


É um prazer apresentar nossa empresa para você. Nos sentimos ainda mais honrados com seu interesse em nos 
conhecer melhor.

Nossa empresa desenvolve todos os projetos de Arquitetura e Engenharia, desde o design arquitetônico, 
passando pelos projetos complementares (cálculo, hidráulica e sanitário, detecção e prevenção, telefonia, 
elétrica e rede estruturada), projetos de condicionamento térmico (ar-condicionado) e somos especializados em 
Acústica (isolamento e condicionamento) e Tecnologia de Comunicação, através dos projetos de áudio (gravação 
e sonorização), vídeo (filmagem, gravação e projeção), iluminação (básica, cênica e arquitetural), automação e 
integração.

Atuamos há mais de 23 anos no mercado, com experiência de centenas de projetos, sempre buscando soluções 
em tecnologias e processos para oferecer as melhores soluções aos nossos clientes e parceiros.

Quem Somos



Dentre os nossos Diferenciais, a Experiência Multidisciplinar no desenvolvimento de projetos e na execução das 
obras (atuando em diversas cidades do Brasil) para Teatros, Auditórios, Cinemas, Casa de Espetáculos, Estúdios 
de Gravações Profissionais (Música, Rádio e Televisão) e principalmente Projetos para Igrejas.

Nossa atuação, ampla em projetos e tecnologias, nos tornou a empresa líder em projetos para Igrejas no Brasil.
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Nosso Time

Carlos
Eduardo

Aldo 
Soares

Engenheiro de Áudio e Especialista em 

Tecnologias de Comunicações e Acústica 

com mais de 23 anos de experiência. Foi 

presidente da seção brasileira AES - 

Audio Engineering Society. É membro da 

ASA (Acoustical Society of America) e dos 

Comitês da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT).

Arquiteto Urbanista com mais de 30 anos de 

experiência na elaboração de projetos. 

Especializou-se em acompanhamento e 

gestão de obra e pessoal. Como Pastor 

gerenciou departamento de obras de uma 

instituição cristã por mais de 15 anos.

Joel
Brito

Engenheiro Elétrico/Eletrônico há 25 anos 

com Pós-graduação em Telecomunicações. 

Possui vasta experiência em eventos ao vivo, 

em projetos e instalações audiovisuais e de 

infraestrutura elétrica e de comunicação. Foi 

vice-presidente da Audio Engineering 

Society e presidente da seção brasileira. É 

secretário do Comitê de Áudio e Vídeo da 

Associação Brasileira de normas Técnicas 

(ABNT).
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Arquiteto Urbanista especializado em 

desenvolvimento de projetos em BIM e 

designer acústico atuando a 5 anos na 

empresa.

Neilon
Alves

Músico, fotógrafo e produtor audiovisual. 

Especializou-se em gestão de mídias sociais 

e conteúdo web atuando a mais de 5 anos no 

mercado.

Deyvid
Sousa

Guilherme
Santos

Advogado por formação e técnico em 

áudio por vocação. Atuando a 18 anos 

como operador de P.A trabalhou para 

diversos artistas. Também se especializou 

em pro jetos  de  áudio  focado em 

modelagens eletroacústicas.

5



 Arquitetura 
Design Arquitetônico

Nos projetos de auditórios, estúdios e principalmente os de igrejas, a experiência no 
desenvolvimento de projetos completos, nas mais diferentes realidades brasileiras, pode ser o 
diferencial para o seu projeto como um todo.

Arquitetura  é um processo criativo onde arte e técnica andam de braços dados para a elaboração e 
a organização de espaços. Se por um lado essa arte permite ao designer expressar o desejo ou 
sonhar um espaço, uma área ou um ambiente, onde designer passa a ser o "ápice" de sua 
expressão. Por outro, essa arte é regida por um conjunto dos normas, técnicas e princípios de 
criação e organização de um espaço arquitetônico. 

A arquitetura fará a organização, o planejamento e a coordenação para a reforma e a construção de 
salas e auditórios em prédios, edifícios ou igrejas. São produtos do projeto arquitetônico os aspectos 
relacionados ao meio ambiente, sua iluminação, suas funcionalidades e a sua acústica.

A engenharia se encarregará das questões estruturais e técnicas do projeto. 

Engenharia
Cálculo, Elétrica e Ar

Quando se trata do projeto de elétrica (NBR 5410) os requisitos para os sistemas de comunicação 
(áudio e vídeo) são altamente técnicos, as demandas de cargas elétricas são muito sensíveis e as 
interferências eletromagnéticas podem prejudicar os sinais de áudio e vídeo.

Os projetos de engenharia reúnem todas as especialidades para construção e funcionalidades 
prediais. Parte desses projetos, estruturas (concreto e metálico), os procedimentos normativos 
(NBR 6118 e NBR 8880) estão focados em segurança e, para nós, o fundamental, para evitar 
desperdícios e super dimensionamentos são as análises específicas no projetos, por que a 
segurança nunca deixa de ser fundamental.

Tratando-se de especificidades, o projeto de condicionamento de ar (NBR 16401) é outro que exige 
conhecimento avançado para lidar com os detalhes e os requisitos técnicos, porque este projeto 
afetará à acústica do ambiente e interferirá diretamente nos sistemas gravações e streamings de 
áudio e vídeo.
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Acústica
Isolamento e Tratamento
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A acústica está inserida em nosso dia a dia de uma forma ou de outra, seja em pequenos ambientes de salas de 
aula, adequados ou não para a fala, ou mesmo em um "café", onde os ruídos dos clientes podem ou não se 
tornarem excessivos. 

Nós desenvolvemos projetos de acústica e vibrações para os mais diferentes fins; pequenas salas de reuniões, 
escritórios comerciais, estúdios de gravação musical e TV, salas de concerto, auditórios, teatros e igrejas.

Temos também demandas para o tratamento acústico de um espaço ou ambiente (NBR 12179 e ISO 11654), para 
que se tenha condições mais agradáveis de entender uma conversa, quando se tratar de um restaurante ou 
similar, ou de apreciar a música, quando tratamos de um auditório ou uma igreja. Nesse ponto o 
"condicionamento" acústico do ambiente (NBR ISO-3382) busca uma melhor clareza ou definição (C80 e D50), 
controle sobre reflexões (IR). Os tipos e formas das superfícies (EDT, T30 e RT60) do espaço será fundamental 
para o entendimento da fala ou da música.

O foco da acústica pode ser o de isolar um ambiente quando tratamos do Isolamento Acústico do espaço (NBR 
10.151 ou 10.152), onde o objetivo do projeto deverá ser impedir os sons e ruídos de entrarem ou saírem. Tal projeto 
envolve diretamente o controle de ruídos aéreos e de vibrações no ambiente. 

As demandas por acústica se apresentam em diferentes formas e formatos. 

Nesse ponto é importante frisar que Acústica é Arquitetura! Tratar da forma e do formato, definir forro, 
revestimentos e decoração do ambiente, onde todos esses aspectos vão interagir. O resultado será o que 
podemos definir como a "acústica do ambiente", com seus mais diferentes requisitos.



Áudio 
Gravação e Sonorização

Um projeto de áudio pode ser a sonorização de um auditório ou uma igreja, onde os 
requisitos principais são o de ouvir o mesmo nível sonoro (SPL-D e SPL-T) nas primeiras 
e nas últimas fileiras (D/R), com a mesma inteligibilidade (STI - NBR 60268-16) em 
qualquer posição da audiência, sempre mantendo os equipamentos em níveis 
aceitáveis de trabalho (Headroom) em função de programa musical definido para o 
ambiente (NPS).O sistema ainda pode requerer a distribuição de sinais para 
sonorização ambiente em outras áreas (linha de 70/100 volts), com setorizações 
específicas para diferentes necessidades.

Os sistemas de áudio são demandados em diversas áreas para as mais diferentes 
aplicações. Vão desde um simples registro e armazenamento de uma reunião até os 
mais complexos sistemas de gravações em estúdios de musica ou de televisão. 

O controle do sistema de áudio pode ser através de um mixer de áudio (mesa de som) 
onde se faz necessário um nível de conhecimento técnico. Mas, também pode utilizar 
sistemas de gerenciamento inteligente, onde telas de trabalho (operação) 
customizadas e simples possibilitem que um "leigo" com o mínimo de treinamento 
possa operar o sistema para pequenas reuniões ou cultos. 
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Vídeo
 Filmagem, Gravação e Projeção

Iluminação 
Básica, Arquitetural, Técnica e Cênica 

As demandas de iluminação são cada vez mais sofisticadas em todas as áreas do mercado. Os sistemas de 
iluminação vão se tornando cada vez mais complexos e específicos.

Os projetos de iluminação podem ser especificamente técnicos, ou mesmo muito criativos e artísticos, mas, 
devem ser ao menos os seguintes:

Iluminação Básica, que garantem a luminosidade adequada para cada tipo de aplicação ou uso.

Iluminação Arquitetural (ou iluminação decorativa), onde os espaços, ambientes e detalhes arquitetônicos 
devem ser o “objeto” principal  foco da iluminação.

Iluminação Técnica para garantir a iluminação do "objeto" para o melhor registro e filmagem da cena ou do 
espaço. Esse tipo de iluminação é fundamental para os projetos de filmagem. 

Iluminação Cênica para atender as demandas artísticas das cenas, ou em peças e apresentações teatrais, ou 
mesmo criando cenas em apresentações musicais e até mesmo criando “climas” específicos durante uma 
palestra.

Também desenvolvemos os projetos de projeção de imagens para as mais diferentes aplicações e formatos 
onde, não só os requisitos de luminosidade e contraste são fundamentais, mas há também as questões da 
composição a iluminação e reflexos sobre áreas de projeção, onde os elementos e as formas arquitetônicas 
interagem com a projeção.

O advento do vídeo digital ampliou as possibilidades de sistemas no mercado, atendendo grande variedade de 
aplicações. Com uma presença marcante de diferentes fabricantes e tecnologias no mercado a simples escolha 
da tecnologia ou do produto passou a ser uma tarefa complexa para usuários menos experientes.

Desenvolvemos os mais diferentes projetos de vídeo, que vão desde a captura do vídeo, passando pelo registro 
até a sua reprodução em diferentes mídias e formatos. Dominamos diferentes tecnologias fornecidas pelos mais 
variados fornecedores do mercado. Oferecemos aos nossos clientes o projeto mais adequado à suas demandas. 
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Obras e Projetos
Executados
Projetos Corporativos

Estúdios de televisão ou de gravação musical são projetos com muitas especificidades, e temos dezenas de 
projetos desenvolvidos, atendendo os mais diferentes clientes do mercado.

Nas áreas de controle e vibração acústica temos avançada experiência e projetos e execução de obras. 

Desenvolvemos projetos para auditórios e teatros, passando por todas as áreas técnicas, inclusive os projetos 
complementares de engenharia, até os projetos específicos de isolamento e tratamento acústico e todos os 
projetos de áudio, vídeo e iluminação.

Desenvolvemos os mais diferentes projetos para as áreas corporativas. Desde projetos de áudio-conferência 
para pequenas salas de reuniões, até complexos sistemas de tele-presença para grandes salas. 
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Marina Hall - Brasília

Villa Mix Brasília Navio de Pesquisa Seward Johnson

Estúdios Copa 2014 – P&G /HBS/FIFA

Marina Hall – Atualmente NET Live Brasília

Estúdios Copa 2014 – P&G /HBS/FIFA
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Obras e Projetos
Executados
Templos e Igrejas
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Os projetos que desenvolvemos para as igrejas garantem uma comunicação eficaz em todas as áreas, seja no 
áudio, no vídeo ou na iluminação. Também uma coordenação de demandas e de projetos indicando sempre os 
melhores "caminhos" ou decisões para o projeto da igreja.

Os diferentes projetos de igrejas devem considerar suas especificidades, inclusive considerando a 
possibilidade real de um projeto como parte de um "planejamento maior" para ser executado em diferentes 
etapas, adequadas a realidade física e financeira da igreja.

Cada cliente possui suas especificidades e suas demandas exclusivas, as igrejas não são diferentes, e precisam 
de cuidados e tratamentos diferenciados.

Os tipos de equipamentos e tecnologias também devem considerar tal realidade, tornando permeáveis os 
pleitos técnicos em função da realidade de cada igreja, mas, dando a devida "profundidade temporal" a tais 
questões dentro de um "projeto global" para a igreja.

Fomos responsáveis por quase duas centenas de projetos de engenharia e arquitetura de igrejas, onde não só 
os aspectos arquiteturais foram considerados, mas, principalmente os aspectos técnicos, funcionais e 
principalmente financeiros, partindo da realidade de cada comunidade.
 
Somos a empresa líder em projetos de engenharia para igrejas no Brasil! 



Primeira Igreja Batista de Imperatriz - MA

Igreja Batista Morada de Camburi - ES

Igreja Cristã Evangélica de Anápolis

Igreja Presbiteriana Jardim Botânico - DF
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Igreja Metodista Wesleyana - Uberlãndia - MG

Igreja Batista Santa Mônica - ES Igreja Batista Santa Mônica - ES

Igreja Metodista Wesleyana - Uberlãndia - MG
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Igreja Sal da Terra - Uberlândia -  MG Igreja Batista Apascentar - DF

Primeira Igreja Batista na Cidade da Serra - ESPrimeira Igreja Batista na Cidade da Serra - ES
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Exemplos de
Documentação

Render 3D Projeto em BIM 3D

Simulação 3D Realística (Noite)Simulação 3D Realística (Dia)
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Desempenho Acústico – Simulação De Ruídos

Desempenho eletro-acústico – Inteligibilidade – STI Desempenho Acústico – Clarity
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Planta de ForroPlanta de Caminhamento

Diagramas De Conexões

18



Somos uma Empresa sensível ao nosso tempo, que valoriza o desenvolvimento com sustentabilidade e, acima 
de tudo, o ser humano como valor principal da nossa instituição.

Por isso reunimos um time de profissionais capazes e experientes, com um domínio ímpar para o seu projeto, 
para sua obra! Esse domínio aliado às nossas especialidades (acústica e sistemas de comunicação) possibilitam 
um nível de segurança, racionalidade, economia e funcionalidade para os projetos que nos envolvemos. 

Entre em contato conosco e nos permita conhecer os seus projetos e apresentar nossas soluções. 

Aguardamos você!



/arsarquiteturaeengenharia@arsarquiteturaeengenharia

SRTVS 701  - Cj ‘‘L’’ - Lote 38  - Bloco 1 - Sala 102
Ed. Assis Chateaubriand   Asa Sul Brasília - DF 

Fale com a gente!

+55 61  99957-8952 61  3037-8952


