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Arquitetos Economia, 
Conforto e 
Elegância! 

Seu sonho, nosso projeto, um investimento mais que correto. 

Imagine realizar seu sonho com economia, muito conforto e ainda desfrutar de ambientes elegantes e atemporais.
Fundada em 2013 , pelos arquitetos e urbanistas Isaac Amir e Marina Castanheira, o Om Arquitetos se tornou um 
escritório que atende o novo tempo, nossos clientes são decididos e visam economia, qualidade e respeito com o 
maio ambiente. Atendemos a essa nova geração, que tem em mente a construção de um mundo melhor, um 
planeta mais justo e mais humano.



O escritório trabalha aplicando a 
sustentabilidade  e eciência 
energética em seus projetos, sem 
deixar de lado a arte e o conceito 
que são a base de nossas criações. 
Desenvolvemos projetos de 
arquitetura, interiores, ecodesign, 
móveis e objetos exclusivos.
Através dos sistemas construtivos da 
arquitetura buscamos sempre a 
inovação do morar e uso dos espaços. 
Acreditamos que a arquitetura possui 
um potencial de valorização 
agregando a arte e bem estar ao criar 
dialogo entre o homem, meio 
ambiente e cidade.  O nosso trabalho 
é fruto de uma metodologia de 
criação única, buscando constante 
inovação e respeito pelo meio 
ambiente.

A EMPRESA:



Ajudar as pessoas a idealizarem seus 
sonhos e proporcionar soluções 

sustentáveis, exclusivas e econômicas. 
Que seja um marco positivo em suas 
vidas e não uma simples construção.

Simplicidade, Qualidade de Vida, 
Sustentabilidade e Inovação.

NOSSA MISSÃO:

NOSSOS VALORES:



CERTIFICAÇÕES E PREMIAÇÕES

PROJETO FINALISTA

2018
NOVOS TALENTO
BRASILEIROS 2018

DESIGN E ARTE

20182017 Menção honrosa

Desao CasaAQUA
Sistemas construtivos sustentável.

 
ENERGY 

NET 
ZERO



DEPOIMENTOS:

“O projeto cou espetacular, entenderam 
perfeitamente meu objetivo e levou para o 
projeto toda simplicidade que eu queria 
com um toque de requinte bárbaro. 
Amei!” Katia Dib - Empresaria.

“Excelentes prossionais!!! Extremamente 
talentosos, inovadores, competentes, criativos 
e sempre com bom gosto e harmonia!!!...” 
Isabella Matarazzo – Socialite.

“Excelentes prossionais, criativos, super atenciosos, sabem captar exatamente os anseios de seus 
clientes alinhando técnicas inovadoras, sustentáveis e de baixo custo o que gera um impacto super 
positivo na conclusão nal do projeto! Super apaixonada pelo trabalho de vocês!! Obrigada por tudo, 
são simplesmente fantásticos!” Danielle Mendes - Empresaria. 

“Projeto inovador e funcional, lindo visual 
arquitetônico!!! Prossionais nota mil! ... 
sucesso!!!” Mariana Crispim – 
Empresaria/Designer.

“Muito feliz pelo projeto maravilhoso. Todos que 
visitam minha casa se espantam com o que eles 
zeram, cam maravilhados com todos os 
detalhes.” Keila Zeotti – Gerente/Farmacêutica.

“Eles souberam exatamente o que eu 
precisava, eu não fazia ideia do quanto 
iria gostar do projeto, fui surpreendida! 
Muito Obrigada pela qualidade e 
sensibilidade de vocês.”  Solange Ap. G. 
Leão - Administradora.

“Me ensinaram a ver a arquitetura com outros 
olhos... descobri nos materiais escolhidos por 
eles a elegância da simplicidade” Silvia Gallo.



MEMBROS

PARCEIROS

Coordenadores e Professores do programa 
 IAB Compartilha nos cursos de:
-Eciência Energética aplicada em projetos
-Lares Saudáveis - a Mudança começa nos interiores

Somos parte do maior grupo de designer do brasil, 
o escritório irá contribuir com o conceito de 
sustentabilidade, que é o objetivo de suas produções



O que é SUSTENTABILIDADE?

"Desenvolvimento sustentável signica suprir as necessidades do presente sem afetar a 
habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades".

O QUE É CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL?

É uma edicação projetada e 
construída que leva em conta os 
impactos ambientais, sociais e 
econômicos buscando, assim, 
estrategias para minimizar os impactos 
negativos e maximizar os positivos. 

ALGUNS CRITÉRIOS DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL:

LOCALIZAÇÃO, ÁGUA, ENERGIA, MATERIAIS, AMBIENTE 
INTERNO, REUSO, REDUÇÃO E RECICLAGEM. 

Benefícios de edifícios sustentáveis 
quando comprados com os 
convencionais: 

Custos de manutenção 13% menor;
Consumo e energia 26% a 30% 
menor;
27% de maior índice de satisfação 
dos moradores e usuários;
Níveis de 33% menores de emissões 
de Co2;
20% de aumento do valor do aluguel;
16% Aumento da produtividade dos 
ocupantes;
55% de redução dos gastos com 
água;

Gro Harlem Brundtland, Relatório da ONU - Common Future,1987.

U.S General Services Administration



O MITO: Construção sustentável custa mais caro

O estudo inglês Costing sustainability, “How much 
does it cost to achieve BREEAM and EcoHomes 

ratings (2004)”, concluiu que a adoção de estratégias 
avançadas de sustentabilidade podem inclusive 

reduzir o custos inicial de uma obra e de sua 
operação até o nal de sua vida util.

A construção sustentável não custa mais caro que 
uma poluente (convencional), desde que seja 

integrada desde a concepção do projeto. Além de 
gerar economia, a construção sustentável vai se 

valorizar. Ou seja, os imóveis sustentáveis terão maior 
valor de venda e revenda, em poucos anos.

A adoção de soluções ambientalmente sustentáveis 
na construção não acarreta em um aumento de 
preço, principalmente quando adotadas durante as 
fases de concepção do projeto. Em alguns casos, 
podem até reduzir custos. Ainda que o preço de 
sistemas sustentáveis em um edifício gere um custo 
de apenas 5% a 10% maior do que um edifício 
convencional, sua utilização pode representar uma 
economia de 30% a 40% de recursos durante o uso e 
ocupação do imóvel.

Um sistema de aquecimento solar, por exemplo, 
pode ser pago pela economia que gera, em 
apenas um ano de uso. Edifícios que empregam 
sistema de reuso de água (a água dos chuveiros e 
lavatórios, após tratamento, volta para abastecer os 
sanitários e as torneiras das áreas comuns) podem 
ter uma economia de água da ordem de 35%. A 
viabilidade econômica é uma das três condições 
para a sustentabilidade.



SERVIÇOS:

As atividades consistem em projetos de arquitetura, interiores, reformas, 
design de móveis. Sempre aliados ao conhecimento técnico da 
sustentabilidade.

Nossos projetos possuem como base a soma da viabilidade econômica, 
soluções construtivas e a relação com o entorno, essa soma resulta em 
uma arquitetura simples, elegante e contemporânea, pensada no futuro 
e criando integração com o meio em que se insere, colocando a 
qualidade de vida das pessoas em primeiro lugar.

- Projeto de Arquitetura
- Projeto de Mobiliário
- Gerenciamento de Obras
- Administração de Obras
- Assessorias e Consultorias técnicas: Bioarquitetura, Eciência 
Energética, Sustentabilidade, Sistemas Construtivos e orientações 
para certicações (PBE Edica/Inmetro, LEED).
- Criações e exclusivas.



PERGUNTAS  FREQUENTES:

1. Quais os serviços?
O escritório oferece desde simples assessorias técnicas 
de 2h, projetos completos até gerenciamento e 
administração de obras. 

2. O que é um Projeto de Arquitetura Sustentável?
Vai além de um conjunto de desenhos técnicos e 
documentos que irão conduzir a toda a execução da 
sua obra. Quando um projeto é sustentável esses 
desenhos são resultados de muito trabalho e pesquisas 
sobre o terreno, clima, viabilidade, construção, 
manutenção e logísticas, além de incluir alguns fatores 
cruciais no processo como: economia, eciência 
energética, materiais não poluentes e interação social. 
Uma edicação sustentável é mais confortável, 
valorizada e com alta durabilidade quando comprada 
as demais construções.

???



PERGUNTAS  FREQUENTES:

3. Como será minha participação no Projeto?
Trabalhamos em conjunto, sempre dizemos que 70% do trabalho é 
nosso, mas 30% é do cliente: referencias, desejos, investimentos e 
tempo. O projeto é dividido em 4 etapas (Estudo 
Preliminar/Anteprojeto/Legal/Executivo) e camos atentos a cada 
feedback para entender como são seus sonhos. 
Damos total suporte sobre as questões técnicas e oferecemos os 
melhores caminhos para juntos chegarmos a sua realização. 
Fazemos reuniões presenciais em nosso escritório, e sempre 
estamos conectados pelo Whatsapp para tirar suas dúvidas, 
também criamos uma pasta no Pinterest para que juntos 
possamos dividir nossas referencias e repertórios, compartilhando 
imagens do que gostamos e achamos ideal para cada projeto. 

4. Quanto tempo dura um Projeto?
O tempo de projeto é em média de 30 á 80 dias, tudo depende 
do tamanho e complexidade do espaço que será projetado. 



PERGUNTAS  FREQUENTES:

5. Quanto tempo dura uma reforma ou 
construção Sustentável?
Uma obra sustentável é pensada com 
sistemas construtivos mais ecientes e 
mais rápidos do que os modelos 
tradicionais como alvenaria (tijolo 
cerâmico e argamassas). Sistemas secos 
como steel frame, wood frame e drywall 
entre outros são mais rápidos e geram 
menos gastos extras, minimizam os 
desperdícios de materiais e otimizam 
tempo. Para um apartamento, por 
exemplo, levam de 40 a 60 dias, já para 
a construção de uma casa o processo é 
maior, pois envolve o preparo do 
terreno, canteiro de obras e fundação o 
que leva a uma média de 120 dias.

6. Quanto custa construir com sustentabilidade?
Uma obra completa que envolve todos os custos 
como: estruturas, elétrica, hidráulica, revestimentos, 
pinturas e marcenarias custam de R$2.000,00 a 
R$4.000,00 o m². Para construção sustentável não é 
diferente. Mas essas médias de valores são denidas 
pelo grau de sustentabilidade que se se deseja 
alcançar. Projetos como NET ZERO (autossucientes) 
necessitam de maiores investimentos, pois envolvem 
sistemas mais sosticados do que edifícios que não 
atendem esse nível. Por outro lado não é preciso 
alcançar o nível máximo de sustentabilidade para ter 
uma casa amiga do meio ambiente, com sistemas 
mais simples e aplicando a bioarquitetura podemos 
facilmente ter uma edicação sustentável e eciente. 



PERGUNTAS  FREQUENTES:

7. O que o Om Arquitetos entrega no nal?
Entregaremos todos os documentos 
necessários para que sua obra seja 
construída, sem dores de cabeça! 
Fazemos a compatibilização com projetos 
de estruturas e os demais para que você 
tenha em mãos toda lista de materiais 
para construir seus sonhos. Um orçamento 
com os preços da mão de obra e 
materiais indicados no projeto. 
Acompanhamos a obra com visitas 
técnicas semanais a m de conferir se o 
projeto está sendo seguido como 
planejado. E você ainda ganha um 
manual de operação e manutenção dos 
sistemas e materiais aplicados na obra, 
para garantir uma melhor durabilidade e 
qualidade.

8. Quanto custa contratar o Om Arquitetos?
Nossos preços estão totalmente acessíveis e dentro do 
valor do mercado. Um Projeto de Arquitetura 
Sustentável custa apenas de 3 a 5% do valor que será 
investido na obra dos seus sonhos. O Gerenciamento 
da Obra custa de 5% a 20% do custo total da obra, 
quanto maior a sua obra menor a %.

9. Quer saber como fazer um orçamento?
Nosso orçamento é sem compromisso, aproveite e 
marque um café conosco! Basta você nos escrever 
uma mensagem ou enviar um e-mail para 
om.arquitetos@hotmail.com 
Estamos na Av. Pedro II, 161 - São Cristóvão, Rio de 
Janeiro - RJ.
Temos exibilidade também para reunirmos em um 
café pela cidade. Fique a vontade para nos contatar.



om.arquitetos@hotmail.com

www.omarquitetos.com

@omarquitetos

@omarquitetos

SP
RJ

016 99179 - 5215
Isaac Amir

Marina Castanheira
Arquitetos 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15

