
“O mundo não deve ter fronteiras, mas horizontes” André de Botton.

“The world should have no borders, but horizons” André de Botton.
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Horizontes

Horizontes Arquitetura e Urbanismo é uma 

empresa de projetos de arquitetura, urbanismo 

e engenharia com sede em Belo Horizonte e 

atuação em todo o Brasil, especialmente no 

estado de Minas Gerais. A empresa foi fundada 

em 2002 e é dirigida por três arquitetos: 

Gabriel Velloso, Luiz Felipe de Farias e Marcelo 

Palhares. 

As áreas de atuação da Horizontes abrangem 

os diversos segmentos da arquitetura e 

urbanismo.

Horizontes = Perspectiva ou probabilidade de 

desenvolvimento, de progresso, de melhoria.

Certificada ISO 9001–Gestão da Qualidade. 

Associada ao GEMARQ – Grupo de Empresas 

Mineiras de Arquitetura e Urbanismo

“Horizontes Arquitetura e Urbanismo” is a design 

firm focused on architectural, urbanism and 

engineering projects, based in Belo Horizonte 

and operating throughout Brazil, mainly in the 

state of Minas Gerais. 

The firm was founded in 2002 and is headed by 

three partners: Gabriel Velloso, Luiz Felipe de 

Farias and Marcelo Palhares.

Horizontes specialise in all segments of 

architecture and urbanism.

Horizontes = horizons = perspective of develop-

ment, progress, improvement.

Certified to ISO´s 9001 management system 

standards.    Associated to GEMARQ 
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Nós acreditamos que as intervenções 

arquitetônicas e urbanísticas devem ser 

duradouras, pois e causam grande impacto na 

vida das pessoas.

Entendemos que intervir nas cidades e no 

espaço público é uma enorme responsabilidade.

Por isso, focamos nosso trabalho na qualidade 

técnica / construtiva, relação com vizinhança 

e espaços públicos, privilegiando o contato 

social e a durabilidade dos edifícios e das 

intervenções urbanas. 

Nosso objetivo, em cada projeto, é contribuir 

para construir cidades mais bonitas e 

agradáveis, influenciando positivamente na 

melhoria da qualidade de vida das pessoas e 

na construção de um legado para as cidades.

O que queremos para o futuro 

What we want for the future

We understand that both architecture and urban 

development in public spaces and the city as 

a whole have long lasting effects on people’s 

lives, hence we consider it a huge responsibility.

Therefore, we focus our work on quality 

construction and seamless integration within 

the surrounding landscape, being mindful 

at the same time of social interaction and the 

long lasting effects of buildings and urban 

developments on people’s lives.

Our projects aim at improving quality of life and 

creating urban environments with visual appeal 

and functionality for generations to come.
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Nossa equipe acredita que o resultado de cada projeto deve ser único e contribuir 

para transformar as cidades para melhor. Para alcançar estes objetivos e manter 

a equipe atualizada, incentivamos um ambiente de trabalho criativo e desafiador, 

estimulando a realização de pesquisas e workshops de projeto, onde estudamos 

intervenções alternativas para o mercado e o futuro das cidades.

Equipe

Team

Our team believes that every project should be unique and contribute in the 

improvement of the urban environment. In order to achieve this, and keep the team 

up to date, we encourage a creative and challenging work environment. We also 

participate in stimulating research and design workshops exploring alternative 

developments for the market and the future of urban development.

Temos grande experiência no desenvolvimento de projetos para clientes de todo 

o Brasil, e também exterior (Peru e EUA). Atendemos a clientes pessoas físicas, 

jurídicas, construtoras, incorporadoras, prefeituras, governos e orgãos estaduais 

e federais, universidades públicas e privadas, etc.

Operation

We have extensive experience in developing projects for clients from all over Brazil 

and abroad, such as Peru and USA. We serve individual clients, corporations, 

builders, developers, municipalities, state governments, public and private 

universities and other institutions of the like.

Atuação
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Edificações                            
Metodologia de Projeto

Nossa proposta é oferecer um conjunto 

completo de serviços, envolvendo todas as 

etapas necessárias para execução da obra 

(desde o estudo de viabilidade até a fiscalização 

de obra). 

A contratação de todos os serviços, 

centralizados e gerenciados por uma equipe, 

garante a correta compatibilização dos 

trabalhos, além do controle de qualidade, 

prazos e investimentos.

A experiência em todas as etapas do processo 

agrega conhecimento sobre a realidade do 

mercado, permitindo que a equipe seja capaz 

de dialogar com o cliente, entendendo e 

adaptando suas necessidades para soluções 

realizáveis e lucrativas.

Serviços: Arquitetura (terraplanagem, paisagis-

mo, comunicação visual, acústica, restauração, 

etc); Engenharias (Cálculo estrutural, Insta-

lações elétricas e hidrossanitárias, prevenção e 

combate a incêndio, climatização, etc); Planil-

has de orçamentos; Aprovações em órgãos le-

gais; Compatibilização e coordenação de pro-

jetos; Acompanhamento e fiscalização de obra.

Building  | Design Methodology

Our proposal is to offer a complete set of 

services involving all the necessary stages for 

construction, from the feasibility study to site 

supervision.

The organisation and management of all stages 

of a project by one team ensures that time goals, 

budgets, design compatibility & coordination 

and quality requirements are met.

Our experience equips us with a vast 

knowledge of the market which allows the team 

to communicate with the customers, understand 

their individual needs and provide profitable 

and feasible solutions.

Services: Architecture (Earthmoving Works, 

Landscaping, Visual Communication, Acoustics, 

Restoration, etc); Engineering (Structural 

Calculations, Water Supply & Sanitary & 

Electrical Installations, Passive & Active Fire 

Protection, Air Conditioning, etc); Budgets; 

Permits; Project Compatibility & Coordination, 

Site Monitoring & Supervision.

Estudo de Viabilidade

Estudo Preliminar / Anteprojeto

Projeto Básico / Projeto Legal

Projeto Executivo - Detalhamento Construtivo

Acompanhamento ou fiscalização de obra

2

3

4

5

6

Feasibility Study

Preliminary Study / Schematic design

Design Development / Building Permit

Construction Drawings & Details / Construction 
Documentation Phase

Site monitoring & supervision

Levantamento de dados do terreno e escopo1
Site Analysis and Scope of Works

Fases de Projeto
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Institucionais: Edifícios comerciais, corporativos, 
sedes de empresas, centros tecnológicos, centros de 
pesquisa, etc. 

Institutional Buildings: Commer-cial & Corporate 
Buildings, Company Headquarters, Technology Centers 
& Research Centers, etc.

Culturais: Museus, teatros, auditórios, centros culturais, 
espaços de eventos, exposições, cenários, etc.

Cultural Buildings: Museums, Theaters, Auditoriums, 
Cultural Centers, Event Venues, Exhibitions, Sceneries 
etc.

Serviços: Clubes, estádios, espaços esportivos, 
hotéis, creches, escolas, universidades, terminais 
de transporte, centros de saúde, hospitais, centros 
comerciais, restaurantes, etc.

Residential Buildings: High & Low Rise Residential Build-
ings, Houses, Lofts, etc.

Residenciais: Edifícios residenciais verticais, edifícios res-
idenciais horizontais, lofts, casas, etc.

Industriais: Fábricas, indústrias, edifícios para minera-
doras, restaurantes industriais, oficinas, galpões, etc.

Industrial Buildings: Factories, Industrial Complex-
es, Mining Build-ings, Industrial Restaurants, Offices, 
Sheds, etc.

Edificações                            
Culturais | Institucionais | Residenciais | Serviço | Industriais 

Service Buildings: Clubs, Stadi-ums, Sport Centers, 
Hotels, Kinder-gartens, Schools, Universities, Transport 
Hubs, Health Centers, Hospitals, Shopping Centers, 
Restaurants, etc.

AlutecEdifício Arnaldo
Edifício Varandas
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Pavilhão Esportivo Minas
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Estudo de Viabilidade

Levantamento de dados da população em 

processo participativo

Estudo Preliminar

Projeto Básico / Projeto Legal

Projeto Executivo - Detalhamento construtivo

Feasibility Study

Social and Technical Surveys with the Participation of 
the Public

Schematic Design

Design Development / Building Permit

Construction Drawings & Details / Construction 
Documentation Phase

Acompanhamento ou fiscalização de obra
Site monitoring & supervision

Levantamento de dados do terreno e escopo
Site Analysis and Scope of Works

Reuniões com a comunidade

Meetings with the Community

2

3

4

5

6

7

1

Fases de Projeto
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Sociais                            
Metodologia de Projeto

Projetos de interesse social eficientes envolvem 

fases preliminares de levantamento de dados 

da população e participação popular durante 

o processo de projeto. Estas etapas são 

fundamentais para desenvolvimento de projetos 

adequados para as reais necessidades da 

população. 

Desenvolvemos os projetos de arquitetura, 

engenharia e gerenciamento dos trabalhos 

técnicos sociais. Nossa experiência acumulada 

e o gerenciamento centralizado dos trabalhos 

garantem resultado e eficiência para municípios, 

estado e investidores, sem deixar de ouvir e 

respeitar os interesses das comunidades.

Serviços: Levantamentos e diagnósticos técnico 

sociais; Processo participativo; Arquitetura 

(terraplanagem, paisagismo, comunicação 

visual, acústica, restauração, etc); Engenharias 

(Cálculo estrutural, Instalações elétricas e 

hidrossanitárias, prevenção e combate a 

incêndio, climatização, etc); Planilhas de 

orçamentos; Aprovações em órgãos legais; 

Compatibilização e coordenação de projetos; 

Acompanhamento e fiscalização de obra.

Social   | Design Methodology

In order to be effective, projects of social interest 

should include preliminary stages of population 

data surveys which require the public’s 

participation. This is critical in developing 

projects appropriate to the specific needs of the 

population. 

We carry out the architectural and engineering 

projects and manage the required social 

technical works. 

Our accumulated experience and centralised 

management of the projects guarantee a 

positive outcome for investors, regions and the 

country overall, without neglecting community 

interests.

Services: Social surveys and technical 

diagnostics; Participatory process; 

Architecture (earthworks, landscaping, visual 

communication, acoustics, restoration, etc); 

Engineering (Structure, Sanitary system, 

Electrical, fire fighting design, air conditioning, 

etc); Budgets; Permits; Compliance and project 

coordination; Monitoring and supervision work.
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Conjunto Santa Lucia - Bicão

Espaços públicos: Praças, parques, recuper-
ação de áreas degradadas, áreas esportivas, 
etc.
Urban Spaces: Urban Squares, parks, renova-
tion of degraded areas, sports plazas, etc.

Urbanizações: Urbanização de vilas e favelas, 
renovação de áreas degradadas, realocação de 
comu-nidades, etc

Urban Developments: Slum & Village Developments, 
Restoration of Degraded Areas , Community Reloca-
tion, etc.

Habitação social: Conjuntos habitacionais, 
Minha Casa Minha Vida, casas populares, etc.

Public Housing: Public Housing Complexes, 
Public Houses includ-ng collaboration with 
relevant Housing Programmes such as ” Minha 
Casa Minha Vida”.

Sociais                                    
Espaços Públicos | Urbanização | Habitação Social   
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Fases de Projeto

Urbanismo                            
Metodologia de Projeto

Os projetos de urbanismo e infraestrutura 

demandam grande conhecimento local, 

incluíndo identificação de restrições 

topográficas, legais, ambientais e sociais, 

além de estudos e diagnósticos das situações 

geográficas e sociais.

A Horizontes desenvolve e gerencia todas 

as etapas preliminares necessárias para 

desenvolvimento de estudos de viabilidade, 

até os processos de projetos de parcelamento, 

aprovação e detalhamento de projetos 

executivos de urbanização.

Projetos de Urbanismo: Estudo urbanístico, 

parcelamento do solo, plano diretor e projeto 

de urbanização; Engenharia (Terraplanagem, 

contenção, rede elétrica, geométrico de vias, rede 

de água, esgoto, drenagem, estações de tratamento, 

pavimentação, etc); Aprovação nos órgãos legais; 

Planilhas de orçamento; Compatibilização de projetos 

e coordenação de projetos; Acompanhamento de 

obra e fiscalização de obra.

Urbanism  | Design Methodology

Urban    planning    and infrastructure demands 

great local knowledge, including identification 

of topographic, legal, environmental and 

social constraints, in addition to studies and 

assessments of geographical and social 

situations.

Horizontes develop and manage all preliminary 

steps necessary for the development of 

feasibility studies, including implementation 

of zoning project processes, approval and 

detailed documentation of executive urban 

design projects.

Urban projects: Urban study, division of land, 

master plan and urban design; Engineering 

(Earthworks, structure and Geotechnical 

containment; Electrical Network; Street Layout; 

Sewage system, Drainage, Paving, etc); Permits; 

Budgets; Project Compatibility & Coordination; 

Site monitoring & supervision.

Estudo de Viabilidade

Estudo Urbanístico Base

Parcelamento do solo

Executivo de Urbanismo

Projetos de Urbanização

Feasibility Study

Urban schematic design

Zoning

Urban construction documentation phase

Urban Development Projects

Levantamento de dados do terreno
Site Analysis and Scope of Works

Aprovação em órgãos legais 
Permit
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Condomínio Santa Luzia

Urbanismo                              
Urbanizações | Desenho Urbano 

Desenho Urbano: Praças, parques, praças, equipamentos 
públicos, mobiliário urbano, etc.

Urban Design: Squares, Parks, Public Facilities, Street 
Furniture etc.

Urbanização: Loteamentos, urbanização, arruamento e infraestru-
tura, parques tecnológicos, parques industriais, etc.

Urbanization: Allotment, Urbanization, Street Layout & 
Infrastructure, Technological & Industrial Parks, etc.



+55 31 2535-2611

horizontesarquitetura.com.br
email@horizontesarquitetura.com.br

facebook.com/Horizontes.Arquitetura.Urbanismo

instagram.com/horizontesarquitetura

linkedin.com/company/horizontes-arquitetura-e-urbanismo

twitter.com/horizontesarq

uk.pinterest.com/horizontesarq/


