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DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

• Dados Gerais do Empreendimento: 
- Localização: Rua João Pio Duarte Silva, s/n, Córrego Grande, 

Florianópolis/SC; 
- Projeto aprovado nº 58.148 em 16/03/2010; 
- Incorporação nº 119.351 de 05/07/2012; 
- Condomínio Residencial composto por quatro torres, duas com 8 

pavimentos e duas com 7 pavimentos, sendo um térreo denominado 1º 
pavimento garagem, um 2º pavimento garagem, 1º pavimento e quatro 
pavimentos tipo e ático somente nas duas torres da frente; 

- 124 unidades residenciais e 169 vagas de garagem; 
- Área Total do terreno 8.005,47 m2; 
- Área Total do Remanescente 5.222,54 m2; 
- Área Total construída 20.781,36 m2. 

• 1º Pavimento Garagem - térreo:  este pavimento é composto por: vagas de 
garagem, depósito de vagas (hobby-box), rampa de acesso e circulação para 
veículos, escada enclausurada, hall do elevador, elevador para acesso vertical, 
depósito de lixo, central de gás, sala de medidores, reservatório inferior, casa 
de bombas, bicicletário, guarita, piscina, áreas de recreação. 

• 2º Pavimento Garagem:  este pavimento é composto por: vagas de garagem, 
depósito de vagas (hobby-box), rampa de acesso ao térreo e circulação para 
veículos, escada enclausurada, hall do elevador, elevador para acesso vertical, 
depósito de limpeza, banheiro de serviço e sala de funcionários. 

• 1º Pavimento e Pavimentos Tipo:  cada pavimento é composto por 6 
apartamentos sendo dois de 2 dormitórios e quatro de 3 dormitórios, hall do 
elevador, elevador para o acesso vertical e escada enclausurada. 

• Ático nas torres A e B:  cada pavimento é composto por 2 apartamentos, de 3 
dormitórios, hall do elevador, elevador para o acesso vertical e escada 
enclausurada. 

 
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
 

• Excelente localização; 
• Arquitetura contemporânea; 
• Medição individual de consumo de água fria; 
• Medição individual de gás; 
• Revestimento externo com detalhes em cerâmica; 
• Opções de plantas diferenciadas (até o início da alvenaria); 
• Persianas dos dormitórios automatizadas (opcional); 
• Sacada com churrasqueira à carvão e bancada de granito; 
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• Hall das torres mobiliados e decorado; 
• Salão de Festas mobiliado, equipado e decorado; 
• Espaço Gourmet mobiliado, equipado e decorado; 
• Paisagismo nas áreas externas; 
• Piscina adulto com deck molhado; 
• Piscina Infantil; 
• Sistema de comunicação interna com interfones; 
• Infra-estrutura para sistema de segurança com circuito fechado; 
• Infra-estrutura de espera para ar condicionado do tipo split; 
• Iluminação inteligente nas áreas comuns; 
• Hobby Box - depósitos individuais (opcional); 
• Tubulação para água quente; 
• Bicicletário; 
• Garagens privativas; 
• 14 vagas de garagem para visitantes, sendo 2 para portadores de 

necessidades especiais; 
• Sala de Cinema mobiliado, equipado e decorado; 
• Brinquedoteca mobiliado, equipado e decorado; 
• Sala de Jogos mobiliado, equipado e decorado; 
• Fitness mobiliado, equipado e decorado; 
• Playground; 
• Pet Place; 
• Guarita; 
• Captação e reuso de águas das chuvas para uso em jardins. 

 
 
ÁREAS COMUNS 
 

• ESCADAS  
- Piso cerâmico nos patamares (Portobello, Eliane, Portinari, Cecrisa, 
Incepa, Roca ou Itagres); 

- Paredes com selador, textura e tinta acrílica fosca (Suvinil, Renner, 
Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Tetos com selador, textura e tinta pva (Suvinil, Renner, Tintas Anjo, 
Sherwin-Williams ou Metalatex). 

 

• HALL DE ENTRADA DO TÉRREO 
- Piso porcelanato (Portobello, Eliane, Portinari, Portinari, Cecrisa, Incepa, 
Roca ou Itagres) e soleiras em granitos ou porcelanato; 

- Paredes com selador, massa corrida e tinta acrílica fosca (Suvinil, 
Renner, Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Teto com selador, massa corrida e tinta pva (Suvinil, Renner, Tintas 
Anjo, Sherwin-Williams ou Metalatex). 
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• GARAGENS E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 
- Piso em concreto polido; 
- Paredes com selador, textura e tinta acrílica fosca (Suvinil, Renner, 
Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Tetos com selador e tinta pva (Suvinil, Renner, Tintas Anjo, Sherwin-
Williams ou Metalatex). 

 

• RAMPAS DE ACESSO ÀS GARAGENS E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 
- Piso em concreto frisado; 
- Paredes com selador, textura e tinta acrílica fosca (Suvinil, Renner, 
Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Tetos com selador e tinta pva (Suvinil, Renner, Tintas Anjo, Sherwin-
Williams ou Metalatex). 

 

• DEPÓSITO DE LIXO 
- Piso e paredes com revestimento cerâmico (Portobello, Eliane, Portinari, 
Cecrisa, Incepa, Roca ou Itagres); 

- Teto com selador, textura e tinta acrílica fosca (Suvinil, Renner, Tintas 
Anjo, Sherwin-Williams ou Metalatex). 

 

• CIRCULAÇÃO E HALL DOS ELEVADORES NOS PAVIMENTOS TIPO 
- Piso porcelanato (Portobello, Eliane, Portinari, Cecrisa, Incepa, Roca ou 
Itagres) e soleira em granito ou porcelanato; 

- Paredes com selador, massa corrida e tinta acrílica fosca (Suvinil, 
Renner, Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Tetos com selador, massa corrida e tinta pva (Suvinil, Renner, Tintas 
Anjo, Sherwin-Williams ou Metalatex). 

 

• SALÃO DE FESTAS 
- Piso porcelanato (Portobello, Eliane, Portinari, Cecrisa, Incepa, Roca ou 
Itagres) e soleira em granito ou porcelanato; 

- Paredes com selador, massa corrida e tinta acrílica fosca (Suvinil, 
Renner, Tintas Anjo, Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Forro em gesso com selador, massa corrida e tinta pva (Suvinil, Renner, 
Sherwin-Williams ou Metalatex). 

 

• FACHADAS 
- Reboco com detalhes em cerâmica (Portobello, Eliane, Incepa, Portinari, 
Atlas, Jatobá, Gail, Roca ou NGK); 

- Demais revestimentos com selador, textura e pintura em tinta acrílica 
fosca (Suvinil, Renner, Sherwin-Williams, Tintas Anjo ou Metalatex); 

- Tetos com selador, massa corrida e tinta pva (Suvinil, Renner, Sherwin-
Williams, Tintas Anjo ou Metalatex). 
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ÁREAS PRIVATIVAS DOS APARTAMENTOS 
 

• QUARTOS 
- Piso porcelanato (Portobello, Eliane, Portinari, Cecrisa, Incepa, Roca ou 
Itagres); 

- Peitoris em granito ou porcelanato; 
- Paredes com selador, massa corrida e tinta acrílica fosca (Suvinil, 
Renner, Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Tetos com selador, massa corrida e tinta pva (Suvinil, Renner, Tintas 
Anjo, Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Porta em madeira semi-oca e rodapé em madeira, poliestireno ou PVC; 
- Fechadura e dobradiças cromadas (Pado, Imab ou La Fonte); 
- Infra-estrutura para TV a cabo, Internet e para instalação de ar 
condicionado tipo split (equipamentos não serão fornecidos); 

- Esquadrias em alumínio com pintura eletrostática na cor branca ou pvc 
com persianas integradas automatizadas em pvc e vidro incolor. 

 

• BANHEIROS  
- Piso porcelanato (Portobello, Eliane, Portinari, Cecrisa, Incepa, Roca ou 

Itagres); 
- Peitoris em granito ou porcelanato; 
- Paredes com revestimento cerâmico (Portobello, Eliane, Portinari, 

Cecrisa, Roca ou Itagres) até o teto; 
- Forro em gesso ou reboco com selador, massa corrida e tinta pva 

(Suvinil, Renner, Tintas Anjo, Sherwin-Williams ou Metalatex); 
- Tubulação para água quente com registro monocomando para ducha do 

chuveiro e pia (Docol, Fabrimar, Meber ou Deca); 
- Metais cromados (Docol, Deca ou Meber); 
- Louças esmaltadas (Deca, Roca, Incepa ou Celite); 
- Bancada em granito ou porcelanato; 
- Espera de tubulação para ducha higiênica – somente água fria; 
- Porta em madeira semi-oca; 
- Fechadura e dobradiças cromadas (Pado, Imab ou La Fonte); 
- Esquadrias em alumínio com pintura eletrostática na cor branca ou pvc e 

vidros mini-boreal. 
- Não serão fornecidos acessórios, duchas higiênicas, chuveiros e boxes. 
 

• LAVABO (quando possuir)  
- Piso porcelanato (Portobello, Eliane, Portinari, Cecrisa, Incepa, Roca ou 
Itagres); 

- Forro em gesso ou reboco com selador, massa corrida e tinta pva 
(Suvinil, Renner, Tintas Anjo, Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Paredes com selador, massa corrida e tinta acrílica fosca (Suvinil, 
Renner, Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Tubulação somente de água fria; 
- Metais cromados (Docol, Deca ou Meber); 
- Louças esmaltadas (Deca, Roca, Incepa ou Celite); 
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- Bancada em granito ou porcelanato; 
- Porta em madeira semi-oca e rodapé em madeira, poliestireno ou PVC; 
- Fechadura e dobradiças cromadas (Pado, Imab ou La Fonte); 
- Não serão fornecidos acessórios. 
 

 

• ÁREA DE SERVIÇO 
- Piso porcelanato (Portobello, Eliane, Portinari, Cecrisa, Roca ou Itagres); 
- Peitoril em granito ou porcelanato; 
- Parede hidráulica principal com revestimento cerâmico (Portobello, 
Eliane, Portinari, Cecrisa, Incepa, Roca ou Itagres) até o teto; e demais 
paredes com massa corrida e tinta acrílica fosca (Suvinil, Renner, 
Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Forro em gesso ou reboco com selador, massa corrida e tinta pva 
(Suvinil, Renner, Tintas Anjo, Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Espaço para aquecedor de passagem a gás até 36 litros com ventilação 
forçada (equipamento não fornecido); 

- Tanque em louça esmaltada (Deca, Roca, Incepa ou Celite) ou em aço 
inox (Tramontina ou Franke) com bancada em granito ou porcelanato; 

- Esquadrias em alumínio com pintura eletrostática na cor branca ou pvc e 
vidros mini-boreal. 

 

• COZINHA 
- Piso porcelanato (Portobello, Eliane, Portinari, Cecrisa, Incepa, Roca ou 
Itagres); 

- Parede hidráulica principal com revestimento cerâmico (Portobello, 
Eliane, Portinari, Cecrisa, Incepa, Roca ou Itagres) até o teto; e demais 
paredes com massa corrida e tinta acrílica fosca (Suvinil, Renner, Tintas 
Anjo, Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Teto com selador, massa corrida e tinta pva (Suvinil, Renner, Tintas 
Anjo, Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Tubulação de água quente para a pia. 
 

• SALAS DE ESTAR E JANTAR 
- Piso porcelanato (Portobello, Eliane, Portinari, Cecrisa, Incepa, Roca ou 
Itagres)  

- Paredes com selador, massa corrida e tinta acrílica fosca (Suvinil, 
Renner, Tintas Anjo, Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Tetos com selador, massa corrida e tinta pva (Suvinil, Renner, Tintas 
Anjo, Sherwin-Williams ou Metalatex); 

- Porta em madeira semi-oca e rodapé em madeira, poliestireno ou PVC; 
- Fechadura e dobradiças cromadas (Pado, Imab ou La Fonte); 
- Infra-estrutura para TV a cabo, Internet e para instalação de ar 
condicionado tipo split (equipamentos não serão fornecidos); 

- Esquadrias em alumínio com pintura eletrostática na cor branca ou pvc e 
vidro incolor. 
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• SACADA 
- Piso porcelanato (Portobello, Eliane, Portinari, Cecrisa, Incepa, Roca ou 
Itagres)  

- Peitoril em granito ou porcelanato; 
- Paredes com selador, textura e tinta acrílica fosca (Suvinil, Renner, 
Sherwin-Williams, Tintas Anjo ou Metalatex) ou pastilha cerâmica 
(Portobello, Eliane, Portinari, Atlas, Incepa, Jatobá, Roca ou NGK), 
conforme padrão da fachada; 

- Forro em gesso ou reboco com massa corrida e tinta acrílica fosca 
(Suvinil, Renner, Sherwin-Williams, Tintas Anjo ou Metalatex); 

- Esquadria (guarda-corpo) em alumínio com pintura eletrostática na cor 
branca ou pvc  e vidro incolor ou colorido laminado de 6mm; 

- Sacada com churrasqueira à carvão e bancada de granito. 


