorização

financeira, arquitetônica e urbana

do terreno, do imóvel e do objeto.

Serviços e produtos gerados

possuem validade perante ao

Conselho de Arquitetura e

Urbanismo e aos órgãos

regulamentadores e fiscalizadores.

13 14 15
LEGALIDADE E
ÉTICA

GARANTIA
LEGAL



1

ANÁLISE
PRELIMINAR
Primeira etapa dos serviços. Há a

realização do briefing e do

Programa de Necessidades.

3

APROVAÇÃO

5

SERVIÇOS 
PRÉ-OBRA

7

ENTREGA FINAL

PROJETO

Análise do objetivo e

concepção do projeto.

Concepção dos desenhos

técnicos e volumetria.

Aprovação da proposta nos

órgãos competentes e

fiscalizadores, se necessário.

Orçamentos, compras de

materiais e mobiliário, definição

da mão-de-obra.

Entrega final da obra e de todos

os serviços contratados.

COMPATIBILIZAÇÃO E
DETALHAMENTO

Compatibilização,

detalhamento e especificação

com os projetos

complementares e materiais.

OBRA

Etapa de execução do projeto.

Realização de visitas técnicas

para acompanhar o

desenvolvimento da mesma.

2 4 6 8

LINHA DO TEMPO
P R O C E S S O  D O  P R O J E T O

ANÁLISE
POSTERIOR

Aproximadamente 6 (seis)

meses após a finalização da

obra, agendo uma visita

técnica ao local para analisar

seu uso e as soluções de

projeto adotadas.



Planta de Localização

Planta de Implantação

Planta Baixa Construtiva

Planta Baixa com Ambientação

Planta de Cobertura

Corte Transversal

Corte Longitudinal

Elevações

Quadro de Índices Urbanísticos

Quadro de Áreas

Quadro de Esquadrias

DESENHOS TÉCNICOS

Planta Baixa de Levantamento

Planta Baixa de Reforma

Planta Baixa Construtiva

Planta Baixa com Ambientação

Planta de Pontos Hidrossanitários

Planta de Pontos de Gás Encanado

Planta de Pontos Elétricos, Rede e Dados

Planta de Mapeamento de Condicionadores de Ar

Planta de Iluminação

Planta de Forro de Teto

Planta de Paginação de Piso

Vistas Internas

Detalhamentos e Especificações

Marcenaria

Bancadas

Vidros e Espelhos

ARQUITETURA

DE EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

DE INTERIORES



Planta de Levantamento

Planta de Implantação de

Vegetação

Planta de Pontos

Hidrossanitários

Planta de Pontos Elétricos, Rede

e Dados

Planta de Iluminação

Planta de Paginação de Piso

Quadro de Vegetação

Memorial Descritivo 

DESENHOS TÉCNICOS

Vistoria presencial

Análise e avaliação dos ambientes e edificação

Levantamento arquitetônico

Concepção do laudo técnico

ARQUITETURA

PAISAGÍSTICA

LAUDO TÉCNICO DE

SUSTENTABILIDADE,

SALUBRIDADE E

SEGURANÇA



Análise do objetivo do projeto

Concepção do projeto

Sabemos que para atender da melhor forma possível aos aspectos construtivos,

técnicos, econômicos ambientais, culturais, psicológicos, sociais e políticos é

necessário respeitar determinados critérios que foram divididos aqui em 2 (duas)

etapas principais:

1.

2.

CRITÉRIOS DE PROJETO

1
ANÁLISE DO OBJETIVO DO PROJETO

Primeiramente deve-se saber o objetivo projeto em questão quanto ao tipo de uso

(residencial, comercial, industrial, institucional, lazer etc), dimensão (pequena, média ou

grande) e o público-alvo/usuário (características e quantidade, pois há diferenças em quem

utiliza/rá uma casa, um apartamento, um mercado, um aeroporto etc). As interferências

(impactos) que o objeto referido exerce/exercerá ao redor e vice versa é distinta e pode ser

impactante no meio ambiente, na mobilidade urbana, na vizinhança etc.

Em seguida é analisar as legislações (arquitetônicas, urbanísticas, ambientais, do Código Civil

etc) vigentes para saber se aquele tipo de uso, dimensão e público-alvo é permitido na

localização de interferência e se sim, como fazê-lo legalmente.



CRITÉRIOS DE PROJETO

2 Localização do objeto em questão (terreno, imóvel, ambiente ou mobiliário), suas características

físicas (idade, topografia, geologia), a existência de fauna e flora, recursos hídricos, ventilação

natural e insolação e de infraestrutura urbana (rede de água e esgoto, rede elétrica e de dados,

rede de gás natural);

Determinantes ao redor do objeto (vias, edificações, características ambientais ou

socioeconômicas) que influenciam na localização/implantação do terreno, edificação, imóvel ou

mobiliário;

Vias de acesso (localização, classificação e tipo de superfície);

Mobilidade urbana;

Exigências e necessidades dos usuários;

Aspectos psicossociais, culturais, demográficos, políticos e econômicos;

Estética e plasticidade da forma;

Conforto ambiental (insolação, ventilação natural e forçada, iluminação natural e forçada,

acústica e ergonomia);

Técnicas construtivas;

Sistemas estruturais;

Instalações prediais;

Materiais de construção;

Revestimentos e acabamentos;

Tempo para entrega do projeto;

Mão-de-obra;

Capital disponível para investimento.

CONCEPÇÃO DO PROJETO



MEUS 
CLIENTES

AR PETROL

ATELIÊ DE CAKES

BELLA COZINHA

CAPIXABA COUROS

CENTAURO ASFALTOS

COMERCIAL NORTISTA

DELTAMARES

DEPÓSITO CAPUABA

EMEF ARTHUR DA COSTA E SILVA

FARMÁCIA PREÇO BAIXO (UNID. CENTRO)

FARMÁCIA PREÇO BAIXO (UNID. SANTA INÊS)

FLUENTE ANTIMOFO PRODUÇÕES

IGREJA EVENGÉLICA LUTERANA PAZ DA IELB

LOJINHA DO BEBÊ

MANCAVE BARBERSHOP

MAR E TERRA

MARINA DA GLÓRIA

MECÂNICA DUTRA

NEVES CONTABILIDADE

OFICINA REVICAR (FILIAL)

OFICINA REVICAR (MATRIZ)

PAIOL BAR E RESTAURANTE

PEIXARIA CORES DO MAR

PIMPOLHO CALÇADOS

POLETO SUPERMERCADOS

PORTSERV SERVIÇOS PORTUÁRIOS

RHODES S/A

SIDERÚRGICA SANTA BÁRBARA

SUMEC SERVIÇOS MARÍTIMOS

THALE BAR

ZMA ESTRUTURAS METÁLICAS



REDES SOCIAIS

https://api.whatsapp.com/send?phone=5527998076744
https://t.me/milwardarquitetura
mailto:contato@milwardarquitetura.com
http://lattes.cnpq.br/1566323568074725
http://www.milwardarquitetura.com/
https://www.linkedin.com/in/felipemilward/
https://www.instagram.com/milwardarquitetura/
https://www.facebook.com/milwardarquitetura/
https://br.pinterest.com/milwardarquitetura/
https://www.youtube.com/channel/UCysktmzgsFrhkZw1KBZx_9w
https://www.homify.com.br/profissionais/4037581/milward-arquitetura
https://kuula.co/profile/milwardarquitetura
tel:27998076744
https://www.milwardarquitetura.com/ebookacidadequetemos


OBRIGADO!
M I L W A R D  A R Q U I T E T U R A


