
RAMOSKA & CASTELLANI PROJETISTAS 
ASSOCIADOS 



Profissionais de renomada experiência, oriundos de grandes empresas de 

engenharia consultiva, constituíram, em 1990, a Ramoska & Castellani 

Projetistas Associados, para a prestação de serviços de engenharia, projetos 

de instalações elétricas e hidráulicas, utilidades, gerenciamento de 

empreendimentos, assessoria e consultoria, planejamento e coordenação 

técnica nas áreas industriais, comerciais e residenciais. 

 



A Ramoska & Castellani já desenvolveu milhares de projetos, proporcionando 

ganhos econômicos e socioambientais a seus clientes. 

Nos últimos anos ampliou sua atuação com a criação de unidades de 

negócios especializadas em agroecologia e no gerenciamento e execução de 

projetos ambientais.  

 



Multidisciplinar, a equipe da Ramoska & Castellani passa por um processo 

contínuo de treinamento e atualização nas diversas disciplinas e ferramentas 

disponíveis no mercado.  

Nossa equipe está preparada para o desenvolvimento de projetos 

complexos que atendam aos requisitos legais, normativos e de certificadoras 

LEED, Processo AQUA, PROCEL EDIFICA e GBC Brasil. 

 



A Ramoska e Castellani desenvolve com agilidade projetos e serviços que 

atendem aos requisitos definidos por certificadoras LEED, Processo AQUA, 

PROCEL EDIFICA e GBC Brasil, nas áreas industriais, comerciais e residenciais 

em todo território nacional. 

 



• Análise de conformidade de projetos 

• Cálculos 

• Estudos e laudos técnicos 

• Fiscalização 

• Inspeção, comissionamento e descomissionamento 

• Perícia 

• Supervisão e gerenciamento 

 



APOIO TÉCNICO PARA CERTIFICAÇÕES 

•LEED 

•Processo AQUA 

•PROCEL EDIFICA 

•GBC Brasil 

 



A crescente consciência dos empreendedores e dos consumidores relacionada 

aos impactos socioambientais das atividades humanas, em especial na 

construção civil, leva à escolha de produtos mais eficazes, com 

responsabilidade para com o planeta e seus ecossistemas. Os projetos 

elaborados pela Ramoska & Castellani incorporam critérios voltados para a 

construção sustentável do ponto de vista econômico, ambiental, social e 

tecnológico. 

 



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

• Sistemas de Sinalização e Controle: 

• Sistemas Elétricos de Emergência: 

• Em Sistemas de Comunicação: 

• Em Projetos de Quadros Elétricos: 

• Em Projetos de Subestações Elétricas: 

 



INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

• Sistemas de Abastecimento 

• Sistemas Hidrossanitários 

• Sistemas Pluviais 

• Sistemas de Proteção e Combate a Incêndios 



Condomínio Quinta da Baroneza 

• Residência sustentável com certificações 

AQUA - HQE, PROCEL e GBC Brasil. 

 

Hines - Distribution Park Manaus 

• Desenvolvimento de projetos de elétrica 

e hidráulica para galpões de Logistica. 

 



Colégio São Luis 

• Projetos complementares para as 

instalações do Colégio 

 

Fast Shop 

• Desenvolvimento dos projetos de 

instalações das lojas Fast Shop 

 



Livraria Saraiva 

• Desenvolvimento dos projetos de 

instalações das livrarias Saraiva 

 

EATON  

• Projetos de instalações prediais da 

EATON - Mogi Mirim - SP 

 



Cervejaria Cerpa Belém 

• Retrofit de instalações prediais 

 

 Universidade Federal do ABC 



A Ramoska & Castellani prioriza a construção de parcerias duradouras, já 

elaborou mais de doze mil projetos e possui em seu portfólio centenas de 

clientes de diversas áreas. 

 



A Ramoska & Castellani desenvolve uma política ativa de responsabilidade 

socioambiental, com conceito abrangente e atual, que reflete a preocupação 

da empresa com as pessoas, valores humanos e também preocupações 

genuínas com o meio ambiente. 

A vocação socioambiental da Ramoska & Castellani está materializada na 

criação e manutenção de duas RPPNs (Reserva Privada de Patrimônio 

Natural) no sul de Minas Gerais e numa gestão ambiental eficiente de suas 

atividades. 

 




