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JARDIM PRUDÊNCIA

Morar no Jardim Prudência é viver em equilíbrio 
perfeito entre ruas aprazíveis, arborizadas e uma 
completa rede de serviços e comércio. 

Localizado na Zona Sul da cidade e vizinho de 
bairros como Vila Mascote, Brooklin, Campo 
Belo, Chácara Flora e Alto da Boa Vista, o Jardim 
Prudência está em uma localização estratégica 
entre as avenidas Washington Luís e Vereador 
João de Luca.

A capilaridade da região e proximidade de 
grandes avenidas proporciona ao seus 
moradores acesso facilitado aos principais 
destinos da cidade.
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HIGHLIGHTS DR.
NELSON MORETTI

METRÔ ALTO BOA VISTA

AVENIDA VER. JOÃO DE LUCA

AEROPORTO DE CONGONHAS

AVENIDA WASHINGTON LUIS

AVENIDA DR. CHUCRI ZAIDAN

AVENIDA SANTO AMARO

AVENIDA VER JOSÉ DINIZ

PARQUE DO CORDEIRO

AVENIDA JORNALISTA 
ROBERTO MARINHO

METRÔ JABAQUARA

AVENIDA DOS BANDEIRANTES

AVENIDA VICENTE RAO

AVENIDA SANTA CATARINA

AVENIDA ROQUE PETRONI JR

AVENIDA CUPECÊ

AVENIDA INTERLAGOS

LOCALIZAÇÃO

METRÔ BROOKLIN

MARGINAL PINHEIROS
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A localização estratégica do bairro oferece rápido 
acesso a uma gama de modais. De aeroporto a 
estações de metrô e trem e terminais de ônibus, 
quem mora no Jardim Prudência tem grande 
oferta de transporte a disposição.

AEROPORTO DE CONGONHAS
7 MIN

METRÔ ALTO DA BOA VISTA
9 MIN

METRÔ BROOKLIN
10 MIN

TERMINAL ÁGUA ESPRAIADA
10 MIN

MOBILIDADE
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GASTRONOMIA

A gastronomia é um dos pontos fortes da região do 
Jardim Prudência / Vila Mascote. São muitas as 
opções de restaurantes, lanchonetes e padarias.

KAJIKI SUSHI
1 MIN

LA PASTA GIALLA
4 MIN

PRIMÍCIA DOS PÃES
3 MIN

FORNERIA CASTELETE
3 MIN
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GASTRONOMIA

IWATA SUSHI
1 MIN

SODIÊ DOCES
3 MIN

PIRIQUITO PADARIA
5 MIN

SOLARE FORNO E GRELHA
4 MIN
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CASA DO BENTO PÃES ARTESANAIS
3 MIN

BACALHAU DO GUGA
3 MIN

NOVA PÉROLA PADARIA
3 MIN

ORQUÍDEA OURO PADARIA
2 MIN

GASTRONOMIA
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A região oferece uma vasta oferta de escolas das 
mais diferentes vertentes pedagógicas e com 
abrangência para todas as faixas etárias.

COLÉGIO SÃO SABAS
1 MIN

ESCOLA BABY NURSE
1 MIN

PRIMA ESCOLA MONTESSORI DE SP
2 MIN

JARDIM DE INFÂNCIA WALDORF MARIA 
EUGÊNIA
2 MIN

COLÉGIO EMILIE DE VILLENEUVE
5 MIN

EDUCAÇÃO
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PARQUES
E ÁREAS VERDES

O Jardim  Prudência fica a poucos minutos de 
parques com ampla área verde, opções de lazer e 
diversão para toda a família.

A região como um todo é super arborizada, o que 
confere ao bairro uma atmosfera aconchegante e 
agradável.

PARQUE CORDEIRO (MARTIN LUTHER KING)
4 MIN

BOSQUE DO BROOKLIN
8 MIN

JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO
16 MIN
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O Jardim Prudência é bem servido no que diz 
respeito  a oferta de supermercados. De redes 
atacadistas a empórios de grãos, o bairro conta 
com opções para todos os tipos de demanda.

PÃO DE AÇÚCAR WASHINGTON LUIZ
6 MIN A PÉ

PÃO DE AÇÚCAR JOÃO DE LUCA
3 MIN

ASSAÍ
5 MIN

OBA HORTI-FRUTTI INTERLAGOS
8 MIN

EMPÓRIO SÃO JUDAS
2 MIN

SUPERMERCADOS
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A localização estratégica do Jardim Prudência 
abrange também a variedade em opções de 
serviços, facilidades e compras. O bairro está bem 
próximo de grandes centros comerciais da zona sul. 

MORUMBI SHOPPING
10 MIN

SHOPPING MARKET PLACE
10 MIN

SHOPPING INTERLAGOS
10 MIN

SHOPPING IBIRAPUERA
14 MIN

SHOPPING JARDIM SUL
14 MIN

COMÉRCIO
E CONVENIÊNCIAS
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SMART FIT
4 MIN

COBASI WASHINGTON LUIZ
6 MIN

PETZ WASHINGTON LUIZ
4 MIN

TELHA NORTE
6 MIN

BIO CLUBFITNESS
1 MIN

COMÉRCIO
E CONVENIÊNCIAS
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EIXO CHUCRI ZAIDAN

O Jardim Prudência fica a poucos minutos de 
um dos mais importantes polos comerciais da 
cidade, o Eixo Chucri Zaidan,  localizado na 
região das avenidas Luis Carlos Berrini e Doutor 
Chucri Zaidan. O eixo tornou-se, em poucas 
décadas, uma das áreas paulistanas mais 
cobiçadas no mercado de escritórios de alto 
padrão. Não é à toa que o eixo é chamado por 
alguns de a “Paulista da Zona Sul”

Com uma extensão de 6,8 km², o eixo conta 
com 160 edifícios e mais de 990 empresas de 
vários segmentos instaladas, com 
predominância para as companhias de 
telecomunicações, além de tecnologia da 
informação (TI), seguros e previdência social. 

AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN
10 MIN



68 E 85 M²

RUA DOS CAFEZAIS, 410

2 DORMS (1 SUÍTE) | 2 SUÍTES | 1 VAGA

FACHADA RUA DOS CAFEZAIS

SMART HOME
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RUA DOS CAFEZAIS

RUA DAS FLECHAS
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FICHA TÉCNICA

ÁREA DO TERRENO
2.884,24 m²

TORRE ÚNICA

PROJETO ARQUITETÔNICO
MCAA Arquitetos Ltda

PROJETO DE DECORAÇÃO DE 
ÁREAS COMUNS
Léo Shehtman Arquitetura e Design

PROJETO DE PAISAGISMO
Marcelo Vassalo Arquitetura da Paisagem

ÁREA DE LAZER



FICHA TÉCNICA

ESTILO DA FACHADA
Contemporâneo

NÚMERO DE PAVIMENTOS
1º subsolo | Térreo | 1º pavimento| Lazer 

3º ao 23º pavimento – Tipo

TOTAL DE UNIDADES
168 unidades

UNIDADES POR PAVIMENTO 
3º ao 23º - 8 unidades por pavimento 

4 de 85m² e 4 de 68m²

ELEVADORES
4 – 2 sociais e 2 serviço
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1º SUBSOLO – NÍVEL DA RUA

IMPLANTAÇÃO

INFRAESTRUTURA PARA VEÍCULOS HÍBRIDOS E 
ELÉTRICOS (CARGA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO)

DELIVERY ROOM

ESPAÇO PARA LOCKERS

ESPAÇO PARA ARMAZENAGEM DE  LIXO

CLAUSURA NOS PORTÕES DE PEDESTRES E VEÍCULOS
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HALL SOCIAL – FINAIS 1 A 4

HALL SOCIAL - FINAIS 5 A 8

ESPAÇO COLABORATIVO

GRAB & GO

SALÃO DE FESTAS

TERRAÇO SALÃO DE FESTAS

LOUNGE & SPORTS BAR

BRINQUEDOTECA

HIDROBIKE

FITNESS

TERRAÇO FITNESS

FITNESS EXTERNO

PLAYGROUND

CHURRASQUEIRA

PISCINA INFANTIL

DECK MOLHADO

PISCINA ADULTO

SOLARIUM

PISCINA ESPAÇO FAMÍLIA

ESPAÇO FAMÍLIA

LAZER – 2º PAVIMENTO

IMPLANTAÇÃO
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VAGAS

1 VAGA POR UNIDADE
168 (142 vagas cobertas e 26 
descobertas) + 
3 PNE (2 cobertas e 1 descoberta)
VAGAS DEFINIDAS POR SORTEIO

1º SS TÉRREO 1º PAV

QUADRO RESUMO DE VAGASTIPO DE 
VAGA

PNE

BICICLETAS

MOTOS

AUTOMÓVEIS

TOTAL

48

1

0

0

61

1

0

4

59

1

32

4

168

3

32

8

2.30 x 4.50 m | 2.20 x 4.50 m 
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HALL SOCIAL
COM PÉ DIREITO DE 7M
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COWORKING
Grab&Go

Grab&Go é um sistema de refeições 
prontas, saudáveis, embaladas em um 
ambiente onde o cliente pode 
simplesmente pegar o que quer, 
pagar e sair.
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SALÃO DE FESTAS
PARA 35 PESSOAS SENTADAS
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SALÃO DE FESTAS
PARA 35 PESSOAS SENTADAS
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LOUNGE & SPORTS BAR
COM MESA DE POKER
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BRINQUEDOTECA
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HIDROBIKE

Hidrobike é a mais nova 
modalidade esportiva que se 

tornou uma febre nas 
principais academias do 

Brasil. 

Trata-se de uma atividade 
aeróbica praticada dentro da 
piscina, usando uma bicicleta 

especial, fabricada com 
material antiferrugem, feita 

para funcionar na água.

A atividade é realizada com 
uma dinâmica parecida com 

a do spinning indoor.
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FITNESS



MATERIAL DE ESTUDO INTERNO

FITNESS

Academia equipada com 
bike room, espaço com 

bicicletas especiais para a 
prática de spinning.
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TERRAÇO FITNESS

Espaço com equipamentos 
para treinos de box, 

alongamentos, pilates de 
chão e treinos funcionais.
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FITNESS
EXTERNO



MATERIAL DE ESTUDO INTERNO

PLAYGROUND
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PET PLACE
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PISCINA
PISCINA ADULTO – 1.20M
PISCINA INFANTIL – 35CM
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IMAGEM PRELIMINAR

ESPAÇO FAMÍLIA
PARA 10 PESSOAS SENTADAS
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PISCINA
ESPAÇO
FAMÍLIA

Piscina privativa para uso 
exclusivo dos usuários do 
Espaço Família.



PLANTAS

85 M²
2 SUÍTES
LAVABO
1 VAGA

SMART HOME

68 M²
2 DORMS (1 SUÍTE) 
1 VAGA

SMART HOME



FINAIS TIPO

85 m²
FINAIS 1, 2, 7 e 8

68 m²
FINAIS 3, 4, 5 e 6

ELEVADORES 
Finais 1,2,3 e 4

ELEVADORES 
Finais 5,6,7 e 8

RUA DOS CAFEZAIS
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68M² - TIPO
2 DORMS | 1 SUÍTE

As plantas apresentadas são ilustrativas e possuem sugestão de decoração de móveis, utensílios, acabamentos e iluminação, os quais não serão entregues ao comprador.

Tinta anti-mofo nos tetos 
de banhos e cozinha

Tomadas USB nos
dormitórios (3 ao todo)

Infra seca para pontos de TV/
Internet na sala, dormitórios e terraço

Ponto específico para 
filtro na bancada da 
cozinha

Infra para aquecedor de passagem a 
gás (aquecimento de água) na 
varanda (aquisição e instalação do 
aquecedor a cargo do proprietário) 

Medição individualizada de 
água/energia/gás

Contrapiso nivelado com possibilidade de  
integração da sala x varanda

Ampla varanda integrada a cozinha com Ponto 
Grill. *Opção de entrega de Kit grill (bancada + 
cuba + grill) a ser adquirido como personalização 
com custo adicional e prazo estipulado em 
contrato.

Caixilho com trilho embutido no contrapiso

Caixilhos com persiana de enrolar 
integrada SEM automação. Previsão 
de carga e tubulação seca para 
automação da persiana. Automação 
pode ser adquirida como 
personalização com custo adicional 
e prazo estipulado em contrato.

Tratamento acústico 
em ramais de esgoto 

Alvenaria convencional

Previsão de carga elétrica e dreno para ar 
condicionado na sala, dormitórios e terraço. 
Opção de entrega de rede frigorígena como 
personalização com custo adicional e prazo 
estipulado em contrato.

Misturador de água quente e 
fria nos banheiros

Misturador de água quente e 
fria na cozinha



68M² - PERSONAL
1 SUÍTE  | SALA AMPLIADA  

As plantas apresentadas são ilustrativas e possuem sugestão de decoração de móveis, utensílios, acabamentos e iluminação, os quais não serão entregues ao comprador.

Tinta anti-mofo nos tetos 
de banhos e cozinha

Tomadas USB nos
dormitórios (3 ao todo)

Infra seca para pontos de TV/
Internet na sala, dormitórios e terraço

Medição individualizada de 
água/energia/gás

Contrapiso nivelado com possibilidade de  
integração da sala x varanda

Possibilidade de personalização 
das unidades no Personal – piso, 
bancadas, louças e metais

Tratamento acústico 
em ramais de esgoto 

Alvenaria convencional

Caixilhos com persiana de enrolar 
integrada SEM automação. Previsão 
de carga e tubulação seca para 
automação da persiana. Automação 
pode ser adquirida como 
personalização com custo adicional 
e prazo estipulado em contrato.

Opção 
Lavabo

Opção 
rouparia

Misturador de água quente e fria 
nos banheiros

Ponto específico para 
filtro na bancada da 
cozinha

Infra para aquecedor de passagem a 
gás (aquecimento de água) na 
varanda (aquisição e instalação do 
aquecedor a cargo do proprietário) 

Ampla varanda integrada a cozinha com Ponto 
Grill. *Opção de entrega de Kit grill (bancada + 
cuba + grill) a ser adquirido como personalização 
com custo adicional e prazo estipulado em 
contrato.

Caixilho com trilho embutido no contrapiso

Previsão de carga elétrica e dreno para ar 
condicionado na sala, dormitórios e terraço. 
Opção de entrega de rede frigorígena como 
personalização com custo adicional e prazo 
estipulado em contrato.

Misturador de água quente e 
fria na cozinha
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PERSONAL

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

68 M²  

Os itens opcionais tem custo adicional e prazo estipulado em contrato.
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85 M² - TIPO
2 SUÍTES

As plantas apresentadas são ilustrativas e possuem sugestão de decoração de móveis, utensílios, acabamentos e iluminação, os quais não serão entregues ao comprador.

Tinta anti-mofo nos tetos 
de banhos e cozinha

Caixilhos com persiana de enrolar integrada 
SEM automação. Previsão de carga e 
tubulação seca para automação da persiana. 
Automação pode ser adquirida como 
personalização com custo adicional e prazo 
estipulado em contrato.

Previsão de carga elétrica e dreno para ar 
condicionado na sala, dormitórios e terraço. 
Opção de entrega de rede frigorígena como 
personalização com custo adicional e prazo 
estipulado em contrato.

Tomadas USB nos
dormitórios (3 ao todo)

Infra seca para pontos de TV/Internet
na sala, dormitórios e terraço

Ponto específico para filtro
na bancada da cozinha

Medição individualizada de 
água/energia/gás

Ampla varanda integrada a cozinha com 
churrasqueira. *Opção de entrega de Kit 
churrasqueira (bancada + cuba + churrasqueira) 
a ser adquirido como personalização com custo 
adicional e prazo estipulado em contrato.

Lavabo

Contrapiso nivelado com possibilidade de  
integração da sala x varanda

Caixilho com trilho embutido no contrapiso

Banheiro com
iluminação natural

Tratamento acústico 
em ramais de esgoto 

Alvenaria convencional

Misturador de água quente e 
fria nos banheiros

Misturador de água quente e 
fria na cozinha

Opção para 4,90 m de armário

Infra para aquecedor de passagem a gás 
(aquecimento de água) na varanda (aquisição e 
instalação do aquecedor a cargo do proprietário) 
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85 M² - PERSONAL
2 SUÍTES

As plantas apresentadas são ilustrativas e possuem sugestão de decoração de móveis, utensílios, acabamentos e iluminação, os quais não serão entregues ao comprador.

Tinta anti-mofo nos tetos 
de banhos e cozinha

Tomadas USB nos
dormitórios (3 ao todo)

Infra seca para pontos de TV/Internet
na sala, dormitórios e terraço

Ponto específico para filtro
na bancada da cozinha

Medição individualizada de 
água/energia/gás

Lavabo

Contrapiso nivelado com possibilidade de  
integração da sala x varanda

Banheiro com
iluminação natural

Caixilho com trilho embutido no contrapiso

Possibilidade de personalização 
das unidades no Personal – piso, 
bancadas, louças e metais

Tratamento acústico 
em ramais de esgoto 

Possibilidade pia dupla para pia

Caixilhos com persiana de enrolar integrada 
SEM automação. Previsão de carga e 
tubulação seca para automação da persiana. 
Automação pode ser adquirida como 
personalização com custo adicional e prazo 
estipulado em contrato.

Previsão de carga elétrica e dreno para ar 
condicionado na sala, dormitórios e terraço. 
Opção de entrega de rede frigorígena como 
personalização com custo adicional e prazo 
estipulado em contrato.

Ampla varanda integrada a cozinha com 
churrasqueira. *Opção de entrega de Kit 
churrasqueira (bancada + cuba + churrasqueira) 
a ser adquirido como personalização com custo 
adicional e prazo estipulado em contrato.

Alvenaria convencional

Opção para 4,90 m de armário

Opção para 
1,60m de armário

Misturador de água quente e 
fria nos banheiros

Infra para aquecedor de passagem a gás 
(aquecimento de água) na varanda (aquisição e 
instalação do aquecedor a cargo do proprietário) 

Misturador de água quente e 
fria na cozinha
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PERSONAL

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

85 M²  

Os itens opcionais tem custo adicional e prazo estipulado em contrato.
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85 M² - DECORADO
2 SUÍTES

As plantas apresentadas são ilustrativas e possuem sugestão de decoração de móveis, utensílios, acabamentos e iluminação, os quais não serão entregues ao comprador.

Tinta anti-mofo nos tetos 
de banhos e cozinha

Caixilhos com persiana de enrolar integrada 
SEM automação. Previsão de carga e 
tubulação seca para automação da persiana. 
Automação pode ser adquirida como 
personalização com custo adicional e prazo 
estipulado em contrato.

Previsão de carga elétrica e dreno para ar 
condicionado na sala, dormitórios e terraço. 
Opção de entrega de rede frigorígena como 
personalização com custo adicional e prazo 
estipulado em contrato.

Tomadas USB nos
dormitórios (3 ao todo)

Infra seca para pontos de TV/Internet
na sala, dormitórios e terraço

Ponto específico para filtro
na bancada da cozinha

Medição individualizada de 
água/energia/gás

Lavabo

Contrapiso nivelado com possibilidade de  
integração da sala x varanda

Ampla varanda integrada a cozinha com 
churrasqueira. *Opção de entrega de Kit 
churrasqueira (bancada + cuba + churrasqueira) 
a ser adquirido como personalização com custo 
adicional e prazo estipulado em contrato.

Banheiro com
iluminação natural

Tratamento acústico 
em ramais de esgoto 

Alvenaria convencional

Misturador de água quente e 
fria nos banheiros

Misturador de água quente e 
fria na cozinha

Caixilho com trilho embutido no contrapiso

Infra para aquecedor de passagem a gás 
(aquecimento de água) na varanda (aquisição e 
instalação do aquecedor a cargo do proprietário) 
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DIFERENCIAIS DO APARTAMENTO

Alvenaria convencional

Medição individualizada de água/energia/gás

Tomadas USB nos dormitórios (3 ao todo) 

Infra seca para pontos de TV/Internet na sala, dormitórios e 
terraço 

Tinta anti-mofo nos tetos de banhos e cozinha

Tratamento acústico em ramais de esgoto 

Banheiro com iluminação natural

Contrapiso nivelado com possibilidade de  integração da 
sala x varanda

Caixilho com trilho embutido no contrapiso

Ponto específico para filtro na bancada da cozinha

Caixilhos com persiana de enrolar integrada SEM 
automação. Previsão de carga e tubulação seca para 
automação da persiana. Automação pode ser 
adquirida como personalização com custo adicional e 
prazo estipulado em contrato.

Previsão de carga elétrica e dreno para ar 
condicionado na sala, dormitórios e terraço. Opção de 
entrega de rede frigorígena como personalização com 
custo adicional e prazo estipulado em contrato.

Ampla varanda integrada a cozinha com 
churrasqueira. *Opção de entrega de Kit 
churrasqueira (bancada + cuba + churrasqueira) a ser 
adquirido como personalização com custo adicional e 
prazo estipulado em contrato.

Infraestrutura para aquecedor de passagem a gás. 
Aquisição e instalação do aquecedor a cargo do 
proprietário.

Misturador de água quente e fria na cozinha

85 M²  
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VARANDA
85 M²
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LIVING
85 M²
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IMAGEM PRELIMINAR
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SUÍTE 
85 M²



MATERIAL DE ESTUDO INTERNO

DIFERENCIAIS DE ENGENHARIA
UNIDADES PRIVATIVAS

Tratamento acústico ramais de esgoto somente nos banhos 
das unidades de ponta (finais 1,2,7 e 8)

Amplitude visual: rebaixamento peitoril das janelas de 
dormitórios

Pintura eletrostática nos caixilhos (cor diferente de branco)

Contrapiso nivelado da sala com terraço para permitir 
integração 

Simulação computacional de desempenho térmico e lumínico

Possibilidade de ar condicionado na sala, em todos dormitórios 
e terraço

Medição e simulação computacional de ruídos de trânsito e 
especificação de sistemas de fachada para atenuação

Possibilidade de ampliação de sala sem aparecimento de 
viga/requadração (não tem viga entre sala x dormitório)

Pé direito de 2,70m (finais 3, 4, 5 e 6) e 2,69m (finais 1, 2, 7,8)

Ralo linear nas sacadas

Ralo linear nos banheiros

Paredes externas com blocos mais robustos (19 cm)

Porta de entrada 100% preenchida

Possibilidade de personalização das unidades

Exaustão de churrasqueira mecanizada com 
equipamentos de menor emissão de ruídos

Tomadas USB – 2 na suíte máster / 1 no dormitório

Água quente na pia da cozinha

Água quente nos lavatórios dos banhos

Sistema de água fria em material flexível de baixíssima 
manutenção: pex

Shafts banhos / manuteníveis com drywall
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DIFERENCIAIS DE ENGENHARIA
UNIDADES PRIVATIVAS

Laje com contrapiso pronto para aplicação de revestimento 
cerâmico nas salas e quartos

Controle de geração e segregação de resíduos durante a 
construção

Controle de gastos de energia e água nos processos de 
construção 

Uso de madeiras de reflorestamento para a fase de obra e de 
uso

Deck molhado de piscina descoberta com piso anti-derrapante

Cadeira hidráulica para acesso de deficientes a piscina - 02 
piscinas descobertas + espaço família

Possibilidade de automação de persianas de dormitórios 
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DIFERENCIAIS DO CONDOMÍNIO

Delivery room

Espaço para lockers na portaria 

Espaço para armazenagem de lixo

Grupo gerador para funcionamento mínimo das áreas comuns

Vidros e portas blindadas na guarita

Previsão de carga elétrica para estação de carga de veículos 
híbridos e elétricos

Tubulação seca para futura instalação de rede wi-fi nas áreas 
comuns

Previsão de infraestrtura para monitores informativos nos 
elevadores com sistema a ser contratado pelo condomínio

Sistema de piso elevado no pavimento lazer externo

Iluminação em LED na piscina externa

Iluminação do paisagismo em LED 

Sensores de presença no perímetro

Setorização da iluminação no estacionamento

Bike Room na área Fitness

Bebedouros em áreas comuns

Hidrobike

Espaço para Grab and Go

Máquina de gelo nas churrasqueiras
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DIFERENCIAIS DE ENGENHARIA
ÁREAS COMUNS

Ar condicionado nas áreas decoradas

Piso elevado nas áreas externas

Áreas decoradas internas e externas - projetos com “assinatura"

Áreas verde projeto com assinatura

Infraestrutura / espaço / projeto para instalação de 
aquecimento solar por conta do condomínio

Pé direito da cabine do elevador serviço - 2,40 m

Pé direito da cabine do elevador social - 2,40 m

Espaço para segregação de lixo reciclado sem separação de 
ambientes

Tratamento anticorrosão do teto da cobertura de piscinas na 
hidrobike

Ralos anti-sucção nas piscinas  adulto e infantil 

Elevadores com porta de inox nas áreas comuns decoradas

Tratamento acústico em bases de bombas 

Guarita com vidros e porta de acesso blindados

Espaço para delivery com ponto para refrigerados

Gerador elétrico de conforto (elevador, bombas, portões)

Espécies vegetais no paisagismo pensadas para menor 
consumo de água para rega (espécies nativas)

Reservatório de reuso de água de chuva (bomba e filtro 
por conta do condomínio)

Simulação computacional de manobras de veículos  com 
empresa especializada para avaliação ainda na fase de 
projeto

Iluminação de subsolo com possibilidade de modo "vigia" 
para economia de energia a noite

Clausura nos portões de pedestres e de veículos
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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 individualizadas? 

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 churrasqueira e a coifa. *Apenas aptos de 
85m² possuem duto para churrasqueira. Os aptos 
de 68m² possuem apenas ponto para grill elétrico.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
UNIDADES PRIVATIVAS

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.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
UNIDADES PRIVATIVAS

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

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

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
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
UNIDADES PRIVATIVAS

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 complicador o remanejamento 
das instalações devido ausência de forro na unidade 
inferior. 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
UNIDADES PRIVATIVAS

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 viabilizar esta junção solicitamos a análise do 
projetista de estrutura para uma possível redução na 
altura desta viga.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
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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.
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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

Vagas serão vinculadas? 

Não

Como vai funcionar a distribuição de vagas? 

As vagas serão sorteadas

Qual a porcentagem de vagas presas? 

52%. Das 168 vagas, temos 80 soltas e 44 
conjuntos de vagas duplas (88 vagas).

Há vagas destinadas para visitantes? 

Não

Haverá tomada para carro elétrico? 

Haverá a previsão de carga elétrica

O acesso de veículos e pedestres será por qual 
rua? 

Rua dos Cafezais

Qual a inclinação das rampas da garagem? 

20%

Qual acabamento de piso e paredes da garagem? 
Terá EVA nos pilares da garagem?

Piso em concreto, parede sem revestimento. Sem 
EVA

Tem vagas de moto? E vagas PNE?

8 vagas de moto e 3 vagas PNE.

Qual o tamanho dos elevadores? 

Medida da caixa osso 2,20 x 2,09 (medida interna do 
elevador será confirmada no executivo)
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
ÁREAS COMUNS

Qual a localização do lazer? 

2º pavimento

Áreas comuns virão equipadas com wi-fi? Quais 
ambientes?  

Tubulação seca para futura instalação de rede wi-fi
nas áreas comuns

Qual infraestrutura de ar-condicionado será 
entregue em cada uma das áreas comuns? 

Sistema completo nas áreas comuns internas (salão 
de festas, fitness, brinquedoteca, sports bar, espaço 
colaborativo) 

Haverá gerador no condomínio? Onde ficará 
localizado? Quais áreas serão atendidas?

Sim, atenderá o elevador de serviço, os portões de 
acesso ao prédio, o sistema de CFTV, os interfones, 
a pressurização das escadas, os pressurizadores de 
água, as bombas de recalque, bombas de 
drenagem/poço de águas e iluminação parcial das 
áreas de uso comum

O prédio possui clausura de pedestres e veículos 
na entrada? 

Sim

A portaria será blindada? 

Vidros e porta

O prédio será entregue com sistema de placas 
solares? 

Apenas infraestrutura

O condomínio virá com sistema de vigilância por 
câmeras? Quantas serão entregues? Onde ficará 
localizada a sala de vigilância? 

Será entregue em funcionamento um sistema de 
CFTV composto por câmeras localizadas nas áreas 
de uso comum, com monitoramento na guarita. 
Será deixada previsão de tubulação seca para a 
instalação de câmeras adicionais, a serem 
adquiridas e instaladas pelo condomínio.

Onde ficará localizado o espaço para 
armazenagem de lixo do prédio? Terá coleta 
seletiva? 

Depósito de lixo o Térreo / Depósito para dia de 
coleta no subsolo

Haverá vestiário, sala de descanso ou refeitório 
para os funcionários? Onde ficará localizado?

Haverá vestiário no 1º pav. e refeitório no térreo

Há apartamento de zelador? Em que local?

Não

O edifício terá sistema de captação de água 
pluvial ou outros tipos de projeto de 
sustentabilidade? 

Sistema de captação de água pluvial

Qual a metragem e o pé direito do hall social? 

Lobby de entrada ~ 26m² / pé direito ~ 7m]

Haverá loja no térreo com acesso por Rua das 
Flechas? Se sim, qual tamanho da loja?

Sim, 56 m²
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
ÁREAS COMUNS

Quais as dimensões e a profundidade das 
piscinas? Serão climatizadas 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

Por qual rua se dará o acesso da torre NR?

Rua das Flechas

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

Qual a distância entre as torres Residencial e NR? 

20m
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