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MeMorial descritivo

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Localização do Empreendimento
Rua 220 e Rua 244, QD. 69, LTs. 4/7-9-11, Setor Coimbra – Goiânia/GO

Número de Unidades Privativas (apartamentos e salas comerciais)
e Vagas de Garagem
- 208 (duzentos e oito) unidades privativas, apartamentos;
- 2 (duas) unidades privativas, salas comerciais;
- 221 (duzentos e vinte uma) vagas de garagem, para veículos
  de passeio numeradas, com capacidade para 331 (trezentos e trinta
  e um) veículos, sendo 3 (três) vagas para visitantes e 6 (seis) vagas
  comerciais

Número de Pavimentos
O Edifício será composto de 01 (um) bloco com 32 (trinta e dois) pavimentos sendo: 
Subsolo, Térreo, 01 pavimento (Garagem),02 pavimento (Garagem), 03 pavimento 
(Lazer), 04 pavimento (Apartamentos), 05 ao 29 pavimento (Apartamentos Tipo)
e Cobertura.

Área do Terreno
2.580,00m²

Área Total Construída
29.893,57m²

Incorporação
Coimbra R 220 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda.

Realização
GPL Engenharia Ltda.
Cabral Empreendimentos Imobiliários Ltda.
GO Participações Ltda. – Me

Construção
Coimbra R 220 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda.
Previsão de término das obras: SETEMBRO/ 2018

Projetos
Arquitetura: Alexandre Leite Arquitetos Associados Ltda. 
Interiores e Decoração: Anna Paula Melo Arquitetura Ltda.

Documentação
RI - 266.869.
 
O EMPREENDIMENTO
O empreendimento terá destinação residencial multifamiliar.
O empreendimento será composto por um bloco de duas torres 
integradas (A e B) e separadas pela escada pressurizada, o edifício possui  
32 pavimentos sendo subsolo, térreo, 1º Pavimento (Garagem), 2º Pavimento 
(Garagem), 3º Pavimento (Lazer), 4º Pavimento (Apartamentos), 25 (vinte e 
cinco) pavimentos tipos (do 5º ao 29º pavimento), e cobertura, resultando em 208 
(duzentos e oito) unidades privativas (apartamentos) destinadas ao uso residencial, 
02 (duas) unidades privativas (salas) destinadas ao uso comercial e 03 (três) vagas 
de garagem como unidades autônomas.

• Subsolo: pavimento destinado, principalmente, ao estacionamento de veículos. 
Possui 74 (setenta e quatro) vagas de garagem com capacidade para 103 (cento 
e três) veículos. Possui 20 (vinte) escaninhos, com áreas diversas, com numeração 
de E1 a E20, rampa de acesso de veículos, circulação de veículos, escada pressurizada, 
04 (quatro) elevadores, e dois halls de circulação de elevadores.

• Térreo: pavimento destinado, principalmente, ao estacionamento de veículos. 
Na parte externa ao empreendimento existem 6 vagas, que são destinadas 
ao uso comercial e 3 vagas, que são destinadas ao uso residencial, que são vinculadas 
na área comum. Existem também neste pavimento unidades privativas, salas 
comerciais, nomeadas de Sala 01 e Sala 02. O pavimento ainda é composto por: vagas 
de garagem, circulação de veículos, escadas, rampas de veículos, hall de elevadores, 
central de gás, lixo, medição, lobbys, pulmão, guarita, administração, wc guarita 
e escaninhos. Possui 47 (quarenta e sete) vagas de garagem com capacidade para 73 
(setenta e três) veículos. Possui 18 (dezoito) escaninhos, com áreas diversas, com 
numeração de E21 a E38.

• 1º Pavimento (Garagem): pavimento destinado, principalmente, ao estacionamento 
de veículos. Possui 44 (quarenta e quatro) vagas de garagem com capacidade para 
72 (setenta e dois) veículos. Possui 18 (dezoito) escaninhos, com áreas diversas, 
com numeração de E39 a E54, rampa de acesso de veículos, circulação de veículos, 
escada pressurizada, 04 (quatro) elevadores, hall e circulação de elevadores, 
depósito, grupo gerador, estar / copa de funcionários, DML e WC funcionários.

• 2º Pavimento (Garagem): pavimento destinado, principalmente, ao estacionamento 
de veículos. Possui 47 (quarenta e sete) vagas de garagem com 
capacidade para 76 (setenta e seis) veículos. Possui 16 (dezesseis) 
bicicletários, com áreas diversas, com numeração de B1 a B18, rampa de 
acesso de veículos, circulação de veículos, escada pressurizada, 04 (quatro) 
elevadores, hall e circulação de elevadores, lobby, salão multiuso, copa, WC PNE, WC 
e varanda.

• 3º Pavimento (Lazer): pavimento destinado ao lazer e tem sua área 
comum composta por: escadas, elevadores, hall e circulação de elevadores, jogos, 
varanda, academia, brinquedoteca, playground, WC feminino e  masculino, deposito, 
sauna, ducha, motor da sauna, ante câmera, tomada de ar, solarium, spa, grill, piscina 
infantil, deck, piscina adulto e quadra poliesportiva. Possui 84 (oitenta e quatro) 
escaninhos, com áreas diversas, com numeração de E55 a E138. 

• 4º Pavimento: localizam-se 08 (oito) apartamentos, escadas, hall de elevadores 
e elevadores.
• 5º ao 29º Pavimentos: localizam-se 08 (oito) apartamentos, escadas, hall de 
elevadores e elevadores.

• Cobertura: localizam-se escadas, casa de máquinas, motor de ventilação, barrilete 
e reservatório superior.

LocaLização finaL das unidades

LocaLização finaL dos apartamentos

FINAL 1 A FINAL 2 A

FINAL 4 A FINAL 3 A

FINAL 1 BFINAL 2 B

FINAL 4 BFINAL 3 B

2901 A 2902 A 2903 A 2904 A 2901 B 2902 B 2903 B 2904 B

2801 A 2902 A 2902 A 2902 A 2801 B 2902 B 2902 B 2902 B

2701 A 2702 A 2703 A 2704 A 2701 B 2702 B 2703 B 2704 B

2601 A 2602 A 2603 A 2604 A 2601 B 2602 B 2603 B 2604 B

2501 A 2502 A 2503 A 2504 A 2501 B 2502 B 2503 B 2504 B

2401 A 2402 A 2403 A 2404 A 2401 B 2402 B 2403 B 2404 B

2301 A 2302 A 2303 A 2304 A 2301 B 2302 B 2303 B 2304 B

2201 A 2202 A 2203 A 2204 A 2201 B 2202 B 2203 B 2204 B

2101 A 2102 A 2103 A 2104 A 2101 B 2102 B 2103 B 2104 B

2001 A 2002 A 2003 A 2004 A 2001 B 2002 B 2003 B 2004 B

1901 A 1902 A 1903 A 1904 A 1901 B 1902 B 1903 B 1904 B

1801 A 1802 A 1803 A 1804 A 1801 B 1802 B 1803 B 1804 B

1701 A 1702 A 1703 A 1704 A 1701 B 1702 B 1703 B 1704 B

1601 A 1602 A 1603 A 1604 A 1601 B 1602 B 1603 B 1604 B

1501 A 1502 A 1503 A 1504 A 1501 B 1502 B 1503 B 1504 B

1401 A 1402 A 1403 A 1404 A 1401 B 1402 B 1403 B 1404 B

1301 A 1302 A 1303 A 1304 A 1301 B 1302 B 1303 B 1304 B

1201 A 1202 A 1203 A 1204 A 1201 B 1202 B 1203 B 1204 B

1101 A 1102 A 1103 A 1104 A 1101 B 1102 B 1103 B 1104 B

1001 A 1002 A 1003 A 1004 A 1001 B 1002 B 1003 B 1004 B

901 A 902 A 903 A 904 A 901 B 902 B 903 B 904 B

801 A 802 A 803 A 804 A 801 B 802 B 803 B 804 B

701 A 702 A 703 A 704 A 701 B 702 B 703 B 704 B

601 A 602 A 603 A 604 A 601 B 602 B 603 B 604 B

501 A 502 A 503 A 504 A 501 B 502 B 503 B 504 B

401 A 402 A 403 A 404 A 401 B 402 B 403 B 404

2˚ PAVIMENTO

3˚PAVIMENTO

SUBSOLO

SALA 02SALA 01
                                                                   1˚ PAVIMENTO

                                                                    TÉRREO



Quadro de Áreas apartamentos m²

descrição das VaGas de GaraGem
 
221 (duzentos e vinte uma) vagas de garagem, para veículos de passeio  numeradas, 
 com capacidade para 331 (trezentos e trinta e um) veículos, sendo 3 (três) vagas 
para visitantes e 6 (seis) vagas comerciais. 

Quadro de VaGas de GaraGem 

• Subsolo
As vagas de garagem desse pavimento são áreas privativas acessórias dos 
apartamentos residenciais, exceto as vagas nr. 47, 53 e 54, que são unidades 
autônomas.

• Térreo
As vagas de garagem desse pavimento são áreas privativas acessórias dos 
apartamentos residenciais, com exceção da vaga nr. 92, que é vinculada às áreas 
comuns. Na parte externa ao empreendimento existem 6 vagas, de nr. 1, 2, 3, 4, 5 
e 6, que são destinadas ao uso comercial e 3 vagas de nr. 1, 2 e 3, que são destinadas 
ao uso residencial, sendo todas vinculadas às áreas comuns.

• 1º Pavimento (Garagem)
As vagas de garagem desse pavimento são áreas privativas acessórias 
dos apartamentos residenciais.

• 2º Pavimento (Garagem)
As vagas de garagem desse pavimento são áreas privativas acessórias 
dos apartamentos residenciais.

especificaçÕes de eQuipamentos e materiais

Esquadrias
• As esquadrias do edifício serão em alumínio natural e/ou aluminio com pintura 
eletrostástica preta.
• Os guarda-corpos das sacadas e terraços serão em ferro com pintura esmalte 
sintético.
• Portas, batentes e guarnições serão em madeira com acabamento em seladora, 
da marca Sincol, Pormade, Ngk ou similar.

  Unidade Q. Área Total
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TORRE A

Apartamento final 1 1 111,18

Apartamento final 2 1 80,82

Apartamento final 3 1 82,56

Apartamento tipo 4 1 159,42

TORRE B

Apartamento final 1 1 111,18

Apartamento final 2 1 80,82

Apartamento final 3 1 82,55

Apartamento tipo 4 1 159,43

05
 A

O
 2

9˙
 P

AV
. T

IP
O TORRE A

Apartamento final 1 25 96,81

Apartamento final 2 25 64,76

Apartamento final 3 25 66,17

Apartamento final 4 25 96,88

TORRE B

Apartamento final 1 25 96,86

Apartamento final 2 25 64,70

Apartamento final 3 25 66,24

Apartamento final 4 25 96,81

Número total de vagas 
para automóveis

46 Vagas simples

27 Vagas duplas

1 Vaga tripla

TOTAL: 74 vagas permitindo o estacionamento de 103 automóveis

Número total de vagas 
para automóveis

21 Vagas simples

3 Vagas simples (comerciais)

6 Vagas simples (residenciais)

26 Vagas duplas

TOTAL: 56 vagas permitindo o estacionamento de 82 automóveis

Número total de vagas 
para automóveis

18 Vagas simples

26 Vagas duplas

TOTAL: 44 vagas permitindo o estacionamento de 70 automóveis

Número total de vagas 
para automóveis

18 Vagas simples

29 Vagas duplas

TOTAL: 47 vagas permitindo o estacionamento de 76 automóveis

• Portas corta-fogo em chapa metálica e receberão acabamento em pintura esmalte 
sintético na cor exigida pelo corpo de bombeiros.
• Todos os gradis serão em ferro e receberão acabamento em pintura esmalte 
sintético.

Vidros
• Os vidros serão de fabricação nacional, com espessura compatível aos vãos. 
• Os vidros do tipo liso que serão instalados nas esquadrias de alumínio terão 
espessura de acordo com os vãos.

Paredes
• As paredes poderão ser em alvenaria, bloco de concreto ou Dry Wall.

Ferragens
• Da marca Pado, La Fonte, Haga, Arouca ou Synter.
 
Louças, Metais e Bancadas
• Os metais serão cromadas da marca Deca, Fabrimar, Docol, Fani ou similar.
• As bacias sanitárias serão da marca Deca, Incepa, Celite, Eternit ou similar.
• Os ralos sifonados serão pvc cromado, das marcas Esteves, Tigre, Amanco, Fabrimar 
ou  similar.
• Os sifões das cubas, pias, tanques serão pvc cromado das marcas Esteves, 
Lorenzetti, Perflex, Fabrimar ou similar.
• As bancadas dos banheiros das suítes serão em mármore ou granito com cubas 
de louça.
• Os tanques da área de serviço serão em louça da marca Deca, Incepa, Celite 
ou similar.
• As cubas de louça serão de embutir / sobrepor / apoio / semi-encaixe das marcas 
Deca, Incepa, Celite, Eternit ou similar.
• Nos banheiros de serviços os lavatórios serão afixados nas paredes, serão 
das marcas Deca, Incepa, Celite, Eternit ou similar.
• As bancadas das cozinhas serão em granito com cubas de inox.
• As cubas de aço inox serão das marcas Mekal, Tramontina, Franke ou similar.
• Os acessórios (saboneteira, porta-toalhas, assento de vaso sanitário, porta-
shampoo e chuveiro) serão adquiridos e instalados pelos proprietários após a 
entrega das unidades. 

Cerâmicas, Porcelanato e Pastilhas
• Cerâmicas e Porcelantos serão das marcas Cecrisa, Eliane, Portobello, Portinari, 
Biancogres, Porto Design, Atlas, Ngk, Jatobá ou similar.
• Pastilhas de vidro serão das marcas Colortil, Sicmol, Palimanan, Porto Design, Línea 
Vítreo, Cecrisa, Eliane ou similar.

Soleiras / Filetes
• Nos vãos das portas que separam pisos de materiais diferentes ou com alteração 
de nível serão utilizados filetes em mármore ou granito na largura da porta ou 
soleiras em mármore ou granito na largura do portal. 
• Serão exceção, os desníveis onde a própria barra inferior da esquadria, ou o próprio 
piso fizer este acabamento, isentando então a necessidade de instalação de soleira.

Pinturas
• As pinturas externas em textura acrílica das marcas Maxvinil, Ibratin, Suvinil, Bema, 
Leinertex, Luztol ou similar. 
• As pinturas internas serão em tinta acrílica sobre massa corrida das marcas coral, 
Bema, Leinertex, Suvinil, Maxvinil, Luztol, Anjo ou similar.
• A massa corrida será das marcas Bema, Leinertex, Suvinil, Maxvinil, Luztol, Anjo 
ou similar.
• As pinturas de esmalte sintético nas portas corta-fogo, de elevadores, corrimão 
metálico, grades, grelhas e tampas de caixas elétricas, incêndio e gás serão das 
marcas Leinertex, Suvinil, Maxvinil, Luztol, Anjo, Coral, Glasurit, Colorin, Suvinil ou 
similar.

Elevadores
• 04 (quatro) elevadores, dois sociais e dois de serviço, com acesso a Subsolo, Térreo, 
01 ao 29 pavimento, com piso em mármore ou granito. 
• As portas dos elevadores são em aço inox no térreo os demais pavimentos terão 
acabamento em pintura esmalte sintético.  

instaLaçÕes prediais

Instalações Elétricas, Telefônicas e Hidrossanitárias / Gás
• Instalações prediais de luz, água fria, esgoto sanitário, gás, para-raios e interfone, 
serão executados de acordo com projetos específicos, posturas municipais e de 
serviços públicos.

Antena Coletiva de TV e FM / TV a cabo
• Previsão de instalação de antena coletiva de TV e FM (tubulação seca).
• Previsão de instalação de TV a cabo (tubulação seca).

Interfone/Central de Portaria, Portões Eletrônicos
• Previsão para instalação de interfone nos apartamentos, sendo 1 ponto 
por apartamento, todos interligados com a guarita (tubulação seca).
• Serão instalados portões (para acesso de veículos) em chapa de ferro, com 
acabamento em pintura esmalte, com previsão para instalação de motor (tubulação 
seca).

Instalações de Segurança
• Instalação de luz de emergência.
• Sistema de para raio conforme exigências do corpo de bombeiros.
• Previsão para câmeras de monitoramento na área comum (tubulação seca).
• Pulmão de acesso na entrada de pedestres.
• Previsão de câmera nos halls dos apartamentos (tubulação seca).

Outros
• Serão fornecidos os filtros e motores da piscina e SPA.
• O SPA será entregue com aquecimento.
• Os equipamentos da sauna serão entregues.
• Será entregue previsão para medidores individuais de gás, os medidores serão 
adquiridos e instalados pelos proprietários após a entrega das chaves.
• Serão instalados medidores individuais de água.
• Demais acessórios da piscina / sauna deverão ser adquiridos pelo condomínio.
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instaLaçÕes especiais

Ar-Condicionado
• Os apartamentos serão dotados de um sistema de pré instalação de ar-condicionado 
com entrega de rede frigorígena para ar condicionado do tipo Split (os equipamentos 
não serão fornecidos). Serão entregues 02 (dois) pontos nos apartamentos de 
03 (três) Suítes (Suíte Casal e Sala) e 01 (um) ponto nos apartamentos de 02 
(dois) quartos. Não há previsão de carga elétrica pra instalação de mais pontos de  
ar-condicionado. 

Gerador
• Será fornecido 1 (um) equipamento para atender a pressurização da escada 
e a iluminação de emergência e um elevador. 

Geral 
• Os materiais aplicados serão sempre de reconhecida qualidade junto ao mercado 
de materiais de construção.
• As especificações serão definidas por arquitetos de maneira a se obter harmonia 
e bom gosto de caracterização final.
• A Incorporadora se reserva o direito de utilizar revestimentos e materiais 
similares na intenção de se obter melhor qualidade final, funcionalidade, resistência 
e padronização, ou quando algum material aqui indicado deixar de ser fabricado.
• A Incorporadora poderá proceder a pequenos ajustes no projeto, de forma 
a resolver problemas técnicos que surjam durante a execução da obra.
• A locação de peças estruturais representadas nas ilustrações e projetos é estimada, 
podendo  sofrer variações em função de necessidades técnicas.
• Os móveis, equipamentos, objetos de decoração constantes nas imagens do 
material publicitário e maquetes são meramente ilustrativos, sendo que para a área 
comum será  entregue mobiliário obedecendo o que está descrito neste memorial.

moBiLiÁrio

T
ÉR

R
EO

PULMÃO

1 POLTRONA

1 PAINEL MDF

1 LUMINÁRIA DE PISO

2 VASO COM PLANTA

LOBBY A

2 POLTRONA

1 SOFÁ

1 MESA DE CENTRO

1 MESA LATERAL

1 APARADOR

1 TAPETE

1 QUADRO

LOBBY B

2 POLTRONA

1 SOFÁ

1 MESA DE CENTRO

1 MESA LATERAL

1 QUADRO

1 TAPETE

GUARITA /ADMINISTRAÇÃO

3 CADEIRA EXECUTIVA

1 MESA

1 BANCADA

1º
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.

COPA FUNCIONÁRIOS

1 GELADEIRA

1 MICROONDAS

1 BANCADA

2 CADEIRA

2º
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IM
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LOBBY

2 POLTRONA

1 MESA LATERAL

1 APARADOR

SALÃO MULTIUSO

6 MESA

36 CADEIRA

2 SOFÁ

2 MESA LATERAL

1 MESA CENTRO

3 VASO COM PLANTA

COPA

1 FREEZER HORIZONTAL

1 FOGÃO DE PISO

1 MICROONDAS

3º
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AV
IM

EN
T

O

JOGOS

1 MESA DE SINUCA

1 SUPORTE PARA TACOS

1 MESA DE JOGOS

ACADEMIA

2 ESTEIRA

1 BICICLETA

1 ESPELHO

1 TV

1 BARRA DE DANÇA

1
ESPALDAR DE ALONGA-
MENTO

2 BOLA

3 COLCHONETE

BRINQUEDOTECA

2 MESA

6 CADEIRA

1 TV

1 DVD

1 PRANCHA EM MDF

1 ESTOFADO SOB MEDIDA

1m³ BOLAS DE PLÁSTICO

PLAYGROUND

1 BRINQUEDO MULTIPLAY

1 CAMA ELÁSTICA

SOLARIUM/SPA

2 MESA

8 CADEIRA

1 BANHEIRA TIPO SPA

GRILL

1 MESA

6 CADEIRA

1 POLTRONA

1 SOFÁ

1 PAINEL TV

1 TV

1 COOKTOP

1 ARMÁRIO MDF

1 GELADEIRA

1 CHURRASQUEIRA

DECK PISCINA

3 MESA

12 CADEIRA

5 ESPREGUIÇADEIRA

1 REDES DE DESCANSO

QUADRA

1
CONJUNTO DE TRAVES 
COM REDE DE GOL

1
CONJUNTO DE CESTAS 
PARA BASQUETE

descrição dos acaBamentos

ÁREA PRIVATIVA - APARTAMENTO 3 SUÍTES  (finais 1A, 1B, 4A e 4B)

Os apartamentos de 03 (Três) Suítes, localizados no 4º ao 29º pavimentos, serão 
compostos de Lavabo, Estar/Jantar, Varanda, Cozinha, Área de Serviço, 03 (três) 
Suítes, sendo 01 (uma) com Closet, Circulação, Laje Técnica e Terraço Descoberto 
(4º pavimento).

AMBIENTE PISO RODAPÉ PAREDE TETO OUTROS

Lavabo
Porcelanato 

60X60
Porcela-

nato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
rebaixado 

com pintura 
acrílica 

sobre massa 
PVA.

Bancada de 
Mármore 

Estar/
Jantar

Quartos/
Closet/

Circulação

Porcelanato 
60X60

Porcela-
nato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso corri-
do com pin-
tura acrílica 
sobre massa 

PVA.

 

Cozinha /
Área de 
Serviço

Porcelanato 
60X60

Porcela-
nato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA 

e/ou emboço com 
cerâmica

Gesso 
rebaixado 

com pintura 
acrílica 

sobre massa 
PVA.

Bancada de 
granito

Varanda 
Porcelanato 

60X60
Porcela-

nato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica 

sobre massa 
PVA.

Bancada 
de granito 
e ponto de 

gás

Banhos Porcelanato -
Emboço com cerâ-
mica até o forro de 

gesso.

Gesso 
rebaixado 

com pintura 
acrílica 

sobre massa 
PVA.

Bancada em 
Mármore ou 

Granito

Laje
Técnica

Cimentado 
natural 
pintado

-
Pintura acrílica 

texturizada

Pintura 
acrílica tex-

turizada
 

Terraço 
Descoberto
(4º pavimen-

to)

Porcelanato 
60X60

Porcela-
nato

Pintura acrílica 
texturizada

ÁREA COMUM - PAVIMENTO TIPO

AMBIENTE PISO RODAPÉ PAREDE TETO OUTROS

Escada
Pressurizada

Cimentado 
natural 
pintado

Pintura 
para

cimentados

Reboco paulista  ou 
gesso corrido com 

pintura acrílica

Estrutura 
de concreto 

pintada

Hall dos 
Elevadores

Porcelanato 
ou

Cerâmica

Porcelanato 
ou

Cerâmica

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
PVA sobre 

massa PVA.

AMBIENTE PISO RODAPÉ PAREDE TETO OUTROS

Vagas de 
Garagem / 
Circulação 
de Veículos

Cimentado 
laminado

-
Pintura acrílica 

texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

Escada Pres-
surizada

Cimentado 
natural 
pintado

Pintura para 
cimentados

Reboco paulista  ou 
gesso corrido com 

pintura acrílica

Estrutura 
de concreto 

pintada

Rampas de 
Veículos

Cimentado 
frisado

-
Pintura acrílica 

texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

Hall do 
Elevador

Cimentado 
natural 
pintado

Pintura para 
cimentados

Pintura acrílica 
texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

Escaninho
Cimentado 
queimado

ou laminado
-

Pintura acrílica 
texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

ÁREA COMUM - SUBSOLO

O Subsolo será composto de: 74 (sessenta e quatro) vagas de garagem com 
capacidade para 103 (cento e três) veículos, escaninhos, rampa de acesso de veículos 
do subsolo ao térreo, circulação de veículos, escada pressurizada, 04 (quatro) 
elevadores, e dois halls de circulação de elevadores.



ÁREA COMUM - TÉRREO

O Térreo será composto de: 47 (quarenta e sete) vagas de garagem com capacidade 
para 73 (setenta e três) veículos, 3 (três) vagas de garagem para visitantes, 6 (seis) 
vagas comerciais, 2 (duas) salas comerciais com WC, Pulmão, Lobby A, Lobby B, 
Administração, Guarita com WC, rampa de acesso de veículos do terro ao subsolo  
e rampa de acesso do térreo ao primeiro pavimento, circulação de veículos, escada 
pressurizada, 04 (quatro) elevadores, hall e circulação de elevadores, medição, casa 
de gás e lixo.

AMBIENTE PISO RODAPÉ PAREDE TETO OUTROS

Vagas de 
Garagem / 
Circulação 
de Veículos

Cimentado 
laminado

-
Pintura acrílica 

texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

Escada
Pressurizada

Cimentado 
natural 
pintado

Pintura para 
cimentados

Reboco paulista ou 
gesso corrido com 

pintura acrílica

Estrutura 
de concreto 

pintada

Rampas de 
Veículos

Cimentado 
frisado

-
Pintura acrílica 

texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

Hall
Circulação 

de Elevador
Porcelanato Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica 

sobre massa 
PVA.

Central
de Gás/

Lixo/
Medição

Cimentado 
queimado

-
Pintura acrílica 

texturizada
-

Salas
Comerciais

Concreto -
Reboco paulista  ou 
gesso corrido com 

massa PVA

Estrutura 
em concreto 

aparente

WC salas 
comerciais

Cerâmica 
ou

Porcelanato

Cerâmica 
ou

Porcelanato

Reboco paulista 
com pintura acrílica 

sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica 

sobre massa 
PVA.

Lobbys Porcelanato Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica 

sobre massa 
PVA.

Pulmão Porcelanato Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica 

sobre massa 
PVA.

Guarita
Administração

Cerâmica 
ou

Porcelanato

Cerâmica 
ou

Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica 

sobre massa 
PVA.

WC Guarita
Cerâmica 

ou
Porcelanato

Cerâmica 
ou 

Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica 

sobre massa 
PVA.

Escaninho
Cimentado 
queimado

-
Pintura acrílica 

texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

ÁREA COMUM - 1˚ PAVIMENTO

O 1˚ Pavimento será composto de: 45 (quarenta e cinco) vagas de garagem com 
capacidade para 72 (setenta e dois) veículos, escaninho, rampa de acesso de veículos 
do terro ao 1˚ pavimento e rampa de acesso do primeiro pavimento ao segundo, 
circulação de veículos, escada pressurizada, 04 (quatro) elevadores, hall e circulação 
de elevadores, deposito, grupo gerador, estar / copa de funcionários, DML, WC 
funcionários.

AMBIENTE PISO RODAPÉ PAREDE TETO OUTROS

Vagas de 
Garagem / 
Circulação 
de Veículos

Cimentado 
laminado

-
Pintura acrílica 

texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

Escada
Pressurizada

Cimentado 
natural 
pintado

Pintura 
para

 cimentados

Reboco paulista  ou 
gesso corrido com 

pintura acrílica

Estrutura 
de concreto 

pintada

Rampas de 
Veículos

Cimentado 
frisado

-
Pintura acrílica 

texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

Hall
Circulação 

de Elevador
Porcelanato Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica 

sobre massa 
PVA.

Depósito
Cerâmica 

ou
Porcelanato

Cerâmica 
ou

Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica 

sobre massa 
PVA.

Grupo 
Gerador

Cimentado 
laminado ou 

queimado
-

Pintura acrílica 
texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

WC salas 
Funcionários

Cerâmica 
ou

Porcelanato

Cerâmica 
ou

Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica 

sobre massa 
PVA.

DML
Cerâmica 

ou
Porcelanato

Cerâmica 
ou

Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica 

sobre massa 
PVA.

Estar/Copa 
Funcionários

Cerâmica 
ou Porcela-

nato

Cerâmica 
ou Porcela-

nato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica 

sobre massa 
PVA.

Bancada em 
Granito

Escaninho
Cimentado 
queimado

-
Pintura acrílica 

texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

ÁREA COMUM - 2˚ PAVIMENTO

O 2˚ Pavimento composto de: 47 (quarenta e sete) vagas de garagem com 
capacidade para 76 (setenta e seis) veículos, escaninho, rampa de acesso de veículos 
do 1˚ pavimento ao 2˚ pavimento, circulação de veículos, escada pressurizada, 04 
(quatro) elevadores, hall e circulação de elevadores, lobby, salão multiuso, copa, WC 
PNE, WC e varanda.

AMBIENTE PISO RODAPÉ PAREDE TETO OUTROS

Vagas de 
Garagem / 
Circulação 
de Veículos

Cimentado 
laminado

-
Pintura acrílica 

texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

Escada 
Pressuri-

zada

Cimentado 
natural 
pintado

Pintura para 
cimentados

Reboco paulista  ou 
gesso corrido com 

pintura acrílica

Estrutura 
de concreto 

pintada

Rampas de 
Veículos

Cimentado 
frisado

-
Pintura acrílica 

texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

Hall/Cir-
culação de 
Elevador

Porcelanato Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica sobre 
massa PVA.
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AMBIENTE PISO RODAPÉ PAREDE TETO OUTROS

Salão 
Multiuso

Porcelanato Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica sobre 
massa PVA.

WC e WC 
PNE

Cerâmica 
ou Porcela-

nato

Cerâmica 
ou Porcela-

nato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica sobre 
massa PVA.

Copa Porcelanato Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica sobre 
massa PVA.

Escaninho
Cimentado 
queimado

-
Pintura acrílica 

texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

Varanda Porcelanato Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

-

ÁREA COMUM - 3˚ PAVIMENTO

O 3˚ Pavimento será composto de: escaninhos, escada pressurizada, 04 (quatro) 
elevadores, hall e circulação de elevadores, jogos, varanda, academia, brinquedoteca, 
playground, WC feminino e masculino, depósito, sauna, ducha, motor da sauna, 
antecâmera, tomada de ar, solarium, spa, grill, piscina infantil, deck, piscina adulto 
e quadra poliesportiva.

AMBIENTE PISO RODAPÉ PAREDE TETO OUTROS

Escaninhos
Cimentado 
queimado

-
Pintura acrílica 

texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

Escada
Pressurizada

Cimentado 
natural 
pintado

Pintura para 
cimentados

Reboco paulista  ou 
gesso corrido com 

pintura acrílica 

Estrutura 
de concreto 

pintada

Hall/
Circulação 

de Elevador
Porcelanato Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica sobre 
massa PVA.

Jogos/ Grill Porcelanato Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica sobre 
massa PVA.

Bancada 
em granito

Varanda Porcelanato Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

-

Academia/ 
Brinquedoteca

Porcelanato 
ou Reves-
timento 
Vinlico

Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica sobre 
massa PVA.

WC Fem.
e Masc. 

Cerâmica 
ou

Porcelanato

Cerâmica 
ou

Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

Gesso 
corrido ou 
rebaixado 
em placas 

com pintura 
acrílica sobre 
massa PVA.

Bancada 
em granito

Sauna/
ducha

Porcelanato 
ou pastilha

Porcelanato 
ou pastilha

Porcelanato ou 
pastilha

Forro de 
Alumínio 

Depósito
Cimentado 
queimado

-
Pintura acrílica 

texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

Varanda Porcelanato Porcelanato

Reboco paulista 
ou gesso corrido 

com pintura acrílica 
sobre massa PVA

-

AMBIENTE PISO RODAPÉ PAREDE TETO OUTROS

Motor da 
sauna/ante 

câmera/
tomada 

de ar

Cimentado 
queimado

-
Pintura acrílica 

texturizada

Estrutura 
em concreto 

aparente

Solarium/
spa

Pocelanato Pocelanato
Pintura acrílica 

texturizada
-

Piscina 
adulto/
piscina 
infantil

Pastilha ou 
revesti-
mento 

especifico 
para uso

-
Pastilha ou reves-
timento especifico 

para uso
-

Deck Porcelanato Porcelanato Pintura texturizada -

Quadra
Poliesportiva

Cimento 
pintado

-
Gradil metálico 

pintado
-

ÁREA COMUM - COBERTURA

AMBIENTE PISO RODAPÉ PAREDE TETO OUTROS

Circulação
Cimentado 

natural 
pintado

Pintura 
acrílica para 
cimentados

Reboco paulista ou 
gesso corrido com 

pintura acrílica 

Pintura 
texturizada

Barrilete
Cimentado 

natural 
pintado

Pintura 
acrílica para 
cimentados

Reboco paulista ou 
gesso corrido com 

pintura acrílica

Pintura 
texturizada

Casa de 
Máquinas

Cimentado 
natural 
pintado

Pintura 
acrílica para 
cimentados

Reboco paulista ou 
gesso corrido com 

pintura acrílica

Pintura 
texturizada

Escada
pressurizada

Cimentado 
natural 
pintado

Pintura 
acrílica para 
cimentados

Reboco paulista ou 
gesso corrido com 

pintura acrílica

Pintura 
texturizada

Reservatório 
superior

Cimentado 
rústico 
pintado

Pintura
Reboco paulista ou 
gesso corrido com 

pintura acrílica

Concreto 
com pintura 
acrílica ou à 
base de cal.

Motor de 
Ventilação

Cimentado 
rústico 
pintado

Pintura
Reboco paulista ou 
gesso corrido com 

pintura acrílica

Concreto 
com pintura 
acrílica ou à 
base de cal.
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