


A vidA como elA tem que ser:
repleta de liberdade, tranquilidade e novos 
encantos todos os dias.

ver o sol nascer no mar logo ali. 

receber os amigos. deixar as crianças 

brincarem à vontade. raros momentos 

que nunca deixaram suas lembranças 

e que agora vão fazer parte do seu dia 

a dia, no condomínio de casas Aldeia 

manguinhos. viva esta experiência.



conquiste o lugAr 
que conquistou você.

um bairro acolhedor com paisagens 

encantadoras, ótimos restaurantes, 

ambiente familiar e a praia mais 

charmosa do espírito santo. quem 

conhece manguinhos sabe como este 

lugar é especial. A sensação aqui é 

uma só: estamos no paraíso.

A MorAr ApresentA: 
AldeiA MAnguinhos.

A segurança de um condomínio nobre 

de casas a apenas 300 metros da 

Praia de manguinhos.  



a 300m da Praia de manguinhos

a 500m do rest. empório do caranguejo

a 550m do rest. vagão

a 950m da Pizzaria Fornneria

a 1,1km do rest. maria mariana

a 1,3km do rest. enseada de manguinhos

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA ESTÁ POR PERTO.

a 5,8km do Yahoo Family Park

a 5,4km da Faculdade ucl

a 5,6km do iFes serra

a 9,3km do darwin serra

a 10,5km da Faculdade serravix

a 9,1km da Av. central de laranjeiras

umA região de grAnde vAlorizAção.

manguinhos é uma das regiões com o metro quadrado mais valorizado de acordo com o estudo do 

21º censo imobiliário do sindicato da indústria da construção civil do espírito santo (sinduscon-es), 

apresentando uma variação positiva de 33% de 2011 a 2012.

a 10,3km do carone mall

a 12,1km do shopping mestre Álvaro

a 9km do Hospital metropolitano

a 11,6km de vitória

a 14,8km do Aeroporto de vitória

outubro/2014
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imPlAntAção

ilustração artística da implantação do condomínio sujeita a alterações. Acabamentos, quantidade de mobiliário e equipamentos conforme 
memorial descritivo do empreendimento. As decorações e o paisagismo representados são meramente ilustrativos. os elementos aqui 
representados poderão sofrer modificações na sua localização e formato durante a execução da obra, para que se tenha a melhor solução 
de implantação, a critério da incorporadora. *estação elevatória de esgoto.



lAzer entregue moBiliAdo e decorAdo.
É o padrão morar de viver bem.

PAvimento tÉrreo

ilustração artística da área de lazer do condomínio sujeita a alterações. Acabamentos, 
quantidade de mobiliário e equipamentos conforme memorial descritivo do empreendimento. 
As decorações e o paisagismo representados são meramente ilustrativos. os elementos aqui 
representados poderão sofrer modificações na sua localização e formato durante a execução 
da obra, para que se tenha a melhor solução de implantação, a critério da incorporadora.

Plantas humanizadas do clube sujeitas a alteração, 
com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. 
os mobiliários e equipamentos a serem entregues 
nas áreas comuns, assim como a especificação dos 
acabamentos, estão descritos no memorial descritivo 
do empreendimento.

PAvimento suPerior
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Piscina adulto com raia de 25m 

Piscina infantil

Playground

Playbaby

churrasqueira

salão de festas 

sauna com repouso

salão de jogos

sala de ginástica e musculação 
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Perspectiva da Piscina e área de lazer do condomínio sujeitas a alteração, com 
decoração e paisagismo meramente ilustrativos. os mobiliários e equipamentos 

a serem entregues nas áreas comuns, assim como a especificação dos 
acabamentos, estão descritos no memorial descritivo do empreendimento.

vistA internA do condomÍnio



segurAnçA

o condomÍnio

Paisagismo interno com arborização  |  vagas de estacionamento para visitantes 

Área de lazer completa com adaptação para pessoas com mobilidade reduzida

guarita  |  muro com cerca elétrica  |  Portões automáticos  |  circuito interno de tv

As cAsAs

63 casas duplex independentes com quintais privativos

casas modernas e sustentáveis com construção em light steel Frame, apresentando 

vantagens para o meio ambiente e para o cliente, com isolamento térmico e acústico 

e excelente acabamento final

Plantas com opcionais para atender às necessidades dos clientes*

sistema de aquecimento solar nas casas, com água quente nos chuveiros e nas 

torneiras do banheiro social e suíte do pavimento superior, assim como na cozinha, 

trazendo economia no consumo de energia**

Preparação para ar-condicionado split nos quartos e salas

Previsão de medição individual para água e gás

Porcelanato polido na sala, cozinha e quartosescolHA viver em um condomÍnio 
seguro, moderno e sustentÁvel.

* os itens opcionais aqui representados são válidos apenas até o prazo limite para escolha e não estão incluídos no preço da unidade. consulte a incorporadora 
a respeito deste prazo. ** exceto na torneira do lavabo, banheiro social do térreo, banho de serviço, área de serviço e na bancada gourmet.



PiscinA com rAiA de 25m nA ÁreA de lAzer

Perspectiva da Piscina e área de lazer do condomínio sujeita a alteração, com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. os mobiliários e equipamentos 
a serem entregues nas áreas comuns, assim como a especificação dos acabamentos, estão descritos no memorial descritivo do empreendimento.

quAdrA PoliesPortivA com mArcAção PArA tênis

Perspectiva da quadra Poliesportiva com marcação para tênis sujeita a alteração, com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. os mobiliários e 
equipamentos a serem entregues nas áreas comuns, assim como a especificação dos acabamentos, estão descritos no memorial descritivo do empreendimento.



Perspectiva do Playground e Playbaby sujeita a alteração, com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. os mobiliários e equipamentos a 
serem entregues nas áreas comuns, assim como a especificação dos acabamentos, estão descritos no memorial descritivo do empreendimento.

PlAYground e PlAYBABY

Perspectiva da sala de ginástica e musculação sujeita a alteração, com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. os mobiliários e equipamentos 
a serem entregues nas áreas comuns, assim como a especificação dos acabamentos, estão descritos no memorial descritivo do empreendimento.

sAlA de ginÁsticA e musculAção



A nAturezA Fez suA PArte. A morAr estÁ FAzendo A delA.
Perspectiva do salão de Jogos sujeita a alteração, com decoração meramente ilustrativa. os mobiliários e equipamentos a serem entregues 

nas áreas comuns, assim como a especificação dos acabamentos, estão descritos no memorial descritivo do empreendimento.

no condomínio de casas Aldeia manguinhos será utilizado o método construtivo industrializado light steel Frame, que é 

composto por estrutura de perfis metálicos projetados para suportar as cargas da edificação. ele é utilizado há mais de 

100 anos em larga escala para a construção de edifícios e casas nos euA, europa, canadá, Japão, china, chile, Austrália 

e turquia. no Brasil, existe há mais de 12 anos. Hoje já é uma realidade em construções comerciais, do governo, de casas 

particulares e em condomínios de casas.

o sistema oferece vantagens para o consumidor final, garantindo maior qualidade do imóvel, com melhor isolamento 

térmico e acústico dos ambientes. Além de reduzir o impacto ambiental, o sistema diminui o prazo de entrega da obra e 

proporciona um perfeito acabamento de paredes e estruturas, facilidade de manutenção e modificações das instalações. 

o uso do light steel Frame também contribui para a redução da geração de resíduos e desperdício no consumo de água 

e energia durante a execução da obra. Por gerar menor impacto ambiental, é mais sustentável que o sistema construtivo 

convencional e apresenta um melhor desempenho técnico. o aspecto visual final da casa é o mesmo da construção 

convencional, porém com muito mais conforto, segurança, qualidade e durabilidade.

Um condomínio 
sUstentável e em harmonia 
com o meio ambiente.

sAlão de Jogos



CASA A  |  126m2
Perspectiva da casa A sujeita a alteração, com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. 
os mobiliários e equipamentos a serem entregues nas áreas comuns, assim como a especificação 
dos acabamentos, estão descritos no memorial descritivo do empreendimento.

Perspectiva da rua interna do condomínio sujeita a alteração, com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. os mobiliários e equipamentos a serem 
entregues nas áreas comuns, assim como a especificação dos acabamentos, estão descritos no memorial descritivo do empreendimento.

ruA internA do condomÍnio



PAvimento tÉrreo | PAdrão PAvimento tÉrreo | oPcionAis

1
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3

PAvimento suPerior | PAdrão

CASA A  |  126m2

Planta humanizada ilustrativa da casa A de 126,63 m² com 4 quartos sendo 1 suíte. A área construída não 
considera as áreas de quintal e vagas de garagem. os itens opcionais aqui representados são válidos apenas 
até o prazo limite para escolha e não estão incluídos no preço da unidade. consulte a incorporadora a 
respeito do prazo e do preço dos opcionais. consulte As notAs gerAis no FinAl deste mAteriAl.

cHurrAsqueirA e BAncAdA nA vArAndA gourmet1

2

3

cozinHA FecHAdA

sAlA AmPliAdA sem o quArto múltiPlo uso

oPcionAis tÉrreo

ÁreA construÍdA

ÁreA do terreno

ÁreA PrivAtivA totAl

126,63m2

160 a 268m2

213 a 321m2

cAsA modelo A



CASA B  |  145m2

vArAndA gourmet e quintAl PrivAtivo dA cAsA B

Perspectiva da varanda gourmet e quintal Privativo da casa B sujeita a alteração, com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. os mobiliários e equipamentos quando representados são de dimensões 
comerciais e não fazem parte do contrato. As especificações dos acabamentos estão definidas no memorial descritivo do empreendimento. A churrasqueira e a bancada representadas são itens opcionais 
válidos apenas até o prazo limite para escolha e não estão incluídos no preço da unidade. consulte a incorporadora a respeito do prazo e do preço dos opcionais. 

Perspectiva da casa B sujeita a alteração, com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. 
os mobiliários e equipamentos a serem entregues nas áreas comuns, assim como a especificação 
dos acabamentos, estão descritos no memorial descritivo do empreendimento.



Planta humanizada ilustrativa da casa B de 145,20 m² com 4 quartos sendo 1 suíte. A área construída não 
considera as áreas de quintal e vagas de garagem. os itens opcionais aqui representados são válidos apenas 
até o prazo limite para escolha e não estão incluídos no preço da unidade. consulte a incorporadora a 
respeito do prazo e do preço dos opcionais. consulte As notAs gerAis no FinAl deste mAteriAl.

PAvimento tÉrreo | PAdrão PAvimento tÉrreo | oPcionAis PAvimento suPerior | PAdrão

CASA B  |  145m2

trAnsFormAção do dePósito em lAvABo

cHurrAsqueirA e BAncAdA nA vArAndA gourmet1

2

3

4

5

cozinHA FecHAdA

sAlA AmPliAdA sem o quArto múltiPlo uso

trAnsFormAção do dePósito em BAnHo de serviço

oPcionAis tÉrreo

ÁreA construÍdA

ÁreA do terreno

ÁreA PrivAtivA totAl

145,20m2

179 a 309m2

238 a 368m2

cAsA modelo B
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Perspectiva da casa c, sujeita a alteração com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. 
os mobiliários e equipamentos a serem entregues nas áreas comuns, assim como a especificação 
dos acabamentos, estão descritos no memorial descritivo do empreendimento.

PAvimento tÉrreo | PAdrão PAvimento tÉrreo | oPcionAis

1

2

CASA C  |  208m2



PAvimento suPerior | PAdrão PAvimento suPerior | oPcionAis

3

1

2

oPcionAis tÉrreo

CASA C  |  208m2

cozinHA integrAdA à sAlA de estAr/JAntAr

quArto múltiPlo uso

3

oPcionAis suPerior

sAlA ÍntimA sem A suÍte 02

Planta humanizada ilustrativa da casa c de 208,43 m² com 3, 4 ou 5 quartos sendo até 4 suítes. A área construída 
não considera as áreas de quintal e vagas de garagem. os itens opcionais aqui representados são válidos apenas 

até o prazo limite para escolha e não estão incluídos no preço da unidade. consulte a incorporadora a respeito do 
prazo e do preço dos opcionais. consulte As notAs gerAis no FinAl deste mAteriAl.

ÁreA construÍdA

ÁreA do terreno

ÁreA PrivAtivA totAl

208,43m2

238 a 381m2

323 a 465m2

cAsA modelo c



Há 31 anos, a morar transforma sonhos em realidade, sendo reconhecida pelos seus projetos inovadores e entrega no 

prazo. Por estes e tantos outros motivos, a morar se mantém no mercado como uma marca forte, de credibilidade, 

com saúde financeira e recursos tecnológicos avançados. nessas três décadas de trabalho e comprometimento 

com o crescimento do estado, a morar permanece presente na memória dos capixabas, investindo continuamente 

em melhorias de processos e construção.

A morar é responsável pela construção dos primeiros condomínios de casas da grande vitória, iniciando sua forte 

experiência em 2001 com o Aldeia das laranjeiras condomínio clube, em serra. em seguida, a construtora ergueu 

o Aldeia dos marabás, também em laranjeiras, Aldeia camburi, em Jardim camburi, e o Aldeia Pedra da cebola, um 

empreendimento de luxo, localizado em mata da Praia, bairro nobre da capital. em sequência, realizou a entrega do 

Aldeia Parque, um complexo residencial grandioso localizado no bairro colina de laranjeiras, composto pelo itatiaia, 

igarapé e itaúna que possui um total de 425 casas e 12 torres de apartamentos.

A cada projeto são executadas pesquisas de pós-ocupação com os moradores na intenção de conhecer seus desejos 

e necessidades, buscando a consequente melhoria do planejamento dos empreendimentos mais recentes. isso faz 

com que a empresa ofereça produtos adaptados para atender cada vez melhor aos clientes. Hoje, a empresa alcança 

o marco de mais de 5.300 unidades entregues e em obras, entre projetos comerciais, residenciais e de hotelaria.

Avenida Bicanga, manguinhos, serra – es
Área total do terreno: 21.556,79 m²
nº total de unidades residenciais: 63 casas independentes
Projeto de paisagismo: martha gavião
Projeto de ambientação da casa decorada: rita garajau
Projeto de fachada: diocélio gracelli

modelos de casas: 
29 casas modelo A com 126,63 m² de área construída
24 casas modelo B com 145,20 m² de área construída
9 casas modelo c com 208,43 m² de área construída
1 casa modelo d (não disponível para venda)

nº de pavimentos: 2
número de vagas privativas: 3 a 4 vagas 

itens de segurAnçA 
·   guarita
·   muro com cerca elétrica
·   Portões automáticos
·   circuito interno de tv

itens de lAzer 
clube pavimento térreo:
·   salão de festas
·   varanda e Área da churrasqueira
·   Wc’s Feminino, masculino e Familiar
·   cozinha e copa
·   depósito
·   despensa
·   escada
·   Plataforma elevatória
 
clube pavimento superior
·   sauna com repouso
·   sala de ginástica e musculação
·   salão de jogos 
·   Wc’s
 
Área externa
·   lava pés e ducha
·   solarium
·   Piscina com raia de 25m
·   Piscina infantil
·   deck molhado
·   quadra poliesportiva com marcação para tênis
·   Playground
·   Playbaby
·   10 vagas tradicionais para visitantes e uma 
    adaptada para pessoas com mobilidade reduzida

FicHA tÉcnicA

1. Poderá a incorporadora, sempre que se tornar necessário, alterar o projeto 
em razão de imposição de boas normas técnicas de execução de obras, de 
determinação ou exigências dos poderes públicos ou de empresas concessionárias 
de serviços públicos.

2. As medidas e/ou áreas dos projetos poderão variar, para mais ou para menos, 
em até 5% (cinco por cento). todos os projetos possuem medidas no osso, 
ou seja, sem considerar a espessura dos revestimentos, tais como reboco, 
argamassa, cerâmica, etc. todas as medidas deverão ser conferidas no local 
antes da aquisição do mobiliário, equipamentos ou revestimentos.

3. Poderão ocorrer alterações, em quaisquer cômodos, após a finalização dos 
projetos complementares de estrutura e instalações ou, se houver necessidade, 
durante a execução da obra, nas dimensões, posições e quantidades dos 
enchimentos/dentes/quinas para passagem de tubulações não detalhadas nos 
materiais publicitários ou projetos entregues.

4. o posicionamento exato dos enchimentos/dentes/quinas para passagem de 
tubulações hidrossanitárias, elétricas, telefone/antena, etc, deve ser verificado no local.

5. As medidas de afastamento frontal, lateral e fundos, bem como a configuração 
de cada terreno, deverão ser verificadas no local.  

6. os layouts, mobiliários, equipamentos, eletrodomésticos, cores, paginações 
de acabamentos e paisagismo/vegetação apresentados em todas as plantas 
do empreendimento, folder, maquete e unidades decoradas são meramente 
ilustrativos. os itens das áreas privativas e das áreas comuns que serão entregues 
estão descritos no memorial descritivo anexo ao contrato.

7. As casas serão construídas com estrutura de aço leve (light steel Frame), e 
quando exigido em função do cálculo estrutural, com peças em aço pesado. Por 
esse motivo, as paredes têm função estrutural e não poderão ser demolidas nem 
modificadas. qualquer modificação ou remoção das paredes deverá ser avaliada 
se é possível tecnicamente e, se caso for, somente poderá ser feita após a 
entrega da chave. o proprietário deverá entrar em contato com a incorporadora 
para obter a relação dos fornecedores especializados para executar o serviço.

8. existirão caixas de concreto no terreno da casa para instalações hidrossanitárias 
/ elétricas e estas poderão ter alterações em sua localização e dimensões devido 
à configuração do terreno de cada casa.

9. Atentar-se para as demais observações constantes no(s) projeto(s), no 
memorial descritivo, anexo ao contrato de Promessa de compra e venda, e no 
manual do Proprietário.

10. não poderá ser feito nenhum tipo de modificação nos terrenos privativos 
das casas, principalmente próximo aos muros. em caso de taludes (área inclinada 
no terreno com desnível variado), não poderá haver construções, escavações 
na sua base e nem remoção da cobertura vegetal. A incorporadora não se 
responsabilizará por qualquer problema que venha a ocorrer por motivo de 
execução indevida feita pelo cliente.

notAs gerAis
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Realização

incorporadora responsável: es Brasil empreendimentos imobiliários sPe ltda. Projeto aprovado pela Pms sob o n° 64874/2011 em 10/07/2012. memorial de incorporação registrado
sob o nº 06/77.438, de 24/08/2012, no cartório do 1º ofício da 2ª zona de serra/es. creci morar: 4948J. material provisório, sujeito a alterações, impresso em outubro de 2014.


