


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

Milward, 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.



Observar lugares. Admirar pessoas 
Imaginar espaços

Conhecer culturas 
Compreender sociedades 

Enaltecer naturezas
Apreciar detalhes. Desfrutar usos 

Conceber arquitetura
(DO 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

Apresentação



A Arquitetura manifesta-se tanto como atividade 
(arte e profissão), quanto como elemento físico 
(edificação, paisagem urbana, mobiliário), sendo 
assim, abrange o design/estilo (edificação, 
volumetria, forma), o contorno, o planejamento 
e o ordenamento urbano (urbanismo), o desenho 
de paisagem (paisagismo) e o desenho de 
mobiliário (desenho industrial).
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Primeiro juntou a emoção, o 
convívio humano. Segundo a 

necessidade de proteção. Terceiro 
a curiosidade. Quarto o 

conhecimento. Quinto a arte. No 
final é todo mundo pegando um 
tijolo e produzindo arquitetura.

(DO AUTOR)
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A origem da Arquitetura remonta à pré-história quando a
humanidade começou a dominar as técnicas de trabalhar com a
pedra, criando abrigos para proteger das intempéries e dos
predadores. A predisposição do Homem para a vida social e o
desenvolvimento da agricultura e da pecuária fez com que os
habitantes que antes usufruíam das cavernas e das primeiras
construções, criassem as aldeias, evoluíssem para os povoados e
mais tarde às cidades.
Etimologicamente, “arquitetura” advém do grego “Arkhé
Tékjton” (Construção Principal), referindo-se à atividade de proje-
tar e construir ambientes internos e externos para determinada
(s) finalidade (s). É uma ciência, visto que seu conhecimento
sistematizado é adquirido através da observação, identificação e
explicação de determinadas categoriais como a elaboração de
projeto, a organização de espaços e atividades, o agenciamento
de recursos, o ordenamento, a tecnologia e materiais e a estética,
que são formulados de forma metódica e racional.
A Arquitetura manifesta-se tanto como atividade (arte e
profissão), quanto como elemento físico (edificação, paisagem
urbana, mobiliário), sendo assim, abrange o design/estilo
(edificação, volumetria, forma), o contorno, o planejamento e o
ordenamento urbano (urbanismo), o desenho de paisagem
(paisagismo) e o desenho de mobiliário (desenho industrial).

Breve História
Arquitetura
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Todo o desenvolvimento da Humanidade apresenta profundas
modificações em ideias, interpretações, representações e até
mesmo no próprio pensamento filosófico. Tais mudanças afetam
a forma com que os indivíduos enxergam o mundo,
transformando a linha de raciocínio, rompendo paradigmas e
surgindo novas ideais. Deveras vezes, essa ruptura temporal
filosófica influenciou profundamente a forma com que a
arquitetura e áreas a fins se comportam, como por exemplo, a
transição do período Gótico (XII ao XV d.C.) para o Renascimento
(XIV ao XVI d.C.), onde no primeiro, a linha de pensamento
predominantemente teocêntrica deu lugar a um raciocínio mais
lógico e Humanista. Tanto a Arte quanto a Arquitetura
classificam esses períodos da História. Na Arquitetura, eles
representam os Movimentos ou Estilos Arquitetônicos e são
julgados em decorrência de suas características, entre outras,
conceituais, plásticas (volumétricas), funcionais, técnicas e
construtivas. Diversos desses estilos coexistiram por um tempo.

Destaca-se os principais Movimentos/Estilos/Épocas da Arquite-
tura:

ARQUITETURA NEOLÍTICA (8000 a.C. – 3000 a.C.): grupos nôma-
des que habitavam cavernas e construíam abrigos com materiais
vernaculares.
ARQUITETURA ANTIGA (6500 a.C. – 700)
• Arquitetura Sumérica (6500 a.C. – 1950 a.C.)
• Arquitetura Babilônica (4000 a.C. – 300 a.C.)
• Arquitetura Egípcia (4000 a.C. – 30 a.C.)
ARQUITETURA CLÁSSICA (700 a.C. – 400)
• Arquitetura Grega (700 a.C. – 300 a.C.)
• Arquitetura Romana (200 a.C. – 400)
ARQUITETURA MEDIEVAL (100 – 1300)
• Arquitetura Bizantina (330 – 1453)

Breve História
Arquitetura
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• Arquitetura Românica (900 – 1100)
• Arquitetura Gótica (1100 – 1300)
ARQUITETURA DA IDADE MODERNA (1300 – 1800)
• Arquitetura Renascentista (final do século XIV – 1500)
• Arquitetura Maneirista (1515 – 1600)
• Arquitetura Barroca (1500 – 1700)
• Arquitetura Colonial (1500 – 1822)
• Arquitetura Rococó (1700 – 1800)
• Arquitetura Neo (Neoclássica, Neogótica, Neocolonial) (1755 –

1830)
ARQUITETURA MODERNA (meados século XIX a 1950)
• Arquitetura Eclética (meados do século XIX – início do século

XX)
• Artes e Ofícios (1880 - 1910)
• Art Nouveau (1890 – 1910)
• Art Déco (1910 – 1939)
• Arquitetura Futurista (1910 -)
• Arquitetura Modernista – “Estilo Internacional” (1910 – 1950)
• Arquitetura Construtivista (1920 - 1930)
• Arquitetura Brutalista (1950 – 1960)
ARQUITETURA PÓS-MODERNA (1950 – 1990)
• Arquitetura Minimalista (1960 - )
• Arquitetura High-Tech (1970 - )
• Arquitetura Desconstrutivista (1980 - )
ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA* (atual): representa a abertura
de possibilidades do arquiteto utilizar do conceito e plástica da
forma que preferir, inserindo elementos arquitetônicos dos
diversos períodos aqui mencionados.

*Alguns autores não distinguem a Arquitetura Pós-Moderna da
Contemporânea.

Breve História
Arquitetura
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A Bauhaus é uma escola de artes plásticas, design e arquitetura
de vanguarda fundada em 25/04/1919 em Weimar, Alemanha,
pelo arquiteto Walter Gropius. Em 1925, ela foi transferida para
Dessau, também na Alemanha. Esta Escola é uma das maiores e
mais importantes expressões do Modernismo. Suas características
estão nos preceitos de funcionalidade, nas linhas retas e nas
formas simples, no visual minimalista da obra/objeto, em uso de
novos materiais pré-fabricados, pouca ou nenhuma decoração ou
adorno, uso da cor branca, etc. A Bauhaus influenciou diversos
arquitetos, artistas e designers, como Mies Van Der Rohe
(Alemanha, 1886 – 1969) e Oscar Niemeyer (Brasil, 1907 – 2012).
Em 1933, o governo nazista fechou a Escola pois alegava que a
mesma não seguia sua orientação política. Para os nazistas, ela
possuía uma frente comunista. Além disso, a consideraram “anti-
germânica” e não concordavam com seu estilo modernista.
Na arquitetura, a ação direta ou/e indireta da Bauhaus é
fortemente presente nos ideais e na linguagem da Arquitetura
Moderna e na Pós-Moderna.
Seu impacto sem precedentes nas décadas seguintes ao seu
fechamento foi fundamental para o desenvolvimento das artes e
da arquitetura na Europa Ocidental, na América (continente) e
até mesmo em Israel. A arquitetura (edifícios) e o urbanismo
(setorização dos serviços – residências, comércios, lazer,
indústrias, instituições etc – traçados de quadras e vias etc) do
Plano Piloto de Brasília foram projetadas sob tendências
modernistas e funcionais introduzidas pelo bauhasianismo.
Atualmente, a Bauhaus é considerada uma das melhores
universidades em ensino da arquitetura, design, música, mídia,
etc da Alemanha.
As principais características do Pós-Modernismo em diante, está
no estilo High Tech, no neobrutalismo, na sustentabilidade, no
futurismo e no uso de materiais vernaculares.

Inovação nas Artes
A Bauhaus
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A arquitetura sustentável é a busca por soluções que atendam ao
programa definido pelo cliente, às suas restrições orçamentárias,
ao anseio dos usuários, às condições físicas e sociais locais, às
tecnologias disponíveis, à legislação e à antevisão das
necessidades durante a vida útil da edificação ou do espaço
construído. Essas soluções devem atender a todos esses quesitos
de modo racional, menos impactante aos meios social e
ambiental, permitindo às futuras gerações que também usufruam
de ambientes construídos de forma mais confortável e saudável,
com uso responsável de recursos e menores consumos de
energia, água e outros insumos.
Para projetar edifícios e planejar urbanisticamente de forma
sustentável, entre outros, deve-se considerar os esquemas e a
implantação de edificações de forma específica para cada tipo de
clima e região, considerando fatores como insolação, clima, flora,
fauna, etc, a integração dos serviços de infraestrutura urbana
(transporte coletivo, rede de água, rede de coleta e tratamento
de esgoto, sistema de drenagem de água pluvial, rede de
distribuição de energia elétrica e gás etc), inclusão dos serviços
urbanos para moradores e turistas e necessidades dos usuários.

Sustentabilidade
Arquitetura
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Os povos nômadas que habitavam as cavernas há cerca de 8 mil
anos viram a necessidade de segurança (proteção contra os
predadores), convivência e produção de alimento, fazendo com
que desenvolvessem comunidades para habitar locais específicos.
Os primeiros sítios habitados e em seguida as grandes civilizações
conhecidas, como a da Suméria que se desenvolveu na região sul
da Mesopotâmia (atual Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates, por
volta de 6500 a.C. e 1950 a.C.) e é considerada a primeira
população urbana global, desenvolveram-se às margens de
regiões onde havia água, pois o solo era fértil e ainda existia a
facilidade de transporte e irrigação para uso na agricultura,
pecuária e para os habitantes.

O Urbanismo surgiu da necessidade de planejamento,
organização e gestão das cidades e compreende-se por ser uma
ciência humana aplicada de caráter multidisciplinar que dialoga
principalmente com a arquitetura, a paisagem, o design, a
sociologia e com políticas que visa planejar e organizar a cidade.
Ela lida simultaneamente com os estudos geográficos e
demográficos, com a setorização dos espaços, loteamento, com a
mobilidade urbana, com o ordenamento urbano etc. Aspectos
socioeconômicos, culturais e de turismo estão amplamente
vinculados ao urbanismo.
Compõe ainda esse ramo multidisciplinar do urbanismo, a
renovação (intervenção urbana surgida do pós-Segunda Guerra
cujos propósitos baseados no Modernismo visava reestruturar os
centros urbanos, modificando suas características conservadoras
para o contemporâneo), a revitalização (contrário à Renovação,
estabelecia princípios evidenciando o patrimônio histórico e a
reestruturação dos centros urbanos) e a requalificação urbana
(termo surgido no final da década de 1990 cujo objetivo é utilizar
ações de recuperação de espaços degradados, integrando
questões socioculturais, econômicas e ambientais).

Urbanismo
Sobre
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Em 1961, a jornalista estadunidense, Janes Jacobs, publicou um
livro titulado “Morte e Vida nas Grandes Cidades” no qual critica
duramente as políticas urbanas modernistas do século XX,
alegando que tal planejamento urbano rejeita a cidade pelo fato
desta preterir que os seres humanos convivem em comunidade.
Essa ação de negar a cidade apontada por Jacobs significada a
setorização racional da cidade (área para fins exclusivamente
residenciais ou comerciais ou industriais), a falta de área de
convívio social (praças, parques) etc.
Mais tarde, o arquiteto e urbanista, Jan Gehl, em um de seus
livros, titulado “Cidade Para As Pessoas” (2010), protesta sobre o
mesmo planejamento urbano modernista da segunda metade do
século que continua até hoje. Para ele, as cidades foram
projetadas e continuam sendo de forma a não favorecer a
mobilidade urbana, sendo a dimensão humana esquecida e
negligenciada, assim como as paisagens naturais, os espaços são
abarrotados de edifícios privativos setorizados e alto incentivo ao
uso de carro, aumentando a poluição sonora e atmosférica.
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.
Em “Cidade Para As Pessoas”, o autor norteia os planejadores
urbanistas para que a cidade seja elaborada de forma a distribuir
minuciosamente suas funções para garantir menor distância
entre elas (menos tempo e mais facilidade de deslocamento e
obsoleto o uso de determinados tipos de transportes), integrar
várias funções da cidade para garantir versatilidade e uso
contínuo, sustentabilidade, sensação de segurança, projetar o
espaço de forma a torna-lo convidativo ao pedestre, ciclista e
outros meios de transporte não motorizados, abrir espaço de
transição entre edifícios e espaço internos e externos e reforçar a
longa permanência no espaço público, tendo ele infraestrutura e
uso adequados.

Urbanismo
Sobre
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Um dos grandes estudiosos do urbanismo foi o acadêmico, Kevin
Andrew Lynch (1918-1984), no qual se destacou através de sua
pesquisa baseada na experiência de como os indivíduos
observam, compreendem e transitam pela paisagem urbana. Em
uma de suas obras, “A Imagem da Cidade” (1960), conclui que as
pessoas entendem as cidades formando mapas mentais e
dividindo-os em cinco elementos principais:

• Vias: logradouros, calçadas, ferrovias, ciclovias, entre outros
caminhos;

• Limites: são os contornos perceptíveis, tais como muros,
construções e a costa/litoral;

• Bairros: são seções relativamente grandes da cidade, distintas
por alguma característica que as identifica (como vias, praças,
rios/córregos, lagos, fragmentos florestais ou até mesmo o
tipo de uso – comercial, residencial, industrial etc);

• Pontos Nodais: pontos de convergência de pessoas, tais como
cruzamentos ou praças;

• Marcos: objetos peculiares (como edificações – hospital,
aeroporto, escola etc – ou monumentos – Convento da Penha,
Cristo Redentor, Arco do Triunfo) que podem ser utilizados
como ponto de referência.

Urbanismo
Sobre



18

Arquiteto Urbanista
Sobre

Antigamente, o arquiteto era muitas vezes também artista,
construtor, pintor, escultor, entre outros. Não havia distinção
entre a atividade do projeto (e suas ramificações) e a execução do
mesmo; tudo era subordinado à mesma figura: o mestre-
construtor. Isto ocorreu até o Renascimento (final do século XV a
meados do século XVI) onde a linha de pensamento sofreu
modificação. O Renascimento foi um movimento cultural, social,
artístico, religioso que surgiu na Europa (principalmente na Itália)
e que marcou a fase de transição da Idade Medieval para a Idade
Moderna. Este movimento representou uma profunda ruptura no
modo altamente teocêntrico e mergulhado no fanatismo
religioso para o despertar de uma esfera materialista e
antropocêntrica inspirada nos antigos valores greco-romanos. Foi
um período no qual houve a mudança do Divino para o Humano,
surgindo assim, o Humanismo. A partir de então, a Humanidade
voltou seus olhos à parte mais lógica – técnicas mais matemáticas
– e ramificou-se o campo de atuação do mestre construtor:
temos o arquiteto (elabora e executa projetos fazendo a junção
entre a funcionalidade, custo-benefício, material, usuário,
plasticidade e estética), o engenheiro (elabora e executa projetos
através de preceitos de técnicas e lógica), o artista, o escultor, o
pintor, o operário, entre outros.
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Arquiteto Urbanista
Sobre

O arquiteto e urbanista é o profissional tecnicamente capacitado
através dos conhecimentos adquiridos na academia e no
acompanhamento das execuções das obras em inteligência
espacial, sendo assim, competente para observar, interpretar e
compreender o processo de desenvolvimento, planejamento e
elaboração das cidades, das paisagens e das edificações como um
todo. Dessa forma, ele vincula a funcionalidade, às necessidades
do (s) usuário (s), o emprego de materiais, os avanços
tecnológicos, o aproveitamento responsável dos recursos naturais
(sustentabilidade), a qualidade estética juntamente ao custo-
benefício, gerando por fim um produto de qualidade: o projeto.
Logo, elaborando e administrando com qualidade e
responsabilidade, seja desta forma então atendida às expectativas
do (s) contratante (s), do (s) usuário (s), da cidade e do meio
ambiente.
A profissão existe formalmente no Brasil desde a fundação da
Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, no início do
século XIX. Em 1921, no Rio de Janeiro, surgiu a primeira
organização de classe titulada Instituto de Arquitetos do Brasil
(IAB) já objetivando discutir os direcionamentos da profissão e a
crescente urbanização no País. Através do Decreto Federal N°
23.569, de 11 de dezembro de 1933, o então presidente Getúlio
Vargas, criou o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA) que regulamentava o exercício das
referidas profissões até a criação da Lei N° 12.378 de 31 de
dezembro de 2010, sancionada pelo presidente da república, Luís
Inácio Lula da Silva, que instituiu o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU BR).
De acordo com o CAU, há no País mais de 160 mil arquitetos
urbanistas registrados.
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A Resolução N° 21, de 5 de abril de 2012, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU BR) dispõe sobre as
atividades, atribuições e campos de atuação profissionais do
arquiteto e urbanista:

• Projeto
• Execução
• Gestão
• Meio Ambiente e Planejamento Regional e Urbano
• Ensino e Pesquisa
• Atividades Especiais (laudos, vistorias, perícias, consultorias,

assistência técnica etc)
• Engenharia de Segurança do Trabalho (apenas para especial-

zação)

Dentre as áreas de atuação, encontram-se:

• Arquitetura de Edificações
• Arquitetura de Interiores
• Arquitetura Paisagística
• Arquitetura Efêmera e de Monumentos
• Urbanismo, Planejamento Territorial e Regional e Ocupação do 

Solo
• Sistemas Construtivos e Estruturais
• Conforto Ambiental
• Instalações e Equipamentos Prediais
• Topografia e Georreferenciamento
• Meio Ambiente
• Patrimônio Histórico-Cultural e Artístico
• Avaliação e Perícia de Imóveis
• Gestão
• Laudos e Relatórios
• Pesquisa e Ensino

Arquiteto Urbanista
Atuação
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Arquiteto Urbanista
Atuação

Os principais tipos de arquitetura, quanto ao tipo de uso e
ocupação do solo, divide-se em:

• Residencial (Unifamiliar e Multifamiliar)
• Comercial (Serviço e Escritório)
• Industrial
• Misto
• Corporativo
• Institucional
• Desporto e Lazer

Já a Resolução N° 51, de 12 de julho de 2013, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU BR) especifica as
atividades, atribuições e campos de atuação privativos dos
arquitetos e urbanistas e os que são compartilhados entre estes e
os profissionais legalmente habilitados em outras profissões
regulamentas.



22

O QUE O ARQUITETO E URBANISTA FAZ?

O arquiteto e urbanista é o profissional tecnicamente capacitado,
através dos conhecimentos adquiridos na academia e no
acompanhamento das execuções das obras em inteligência
espacial, sendo assim, competente para observar, interpretar e
compreender o processo de desenvolvimento, planejamento e
elaboração das cidades, das paisagens e das edificações como um
todo. 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. Logo, elaborando e
administrando com qualidade e responsabilidade, seja desta
forma então atendida às expectativas do (s) contratante (s), do (s)
usuário (s), da cidade e do meio ambiente.

QUANTO CUSTA?

Em média, o valor do projeto arquitetônico representa apenas de
2,5% a 4% do valor total de uma obra de grande porte e de 7% a
12% de uma obra de médio e pequeno porte.
O desperdício em uma obra onde não foi contratado um
arquiteto pode chegar a 30% do seu valor final.

QUANTO TEMPO LEVA?

Tanto o tempo de elaboração de projeto e o de execução variam.
Os principais motivos são:

• Quantidade de profissionais envolvidos para a elaboração;

Dúvidas frequentes
Arquitetura
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Arquiteto Urbanista
Atuação

• Dimensão, complexidade e nível de detalhamento para a
elaboração do projeto;

• Modificações no projeto exigidas pelo cliente;
• Tempo de avaliação do projeto na prefeitura municipal;
• Correções no projeto;
• Tipos de materiais empregados;
• Acesso ao local da obra;
• Tempo e clima;
• Número de operários;
• Capital disponível para investimento.

QUAIS SÃO OS TIPOS E AS ETAPAS DO PROJETO?

Os projetos de arquitetura são elaborados em fase. A fase
seguinte a anterior detém maiores informações técnicas e assim
por diante. Nos projetos de Arquitetura de Edificações, por
exemplo, temos o Estudo Preliminar, em seguida o Anteprojeto,
posteriormente o Projeto Legal e por fim o Projeto Executivo. Na
fase de Estudo Preliminar, ocorre e apresentação do projeto até a
concordância pelo cliente da proposta. Estando ela conforme sua
exigência, passamos para a fase seguinte, do contrário,
modificamos o projeto. Uma vez o projeto aprovado, não há mais
modificações no mesmo (a não ser que seja recalculado o valor
de serviço).

COMPÕEM O PROJETO DE ARQUITETURA DE EDIFICAÇÕES

• Planta de Situação / Localização do Terreno
• Planta de Implantação / Locação da Edificação no Terreno
• Plantas Baixas dos Pavimentos
• Planta de Cobertura
• Cortes Transversal e Longitudinal
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• Elevações (Fachadas)
• Volumetria (3D) da edificação
• Detalhamento
• Quadro de Índices Urbanísticos
• Quadro de Áreas
• Quadro de Esquadrias

Os principais projetos complementares de edificações dividem-se
em:

• Projeto Estrutural
• Projeto Hidrossanitário (hidráulico e esgoto sanitário)
• Projeto Elétrico
• Projeto de Telefonia, Rede e Dados
• Projeto de Automação
• Projeto de Luminotécnica
• Projeto Topográfico
• Projeto de Arquitetura de Interiores
• Projeto de Arquitetura Paisagística
• Projeto de Condicionamento e Conforto Acústico
• Projeto de Condicionamento, Exaustação e Ventilação Forçada

de Ar
• Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios
• Projeto de Circulação Vertical (elevadores)
• Projeto de Circulação Horizontal (esteiras rolantes)

COMPÕEM O PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES

• Projeto de Levantamento Arquitetônico (caso a edificação /
ambiente já exista)

• Projeto de Reforma
• Projeto de Ambientação / Disposição dos Mobiliários

Dúvidas frequentes
Arquitetura
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Arquiteto Urbanista
Atuação

• Projeto de Pontos Hidrossanitários
• Projeto de Pontos Elétricos, de Internet e de Dados
• Projeto de Automação
• Projeto de Iluminação
• Projeto de Forro de Teto
• Projeto de Paginação de Piso
• Projeto de Marcenaria
• Projeto de Cores e Revestimentos

COMPÕEM O PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA

• Projeto Topográfico
• Projeto de Edificações e Vias (ruas, avenidas) existentes
• Projeto Botânico
• Projeto de Paginação de Piso
• Projeto de Iluminação
• Projeto de Mobiliário Urbano
• Projeto de Pontos Elétricos, de Dados, de Internet, de Telefonia

e de TV
• Projeto de Pontos Hidrossanitários, de Drenagem e de

Irrigação

O projeto paisagístico divide-se em:

• Plano de Massas (proposta de ocupação da área com a
localização e dimensão estimada para os diferentes usos, as
interligações necessárias e a volumetria da vegetação em sua
fase adulta);

• Projeto (delimitação dos pisos e definição das espécies
vegetais, equipamentos de lazer, mobiliário urbano, pontos de
água e de luz);
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• Memorial Descritivo (descrição da forma de ocupação do
terreno, suas relações com o meio no qual está inserido,
explicando as razões e critérios que levaram à adoção das
soluções.

COMPÕEM O PROJETO DE URBANISMO

• Relatório de Vistoria do Terreno
• Planta de Localização do Terreno no Município
• Memorial do Partido Urbanístico
• Projeto de Topográfico
• Projeto de Sistema Viário
• Projeto de Sistema de Água Potável
• Projeto de Sistema de Saneamento
• Projeto de Rede Elétrica
• Projeto de Rede de Iluminação
• Projeto de Gás Combustível
• Projeto de Telefonia
• Projeto de Zoneamento e Parcelamento do Solo
• Projeto de Edificações Existentes e a Construir
• Projeto de Arquitetura de Edificações
• Projeto de Arquitetura Paisagística

O projeto urbanístico divide-se em:

• Programa de Projeto: trata-se da sistematização das
necessidades funcionais e sociais que caracterizam um tema de
projeto. Neste manual, o programa refere-se aos projetos de
arquitetura e urbanismo;

• Projetos de Urbanização: Urbanismo, Terraplenagem,
Paisagismo, Drenagem, Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário, Eletricidade e Telefonia;

Dúvidas frequentes
Arquitetura
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Arquiteto Urbanista
Atuação

• Projetos de Edificação: Arquitetura, Estrutura e Fundações,
Instalações Hidrossanitárias, Elétrica, Gás Combustível e
Telefonia



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.



PARTE B
MILWARD ARQUITETURA
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FELIPE MILWARD

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.

Perfil Pessoal
Sobre
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Perfil Pessoal
Sobre

“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.

Perfil Profissional
Sobre
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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

Oferecidos
Serviços
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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.

Principais Áreas
Arquitetura
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Principais Áreas
Arquitetura

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.

Arquitetura
Áreas
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Portfólio Profissional
Sobre

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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Portfólio Profissional
Sobre

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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Portfólio Profissional
Sobre

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

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

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

Portfólio Profissional
Sobre
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Portfólio Profissional
Sobre

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

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

RESIDÊNCIA ZMG
(JARDIM LA SALLE, TOLEDO – PR)

Portfólio Profissional
Sobre
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Portfólio Profissional
Sobre

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)

Portfólio Profissional
Sobre
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Portfólio Profissional
Sobre

RESIDÊNCIA TZ 
(INTERLAGOS, VILA VELHA - ES)

RESIDÊNCIA TZ 
(INTERLAGOS, VILA VELHA - ES)
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Portfólio Profissional
Sobre

RESIDÊNCIA AN
(VILA INDUSTRIAL, TOLEDO – PR)

RESIDÊNCIA AN
(VILA INDUSTRIAL, TOLEDO – PR)
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Portfólio Profissional
Sobre

RESIDÊNCIA MHSC 
(ILHA DOS BENTOS, VILA VELHA – ES)

RESIDÊNCIA LMC
(BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA, VILA VELHA – ES)
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REESTRUTURAÇÃO URBANA DO CANAL DE GUARANHUNS (TRECHO GAIVOTAS) – PROJETO SOCIAL
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA – ES)

Portfólio Profissional
Sobre

REESTRUTURAÇÃO URBANA DO CANAL DE GUARANHUNS (TRECHO GAIVOTAS) – PROJETO SOCIAL
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA – ES)
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REESTRUTURAÇÃO URBANA DO CANAL DE GUARANHUNS (TRECHO GAIVOTAS) – PROJETO SOCIAL
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA – ES)

Portfólio Profissional
Sobre

REESTRUTURAÇÃO URBANA DO CANAL DE GUARANHUNS (TRECHO GAIVOTAS) – PROJETO SOCIAL
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA – ES)
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REESTRUTURAÇÃO URBANA DA PRAÇA RAIMUNDO FREIRE – PROJETO SOCIAL
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA – ES)

Portfólio Profissional
Sobre

REESTRUTURAÇÃO URBANA DA PRAÇA RAIMUNDO FREIRE – PROJETO SOCIAL
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA – ES)
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REESTRUTURAÇÃO URBANA DO BECO FRANCISCO BORGES – PROJETO SOCIAL
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA – ES)

REESTRUTURAÇÃO URBANA DO BECO FRANCISCO BORGES – PROJETO SOCIAL
(PRAIA DAS GAIVOTAS, VILA VELHA – ES)

Portfólio Profissional
Sobre
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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;

Ética e Legalidade
Sobre
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Ética e Legalidade

• 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.

Sobre
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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.

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 acreditar ser o mais apropriado.
Tais serviços variam de acordo com o projeto a ser solicitado.

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

É possível ainda acordar os itens posteriormente ao fechamento
do Contrato, estando eles sujeitos aos reajustes e orçamentos
complementares.

Grupos , Valores e Planos
Sobre
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Milward Arquitetura?
Por que a

POR QUE ESCOLHER A

MILWARD ARQUITETURA?

1. Concretizo as necessidades e desejos dos indivíduos no que
tange ao espaço físico da cidade;

2. Observo, analiso e compreendo a performance dos ambientes
naturais e edificados e da sociedade;

3. Proponho soluções espaciais adequadas com seu uso;
4. Dimensiono os ambientes conforme exigências e expectativas

dos usuários e clientes;
5. Analiso a melhor forma de implantar as vias de acesso e

circulações interna e externa, horizontal e vertical;
6. Vinculo técnica, funcionalidade, criatividade e estética para

propor e solucionar problemas;
7. Aproveito os recursos naturais (insolação, ventilação,

iluminação natural, reutilização de água pluvial, aquecimento
solar ou placas fotovoltaicas);

8. Assevero a salubridade, proporcionando saúde e bem-estar
aos usuários;

9. Aplico materiais, revestimentos e técnicas-construtivas de
forma coerente e eficiente;

10. Atenuo os erros na execução do projeto;
11. Economizo materiais, tempo e mão-de-obra na execução do

projeto;
12. O produto gerado possui validade legal pelo Conselho de

Arquitetura e Urbanismo e pelos Órgãos Públicos;
13. Agrego valor ao seu objeto (imóvel, mobiliário etc) de forma

que o retorno com o investimento é imediato.
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