


Uma quadra desenhada sob a ótica 
da inovação contemporânea que 
surpreende pela beleza atemporal 
das fachadas, com o uso 
diferenciado de materiais rústicos 
como o tijolo inglês, fabricado 
sob medida, apresentando uma cor 
que remete às belas construções 
europeias. Um paisagismo natural 
que vai preservar a arborização já 
existente na quadra também se faz 
presente no interior do projeto. 
Jabuticabeiras que remetem às 
grandes residências antigas, 
de quintais contemplativos e 

H A N D  M A D E
privados, se destacam numa 
praça com acesso exclusivo 
para os moradores do complexo 
arquitetônico. Detalhes de 
acabamentos que dão um toque 
artesanal e sofisticado. É 
tempo de reverenciar um novo 
conceito de viver. É tempo de 
vivenciar o nascimento da mais 
nova referência arquitetônica 
e urbanística de Goiânia.



Um ciclo que 
define uma nova 
era em Goiânia.

Inspirada em um dos períodos mais prósperos e 
inovadores da história moderna, a Era Victoriana 
Inglesa que marcou a arquitetura como referência 
mundial e atemporal, o consolidado projeto do 
Victorian Living Desire iniciou o conceito do 
Parque Arquitetônico Privativo. Arte, arquitetura 
e detalhes de acabamentos entrelaçados por um 
paisagismo que remete aos jardins reais que, a partir 
de agora, ganha mais dois capítulos exclusivos: 
Dinastia Living Desire e o Époque Living Desire 
marcados por diferenciais de lazer, segurança e 
privacidade reverenciados nas principais cidades 
do mundo.



Bem-vindos ao 
Primeiro Parque 
Arquitetônico 
Privativo de 
Goiânia.

Uma quadra pensada exclusivamente 

com o que há de melhor em estilo 

de vida.

Começando por uma localização 

única, e tendo o empreendimento 

que concebeu o primeiro elevador 

automotivo de Goiânia, Além de 

academia e piscina com indescritível 

vista panorâmica no alto da torre 

do Victorian Living Desire. O 

complexo arquitetônico conta com 

um projeto de plantas inteligentes 

com vãos livres, permitindo que a 

personalização seja diferenciada. 

Escadas e elevadores posicionados 

no centro de cada torre 

proporcionam ventilação natural. 

A tranquilidade dos moradores 

também ganha força com o mais 

moderno sistema de segurança, 

desenvolvido especialmente pelo 

consultor Ivan Hermano Filho, CPP 

e presidente do Grupo TecnoSeg.
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4 Suítes

326,74m2 

240,94m2 

404,69m2 

Rua 13

R
ua 36

R
u
a 

34
-a

L

O

N

ON

NE

SO

S

SE



UM COMPLEXO ARQUITETÔNICO 

COM 3 TORRES INDEPENDENTES 

QUE HARMONIOSAMENTE 

DIALOGAM ENTRE SI.



Um marco 
arquitetônico 
e urbanístico que 
inspira elegância 
e qualidade de 
vida.

Mais que uma inovação sem precedentes, 

a implantação e criação do primeiro 

Parque Arquitetônico Privativo de 

Goiânia, é uma ode aos grandes projetos 

de intervenção urbana da cidade.



RUA 34-A

RUA 36
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A 

13

EXTRA

SAPPORO

PANELA MÁGICA

MONUMENTO
LA

SHOPPING
BOUGAINVILLE

PIQUIRAS

ESCOLA
PEQUENO PRÍNCIPE

ESCOLA
INTER.

ORION
HEALTH &
BUSINESS

Na quadra mais nobre 
do Marista pulsa a 
elegância do Primeiro 
Parque Arquitetônico 
da cidade.

QUANDO SE PENSA EM ALTÍSSIMO PADRÃO* E QUALIDADE DE 

VIDA, TUDO ISSO SÓ SE TORNA REALIDADE SE A LOCALIZAÇÃO 

FOR PERFEITA. INSERIDO NO CORAÇÃO DO MARISTA, NA 

REGIÃO MAIS DESEJADA DA CIDADE, O PARQUE ARQUITETÔNICO 

PRIVATIVO ESTÁ BEM AO LADO DO SHOPPING BOUGAINVILLE, 

GRANDES CENTROS EDUCACIONAIS, COMERCIAIS, MÉDICOS, 

RESTAURANTES E UMA AMPLA REDE DE CONVENIÊNCIAS E 

SERVIÇOS DE ALTO PADRÃO LITERALMENTE HÁ POUCOS PASSOS 

DA SUA CASA.

* DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRESENTES NO MEMORIAL 

DESCRITIVO. 



UMA VISTA ENCANTADORA PARA CONTEMPLAR 
A VIDA QUE SUA FAMÍLIA MERECE.



Da parceria visionária entre a qualidade essencial dos 

empreendimentos com a marca GPL Incorporadora, os preceitos de 

confiança que permeiam toda a trajetória da Terral Incorporadora, 

e a credibilidade da Town Desenvolvimento Imobiliário, nasceu o 

conceito Living Desire que originou este marco arquitetônico de 

Goiás, com diferenciais únicos, mudando para sempre a maneira de 

pensar o alto padrão. 



Inovação e beleza 
desenhadas por grandes 
nomes da arquitetura 
e do paisagismo 
contemporâneos.

“A aplicação da madeira em suas diversas formas trouxe aconchego 
e sofisticação aliado ao uso de tons neutros na escolha do 
mobiliário.  Além de propor ambientes integrados, funcionais e 
flexíveis.”

“Um projeto que quebrou paradigmas e estabeleceu um novo patamar 
para imóveis de alto padrão. As torres são independentes e pensamos 
em cada detalhe para que não houvesse interferência na privacidade 
entre elas.”

Alexandre Leite – Arquitetura 

“Para falar do paisagismo, primeiro devemos entender que não se 
trata de um projeto construído em volta de uma praça. Mas sim 
de uma praça construída com exclusividade dentro do complexo. 
Com jabuticabeiras que remetem às grandes residências antigas, de 
quintais contemplativos e privados, com espaço para convivência e 
jardins que integram a área de lazer com acesso exclusivo para os 
moradores do Dinastia e do Époque.”

Ana Paula e Sanderson – Interiores 

Benedito AbBud – Paisagismo



 

4
Suítes
1 por andar

326,74m2 

4 A 5 VAGAS 
DE GARAGEM

Um projeto sofisticado com localização 

premium e vista deslumbrante que traz 

em seus diferenciais exclusivos detalhes 

de arquitetura como as cornijas que 

marcam linhas horizontais na fachada 

remetendo à elegância dos edifícios 

ingleses. Os gradis presentes remetem 

ao estilo europeu com revestimentos 

especiais e o tijolo inglês rústico. 

Suas aberturas generosas promovem 

naturalmente abundante iluminação e 

ventilação.

A continuidade de um 
conceito que se tornou 
referência no estilo de 
morar. 



ACESSO SOCIAL

DESDE O ACESSO ATÉ O SOFISTICADO HALL SOCIAL VOCÊ JÁ 
PERCEBE OS DETALHES QUE VÃO FAZER A DIFERENÇA NA SUA VIDA.

HALL SOCIAL

Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme memorial descritivo deste empreendimento. 
O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com exigências 
técnicas e contrato de venda.



Contemplação e 
privacidade pensadas 
em todos os detalhes.

Outra inovação exclusiva é o fato de que as 

duas torres são interligadas por uma praça 

de contemplação e lazer. Ou seja, não são 

torres que foram construídas ao redor 

de uma praça. É uma praça privativa que 

foi projetada por Benedito Abbud, dentro 

do complexo arquitetônico traduzindo 

exclusividade e convivência com segurança 

e privacidade.

PRAÇA CONTEMPLAÇÃO  

Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme memorial descritivo deste empreendimento. 
O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com exigências 
técnicas e contrato de venda.



Piscina aquecida com raia e deck molhado

MERGULHE NA ELEGÂNCIA DA SUA 
NOVA VIDA SEM PERDER A FORMA.

FITNESS

Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme memorial descritivo deste empreendimento. 
O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com exigências 
técnicas e contrato de venda.



SALÃO DE FESTAS

Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme memorial descritivo deste empreendimento. 
O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com exigências 
técnicas e contrato de venda.

Espaço Gourmet



Varanda Gourmet

AMBIENTES PLANEJADOS PARA PROPORCIONAR 
MAIS AMPLITUDE E INTEGRAÇÃO TOTAL.

Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme memorial descritivo deste empreendimento. 
O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com exigências 
técnicas e contrato de venda.



SALA COM 3 AMBIENTES

APROVEITE PARA APRECIAR A VIDA SEM 
MODERAÇÃO NO ACONCHEGO DO SEU LAR.

Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme memorial descritivo deste empreendimento. 
O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com exigências 
técnicas e contrato de venda.



Suíte másterCloseT

O CONFORTO DOS SEUS SONHOS COM O 
REQUINTE E O ESPAÇO QUE VOCÊ PRECISA.

Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme memorial descritivo deste empreendimento. 
O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com exigências 
técnicas e contrato de venda.



DECORADO
a pa r ta m e n t o



DECORADO
a pa r ta m e n t o



• Redução de ruídos de impacto 
no piso devido à altura da laje

PLANTA 
APARTAMENTO 
TIPO ENTREGUE 
COM OS SEGUINTES 
ITENS:

CLOSET

LAVABO

SUÍTE 1

SUÍTE 2

SUÍTE 3

LAJE TÉCNICA

ÁREA DE SERVIÇO

QUARTO
SERVIÇO

HALL 
TÉCNICO

DEPÓSITO

COZINHA

VARANDA
GOURMET

SALA

SUÍTE MÁSTER

ELEVADOR 
PRIVATIVO

ELEVADOR 
SERVIÇO

R
ua 36

 

Rua 13

Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme memorial descritivo deste empreendimento. 
O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com exigências 
técnicas e contrato de venda.
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• 54m² de suíte máster com closet

• 90m² de sala

• 15m² de aberturas nas janelas da sala

• Churrasqueira à carvão (pré-moldada 
de concreto com duto de exaustão)

• Quarto de serviço estrategicamente localizado para permitir 
diversas possibilidades de utilização e personalização

• Cozinha e área se serviço com 
iluminação e ventilação natural

• Louceiro/Depósito

• Copa íntima

• Elevador privativo 
com biometria

• Banho senhor e senhora com 
bancada com duas cubas, dois 
chuveiros de teto e banheira

• Suítes e salas com previsão para 
ar-condicionado

• Aquecimento de água nos lavatórios 
e chuveiros das suítes com torneiras e 
registros tipo monocomando

• Suítes com persiana 
integrada motorizada

• Previsão de câmera 
de segurança nos 
acessos do apartamento 
e previsão de alarme 
residencial

• Previsão para automação wireless de 
persianas decorativas, iluminação e 
climatização nas suítes e salas

• Tomada USB nas suítes e sala

• Cuba esculpida e piso em 
mármore no lavabo

4Suítes
1 por andar

326,74m2 

4 A 5 VAGAS 
DE GARAGEM



SUGESTÃO DE MODIFICAÇÃO 
EM PLANTA E DECORAÇÃO PELA 
ARQUITETURA DE INTERIORES: 
ANA PAULA CASTRO

Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme 
memorial descritivo deste empreendimento. O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma 
de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com exigências técnicas e contrato de venda.

PLANTA
APARTAMENTO
DECORADO

COZINHA 
INTEGRADA

SALA DE JANTAR

SALA DE ESTAR

BANHO SR.

LAVABO

HOME 
ÍNTIMO

ESTANTE 
PIVOTANTE

BANHO SRA.

SUÍTE MÁSTER

SUÍTE 02

SUÍTE 03

LAJE TÉCNICA

ÁREA DE SERVIÇO

LOUCEIRO

ELEVADOR 
PRIVATIVO

ELEVADOR 
SERVIÇO

• Substituição de pré-
moldado de concreto por 
churrasqueira com coifa e 
fechamento em vidro

R
ua 36

 

Rua 13

• Estante com 
porta pivotante 
para privacidade 
da área intima

• Utilização da suíte 01 como 
home íntimo para ampliação 
da suíte casal criando o 
banho do senhor

• Sugestão com bancada 
de ilha para cozinha

• Opção de Louceiro/
roupeiro

• Sugestão de integração com 
fechamento por divisórias de 
madeira

CLOSET
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3 Suítes
1 por andar

326,74m2 

4 A 5 VAGAS 
DE GARAGEM



ESCADA 
COBERTURA

cozinha

VARANDA
DESCOBERTA

SAUNA

LAVABO

PISCINA

LIVING

horta

terraço
gourmet

ESCADAS

ÁREA DE SERVIÇO

SALA DE JANTAR

SALA DE TV

adega

banho

estendal 
descoberto

QUARTO 
SERVIÇO

WC. SERVIÇO

ELEVADOR
SERVIÇO

ELEVADOR
PRIVATIVO

R
ua 36

 

Rua 13

5
Suítes
1 por andar

651,41m2 

6 VAGAS 
DE GARAGEM

A mansão 
suspensa mais 
desejada da 
cidade.

SUÍTE CASAL

ELEVADOR
SERVIÇO

ELEVADOR
PRIVATIVO

passaderia

depósito

laje técnica

BANHO 
SENHOR E 
SENHORA

lavanderia

Suíte

copa

rouparia

suíte

suíte

suíte

VARANDA

CLOSET
SENHOR

CLOSET
SENHORA

R
ua 36

 

Rua 13
Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme 
memorial descritivo deste empreendimento. O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma 
de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com exigências técnicas e contrato de venda.
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A melhor maneira 
de ter histórias 
para contar é fazer 
parte delas.



sentir-se em casa é estar bem consigo mesmo em todos 

os ambientes do seu lar. A integração de ambientes que 

preserva o bem-estar e a união da sua família se faz presente 

aqui. Um projeto que une o clássico e o moderno numa 

concepção atemporal, que se transforma em um espaço à 

altura das suas conquistas. 

Um marco arquitetônico e histórico feito à mão para você. 

4
Suítes
1 por andar

240,94m2 

3 VAGAS DE 
GARAGEM



Deixe a porta aberta para uma vida 
repleta de momentos especiais.

HALL SOCIALACESSO SOCIAL



A vida convida 
você para vivenciar 
experiências únicas 
ao lado de quem mais 
importa.

PRAÇA CONTEMPLAÇÃO  

Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme memorial descritivo deste empreendimento. 
O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com 
exigências técnicas e contrato de venda.



BISTRÔ

Mais que um conceito inédito. 
Uma nova forma de aproveitar 
os melhores dias da sua vida.

Piscina aquecida com raia e deck molhado

Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme memorial descritivo deste empreendimento. 
O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com 
exigências técnicas e contrato de venda.



SALA COM 3 AMBIENTES Sala de jantar

Sala para 3 ambientes harmônica 
e suntuosa. Bem parecido com 
seu estilo de vida daqui em 
diante.

Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme memorial descritivo deste empreendimento. 
O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com 
exigências técnicas e contrato de venda.



Cozinha COM OPÇÃO DE ILHA

NO ÉPOQUE LIVING 

DESIRE SEUS MOMENTOS 

INESQUECÍVEIS SÃO 

REPLETOS DE SENTIMENTOS 

DELICIOSOS.

Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme memorial descritivo deste empreendimento. 
O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com 
exigências técnicas e contrato de venda.



SUÍTE DO BEBÊ

ESPAÇO RESERVADO PARA 
GARANTIR CONFORTO E 
SEGURANÇA PARA O SEU 
BEM MAIS PRECIOSO.



4 Suítes
1 por andar

240,94m2 

3 VAGAS DE 
GARAGEM

PLANTA 
APARTAMENTO 
TIPO ENTREGUE 
com os seguintes
itens:

• Redução de ruídos de 
impacto no piso devido 
à altura da laje

Suíte casal com closet

SALA

SALA DE JANTAR

ELEVADOR
SERVIÇO

ELEVADOR
PRIVATIVO

COZINHA

ÁREA DE SERVIÇO

DEPÓSITO

Suíte 03

Suíte 02

Suíte 01

LAVABO

Rua 13
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HALL 
TÉCNICO

Suíte 
MASTER

• 35m²  de suíte máster com closet

• 61m² de sala ampla para três 
ambientes, jantar e hall social

• 12m² de aberturas da 
janela e espaço para 
jardim

• Cozinha ampla 
com iluminação e 
ventilação natural

• Churrasqueira à carvão  na cozinha 
- (pré-moldada de concreto com 
duto de exaustão fora da projeção 
do apartamento)

• Depósito estrategicamente 
localizado para permitir diversas 
possibilidades de  utilização e 
personalização.

• Elevador privativo 
com biometria

• Banho senhor e senhora com 
bancada com duas cubas,  dois 
chuveiros, e previsão para banheira

• Aquecimento de água nos lavatórios 
e chuveiros das suítes  com torneiras 
e registros tipo monocomando

• Suítes e salas com previsão 
para ar-condicionado

• Suítes com persiana integrada 
motorizada

• Previsão de câmera de segurança 
nos acessos do apartamento e 
previsão de alarme residencial

• Previsão  para automação  wireless 
de persianas decorativas, iluminação 
e climatização nos quartos e salas

• Tomada USB nas suítes e sala

• Cuba esculpida e piso em 
mármore no lavabo
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Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues 
conforme memorial descritivo deste empreendimento. O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação 
implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com exigências técnicas e contrato de venda.



3 Suítes
1 por andar

240,94m2 

PLANTA 
PERSONALIZADA

SUGESTÃO DE MODIFICAÇÃO EM PLANTA
E DECORAÇÃO PELA ARQUITETURA DE
INTERIORES: ANA PAULA CASTRO

3 VAGAS DE 
GARAGEM

closet

LIVING

SALA DE JANTAR

ELEVADOR
SERVIÇO

ELEVADOR
PRIVATIVO

COZINHA

ÁREA DE SERVIÇO

Suíte 02

Suíte 01

Rua 13

R
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LAVABO

HALL 
TÉCNICO

Suíte MASTER

• Opção com banheira para suíte do casal

• Remoção da suíte 01 para ampliação da sala

• Sugestão suíte do bebê

• Opção da cozinha com bancada de ilha

• Remoção de parede que 
divide jantar e cozinha, 
criando elemento de 
marcenaria

• Área para jardim com vasos
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CLOSET

terraço 
descoberto

ELEVADOR
SERVIÇO

ELEVADOR
PRIVATIVO

MALEIRO

DESPENSA

banho 
senhor e 
senhora

LAVANDERIA

COPA

Suíte

Suíte

Suíte

LAJE 
TÉCNICA

ESCADA 
COBERTURA

Rua 13
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Acima de tudo, 
elegância em todos 
os detalhes.

VARANDA
GOURMET

SAUNA

BANHO 
SOCIAL

PISCINA

SALA DE JANTAR

COZINHA

ESCADAS

ÁREA DE SERVIÇO

SALA DE ESTAR

TERRAÇO

ELEVADOR
SERVIÇO

ELEVADOR
PRIVATIVO

Rua 13

R
u
a 
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Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão 
entregues conforme memorial descritivo deste empreendimento. O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e 
será entregue com vegetação implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com 
exigências técnicas e contrato de venda.
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SUBSOLO 2

SUBSOLO 3

• TOMADA PARA CARRO ELÉTRICO.
• 3 A 6 VAGAS DE GARAGEM.
• ENTRADA ÚNICA PARA VEÍCULOS COM 
PREVISÃO DE MONITORAMENTO E 
RASTREAMENTO.
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Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme memorial descritivo deste empreendimento. 
O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com 
exigências técnicas e contrato de venda.

1 - ACESSO DE VEICULOS
2 - ESPELHO DÁGUA 
3 - PULMÃO DE PEDESTRE 

4 - HALL SOCIAL
5 - COPA
6 - SALA DE MOTORISTA 
7 - ADMNISTRAÇAO

2

3 4

5
6 7
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16

17

18

1 - Playground
2 - Brinquedoteca
3 - Fitness
4 - Varanda Salão de Festas
5 - Salão de festas
6 - Hall Social
7 - Vaga de visitantes
8 - Espaço Gourmet
9 - Piscinas com raia e deck molhado

10 - Praça Contemplação

11 - Piscinas com raia e deck molhado
12 - Lounge Salão de festas
13 - Salão de festas
14 - Estar descoberto
15 - Bistrô
16 - Espelho d’água
17 - Pulmão de pedestre
18 - Sauna

LAZER E PRAÇA DE 
CONTEMPLAÇÃO 
COM INTEGRAÇÃO 
INTELIGENTE.
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Perspectivas ilustradas com sugestão de decoração dos ambientes. Os acabamentos, revestimentos, mobiliário e decoração serão entregues conforme memorial descritivo deste empreendimento. 
O paisagismo ilustrado se refere a plantas em fase adulta e será entregue com vegetação implantada em forma de mudas. A locação de elementos estruturais podem variar de acordo com 
exigências técnicas e contrato de venda.
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MEMORIAL DESCRITIVO

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Localização do Empreendimento
Rua 36, esq. com a Rua 13, esq. com a Rua 34-A, QD. E17, LT.1/2, 6/8, Setor Marista, 
Goiânia – GO

Número de Pavimentos
O Edifício será composto de 2 torres com 33 pavimentos, sendo subsolo 03, subsolo 
02, subsolo 01, Térreo, 1° pavimento, 2° ao 26° pavimentos tipo, 27° pavimento (cob-
ertura inferior), 28° pavimento (cobertura superior), além de barrilete, casa de máqui-
nas, mesa de elevadores e reservatório superior.

Número de Unidades e Vagas de Garagem
O edifício será composto por duas torres com 27 unidades residenciais cada uma, sen-
do: um 1 apartamento no primeiro pavimento, 25 apartamentos tipos e 1 Cobertura 
(superior e inferior).  

Totalizando 54 unidades autônomas sendo:

Torre A (Époque )
Primeiro Pavimento 323,15 m²
Unidades Tipo 240,94 m²
Cobertura  469,79 m²

Torre B (Dinastia)
Primeiro Pavimento 441,04 m²
Unidades Tipo 326,74 m²
Cobertura  651,41 m²

210 vagas de garagem, sendo, 204 vagas destinadas aos apartamentos, 3 vagas PNE e 
3 vagas de visitantes.

Área do Terreno
1.961,35m²

Área Total Construída:
24.643,75m²

Realização
GPL Engenharia Ltda.
Terral Incorporações e Participações Ltda.
Town Desenvolvimento Imobiliário Ltda.

Incorporação:
SPE Marista R13 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Construção:

SPE Marista R13 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Projetos
Projeto de Arquitetura: Alexandre Leite Arquitetos e Associados
Projeto de Arquitetura de Interiores: Ana Paula E Sanderson Arquitetos S/S Ltda
Projeto de Paisagismo: Benedito Abbud Arquitetura Paisagístico

Previsão de término das obras - Torre A (ÉPOQUE): Setembro 2020
Previsão de término das obras - Torre B (DINASTIA): Setembro 2020

Documentação
Alvará de Construção nº 001710/2015 emitido pela Prefeitura de Goiânia.
Incorporação registrada na matrícula 295.602 junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis da 1ª Circunscrição.

EMPREENDIMENTO

Edifício de uso exclusivamente residencial, projetado pelo escritório Alexandre 
Leite Arquitetos Associados Ltda., denominado “RESIDENCIAL R13”, constituí-
do de 02 torres e composto de 33 (trinta e três) pavimentos, sendo: subsolo 03, 
subsolo 02, subsolo 01, Térreo, Primeiro pavimento de apartamento, 25 (vinte e 
cinco) pavimentos tipos (do 2º ao 26º pavimento) e cobertura inferior e superior 
(27˚ ao 28˚ pavimento), além de barrilete, casa de máquinas, mesa de elevadores 
e reservatório superior.

- Subsolo 03:  localizam-se 49 (quarenta e nove) vagas de garagem com capacidade 
para 76 (setenta e seis) veículos, rampa de veículos, depósito, escadas, casa de 
bombas, antecâmaras, circulação e manobra de veículos, dutos de pressurização, 
04 (quatro) elevadores, sendo 02 (dois) sociais e 02 (dois) de serviço.

- Subsolo 02: localizam-se 49 (quarenta e nove) vagas de garagem com capaci-
dade para 74 (setenta e quatro) veículos, sendo uma vaga PNE, rampa de veículos, 
depósito, medição, escadas, casa de bombas, antecâmaras, circulação e manobra 
de veículos, dutos de pressurização, 04 (quatro) elevadores, sendo 02 (dois) soci-
ais e 02 (dois) de serviço

-   Subsolo 01: localizam-se 43 (quarenta e três) vagas de garagem com capacidade 
para 59 (cinquenta e nove) veículos, sendo duas vagas destinadas para visitantes e 
uma vaga PNE, rampa de veículos, pulmão coberto, lobby, guarita, lavabo guarita, 
circulação serviço, banho serviço, copa de funcionários, sala de motorista, ad-
ministração, grupo gerador, reservatório inferior, lixo, central de gás, antecâmara 
de gás, depósito, escadas, antecâmaras, circulação e manobra de veículos, dutos 
de pressurização, 04 (quatro) elevadores, sendo 02 (dois) sociais e 02 (dois) de 
serviço.

- Térreo: localizam-se 1 (uma) vaga de garagem de visitante, pulmão, lobby, guari-
ta lavabo guarita, circulações sociais, circulações de serviço, 2 (duas) tomadas de 

ar com antecâmara, 2 (duas) saunas com casa de máquina, 2 (dois) decks, 2 
(duas) piscinas, 2 (dois)  espaços gourmet, 2 (dois) banhos PNE, 2 (dois) ban-
hos sociais, 2 (dois) salão de festas com copa e varanda ou balcão, brinquedote-
ca, academia, playground, 4 (quatro) lavabos, escadas, dutos de pressurização, 
04 (quatro) elevadores, sendo 02 (dois) sociais e 02 (dois) de serviço e jardim.

- 1º Pavimento Torre A e Torre B (Apartamento): localiza-se 01 (um) aparta-
mento com terraço descoberto privativo, hall de serviço, antecâmara, escada 
pressurizada, 02 (dois) elevadores, sendo 01 (um) social e 01 (um) de serviço.

- Pavimentos tipo Torre A e Torre B (2º ao 26º Pavimentos): localizam-se 01 
(um) apartamento tipo, hall de serviço, antecâmara, escada pressurizada e 02 
(dois) elevadores, sendo 01 (um) social e 01 (um) de serviço.

- 27º Pavimento Torre A e Torre B (Cobertura Inferior): localiza-se a parte infe-
rior de 01 (um) apartamento tipo cobertura, hall de serviço, antecâmara, escada 
pressurizada, 02 (dois) elevadores, sendo 01 (um) social e 01 (um) de serviço.

- 28º Pavimento Torre A e Torre B (Cobertura Superior): localiza-se a parte 
superior de 01 (um) apartamento tipo cobertura, hall de serviço, antecâmara, 
escada pressurizada, 02 (dois) elevadores, sendo 01 (um) social e 01 (um) de 
serviço.

Planta de localização 
VAGAS DE GARAGEM

Existirão ao todo 142 (cento e quarenta e duas) vagas de garagem de veículos de passeio 
numeradas com capacidade para 210 (duzentos e dez) veículos, sendo 3 (três) vagas de 
visitantes e 3 (três) vagas PNE. As 136 (cento e trinta e seis) vagas privativas e as 3 (três) 
vagas PNE estão subdivididas da seguinte forma:

Vaga tipo A: Direta G (área mínima de 13,75m²), com numeração: 
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 36 e 49, localizadas no subsolo 03; 
- 53, 54, 55, 56, 57, 58, 85 e 98, localizadas no subsolo 02; 
- 99, 102, 103, 104, 105, 126 e 139, localizadas no subsolo 01. 
Totalizando 25 (vinte e cinco) vagas com capacidade para 25 (vinte e cinco) veícu-
los. 

Vaga tipo B: Dupla GG (área de 35,5 m2), com numeração:
- 19/19A, localizada no subsolo 03; 
- 68/68A, localizada no subsolo 02; 
Totalizando 2 (duas) vagas com capacidade para 4 (quatro) veículos.

Vaga tipo C: Dupla GM (área mínima de 25,27m²), com numeração:
- 33/33A e 37/37A, localizadas no subsolo 03;
- 82/82A e 86/86A, localizadas no subsolo 02.
- 123/123A e 127/127A, localizadas no subsolo 01.
Totalizando 06 (seis) vagas com capacidade para 12 (doze) veículos.

Vaga tipo D: Tripla GMP (área de 35,85 m2), com numeração:
- 39/39A/39B, localizada no subsolo 03;
- 88/88A/88B, localizada no subsolo 02;
- 129/129A/129B, localizada no subsolo 01.
Totalizando 03 (três) vagas com capacidade para 09 (nove) veículos.
  



Vaga tipo E: Direta M (área mínima de 11,52 m2), com numeração:
- 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29 e 35, localizadas no subsolo 03;
- 59, 60, 61, 62, 63, 75, 76, 77, 78 e 84, localizada no subsolo 02; 
- 100, 101, 106, 107, 108, 109, 116, 117, 118, 119 e 125, localizadas no subsolo 01.
Totalizando 31 (trinta e uma) vagas com capacidade para 31 (trinta e um) veículos.

Vaga tipo F: Dupla MM (área mínima de 23,04 m2), com numeração:
- 15/ 15A e 32/ 32A, localizadas no subsolo 03;
- 64/ 64A e 81/81A, localizadas no subsolo 02;
Totalizando 4 (quatro) vagas com capacidade para 8 (oito) veículos.

Vaga tipo G: Dupla MP (área mínima de 22,10 m2), com numeração:
- 1/1A, 2/2A, 3/3A, 16/16A, 17/17A, 38/38A, 40/40A, 42/42A, 43/43A e 44/44A, local-
izadas no subsolo 03;
- 50/50A, 51/51A, 52/52A, 65/65A, 66/66A, 87/87A, 89/89A, 91/91A, 92/92A, 93/93A, 
94/94A, localizadas no subsolo 02; 

- 122/122A, 128/128A, 130/130A, 132/132A, 133/133A, 134/134A, 135/135A, localiza-
das no subsolo 01;
Totalizando 28 (vinte e oito) vagas com capacidade para 56 (cinquenta e seis) veículos.

Vaga tipo H: Tripla MPP (área de 33,62 m2), com numeração:
- 18/18A/18B, localizada no subsolo 03. 
- 67/67A/67B, localizada no subsolo 02. 
Totalizando 02 (duas) vaga com capacidade para 06 (seis) veículos.

Vaga tipo I: Direta P (área mínima de 10,58 m2), com numeração:
- 20, 21, 22, 23, 30 e 34, localizadas no subsolo 03;
- 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79 e 83, localizadas no subsolo 02.
- 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120 e 124, localizadas no subsolo 01.
Totalizando 22 (vinte e duas) vagas com capacidade para 22 (vinte e dois) veículos.

Vaga tipo J: Dupla PP (área mínima de 21,16 m2), com numeração:
- 24/24A, 25/25A, 31/31A, 41/41A, 45/45A, 46/46A, 47/47A e 48/48A, localizadas no 
subsolo 03;
- 80/ 80A, 90/ 90A, 95/ 95A, 96/ 96A e 97/ 97A, localizadas no subsolo 02.
- 121/121A, 131/131A, 136/136A, 137/137A e 138/138A, localizadas no subsolo 01.
Totalizando 18 (dezoito) vagas com capacidade para 36 (trinta e seis) veículos.

DESCRIÇÃO DOS APARTAMENTOS TORRE A
   
- O apartamento Tipo, localizado no 1º pavimento, denominado de 200, será composto 
de Hall Social, Lavabo, Estar/Jantar, Cozinha, Circulação, 04 (quatro) Suítes, sendo 01 
(uma) Máster com Closet, Balcão, Área Técnica e Banho Máster, Depósito, Banho de 
Serviço, Área de Serviço e Terraço Descoberto.
-  Os apartamentos Tipo, localizados no 2º ao 26º pavimentos, denominados de 300, 400, 
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 
2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600 e 2700, serão compostos de Hall Social, Lavabo, Es-
tar/Jantar, Cozinha, Circulação, 04 (quatro) Suítes, sendo 01 (uma) Máster com Closet, 
Balcão e Área Técnica, Depósito, Banho de Serviço e Área de Serviço.
- O apartamento Tipo Cobertura, localizado no 27º e 28º pavimento, denominado 2800 
A, será composto de Hall Intimo, 04 (quatro) Suítes, sendo 01 (uma) Máster com Closet 
e Terraço Descoberto, a Suíte 02 com uma Laje Técnica, a Suíte 03 com Balcão, Copa, 
Lavanderia, Maleiro, Despensa, Banho de serviço, Circulação, Escada, Hall Social, La-

vabo, Estar/Jantar, Cozinha/Sala de Almoço, Depósito, Área de Serviço, Gour-
met, Terraço, Deck, Piscina, Sauna, Casa de Bombas, Ducha e Banho Social.

DESCRIÇÃO DOS APARTAMENTOS TORRE B

-  Os apartamentos Tipo, localizados no 2º ao 26º pavimentos, denominados 
de 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 
1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600 e 2700, serão com-
postos de Hall Social, Lavabo, Estar/Jantar, Varanda, Cozinha, Circulação, 04 
(quatro) Suítes, sendo 01 (uma) Máster com Closet, Quarto de Serviço, Banho 
de Serviço, Área de Serviço, Depósito e Laje Técnica.
- O apartamento Tipo Cobertura, localizado no 27º e 28º pavimento, denomi-
nado 2800 B, será composto de Hall Intimo, 05 (cinco) Suítes, sendo 01 (uma) 
Máster com Closet, Banho Sr. e Sra., vestíbulo e Balcão, Copa, Laje Técnica, Pas-
saderia, Lavanderia, Rouparia, Depósito, Circulação, Escada, Hall Social, Lava-
bo, Estar/Jantar, Cozinha/Sala de Almoço, Área de Serviço, Banho de Serviço, 
Quarto de Serviço, Circulação, Gourmet/Terraço, Adega, Banho social, Deck, 
Terraço Descoberto, Piscina, Sauna, SPA, Casa de Bombas, Horta e Estendal.

ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Esquadrias
As esquadrias do edifício serão em PVC, alumínio natural e/ou alumínio com 
pintura eletrostática branca.
Os guarda-corpos das sacadas e terraços serão em ferro com pintura esmalte 
sintético preto.
Portas, batentes e guarnições serão em madeira com acabamento em seladora, 
da marca SINCOL, PORMADE, RANDA ou similar.
Portas corta-fogo em chapa metálica e receberão acabamento em pintura es-
malte sintético na cor exigida pelo corpo de bombeiros.
Todos os gradis e guarda corpos serão em metalon, ferro, alumínio ou vidro.

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

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

Ferragens
Da marca Pado, La Fonte, Papaiz, Arouca, Haga ou Synter. 

Louças, Metais e Bancadas
Os metais serão cromadas da marca DECA, FRANKE, DOCOL, FABRIMAR 
ou similar.
As bacias sanitárias serão da marca DECA, INCEPA, CELITE ou similar. 
As banheiras serão da marca JACUZZI, ALBACETE ou similar.
Os ralos sifonados serão de PVC cromado, das marcas ESTEVES, TIGRE, 
AMANCO, AKROS, FABRIMAR ou similar.
Os sifões das cubas, pias, tanques serão metálicos das marcas ESTEVES, 
LORENZETTI, PERFLEX, FABRIMAR, CEMAR ou similar.
As bancadas dos banheiros das suítes serão em mármore com cubas de louça.
As bancadas dos lavabos serão em mármore com cuba esculpida ou cuba em 
louça.

As bancadas das cozinhas e varandas serão em  granito ou de composto de 
quartzo com cubas de inox. 
As cubas de louça serão de embutir / sobrepor / apoio / semi-encaixe.
Nos banheiros de serviços os lavatórios serão afixados nas paredes, serão das 
marcas DECA, INCEPA, CELITE ou similar.
As cubas  e tanques de aço inox serão das marcas MEKAL, TRAMONTINA, 
FRANKE ou similar.
Os acessórios (saboneteira, porta-toalhas, assento de vaso sanitário, por-
ta-shampo e chuveiro) serão adquiridos e instalados pelos adquirentes após a 
entrega das unidades. 

Cerâmicas e Pastilhas
Cerâmicas da marca Cecrisa, Eliane, Portobello, Portinari, Biancogres, Porto 
Design, Atlas, Jatobá ou similar.
Pastilhas, mosaicos, pedras e resvestimentos especiais, poderão ser de variadas 
marcas.

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, IBRATIN, SUVINIL, LUZ-
TOL, MAXVINIL, LEINERTEX ou similar.
As pinturas internas serão em tinta acrílica sobre massa corrida das marcas 
CORAL, LEINERTEX, SUVINIL, LUZTOL, MAXVINIL ou similar.
A massa corrida será das marcas LEINERTEX, SUVINIL, LUZTOL, MAX-
VINIL 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 utilizarão 
materiais das marcas CORAL, LUZTOL, MAXVINIL, SUVINIL ou similar.

Elevadores
02 (dois) elevadores, um social e um de serviço, por torre, com acesso a gara-
gens, térreo e pavimentos de apartamentos, com piso em mármore ou granito. 
As portas do elevador social são em aço inox, exceto as portas nos subsolos, que 
terão acabamento em pintura esmalte sintético fosco.  
As portas do elevador de serviço terão acabamento em pintura esmalte sintéti-
co. 
Sistema de codificação no elevador social para controle de acesso aos pavimen-
tos, através de acionamento biométrico ou cartão. 

Fachadas
As fachadas serão de pintura texturizada acrílica, das marcas IBRATIN, SU-
VINIL, LUZTOL, MAXVINIL, LEINERTEX ou similar.
Nos locais especificados no projeto de detalhamento de arquitetura, os reves-
timentos serão das marcas PORTOBELLO, CECRISA, ATLAS, JATOBÁ, R.O 
CONSTRUÇÃO ou similar.

INSTALAÇÕES PREDIAIS

Instalações Elétricas,Telefônicas e Hidrossanitárias / Gás
Instalações prediais de luz, água fria, esgoto sanitário, gás, para-raios e interfone, de 
acordo com projetos específicos, posturas municipais e de serviços públicos.
Grupo gerador para os elevadores social e de serviço e sistema de pressurização da es-
cada.

Antena Coletiva de TV e FM / TV a Cabo
Previsão de instalação de antena coletiva de TV e FM para captação dos canais locais 
(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.
Serão instalados portões eletrônicos (para acesso de veículos), em metalon, chapa de fer-
ro ou alumínio com acabamento em pintura esmalte, com controle de abertura eletrôni-
ca, das marcas THEVEAR, HDL, PORTAL, ROSSI ou similar.

Instalações de Segurança
Instalação de luz de emergência.
Sistema de Para-raios conforme exigências do Corpo de Bombeiros.
Guarita com vidro blindado NÍVEL II (ABNT). 
Sistema perimetral de segurança com sensor ativo.
Previsão para alarme residencial.
Previsão para câmeras nos acessos dos apartamentos.
Previsão para monitoramento com 32 câmeras na área comum.
Pulmão de acesso na entrada de pedestres.
Elevador de pessoas com identificação biométrica ou por cartão.

Automação
Será entregue previsão wireless para automação de climatização, iluminação e persianas 
nas suítes e salas dos apartamentos.
Automação de parte da iluminação e irrigação da área comum.

Outros
Serão fornecidos os filtros e motores das piscinas.
Os equipamentos da sauna serão entregues.
As piscinas da área comum serão entregues aquecidas.
Demais acessórios da piscina / sauna deverão ser adquiridos pelo condomínio.
INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Água Quente
O sistema de água quente será através de aquecedor a gás ou elétrico, a ser instalado na 
laje técnica. A instalação do aquecedor será feita pelo cliente após a entrega do aparta-
mento. O sistema abastecerá as torneiras e chuveiros das suítes, além da banheira de 
hidromassagem. Será entregue ponto para chuveiro elétrico em um dos banhos do apar-
tamento e banho de serviço.

Ar Condicionado
Os apartamentos entregues com infraestrutura  para ar condicionado de parade tipo 
split (ponto elétrico, rede frigorígena e dreno.)
Os pontos serão executados conforme projeto no Estar/Jantar e nas suítes.
Pontos adicionais de ar-condicionado deverão passar pela análise de viabilidade técnica 
da construtora.



Gerador
Será fornecido gerador para atender:
Escada pressurizada;
Elevador de emergência e elevador social ;
Iluminação de  emergência;
Acionamento do portão de veículos e de pedestre;
Iluminação e equipamentos do lobby e guarita.

Geral 
Os materiais aplicados serão sempre de reconhecida qualidade junto ao mercado de ma-
teriais de construção.
A Incorporadora se reserva o direito de utilizar revestimentos e materiais similares na 
intenção de se obter melhor qualidade final, funcionalidade, resistência e padronagem, 
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, po-
dendo sofrer variações em função de necessidades técnicas.
A personalização do seu projeto é permitida, atuando entre o arquiteto de sua preferên-
cia e a obra em execução. Fica sujeito a uma análise de viabilidade técnica, com alguns 
itens a serem considerados como: a fachada não pode ser alterada, a área molhada deve 
estar sobre área molhada e a quantidade de paredes em alvenaria não deve exceder ao 
que já está previsto.
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.
   

DESCRIÇÃO DOS ACABAMENTOS

ÁREA PRIVATIVA - APARTAMENTO TIPO 

Os apartamentos Tipo da Torre A, localizados no 1º ao 26º pavimentos, serão 
compostos de Hall Social, Lavabo, Estar/Jantar, Cozinha, Circulação, 04 (quat-
ro) Suítes, sendo 01 (uma) Máster com Closet, Balcão e  Área Técnica, Depósi-
to, Banho de Serviço e Área de serviço.

Os apartamentos Tipo da Torre B, localizados no 1º ao 26º pavimentos, serão 
compostos de Hall Social, Lavabo, Estar/Jantar, Varanda, Cozinha, Circulação, 
04 (quatro) Suítes, sendo 01 (uma) Máster com Closet, Quarto de Serviço, Ban-
ho de Serviço, Área de Serviço, Depósito e Laje Técnica.

ÁREA COMUM - SUBSOLOS

Subsolo 03:  localizam-se 49 (quarenta e nove) vagas de garagem com capacidade para 
76 (setenta e seis) veículos, rampa de veículos, depósito, escadas, casa de bombas, 
antecâmaras, circulação e manobra de veículos, dutos de pressurização, 04 (quatro) 
elevadores, sendo 02 (dois) sociais e 02 (dois) de serviço.

Subsolo 02: localizam-se 49 (quarenta e nove) vagas de garagem com capacidade para 
74 (setenta e quatro) veículos, sendo uma vaga PNE, rampa de veículos, depósito, 
medição, escadas, casa de bombas, antecâmaras, circulação e manobra de veículos, 
dutos de pressurização, 04 (quatro) elevadores, sendo 02 (dois) sociais e 02 (dois) de 
serviço

Subsolo 01: localizam-se 43 (quarenta e três) vagas de garagem com capacidade para 
59 (cinquenta e nove) veículos, sendo duas vagas destinadas para visitantes e uma 
vaga PNE, rampa de veículos, pulmão coberto, lobby, guarita, lavabo guarita, circu-
lação serviço, banho serviço, copa de funcionários, sala de motorista, administração, 
grupo gerador, reservatório inferior, lixo, central de gás, antecâmara de gás, depósito, 
escadas, antecâmaras, circulação e manobra de veículos, dutos de pressurização, 04 
(quatro) elevadores, sendo 02 (dois) sociais e 02 (dois) de serviço.



APARTAMENTOS TIPO COBERTURA

O apartamento Tipo Cobertura Torre A, localizado no 27º e 28º pavimento, 
denominado 2800 A, será composto de Hall Intimo, 04 (quatro) Suítes, sendo 
01 (uma) Máster com Closet e Terraço Descoberto, a Suíte 02 com uma Laje 
Técnica, a Suíte 03 com Balcão, Copa, Lavanderia, Maleiro, Despensa, Banho 
de serviço, Circulação, Escada, Hall Social, Lavabo, Estar/Jantar, Cozinha/Sala 
de Almoço, Depósito, Área de Serviço, Gourmet, Terraço, Deck, Piscina, Sauna, 
Casa de Bombas, Ducha e Banho Social.

O apartamento Tipo Cobertura Torre B, localizado no 27º e 28º pavimento, 
denominado 2800 B, será composto de Hall Intimo, 05 (cinco) Suítes, sendo 
01 (uma) Máster com Closet, Banho Sr. e Sra., vestíbulo e Balcão, Copa, Laje 
Técnica, Passadeira, Lavanderia, Rouparia, Depósito, Circulação, Escada, Hall 
Social, Lavabo, Estar/Jantar, Cozinha/Sala de Almoço, Área de Serviço, Banho 
de Serviço, Quarto de Serviço, Circulação, Gourmet/Terraço, Adega, Banho so-
cial, Deck, Terraço Descoberto, Piscina, Sauna, SPA, Casa de Bombas, Horta e 
Estendal.

ÁREA COMUM PAVIMENTO TÉRREO 

 Térreo: localizam-se 1 (uma) vaga de garagem de visitante, pulmão, lobby, guari-
ta lavabo guarita, circulações sociais, circulações de serviço, 2 (duas) tomadas de ar com 
antecâmara, 2 (duas) saunas com casa de máquina, 2 (dois) decks, 2 (duas) piscinas, 
2 (dois)  espaços gourmet, 2 (dois) banho pne, 2 (dois) banho social, 2 (dois) salão de 
festas com copa e varanda ou balcão, brinquedoteca, academia, playground, 4 (quatro) 
lavabos, escadas, dutos de pressurização, 04 (quatro) elevadores, sendo 02 (dois) sociais 
e 02 (dois) de serviço e jardim.

APARTAMENTOS TIPO COBERTURA - ÁREA COMUM

CASA DE MÁQUINA / BARRILETE E RESERVATÓRIO SUPERIOR

A casa de máquina / barrilete e reservatório superior será composta de bar-
rilete, casa de máquinas, máquina de exaustão, escada, mesa de motores e 
reservatório superior.



• Guarita com vidro blindado NÍVEL II (ABNT) com previsão 
para sistema de abertura remota;
• Sistema perimetral de segurança com sensor ativo;
• Previsão para alarme residencial;
• Previsão para câmeras nos apartamentos;
• Monitoramento com câmeras na área comum com 32 
câmeras e pontos para futuras instalações;
• Monitoramento do quarteirão com 2 câmeras “Dome” no 
terraço com alcance de 180º cada;
• Pulmão de segurança no acesso de pedestres;
• Integração dos veículos rastreados dos moradores com 
software de segurança do condomínio;
• Elevador social com identificação biométrica ou por 
cartão.

• Será entregue previsão para automação wireless de cli-
matização, iluminação e persianas nas suítes e salas dos 
apartamentos;
• Automação de parte da iluminação e irrigação da área 
comum;

• O canteiro de obra possuirá programa de destinação de resíduos 
gerados durante a construção do edifício;
• Torneiras dos apartamentos com registro regulador de vazão;
• Torneira com acionamento automático nos lavatórios de ambientes 
sociais da área comum;
• Bacias sanitárias com caixa acoplada com duplo acionamento;
• Captação de água da chuva para irrigação dos jardins e lavagem de 
piso;
• Sensores de presença nas escadas, circulação de veículos e hall de 
serviço para acionamento e desligamento de lâmpadas;
• Aquecimento central de água para chuveiros e lavatórios;
• Ambiente para seleção e destinação de lixo;
• Veneziana integrada para aumento da área de iluminação, reduzindo 
a necessidade de iluminação artificial;
• Medições individuais.

• Tomadas USB;
• 1 tomada para carro elétrico por unidade privativa.

SEGURANÇA

DIFERENCIAIS
TECNOLOGIA

SUSTENTABILIDADE

DIFERENCIAIS
área comum
• Área comun entregue equipada e decorada;
• O empreendimento terá gerador para atender os seguintes itens:,

1.      Escada pressurizada;
2.      Elevador de emergência e elevador social;
3.       Iluminação de  emergência;
4.       Acionamento do portão de veículos e de pedestre;
5.       Iluminação e equipamentos do lobby e guarita;

• Piscinas com raia de 15m mais deck molhado, aquecidas, tratamento 
com ozônio;
• Sauna úmida;
• Entrega de ar condicionado tipo Split ou na guarita, salão de festas, 
fitness e bistrô;
• Infraestrutura para ar condicionado tipo Split na brinquedoteca, ad-
ministração e sala de motorista;
• Acessibilidade.



Desenvolver projetos, criar 
ambientes integrados e 
harmonizados, conquistar os 
sorrisos de nossos clientes, 
parceiros e colaboradores, 
superando sempre suas 
expectativas. Foi seguindo esses 
preceitos que a GPL Incorporadora 
construiu sua história ao longo dos 
anos. Buscar a sua melhor essência 
é o que nos faz tentar evoluir a 
cada dia.

www.gplincorporadora.com.br

A Terral Incorporadora não constrói 
somente edifícios, ela idealiza 
sonhos, constrói qualidade de 
vida e isso sim é relevante para as 
pessoas. Construir confiança não 
é só um simples posicionamento 
de marca, é nossa filosofia de 
trabalho. Sabemos da importância 
de um imóvel na vida de uma 
família, e por isso, pensamos em 
todos os detalhes para que essa 
escolha seja segura.

www.terralincorporadora.com.br

Visando atender a sociedade em suas 
necessidades ligadas à engenharia 
civil, seguindo seus princípios de 
cumprir prazos, organização, ética 
e responsabilidade, surge a Town 
Desenvolvimento Imobiliário, o 
braço empresarial de incorporação 
imobiliária do Grupo Ética. Uma 
empresa que já nasce ancorada pela 
força e credibilidade de quem atua 
na área da construção civil há mais de 
20 anos.

www.townincorporadora.com.br
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