
Conheça Arboville,
um conceito urbanístico 
que irá transformar a 
maneira de se viver no 
Vale do Paraíba 

O FUTURO
É O SONHO 
Arboville é 
realidade



NIKOLA TESLA

Seus trabalhos 
são como 

sementes para 
o futuro. 

Seu dever é 
lançar as bases 

para aqueles 
que estão por 

vir e apontar o 
caminho. 
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ENTREVISTA HENRI MICHEL DE FOURNIER

Morar perto de todos os 
serviços essenciais, ou 
melhor, ter a opção de ir 
com as próprias pernas, 
é um privilégio.

Quando o Arboville foi 

pensado, buscou-se o 

que havia de melhor em 

termos de urbanismo, e foi 

assim que a DEF Projetos 

(De Fournier e Associados) 

foi escolhida para fazer o 

trabalho. Responsável por 

projetar o complexo, aplicou 

em todo o empreendimento, 

os pilares mais importantes 

na abordagem urbanística – 

destacadas como a essência 

de seus principais trabalhos: 

eficiência, controle, 

equilíbrio, acesso, mobilidade, 

diversidade, vitalidade e 

resiliência. 

Nesta entrevista, Henri 

Michel De Fournier, sócio 

fundador da DEF Projetos, 

nos conta um pouco mais 

sobre o complexo Arboville e 

como este conceito de ‘nova 

centralidade’ é aplicada ao 

empreendimento. Confira:

Qual a sua participação e 
a da DEF neste projeto? 

Em nosso escritório, temos 

diversos projetos acontecendo 

concomitantemente. 

Procuro participar de todos 

eles, reunindo-me com os 

sócios que coordenam cada 

um desses trabalhos. No 

caso do desenvolvimento 

do Arboville, trabalhei 

diretamente com André 

Lompreta e Rodrigo Rinaldi, 

sócios que lideram este 

projeto desde o início. Junto 

com eles, participei da 

realização do diagnóstico 

e do desenvolvimento dos 

conceitos, em conjunto 

com uma notável equipe 

de arquitetos da DEF e de 

consultores externos. Além 

disso, estive presente em 

reuniões de coordenação com 

a Construtora Terra Simão 

e a Prefeitura Municipal de 

Jacareí tratando do projeto 

nas suas diversas áreas de 

abrangência.  

Como você explicaria o 
que é este conceito de 
“nova centralidade”?
Os modelos elaborados 

pela geração do Lúcio 

Costa e do Niemeyer 

tiveram êxito em diversos 

aspectos, mas não 

logravam criar espaços 

que promovessem o 

encontro das pessoas. 

Basta ver o projeto de 

Brasília; a Esplanada 

tem seu valor, mas a 

dimensão esfacela qualquer 

possibilidade de abrigo 

à escala humana. As 

centralidades nada mais 

são do que as famosas 

esquinas, licença poética, 

por que não?

Qual a sua visão deste 
novo conceito?
Não dá para afirmar que 

é novo, mas sim podemos 

dizer que se trata de uma 

redescoberta. Observamos 

isso em todas as grandes 

cidades na figura da 

valorização do pedestre e 

na promoção da bicicleta, 

na multiplicidade de usos e 

na complementaridade entre 

esses na escala do pedestre.

Quais os benefícios de 
novas centralidades bem 
planejadas nos municípios?
Morar perto de todos os 

serviços essenciais, ou 

melhor, ter a opção de ir 

com as próprias pernas, é 

um privilégio. Não só para o 

morador ou para o usuário da 

centralidade, mas também 

para as outras localidades, 

uma vez que faz com que 

a relação entre as diversas 

partes do município ocorra 

para além da obrigação dos 

movimentos pendulares. 

Precisamos otimizar o 

cotidiano e abrir tempo 

para o extraordinário. E as 

centralidades devem atender 

a ambas as funções. 

O que torna o 
Arboville atraente? É 
possível afirmar que o 
empreendimento segue 
à risca este conceito de 
“nova centralidade”?
Esse projeto é emblemático 

sob o ponto de vista das 

propriedades. Coloca o 

indivíduo e a natureza 

no centro da discussão. 

O complexo tem um 

deflagrador que segue dentro 

da perspectiva das políticas 

tradicionais, de emprego e 

renda, setor industrial junto 

à rodovia Presidente Dutra. 

Isso é bom se pensarmos 

nas mudanças em que o 

nosso mundo está inserido. 

Por isso, cabe destacar que 

o Arboville também é um 

campo fértil para as novas 

economias, orientadas pelas 

mídias sociais e prestação de 

serviços.

Como podemos classificar o 
empreendimento? Se trata 
de uma nova centralidade?
Pela escala, poderia se 

tratar de uma cidade. Na 

Europa, toda aglomeração 

de mais de 20 mil 

habitantes é considerada 

cidade. Certamente não é 

www.arboville.com.br
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um condomínio. Bairro é 

mais apropriado. Quando 

observamos o Arboville 

inserido no contexto de 

Jacareí e São José dos 

Campos, fica fácil perceber 

que essa área próxima dos 17 

milhões de m² é, com alguma 

visão de futuro, o quadrante 

que falta para consolidar essa 

nova região metropolitana.

Conte-nos um pouco sobre 
a expertise da DEF Projetos 
e seu histórico profissional.

A DEF se particulariza por 

sua forte visão empresarial 

e pela eficiência e total 

comprometimento em atingir 

as metas definidas pelos seus 

clientes. Desde a fase inicial de 

conceituação e dos estudos de 

viabilidade preliminar, passando 

pelos licenciamentos, projetos 

de execução, detalhamento, 

coordenação dos demais 

projetos complementares 

e pelo acompanhamento 

arquitetônico das obras, a DEF 

dispõe de diversas equipes 

de arquitetos e urbanistas 

que podem atender às 

especificidades de uma vasta 

gama de projetos, tais como:

 

NO URBANISMO

• Novas comunidades  

  planejadas;

• Intervenções em vazios 

  urbanos;

• Loteamentos e condomínios;

• Resorts, resorts urbanos,  

  marinas e waterfronts;

• Projetos eco sustentáveis.

NA ARQUITETURA

• Empreendimentos residenciais,  

  comerciais e corporativos;

• Empreendimentos hoteleiros, 

  spas, centros de convenções e 

  de eventos;

• Grandes áreas de varejo, 

  serviços e de infraestrutura de 

  apoio;

• Empreendimentos eco 

  sustentáveis em todas  

  as áreas.

  www.defprojetos.com

Arboville 
também é um 
campo fértil 
para as novas 
economias.

SAIBA MAIS 
SOBRE A DEF 
PROJETOS 
(DE FOURNIER 
E ASSOCIADOS)

A DEF Projetos foi fundada 

em 1986, a partir da minha 

experiência internacional, 

sendo eu o arquiteto 

titular da empresa. Desde 

então, a DEF conta com 

dois escritórios, no Rio de 

Janeiro e em São Paulo, que 

congregam diversas equipes 

de arquitetos e urbanistas, 

organizados em núcleos 

de produção, que atendem 

tanto o mercado nacional 

quanto o internacional. Nossa 

atuação, que está entre as 

maiores do país no setor, 

estende-se a todas as regiões 

do Brasil e está voltada ao 

urbanismo e à arquitetura. O 

foco em projetos urbanos é 

na criação e desenvolvimento 

de bairros sustentáveis. 

Na arquitetura atua para 

os principais segmentos do 

mercado imobiliário, incluindo 

projetos hoteleiros, turísticos 

e de grandes equipamentos 

urbanos.

Com atuação também 

no exterior, a DEF tem 

crescentemente se inserido 

no competitivo mercado dos 

grandes escritórios de projetos 

globalizados, em parte devido 

à experiência adquirida no 

mercado interno brasileiro, de 

proporções continentais, e em 

parte como consequência das 

concorrências internacionais 

nas quais têm se destacado. 

Desta forma, a empresa tem 

expandido a sua presença para 

outros países da América, além 

da África, Europa e Oriente 

Médio.

www.arboville.com.brPROJETO
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O futuro É 
LOGO AQUI
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O futuro
JÁ COMEÇOU
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Centralidade 
é, em sua 
essência, a 
promoção do 
encontro, da 
experiência e 
das trocas.

As cidades são uma mistura 

de espaços naturais, rurais e 

urbanos, mas, sobretudo, são 

espaços humanos, feitos por 

pessoas e para as pessoas. 

Os novos tipos de relações 

sociais propiciados primeiro 

pelos transportes, e depois 

pelo mundo virtual, deram 

a impressão de que as 

cidades, enquanto espaço 

físico de encontro e convívio, 

deixassem de ser um lugar 

“privilegiado”, mas isso é um 

grande equívoco. 

Hoje, as cidades são possíveis 

dentro da perspectiva de 

que pode se viver mais 

afastado, tendo ainda a cidade 

como uma opção, e não 

uma necessidade. Isso, em 

princípio, não é um problema 

se for uma exceção, não a 

regra. 

Jamais as cidades devem ter 

a intenção de enfraquecer os 

www.arboville.com.br

laços sociais, muito pelo 

contrário. A escala da 

centralidade deve ser 

mensurável, tangível e 

atender aos aspectos da 

cidade. Já a escala biológica 

humana está relacionada 

aos aspectos cotidianos e 

a capacidade de realizar 

determinada tarefa sem 

precisar de energias externas. 

É entender e aplicar a ideia de 

que andando a pé é possível 

alcançar a padaria, a farmácia, 

o posto de saúde, a creche, 

a escola, a praça pública, um 

parque. 

Assim, a centralidade é, em 

sua essência, a promoção 

do encontro, da experiência 

e das trocas. É promover 

à vida social, um conjunto 

de experiências cotidianas 

com alguns momentos 

extraordinários.

Nesse sentido, o Arboville 

vem oferecer a implantação 

de uma nova centralidade, 

proporcionando um vínculo 

com o lugar, o sentido de 

pertencimento. 

Os desdobramentos do 

conceito de nova 

centralidade interagem, 

invariavelmente, com as 

reflexões de zoneamento 

e uso do solo, mobilidade 

urbana, economia de 

recursos naturais, saúde 

pública, entre outros 

aspectos.
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o projeto 
urbano 

também é 
um projeto 

de paisagem, 
entendido 
como um 

sistema 
dinâmico. 

futuro E
MOBILIDADE
URBANA
O Arboville foi pensado 

como um empreendimento 

sustentável em termos 

econômicos, social e, 

sobretudo, ambiental. Ao 

pensar em qualidade de vida, 

é possível afirmar que, devido 

ao fato da região ter belas 

áreas preservadas, as quais 

estão sendo interconectadas, 

a grande maioria dos novos 

usuários terão o privilégio de 

conviver com a natureza e em 

espaços públicos bem diversos 

e povoados.

 

Já sob o ponto de vista da 

mobilidade, o empreendimento 

se preocupou com o equilíbrio 

na oferta de comércio 

e serviços, para evitar 

deslocamentos desnecessários 

implantação, que acontecerá 

em sucessivas etapas. 

 

Os arquitetos urbanistas 

trabalham com conjecturas 

e razoabilidades, sempre 

baseadas em situações 

já verificadas em cases 

referência. Novas 

metodologias, como a do 

design thinking, por exemplo, 

vem mostrando a necessidade 

de fortalecer o presente, em 

conjunto com aqueles que 

vivenciarão essa experiência 

no futuro. 

E é o que está sendo feito 

no Arboville, construindo 

um cenário futuro plausível 

e sobretudo desejável. Uma 

das estratégias usadas para 

o projeto Arboville é o 

masterplan, que possui sua 

estrutura reta e sólida, com 

partes menores adaptáveis às 

condições futuras.

A espinha dorsal bem 

estruturada e planejada para 

que seja capaz de receber 

novas tecnologias com o 

passar do tempo.

Hoje muito se fala em 

cidades inteligentes, mas 

é preciso que o cidadão 

também faça a sua parte. 

Tecnologias hi tech estão 

em evidência, mas as low 

tech também vem ganhando 

um espaço importante, pois 

infraestruturas verdes, em 

especial empregadas na gestão 

MASTERPLAN www.arboville.com.br
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e, na mesma medida, foram 

projetadas vias principais 

com dimensões adequadas à 

incorporação de tecnologias de 

mobilidade das mais diversas, 

como o BRT (Transporte 

Rápido por Ônibus, em 

português), por exemplo. 

Infraestrutura não é a 

tecnologia, mas a calha que 

permite a solução tecnológica 

fluir.

 

Ao pensar em economia, 

foi entendido que o 

empreendimento deve ter 

a capacidade de reagir às 

mudanças que invariavelmente 

acontecerão, devendo ser 

resiliente. O que interfere 

diretamente na sua 

da água, tendem a ganhar 

relevância.  E as diversas 

represas e lagoas sugeridas no 

projeto do Arboville atendem a 

essa reflexão.

A respeito da integração do 

empreendimento com o meio 

ambiente, o projeto surgiu 

da constatação de que a 

localidade é bem marcada por 

áreas antropizadas (alteradas 

por consequência de atividades 

humanas) e outras bem 

conservadas. Isso toma maior 

relevância na medida em que 

o projeto urbano também 

é um projeto de paisagem, 

entendido como um sistema 

dinâmico que contribui 

diretamente para o sucesso da 

boa cidade.



Entenda o 
tamanho de 

Arboville 
em dez 

estatísticas de
implantação e 

plano de
expansão.

metros quadrados

área total

17Mi

habitantes
POPULAÇÃO ESTIMADA

135MIL

futuro 
GRANDIOSO

www.arboville.com.br
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m2

m2

área construída
residencial

m2

Bolsões Verdes e 
suas Conexões

m2

4.818.820

Parque Linear Rio 
Paraíba do Sul

m2

5.419.261

área construída
serviços

m2

1.204.649

área construída
escritórios

194.100

NÚMEROS

Unidades 
Residenciais

área construída
comercial

25MIL
700.320

406.210



cidades 
planejadas

INVESTIR NO 
futuro, UM 
ÓTIMO NEGÓCIO

INVESTIMENTO www.arboville.com.br
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Projetos de 
urbanização servem 
como referência para 
o desenvolvimento.
Cada vez mais cidades 

ordenadas, mais eficientes e 

mais sustentáveis têm sido 

necessárias para driblar as 

crises econômicas, ambientais 

e sociais em todo o mundo. 

O crescimento desenfreado 

e sem planejamento tem 

causado grandes impactos 

negativos e a ordem é fugir 

desses padrões. 

O conceito de cidade 

planejada é explicado pelo 

desenvolvimento de regiões 

constituídas a partir de um 

masterplan (projeto ou plano 

diretor) criteriosamente 

discutido e analisado antes 

da sua concepção. Surgem 

levando em consideração o 

melhor aproveitamento da 

localização e seus recursos 

naturais, além de ter como 

grande preocupação a sua 

configuração, como a largura 

e disposição das vias de 

acesso, áreas verdes, uso 

misto de comércio, serviços 

e residências, a proximidade 

de moradias com áreas 

comuns de lazer e endereços 

comerciais diminuindo o 

tempo de deslocamento, entre 

outros. Tudo isso integrado à 

malha urbana já consolidada.

As localidades planejadas 

costumam servir como 

referência de modelo de 

desenvolvimento para uma 

determinada região. Além 

de estabelecer tendências, 

coloca a região em um novo 

patamar de importância 

socioeconômica, sendo 

o ponto focal do vetor 

de crescimento de uma 

macrorregião.

 

Assim, o Arboville nasce com 

grande importância para a 

região, pois potencializa a 

valorização do entorno, além 

do próprio projeto. 

Com um planejamento 

impecável, o complexo traz 

para a região o que há de 

mais moderno em projeto 

urbanístico: vias públicas 

perfeitamente desenhadas 

para atender às necessidades 

dos moradores e visitantes; 

total integração entre o 

homem e a natureza, com 

empreendimentos residenciais 

e comerciais e de serviços em 

meio à natureza; uma gestão 

altamente participativa e que 

defende os direitos dos que 

ali viverão; sistema moderno 

de segurança e tecnologia de 

ponta; além da preservação 

do meio ambiente, com coleta 

seletiva e uso de energias 

renováveis.

Dentre as mais novas cidades 

planejadas do mundo, está 

a Songdo, na Coréia do Sul. 

Songdo é uma Smart City 

construída a 65 quilômetros 

de Seul, capital coreana, 

que foi planejada para estar 

muito além dos conceitos da 

sustentabilidade, preservação 

de áreas verdes e produção 

de energia limpa. Referência 

de metrópole do futuro, a 

cidade gerencia toda a sua 

estrutura através de um 

sistema de rede sem fio, 

INVESTIMENTO

favorecendo a mobilidade dos 

cidadãos. 

Para a sua construção, o 

governo investiu US$ 80 

bilhões. A cidade tem uma área 

total de 1.570 km² e cerca 

de 40 mil habitantes. Dentre 

as iniciativas sustentáveis do 

projeto, destaca-se o completo 

controle por computadores, 

desde os semáforos até o 

recolhimento do lixo, tudo 

monitorado por sistemas 

inteligentes.

CONSTRUIR PARA O 

futuro
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Uma das 
regiões 

econômicas 
que mais 

cresce e se 
desenvolve no 

estado e em 
todo país.

LOCALIZAÇÃO 
ESTRATÉGICA

O futuro É 
LOGO AQUI

www.arboville.com.br
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REGIÃO

Entre Rio e São Paulo no
coração do Vale do Paraíba

Localizado entre as duas mais 

importantes cidades do país, 

São Paulo e Rio de Janeiro, 

Arboville encontra-se no 

coração do Vale do Paraíba.

De um lado, Jacareí, com 211 

mil habitantes e listada entre 

as 100 melhores cidades para 

se fazer negócios no Brasil. 

Do outro lado, São José dos 

Campos, município com 

o 3º maior PIB do Estado 

de São Paulo. Cidades em 

plena expansão econômica 

e recente instalação de 

grandes indústrias nacionais e 

multinacionais.

Arboville conta ainda com 

as melhores soluções de 

mobilidade urbana associadas 

à proximidade das principais 

rodovias do Brasil, como 

Carvalho Pinto, Dom Pedro I 

e um acesso direto à Rodovia 

Presidente Dutra por meio de 

uma moderna rotatória.  Tudo 

para que o morador tenha 

fácil circulação.

LOCALIZAÇÃO 
ESTRATÉGICA

www.arboville.com.br

É importante ressaltar que o 

empreendimento também está 

muito próximo a importantes 

roteiros turísticos do Estado, 

como o Litoral Norte, com suas 

lindas praias, e as montanhas 

da Serra da Mantiqueira, com 

destaque para a cidade de 

Campos do Jordão, além do 

turismo religioso. A região 

se destaca pela preservação 

ambiental, rica em fauna e 

flora, e lindas paisagens, além 

de ser uma das localidades 

mais promissoras do país. 

Arboville já tem a aprovação 

de um Plano Diretor e sua 

área foi inserida ao Plano de 

Expansão Urbana de Jacareí. 

O complexo é ainda dividido 

em duas zonas, sendo o trecho 

norte com perfil residencial, 

comercial e serviços e o trecho 

sul com perfil industrial. 

Essas zonas são separadas 

por vastas áreas verdes e 

valorizando os usos e seus 

usuários.

80km de São Paulo

120km do Porto de São Sebastião

15km do Aeroporto de 
São José dos Campos

Próximo a grandes Centros Educacionais, 
como Univap, FAAP, Unesp e ITA

Próximo aos principais shopping centers, 
como Vale Sul Shopping,  Center Vale 
Shopping e Colinas Shopping

Ao lado de bairros conceituados, como 
Urbanova e Alphaville

Próximo a importantes parques fabris, 
como Chery, Ambev, Heineken, Fibria, Basf, 
Dow, Latecoere, Embraer e Sany

Próximo a represa do Rio Jaguari e 
contemplado por diversas trilhas ecológicas

25

ENTORNO

ARBOVILLE ESTÁ LOCALIZADO ESTRATEGICAMENTE, 
PRÓXIMO AOS MAIORES CENTROS FINANCEIROS E 
DE ENTRETENIMENTO 



DEPOIMENTO ÉDIS MILARÉ

É um arrojo! 
É igualmente um desafio 
para inovar sem destruir 
passado e história e 
sem arrasar valores 
naturais e humanos já 
consagrados.

“Ao longo de milênios surgiram 

e desapareceram cidades. 

Algumas delas imprimiram 

marcas profundas na história 

da humanidade e do Planeta 

Terra – a nossa casa comum. 

Vejamos Babel, Mênfis, 

Roma e Atenas na remota 

antiguidade. Elas espelharam 

uma época, consolidaram 

concepções de convivência 

humana e até mesmo do seu 

próprio destino. Houve as que 

desapareceram sepultadas por 

terremotos ou inundações. Em 

suas ruinas podemos decifrar 

as preocupações da época, as 

aspirações de eternidade, as 

tendências de dominação.

A Idade Média nos legou 

cidades vocacionadas 

para o comércio, para a 

cultura e arte, ou para 

a dominação de outras 

cidades. Eram naturalmente 

muito centralizadas em uma 

visão restrita de classes 

dominantes. Suas diferenças 

morfológicas e a diversidade 

de aspirações e destinos 

desafiam os historiadores e 

sociólogos. 

Nosso mundo caminha 

em direção às cidades 

de qualquer dimensão, à 

ocupação do solo e do espaço 

que seja apropriada para 

atender às necessidades de 

morar, trabalhar, circular e 

retemperar-se. Mas, quais as 

dimensões humanizantes de 

uma cidade?...

O projeto complexo e 

desafiador de um núcleo 

urbano entre Rio de Janeiro e 

São Paulo, as duas metrópoles 

exponenciais do Brasil, tenta 

responder à concepção, à 

construção e às engrenagens 

do seu funcionamento. Tudo 

isso num espaço aprazível 

entre duas conhecidas 

formações serranas no Vale 

do Paraíba do Sul, desafiando 

antigas formações urbanas 

imersas num caldo cultural 

já secular. É um arrojo! É 

igualmente um desafio para 

inovar sem destruir passado 

e história e sem arrasar 

valores naturais e humanos já 

consagrados.

As preocupações não 

invalidam a proposta, 

apenas convalidam o seu 

escopo. Aliás, as rápidas 

transformações por que passa 

o mundo ocidental – e, no 

caso, o Brasil com o Estado 

de São Paulo –, reforçam o 

desafio e a preocupação com 

as gerações futuras que nos 

sucederão”.  

 

ÉDIS MILARÉ  

Procurador de Justiça 

aposentado, foi o primeiro 

Coordenador das Promotorias 

de Justiça do Meio Ambiente 

e Secretário do Meio 

Ambiente do Estado de São 

Paulo. Doutor e mestre em 

Direitos Difusos e Coletivos 

pela PUC-SP, é professor de 

Direito Ambiental, advogado 

e consultor jurídico.       
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Pensar no futuro, planejar e

realizar esta nova centralidade

inclui também pensar em

preservação ambiental e

integrar a natureza ao dia a

dia das pessoas.

Arboville traz em seu conceito

o respeito ao meio ambiente

como um de seus principais

atrativos, com mais da metade

da área destinada às áreas

verdes. Serão implantados

vários corredores ecológicos

pelo empreendimento,

possibilitando o contato

permanente da população com 

a natureza, tudo interligado 

aos quatro núcleos comerciais 

que atenderão aos diversos

setores da nova centralidade.

A região, cercada por vales e

águas, permitiu a projeção de

bolsões verdes que preservam

a natureza nativa. Parques

lineares que se interligam

foram pensados, criando

um conjunto de parques ao

longo de um curso d´água

que protege este recurso e

tem papel fundamental na

drenagem urbana, além de

servir ao lazer.

Vivenciar Arboville é

desfrutar do meio ambiente

de forma responsável e

sustentável, tudo 

devidamente dimensionado 

para respeitar o meio 

ambiente e fazer valer o que 

realmente nos faz bem,

para este futuro e o futuro 

das próximas gerações.

UM futuro        
    SUSTENTÁVEL  

www.arboville.com.br
MEIO
AMBIENTE
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Respeito 
ao meio 
ambiente: um 
dos principais 
atrativos de 
Arboville, 
com mais 
da metade 
da área 
destinada às 
áreas verdes.
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ENTREVISTA BENEDITO ABBUD

Arboville:
um legado
às futuras 
gerações.O Arboville traz em sua 

essência e concepção, 

o conceito de ‘nova 

centralidade’, uma tendência 

em diversos países pelo 

mundo, criando uma 

comunidade planejada que 

propicie e concilie lazer, 

trabalho e moradia com 

segurança, praticidade e 

convivência saudável e 

harmoniosa. 

Mas muito mais do que um 

verdadeiro complexo 

arrojado, que ficará de 

legado às futuras gerações, 

traz também todas as 

características de um bairro 

confortável e seguro, com 

comércio que atende as 

necessidades do dia a 

dia, escolas, espaços que 

proporcionam bem-estar 

para todas as faixas etárias e 

relações familiares.

Tudo isso com um toque 

muito especial: uma natureza 

exuberante ao seu redor e 

totalmente consciente da 

(colar de esmeraldas, em 

português), um conjunto 

de parques ao longo de um 

curso d´água que protege 

este recurso e tem papel 

fundamental na drenagem 

urbana, além de servir ao 

lazer das pessoas. Este 

mesmo conceito foi usado em 

Boston, nos Estados Unidos”, 

explica Abbud.

O paisagista conta que o 

projeto tem forte conexão 

com a fauna, causando não 

só impactos visuais como 

também sonoros. “Além de 

criarmos aquele elemento 

surpresa, o impacto visual 

e diferentes sensações com 

as belezas da natureza, 

também minimizamos o som 

das vias mais movimentadas 

próximas ao empreendimento, 

enriquecendo a flora e 

atraindo os animais. Muitos 

pássaros vivem no local 

e queremos manter estes 

seres no ambiente, trazendo 

uma sensação de paz e 

tranquilidade. A sonoridade 

dos cursos das águas são 

outra atração do Arboville”, 

comenta. 

Cidades mais contemporâneas 

utilizam conceitos de 

paisagismo como os skylines, 

linhas horizontais pensadas 

para projetar silhuetas 

agradáveis aos olhos dos 

moradores e visitantes do 

www.arboville.com.br

Arboville. Tudo projetado com 

muito cuidado e carinho para 

que as pessoas encontrem no 

empreendimento a felicidade, 

o bem-estar e a qualidade de 

vida que tanto procuram.

Inicialmente o paisagismo 

do Arboville está focado 

no lançamento das quatro 

torres iniciais, que serão 

contempladas com um térreo 

incrível, com vista para o Rio 

Paraíba do Sul e outros lagos 

ao longo do empreendimento. 

“Em meio às torres, 

construiremos um conjunto 

aquático com clima praiano, 

com coqueiros, palmeiras, 

entre outras plantas. Também 

criaremos lounges nos jardins 

e playgrounds para diferentes 

faixas etárias. Além de 

espaços para passeio com 

animais de estimação, locais 

de encontros familiares, 

espaços para bate-papo entre 

amigos vizinhos, ambientes 

onde as crianças poderão 

brincar à vontade tendo 

consciência da natureza em 

sua volta. Lindas flores para 

encantar os olhos, trilhas 

sonoras especiais regidas 

pelos cantos dos pássaros 

e o barulho das águas, a 

textura das plantas para 

seduzir no toque, as frutas 

frescas para todos os gostos 

e os mais variados aromas 

perfumados. Certamente, um 

empreendimento magnífico”, 

finaliza Abbud.

SOBRE BENEDITO ABBUD 

Com 40 anos de profissão, 

Abbud é graduado, pós-

graduado e mestre pela FAU 

(Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade 

de São Paulo), instituição na 

qual atuou como professor. 

possibilidade da relação 

saudável entre o homem e o 

meio ambiente. O paisagismo, 

ou a arquitetura paisagista, 

abrange características 

geográficas, hidrográficas, 

bióticas e humanas, buscando 

o equilíbrio estético entre 

vegetação, área construída, 

espaços livres e vias públicas. 

O projeto de paisagismo, 

assim como todo o 

planejamento urbano do 

empreendimento, lida com 

os sonhos e os cinco sentidos 

humanos. Traz aos ambientes, 

a união da natureza ao meio 

urbano, tirando proveito da 

beleza vegetal da localidade. 

Benedito Abbud, arquiteto 

paisagista que assina o 

projeto de paisagismo, 

conversou com a redação da 

Revista e explicou um pouco 

sobre o conceito aplicado no 

empreendimento. 

“O Arboville foi planejado para 

atender a todos os serviços 

da vida urbana e as vias 

seguirão uma hierarquia, com 

avenidas mais movimentadas 

e ruas calmas, residenciais. 

A região, cercada por Vales e 

águas, permitiu a projeção de 

bolsões verdes que preservam 

a natureza nativa. Parques 

lineares que se interligam 

também foram pensados, 

criando um Emerald Necklace 

Do seu escritório, já saíram 

mais de 6 mil projetos de 

arquitetura paisagística em 

escalas que vão de residências, 

condomínios e bairros até 

cidades inteiras por todo o 

Brasil e outros três países. 

Benedito Abbud transformou 

a arquitetura paisagística do 

mercado imobiliário e do 

Brasil. Vencedor do Prêmio 

Greening 2013, participou de 49 

empreendimentos ganhadores 

do Prêmio Master Imobiliário. 

Algumas de suas produções 

recentes são a Praça Victor 

Civita (SP), o Parque Jefferson 

Peres (AM), a nova cidade de 

Parauapebas (PA), e a Vila 

Olímpica (RJ), que foi utilizada 

para alojamento dos atletas 

olímpicos nos jogos de 2016. 

Desenvolveu ainda o projeto 

paisagístico para a Copa do 

Mundo em 2014 e Olimpíadas 

de 2016.  

  

PAISAGISMO
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Terra Simão: 
MAIS DE 20 ANOS 
DE INOVAÇÃO E 
COMPROMETIMENTO

REALIZAÇÃO

A Terra Simão Construtora 

desde o início de sua 

trajetória, em 1995, acredita 

em projetos ousados e tem 

consciência que realizar sonhos 

e planejar é também semear 

boas sementes para um futuro 

promissor. 

Ao longo de 22 anos de 

mercado, a Terra Simão 

assumiu desafios para 

transformar regiões, sempre 

contou com profissionais de 

renome e know-how em 

todas as áreas de atuação, 

conquistou sucesso de vendas 

com uma característica ímpar: 

inovando para se tornar 

referência no mercado da 

construção.

 

A construtora foi a primeira a 

introduzir no Vale do Paraíba 

o conceito de condomínio 

clube, empreendimentos 

diferenciados pelas inúmeras 

opções de lazer.

 

Agora é a vez de inovar e 

a Terra Simão sai na frente 

com a criação de uma nova 

centralidade, diferente de 

tudo que o Vale do Paraíba 

já conheceu, é a vez de 

Arboville. 

Muito mais que um 

empreendimento e totalmente 

focado em sustentabilidade, 

seu conceito traz um futuro 

inovador e surpreendente.   

Um projeto pensado e 

planejado para uma vida com 

mais qualidade e segurança, 

unindo todos os diferencias 

que a Terra Simão trouxe para 

seus negócios: transparência, 

qualidade, inovação, garantia 

de entrega e seriedade.

Identificar potencialidades 

na região, investir e buscar 

o que há de mais moderno 

em urbanismo, tendo 

referências internacionais 

como modelo e inspiração, fez 

do planejamento de Arboville 

um dos maiores desafios da 

Terra Simão Construtora, 

que acredita no sucesso 

deste empreendimento para 

trazer qualidade de vida, 

sustentabilidade e modernos 

conceitos para a população 

que busca o melhor para viver 

de forma surpreendente.

REALIZAÇÃO www.arboville.com.br
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22 anos de 
mercado: a 
Terra Simão 
assumiu 
desafios para 
transformar 
regiões.
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ASSOCIAÇÃO 
ARBOVILLE

autogestão
 E CIDADANIA

A Associação de moradores 

e proprietários de Arboville 

foi instituída legalmente, 

e é a responsável por 

garantir a gestão, operação 

e manutenção de todo o 

complexo. Sua existência 

é essencial, garantindo 

desenvolvimento e perenidade 

ao longo do tempo. 

Ela é quem conduz esse 

desenvolvimento de forma 

ordenada, promovendo e 

disciplinando o convívio da 

comunidade.

Esse modelo de gerenciamento 

é amplamente utilizado 

ao redor do mundo e traz 

inúmeros benefícios, como 

aplicação correta dos recursos 

financeiros, controle de tráfego 

eficaz, segurança monitorada, 

manutenção preventiva das 

áreas comuns, idoneidade 

nas relações com as pessoas, 

tem ainda o estratégico papel 

de promover os valores e os 

conceitos que desenvolvam 

o senso de pertencimento, 

estimulando a integração, a 

ocupação do espaço público 

e a preservação do meio 

ambiente, tudo difundido 

por meio de estatutos e 

regulamentos, refletindo a 

atratividade e valorização 

contínua da localidade. 

Ela possui a incumbência de 

atuar em favor dos interesses 

e necessidades comuns 

dos futuros moradores 

e frequentadores desta 

nova centralidade e atuará 

fortemente na representação 

das demandas, necessidades 

e interesses junto ao poder 

público. É a expressão de uma 

comunidade moderna, pulsante, 

consciente e cidadã. Voltada 

aos mais elevados valores de 

transparência e respeito às 

pessoas e ao meio ambiente. 

A Associação conta com 

a assessoria da Global 

Governance, que tem 

vasta experiência e 

know-how. Pioneira em 

gestão e assessoria na 

estruturação de comunidades 

planejadas, atua de forma 

direta e dedicada desde 

o planejamento até a sua 

efetiva implantação.
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Para orientar 
o futuro de 

Arboville, 
uma 

Associação de 
moradores e 

proprietários 
foi instituída. 

SUSTENTABILIDADE 
TAMBÉM INCLUI 
UMA NOVA 
MANEIRA DE GERIR 
A COMUNIDADE

SEGURANÇA E
MONITORAMENTO

24H

BIKE 
SHARING

JARDINAGEM
E PAISAGISMO

COLETA 
SELETIVA

TRANSPORTE
INTEGRADO
GRATUITO

GESTÃO
PARTICIPATIVA

ENERGIAS
RENOVÁVEIS

PRESERVAÇÃO
DO MEIO 
AMBIENTE

CONSERVAÇÃO
E LIMPEZA

GESTÃO
DE RESÍDUOS

RESPONSABILIDADES 



POR QUE VIVER EM 
ARBOVILLE?
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ASSOCIAÇÃO 
ARBOVILLE
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O Arboville traz para a região 

a sensação de ser quase uma 

cidade, só que muito melhor. 

Isso porque o complexo 

urbanístico terá sua própria 

estrutura de segurança, lazer 

e comércio, coexistindo com 

uma vasta área verde rica em 

flora e fauna. 

Existem vários motivos para 

fazer do Arboville o lugar ideal 

para se morar, entre eles a 

segurança. 

Viver com tranquilidade, 

nos dias atuais, é um dos 

maiores desejos de uma 

família. É pensando nisso 

que o empreendimento 

traz um sistema completo 

de segurança, estruturado, 

utilizando equipamentos com 

tecnologia de última geração 

e profissionais especializados 

que garantirão a tranquilidade 

buscada pelos moradores. 

Além de garantir a máxima 

efetividade dos recursos 

de segurança, a Associação 

trabalha no bem-estar 

da comunidade. O bom 

convívio, interação e senso de 

pertencimento, características 

de antigamente, serão uma 

realidade viva e pulsante 

no Arboville, trazendo um 

conceito de urbanismo a frente 

do que se conhece hoje.

   UM novo jeito
   DE FAZER ACONTECER
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o futuro começa aqui.
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