
Planejamento dos territórios segundo parâmetros de 
sustentabi l idade e  inovação que v iabi l izem o 
desenvolvimento integrado regional, observadas as 
vocações socioeconômicas, culturais e ambientais. 

- Visitas técnicas a área, levantamento da legislação e 
entorno do projeto;
- Elaboração de estudos para requalificação de espaços 
públicos com base na identidade local regional;
- Elaboração de programa de necessidades;
- Elaboração de estudo conceitual;
- Elaboração de estudos de viabilidade técnica;
- Elaboração de projetos arquitetônicos;
- Apoio na realização de projetos complementares e no 
acompanhamento de obras;
- Apoio nas aprovações e licenciamentos juntos aos 
órgãos competentes. 



Centros Administrativos Regionais

RUA CHILE

Volumes Esquemáticos

Setor Administrativo

Área prevista: 13.920 m² 

Setor Parceria Privada

Área prevista: 20.940 m² 

LOCALIZAÇÃO
Londrina

  Concentração dos núcleos de Governo, serviços e 
Órgãos Estaduais, no mesmo espaço físico, tornando o 
atendimento mais fácil, integrado e eficiente.



Localizado na APA do Iraí, um 
espaço público no Município de 
Pinhais, projetado para atender a 
demanda da Região Metropolitana 

apresenta 
equipamentos voltados à ciência, 

educação, meio 
ambiente e agricultura: Centro de 
Referência de Agroecologia, 

Experimental da UFPR, 
Ciência, Parque das 

de Educação 
Estadual Profissional Newton Freire 
Maia e Granja Canguiri.

Espaço do Iraí

LOCALIZAÇÃO
Pinhais

 

de Curitiba.
 A área 

tecnologia, 

Fazenda 
Parque da 
Nascentes, Centro 



Mobiliário Urbano

LOCALIZAÇÃO
Colombo



Entorno do Aquário de Paranaguá

LOCALIZAÇÃO
Paranaguá

 Ordenamento dos espaços públicos no entorno do 
aquário com vistas à requalificação da paisagem e 
valorização do Centro Histórico. 



ESTAÇÃO NÁUTICA DE GUARATUBA

TERMINAL ILHA DO MEL - BRASÍLIA

LOCALIZAÇÃO
Guaratuba

      Paranaguá

Estruturas Náuticas



Entorno do Aquário de Paranaguá

Almirante Tamandaré

PARQUE ANÍBAL KHURY

PARQUE PALMITAL

Pinhais

LOCALIZAÇÃO

Parques Ambientais

LOCALIZAÇÃO



Diretrizes para que o empreendimento denominado Cidade da Polícia seja 
projetado de forma harmônica com a região a ser implantado, visando a melhor 
relação do edifício com o espaço público, respeitando e valorizando a paisagem 
urbana local, contribuindo também, para fortalecer o sentimento de 
pertencimento da população pelo novo equipamento. 

Parque das Águas

LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO

Entorno da Cidade da Polícia

Curitiba



Estrada Vale do Pirapó 

LOCALIZAÇÃO
Maringá

ESTRADA CÊNICA 
Fortalecimento do lazer e turismo na região e a criação 
de uma vitrine para a comercialização de produtos 
regionais.



LOCALIZAÇÃO
Farol



Santuário do Rocio

LOCALIZAÇÃO
Paranaguá



Posto de Informações Turísticas

LOCALIZAÇÃO
São José dos Pinhais
Aeroporto Internacional Afonso Pena
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