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Transformando projetos em realidade.
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BOA Arquitetura - Bruno Oliveira Arquiteto

 Escritório de arquitetura localizado na cidade de Brasília - DF.

 A empresa foi fundada em fevereiro de 2018 pelo Arquiteto e Urbanista Bruno 
Oliveira, porque via uma necessidade de atender a demanda de mercado com 
projetos de 
arquitetura de qualidade, que sejam modernos e inovadores. Nesse intuito a BOA 
produz seus trabalhos sempre de forma ágil, clara e objetiva.

O escritório tem como foco o desenvolvimento de projetos de arquitetura de 
residências, Interiores, prédios e lojas comerciais, prédios institucionais, além de 
reformas, planejamento e acompanhamento de obras. Também oferece serviços 
de consultorias, laudos periciais, produções gráficas e elaboração de canteiros de 
obras. Todos os nosso projetos são feitos com a tecnologia BIM.

Atualmente o escritório tem como parceiro o Arquiteto e Urbanista Marcelo Lopes. 

Bruno Oliveira Arquiteto,

Arquiteto e Urbanismo, Graduado em 2011 pelo 
Centro Universitário de Brasília (link projeto final), 
UniCEUB. Pós Graduado em Projeto, Execução e 
Manutenção de Edificações em 2019 pela mes-
ma Instituição (link artigo). Foi sócio na empresa LZ 
Planejamento de 2011 à 2013, onde atuou na área 
de planejamento e fiscalização de obras de grandes 
empreendimentos imobiliários no Distrito Federal e 
Minas Gerais. De 2013 às 2018 trabalhou no Aero-
porto Internacional de Brasília onde atuou nas obras 
de expansão do aeroporto no período pelas empresa 
Engevix, Helvix e Inframerica. Possui larga experiên-
cia no desenvolvimento de projetos de arquitetura e 
complementares. Conquistou alguns prêmios impor-
tantes na área de concursos de projetos e também 
desenvolveu trabalhos importantes na área comer-
cial, cultural e educacional.

Missão
Criar projetos inovadores, seja qual for sua escala, 
capazes de modificar e transformar a vida das pes-
soas para melhor.

Visão
Ser uma referência nacional em arquitetura na 
elaboração de projetos, buscando formas inovado-
ras de produção, excelência na criação, consciente 
do papel dos trabalhos elaborados na sociedade e 
na vida das pessoas.

Valores 
Ética, Excelência, Responsabilidade, Competência 
e Inovação.
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A. Projetos de Arquitetura

Temos 8 anos de experiência e um vasto conhe-
cimento no desenvolvimento de projetos!  Desen-
volvemos projetos de arquitetura e complementar-
es! Seja qual for o porte do projeto, materializamos 
o seu sonho, o seu empreendimento!   De projetos 
de Residências, Reformas, Interiores, Lojas Comer-
ciais e Prédios Institucionais. Hospitais, Escolas, 
Centros Comerciais à Centros Culturais. Gostamos 
de Desafios e de Grandes Empreendimentos!

Serviços

A. Projetos de Arquitetura
B. Projetos em BIM (Novo!)
C. Acompanhamento de Obras
D. Produções Gráficas
E. Inspeções e Vistorias de Edificações
F. Consultoria
G. Plano Diretor de Canteiro de Obras
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Projetos em BIM

Olhando para o desenvolvimento do mercado e para 
as ferramentas de controle, implantamos o BIM! “O 
BIM, conceito originado nos anos 1980, mas popular-
izado só nos anos 2000, permite o armazenamento e 
o compartilhamento dos dados referentes ao projeto 
em um único modelo, que pode ser acessado e mod-
ificado a qualquer momento por qualquer integrante 
do processo, mantendo-o sempre atualizado.”

Com essa metodologia de trabalho temos maior con-
trole sobre os projetos, atualização automática das 
plantas perante quaisquer modificações em elemen-
tos de projeto, reduzindo desperdícios, erros e om-
issões, proporcionando a previsibilidade de custos e 
desempenho, consentindo maior liberdade e tempo 
para a experimentação de alternativas de projeto e 
aprimora os resultados finais!

Acompanhamento de Obras

Acompanhamento de obras em todas as etapas, do 
início ao fim do seu empreendimento.

Esse serviço garante a correta execução dos serviços 
de acordo com o projeto, evitando surpresas desa-
gradáveis ao longo do processo e garantindo seu in-
vestimento!
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Produções Gráficas em Arquitetura

 Imagens que impressionam!

Produza um material realista. Alavanque e valorize 
a apresentação de seus projetos! Com a utilização 
da ferramenta 3D a percepção do projeto fica ainda 
mais clara e o sucesso é garantido!

Inspeção e Vistoria de Edificações

Fazemos a inspeção de edificações, constatando 
as patologias existentes! Obras de restauro, estru-
turas de concreto, estruturas metálicas, rebocos, 
revestimentos, fachadas, trincas, fissuras, imper-
meabilizações entre outros.

Elaboramos laudos, fazemos os ensaios necessári-
os para detecção dos problemas, definimos as pri-
oridades com base no grau de risco e propomos 
um plano de manutenção! Além disso definimos 
as datas para cada ação e gerenciamos a obra de 
reparo!  

Esse serviço é essencial, considerando que todos 
os materiais possuem um tempo de vida útil e um 
tempo de garantia. Uma estrutura de concreto 
por exemplo possui vida útil de 50 anos se as ma-
nutenções forem feitas corretamente! 
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Consultoria em Arquitetura

Auxiliamos você no que for necessário para viabilizar 
seu projeto!

A melhor solução construtiva? Materiais e acabamen-
tos? Terreno? Obra? Visitas técnicas, laudos e relatóri-
os.

Projeto de Canteiro de Obras

Elaboramos o Plano Diretor do seu Canteiro de Obras. 
Planejamos todas as áreas conforme as normas vi-
gentes. A Logística do canteiro, armazenamento de 
materiais, centrais de aço, transportes verticais e 
horizontais, barracão administrativo e almoxarifado. 
Planejamos de forma racional todas as etapas, re-
manejamento dos espaços do canteiro em função do 
desenvolvimento do empreendimento,  minimizando 
assim os impactos na obra.

Complexo Residêncial - Viver Melhor
Samambaia, DF.

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3



13
www.brunooliveiraarquiteto.com.br  l  t  +55  61  9 8213.3520

nova sede da premoldado brasil
setor de industrias de ceilândia
autor  bruno oliveira
local  ceilândia - df
área  1.500,00m²
projeto 2019
obra  2020



15
www.brunooliveiraarquiteto.com.br  l  t  +55  61  9 8213.3520

concurso de projetos
parque águas claras
autor bruno oliveira
local águas claras - df
área 230.000,00m²
ano 2017
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concurso de projetos
universidade federal de juiz de fora
faculdade de arquitetura e urbanismo

autor  bruno oliveira arquiteto
local   juiz de fora
área  35.000,00m²
projeto 2018
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concurso de projetos
unidade básica de saúde
conde - PB

autor  bruno oliveira e
  marcelo lopes
local   conde - PB
área  500m²
projeto 2019
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projeto social - escola modelo
creche alecrim

autor  bruno oliveira arquiteto
local   cidade estrutural
área  3.000,00m²
projeto 2018
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anexo da biblioteca da 
faculdade de direito usp-sp

concurso de projetos 5° lugar nacional
modelagem e imagens bruno oliveira
ano    2013
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complexo cultural de ceilândia

projeto de conclusão de curso 2011
projeto premiado com menção honrosa
no concurso 
o melhor da arquitetura 2015 iab-df

autor bruno oliveira
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concurso de projetos
casa da sustentabilidade
autor bruno oliveira
local campinas - sp
área 1.500m²
ano 2015
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concurso de projetos
conjunto habitacional de interesse social
autor bruno oliveira
local sobradinho - df
área 5.350,00m²
ano 2016
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concurso de projetos
anexo da câmara municipal de porto alegre
menção honrosa
modelagem e imagens bruno oliveira
ano 2014
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residência
chacara Itiquira, Formosa -Go
autor bruno oliveira
local Formosa - GO
área 125m²
ano 2019
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LEGENDA

01 ACESSO VISITANTES
02 VAGAS VEÍCULOS E ÁREA PETS
03 SALA DE ESTAR, TV E JANTAR
04 COZINHA INTEGRADA E DESPENSA
05 ÁREA DE SERVIÇO
06 BANHEIRO VARANDA EXTERNA
07 BANHEIRO SOCIAL
08 SUÍTE
09 BANHEIRO SUÍTE
10 VARANDA
11 JARDIM
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residência campos
autor bruno oliveira
local parkway, brasília - df
área 450m²
ano  2014
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residência maria taeko
autor bruno oliveira e 
 marcelo lopes
local brasília - df
área 150m²
ano 2019
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residência souto
autor bruno oliveira
local taguatinga - df
área 350m²
ano 2015
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restaurante mayer 116sul
autor bruno oliveira
local brasília - df
área 350m²
ano 2019
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