


   

   

PERGUNTAS E RESPOSTAS
UNIDADES PRIVATIVAS

Qual o tratamento acústico de piso, paredes, janelas, caixilhos e 
tubulações? Em quais ambientes? 
Atendimento ao nível mínimo da NBR 15.575/2013.

Qual o pé direito das unidades nas áreas secas e molhadas? 
2,68 m na área seca, cozinha e terraço/ 2,30 m nos banheiros.

Quais ambientes serão entregues com piso?
Cozinha, Banheiros, Lavabo, Terraço.

Qual tipo de construção: Convencional ou estrutural? 
Convencional.

Como são as vedações entre os apartamentos (piso, laje e 
parede)? Qual a espessura das lajes? 
Vedação entre aptos em alvenaria / laje em concreto com espessura 
de laje é variável (11,12 e 13cm).

A bancada do terraço será entregue? 
Não. Será item de personalização com custo adicional.

Qual o material do guarda corpo dos terraços? 
Ferro.

Como serão as medições de água, gás e luz? Serão individualiza-
das? 
Individualizadas.

Qual tipo de tubulação será utilizada para água fria e água 
quente?  
Tubulação pex.



   

   

Quais pontos do apartamento terão água quente? Já vêm com 
misturador? 
Cozinha e banheiros, entregues com misturador.

Que tipo de aquecedor deverá ser instalado? 
Aquecedor de passagem.

Quantos pontos de ar-condicionado terão nos apartamentos? 
Dormitórios, Sala e Terraço. Carga e dreno entregues, frigorígena 
oferecida no Personal com custo adicional. 

Qual o local previsto para as condensadoras? 
Condensadoras no terraço.

 Tem ponto para TV na varanda? 
Sim 

O apartamento será entregue com churrasqueira?
Não.

Será passado o duto de exaustão da churrasqueira para todos os 
apartamentos? 
O duto faz parte da obra, ficando a cargo do cliente instalar a chur-
rasqueira e a coifa. *Apenas aptos de 85m² possuem duto para 
churrasqueira. Os aptos de 68m² possuem apenas ponto para grill 
elétrico.

Exaustão da área grill dos aptos tem tomada liga/desliga no 
apartamento ou será via portaria?
Não tem sistema de exaustão no grill.



   

   

O piso do apartamento será nivelado? Terá desnível entre a sala e 
o terraço? 
Sala e Terraço nivelados.

Qual tipo de pintura dos caixilhos das persianas e porta de 
correr? 
Pintura eletrostática.

Há preparo para o cliente colocar coifa na cozinha? 
Coifa não, apenas depurador.

O apartamento será entregue com tomadas USB? Quantas e em 
quais ambientes? 
Sim, 2 na suíte maior e 1 na outra suíte (ou dormitório).

O apartamento possui aspiração central? 
Não.

Como funcionarão os interfones? 
Interligados com a portaria.

Poderá haver junção de unidades? 
Não.

Há quantos elevadores por apartamento? Possui hall privativo? 
Não possui hall e nem elevador privativo / 1 elevador de serviço e 
social para cada 4 aptos.

Os apartamentos possuem depósito? 
Não.



   

   

O apartamento será entregue com fechadura diferenciada na 
porta de entrada? 
Não.

Os revestimentos da cozinha e dos banheiros serão instalados em 
todas as paredes destes ambientes? 
Não. Apenas na parede do box e na parede da bancada da cozinha.

Quais serão as opções de planta do apartamento?
85m² - padrão/ cozinha americana / closet ampliado e 68m² - 
padrão / cozinha americana/ living estendido (opção depósito ou 
adega) / living estendido + banho estendido/ closet master + cozinha 
americana/ closet master + cozinha americana + banho estendido.

O que será oferecido no Personal – apto 85 m²?
Fechadura digital na entrada social / Automação das persianas dos 
dormitórios / Infraestrutura de rede frigorígena na sala, terraço e 
dormitórios / Aquecedor de passagem na cozinha e área de serviço / 
Triturador de alimentos / Kit churrasqueira (bancada + cuba + 
churrasqueira) na varanda / Piso, rodapé e baguete em todos os 
ambientes / Fechamento de varanda / Toalheiro térmico os banhos 1 
e 2 / Parede (pintura e/ou revestimento) nos banhos 1 e 2 e cozinha / 
Bancadas nos banhos 1 e 2, cozinha e terraço / Louças nos banhos 1 e 
2 / Metais nos banhos 1 e 2, cozinha e terraço.

Quando ocorrerá a fase de personalização? 
Início do contato previsto para 6 a 9 meses após o lançamento

Quais os preços para ar condicionado, automação de persiana e 
demais itens da personalização? 
Os preços serão disponibilizados apenas no início da personalização



   

   

O que será oferecido no Personal – apto 68 m²?
68m²: Fechadura digital na entrada social / Automação das persianas 
dos dormitórios / Infraestrutura de rede frigorígena na sala, terraço e 
dormitórios / Aquecedor de passagem na cozinha e área de serviço / 
Triturador de alimentos / Kit grill (bancada + cuba + grill) na varanda / 
Piso, rodapé e baguete em todos os ambientes / Fechamento de 
varanda / Toalheiro térmico no banho 1 / Parede (pintura e/ou 
revestimento) no banho 1 e na cozinha / Bancadas no banho 1, 
cozinha e terraço / Louças no banho 1 / Metais no banho 1, cozinha e 
terraço

É possível a retirada do caixilho? 
Nós não vamos oferecer essa opção de entregar sem o caixilho

Há ponto de água específico para geladeira?
Não.

Onde fica o ponto para máquina de lavar? 
Terraço.

Qual o tamanho da varanda do apto de 68m? 
11,80m².

Qual o tamanho da varanda do apto de 85m? 
16,50m².

Qual altura do pé direito da unidade? 
2,68m área seca, cozinha e terraço/ 2,30m banheiros.

Qual bloco será utilizado na obra: cerâmico ou concreto? 
Concreto.



   

   

Quais paredes o cliente poderia derrubar? 
Parede cozinha/sala, parede do dormitório (apto 68m²).

Quantos metros lineares de armário temos na suíte? 
4,90 m suíte maior e 1,60 m suíte menor  (apto 85 m²) / 2,80 m suíte 
(apto 68 m²)

Ponto de TV no terraço? 
Sim

Ralo do terraço é linear (sekapiso) ou comum? 
Sekapiso

Piso anti ruido nas lajes com manta acústica? 
Não

Exaustão da área grill dos aptos tem tomada liga/desliga no 
apartamento ou será via portaria?
Não tem sistema de exaustão no grill

Há possibilidade de junção nas plantas de 68m² e 85 m²? Se sim, 
em quais paredes podemos remover/acrescentar?
Para esta opção devido a altura da viga entre cozinhas (h=1,23m) não 
temos altura para vão livre de passagem, pois o pé-direito ficaria com 
h=1,58 m abaixo da viga (piso a piso de 2.88m – viga de 1.23m – piso 
acabado de 0.06m – 0.005m de revestimento da viga = 1,585 m).

Para a junção entre os terraços entendemos que é vetada esta 
opção, pois alteraríamos fachada. Além do mais, seria um complica-
dor o remanejamento das instalações devido ausência de forro na 
unidade inferior. 



   

   



   

   

Há possibilidade de junção nas plantas de 68m² e 85 m²? Se sim, 
em quais paredes podemos remover/acrescentar?
A junção dessas unidades seria pela alvenaria das suítes, porém 
temos uma viga com h=63cm, no qual resultaria vão livre de 2.185m 
(piso a piso de 2.88m – viga de 0.63m – piso acabado de 0.06m – 
0.005m de revestimento da viga). Para atendimento da norma de 
desempenho, a solução neste caso seria a instalação de uma porta 
fazendo esta integração dos ambientes, pois conforme trecho abaixo 
da norma é necessário h=2,30m abaixo da viga. Porém, para viabili-
zar esta junção solicitamos a análise do projetista de estrutura para 
uma possível redução na altura desta viga.



   

   



   

   

Há possibilidade de junção nas plantas de 68m² e 85 m²? Se sim, 
em quais paredes podemos remover/acrescentar?
A junção dessas unidades seria pela alvenaria das suítes e salas, 
porém temos uma viga com h=63cm, no qual resultaria vão livre de 
2.185m (piso a piso de 2.88m – viga de 0.63m – piso acabado de 
0.06m – 0.005m de revestimento da viga). Para atendimento da 
norma de desempenho, a solução neste caso seria a instalação de 
uma porta fazendo esta integração dos ambientes, pois conforme 
trecho abaixo da norma é necessário h=2,30m abaixo da viga. 
Porém, para viabilizar esta junção solicitamos a análise do projetista 
de estrutura para uma possível redução na altura desta viga. 

No caso da alvenaria entre as salas de jantar, cliente deverá ter 
ciência da sanca que ficará no eixo da mesma.



   

   



   

   

PERGUNTAS E RESPOSTAS
ÁREAS COMUNS

Qual número de torres? 
1

Qual a altura da torre? 
77,66m

Qual a distância da torre da rua? 
No alinhamento

O edifício terá quantos pavimentos? 
27 (Subsolo, Térreo, 1º pav., 2º pav., 3º ao 23º pav tipo, Barrilete, 
Reservatório)

Qual o tipo de acabamento da fachada? 
Textura

O prédio possuirá bicicletário? Onde ficará localizado? Qual será 
sua capacidade? Possuirá tomada? 
1º pavimento, 32 vagas, sem tomada

Existem quantos pavimentos de garagem? 
3 pavimentos

Quantas vagas de garagem por unidade? 
1 vaga

Há possibilidade de compra de vagas extras? 
Não

Quais as medidas da vaga de garagem? 
2,20x4,50 / R. 2,30x4,50



   

   

Quais as dimensões e a profundidade das piscinas? Serão climati-
zadas ou aquecidas?
Adulto 4,40 x 11,53 / profundidade 1,20m
Deck moldado 2,40 x 7,10 / profundidade 8cm
Espaço Família 3,29 x 4,40 / profundidade 1,20m
Infantil 3,39 x 2,61 / profundidade 35cm

Todas sem aquecimento. Não podemos divulgar aquecimento em 
piscina

Qual a metragem do espaço família? 
~57m²

Qual a capacidade de pessoas sentadas no espaço família?
~ 14 pessoas

Qual a metragem e pé direito do espaço para Hidrobike?  
26m² / PD ~ 3m

Água do espaço Hidrobike será aquecida?
Sem aquecimento. Não podemos divulgar aquecimento em piscina

Qual a metragem e pé direito do espaço fitness?   
65m² / PD ~ 3m

Qual a metragem e pé direito do terraço fitness? 
32m² / PD ~ 3m

Qual a metragem e pé direito do salão de festas? 
85m² + 22m² (terraço) / PD ~ 3m

Qual a capacidade de pessoas sentadas no salão de festas? 
35 pessoas



   

   

Qual a metragem do Coworking? 
8m²

Qual a metragem do playground? 
31m²

Qual a metragem da churrasqueira? 
44m²

Qual a capacidade de pessoas sentadas na churrasqueira? 
10 pessoas

Qual a metragem da brinquedoteca? 
26m²

Qual a metragem do Lounge & Sports bar? 
36m²

Piso epóxi nas garagens?  
Não está previsto no custo de obra

Forno de pizza na churrasqueira? 
Não

Exaustão no apto ou pela portaria? 
Portaria

Por qual rua se dará o acesso da torre NR?
Rua das Flechas

Qual a distância entre as torres Residencial e NR? 
20m



FUTURO LANÇAMENTO:


