
(27) 3314.1500   

morar.com  

Incorporação protocolada no cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Serra 96061.
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ASSIM NASCE
O VISTA DO BOSQUE

VOCÊ MERECE MORAR BEM.

Para a Morar, construir é mais que realizar sonhos. 

É possibilitar a transformação das vidas de 

inúmeras famílias e, também, participar do 

crescimento do Espírito Santo. Sempre próxima do 

cliente e atenta aos anseios e necessidades de cada 

público, a Morar reconhece o esforço de todos que 

investem na casa própria, momento sem igual na 

vida da maioria das pessoas. Agora, conheça mais 

um condomínio da Morar pensado especialmente 

para você que merece viver cada vez melhor.
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*Escola eleita entre as 10 melhores escolas públicas do ES no ranking do ENEM de 2015.
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*O apartamento terá previsão para instalação de ar-condicionado tipo Split em todos os quartos, com instalação de dreno e ponto de energia. Ficará a cargo do cliente a aquisição e instalação da linha frigorígena dos aparelhos 
Split, dos suportes para xação na fachada e demais instalações e fechamentos necessários. Não será possível a instalação de ar-condicionado tipo janela.
** Os mobiliários e equipamentos a serem entregues nas áreas comuns estão indicados no memorial descritivo do empreendimento anexo ao contrato.

ITENS QUE FAZEM TODA
A DIFERENÇA PARA O CONFORTO
DA SUA FAMÍLIA.

Opções de plantas com lavabo, cozinha americana, espaço para home ofce

Opção de projeto para pessoas com necessidades especiais

Opções de apartamentos térreos com amplo quintal privativo

Preparação para medição individual de água

Preparação para ar-condicionado Split nos dois quartos*

Elevador em todas as torres

Áreas comuns entregues mobiliadas**

2Área de lazer com aproximadamente 1000 m

Halls/Circulação das Torres com piso em porcelanato – mais nobre e resistente

Esquadrias de alumínio na fachada com pintura eletrostática branca, contribuindo 
para a estética da mesma

Áreas comuns planejadas com banheiros e copa para uso exclusivo dos 
funcionários

Portas de entrada dos apartamentos com borracha de vedação e instaladas 
com tratamento acústico, reduzindo a percepção dos ruídos externos
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LOCALIZAÇÃO AV. PAU BRASIL 321.
CENTRO DA SERRA. SERRA.

(AV. PAU BRASIL)
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Ter um Morar nunca foi tão fácil.
Subsídio, juros reduzidos,

uso do FGTS e possibilidade
de somar renda da família.*

8

UM LUGAR
PARA VIVER BEM

2 
COM VAGA DE GARAGEM
APTOS    QTOS

2 QUARTOS

2 QUARTOS TÉRREO
COM QUINTAL PRIVATIVO

*Valor pode variar de acordo com a unidade e renda do cliente. Consulte condições.
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SUA FAMÍLIA MAIS SEGURA. 
VOCÊ MAIS TRANQUILO PARA 
VIVER O MELHOR DA VIDA.

GUARITA PARA PORTEIRO 24 HORAS E PULMÃO DE 
SEGURANÇA COBERTO PARA VISITANTES

COMUNICAÇÃO ENTRE AS ÁREAS COMUNS 
(GUARITA E CLUBE) E APARTAMENTOS ATRAVÉS 
DE SISTEMA DE INTERFONIA

SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERAS INSTALADAS*

FECHAMENTO DO CONDOMÍNIO COM MURO
OU GRADIL

CERCA ELÉTRICA OU INFRAVERMELHO
NA ÁREA OCUPADA PELO CONDOMÍNIO

PORTÕES DE PEDESTRES E VEÍCULOS AUTOMATIZADOS

SOLARIUM DAS PISCINAS ADULTO E INFANTIL SEPARADO
POR GRADIL

PISCINAS PROTEGIDAS COM GRADIS 
E BORDAS ELEVADAS

1110

Perspectiva da guarita sujeita a alterações, com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. Os mobiliários e equipamentos a serem entregues nas áreas comuns, assim como a especicação dos acabamentos, estão descritos 
no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. Os elementos aqui representados poderão sofrer modicações na sua localização e formato durante a execução da obra para que se tenha a melhor solução de 
implantação, a critério da Incorporadora. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

* A quantidade de câmeras do sistema de segurança está denido no Memorial Descritivo anexo ao contrato.



Área de lazer

Vagas exclusivas para visitantes

Vagas exclusivas para estacionamento de idosos
e pessoas com mobilidade reduzida

Área de embarque e desembarque

Vagas de carga e descarga

1

2

3

4

5

CONHEÇA SEU 
CONDOMÍNIO-CLUBE

2ª ETAPA 1ª ETAPA

480

48

VAGAS DE
ESTACIONAMENTO

vagas de 
carros

vagas de 
motos

02 vagas para 
carga/descarga

240 vagas 
de bicicletas 15 vagas de motos

para visitantes

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 (edicações, muros, gradis, posicionamento de vagas, jardins, taludes, arrimos, entre outros) poderão sofrer modicações na sua localização e formato durante a execução da obra 
para que se tenha a melhor solução de implantação, a critério da Incorporadora, em função das condições nais da topograa do terreno. O projeto está sujeito a alterações em decorrência de normas técnicas e legislações vigentes.

24 vagas para 
carros visitantes

02 vagas de 
embarque/
desembarque

1312



Piscina adulto

Piscina infantil

Solarium adulto

Solarium infantil

Quadra recreativa

Campinho

Sala de ginástica

Salão de festas 

Churrasqueira

Parquinho

Banheiros

ÁREA DE LAZER COM
APROXIMADAMENTE 
1.000 m²

*Ilustração artística do lazer ampliado 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 modicações na sua localização e formato durante a execução da obra para que se tenha a melhor solução de implantação, a critério da Incorporadora, 
em função das condições nais da topograa do terreno. O projeto está sujeito a alterações em decorrência de normas técnicas e legislações vigentes.

ÁREA DE LAZER 
ENTREGUE 
MOBILIADA*
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Perspectiva da área de lazer sujeita a alterações, com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. Os mobiliários e equipamentos a serem entregues nas áreas comuns, assim como a especicação dos acabamentos, estão 
descritos no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. Os elementos aqui representados poderão sofrer modicações na sua localização e formato durante a execução da obra para que se tenha a melhor solução 
de implantação, a critério da Incorporadora. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

1716

ÁREA DE 
LAZER COMPLETA 



Perspectiva das piscinas sujeita a alterações, com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. Os mobiliários e equipamentos a serem entregues nas áreas comuns, assim como a especicação dos acabamentos, estão 
descritos no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. Os elementos aqui representados poderão sofrer modicações na sua localização e formato durante a execução da obra para que se tenha a melhor solução 
de implantação, a critério da Incorporadora. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

1918

PISCINAS
ADULTO E INFANTIL



Perspectiva interna do salão de festas aberto e churrasqueira sujeita a alterações, com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. Os mobiliários e equipamentos a serem entregues nas áreas comuns, assim como a 
especicação dos acabamentos, estão descritos no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. Os elementos aqui representados poderão sofrer modicações na sua localização e formato durante a execução da 
obra para que se tenha a melhor solução de implantação, a critério da Incorporadora. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

2120

SALÃO DE FESTAS
COM CHURRASQUEIRA



Perspectiva interna da sala de ginástica sujeita a alterações, com decoração meramente ilustrativa. Os mobiliários e equipamentos a serem entregues nas áreas comuns, assim como a especicação dos acabamentos, estão 
descritos no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

2322

SALA
DE GINÁSTICA



Perspectiva do parquinho sujeita a alterações, com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. Os mobiliários e equipamentos a serem entregues nas áreas comuns, assim como a especicação dos acabamentos, estão 
descritos no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. Os elementos aqui representados poderão sofrer modicações na sua localização e formato durante a execução da obra para que se tenha a melhor solução 
de implantação, a critério da Incorporadora. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.
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PARQUINHO



Perspectiva da quadra recreativa sujeita a alterações, com decoração e paisagismo meramente ilustrativos. Os mobiliários e equipamentos a serem entregues nas áreas comuns, assim como a especicação dos acabamentos, 
estão descritos no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. Os elementos aqui representados poderão sofrer modicações na sua localização e formato durante a execução da obra para que se tenha a melhor 
solução de implantação, a critério da Incorporadora. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

2726

QUADRA
RECREATIVA
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DIFERENCIAIS SUSTENTÁVEIS

SISTEMAS DE REAPROVEITAMENTO
DE ÁGUA DA CHUVA PARA IRRIGAÇÃO

SISTEMA DE GERAÇÃO DE
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

PARA ÁREA DE LAZER

PREVISÃO PARA ILUMINAÇÃO COM
SENSORES NOS HALLS/CIRCULAÇÃO
DAS TORRES

VASO SANITÁRIO DUAL FLUX 
(2 ACIONAMENTOS)

PAISAGISMO INTERNO
COM ARBORIZAÇÃO

ÁREA DE LAZER COM TORNEIRAS
DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

O Vista do Bosque Condomínio-Clube será o primeiro 
empreendimento da Morar Construtora a possuir sistema 
de geração de energia solar fotovoltaica, garantindo uma 
redução na conta de energia da área de lazer do 
condomínio. 

* Considerando cálculos feitos a partir de empreendimento de mesmo porte.

Os painéis solares serão instalados 
no telhado do clube, proporcionando 
economia de até

na conta de energia
elétrica da área de lazer.

80%*

30
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Perspectiva interna da Sala de Estar/Jantar do apartamento da coluna 04 do Pavimento Tipo Torres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sujeita a alterações. Os móveis e utensílios representados são de dimensões comerciais e não fazem parte 
do contrato. As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

3332

SALA DE 
ESTAR/JANTAR



Perspectiva interna do Quarto 01 do apartamento da coluna 04 do Pavimento Tipo Torres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sujeita a alterações. Os móveis e utensílios representados são de dimensões comerciais e não fazem parte do 
contrato. As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

3534

QUARTO
CASAL
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Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 02 do Pavimento Tipo Torres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J com área de 43,52 m². Os móveis e utensílios representados são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. 
As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

PAVIMENTO TIPO
COLUNAS 01/07/12
2 QTOS - 44,54 m²
COLUNAS 06*
2 QTOS - 45,66 m²

• Circulação que pode ser usada como home ofce

• Lavabo

• Cozinha americana

• Preparação para ar-condicionado Split nos quartos

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 01 do Pavimento Tipo Torres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J com área de 44,54 m². Os móveis e utensílios representados são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. 
As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.
A coluna 06 do Pavimento Tipo possui área de 45,66 m². Sendo assim, as metragens internas dos cômodos possuem pequenas diferenças em relação às colunas 01, 07 e 12.

• Cozinha americana

• Lavabo

• Preparação para ar-condicionado Split nos quartos

PAVIMENTO TIPO
COLUNAS 02/05/08/11

2 QTOS - 43,52 m²
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• Espaço para bancada de estudos ou penteadeira 

   no maior quarto

• Preparação para ar-condicionado Split nos quartos

• Cozinha separada da sala

PAVIMENTO TIPO
COLUNA 04/09
2 QTOS - 46,03 m²

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 04 do Pavimento Térreo Torres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J com área de 46,03 m². A área construída não considera a área de quintal. Os móveis e utensílios representados são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas 
técnicas e legislações vigentes.

• Cozinha separada da sala

• Espaço para bancada de estudos

ou penteadeira no maior quarto

• Banheiro com ventilação natural

• Preparação para ar-condicionado Split nos quartos

PAVIMENTO TIPO
COLUNA 03/10

2 QTOS - 43,52 m²

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 03 do Pavimento Tipo Torres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J com área de 43,52 m². Os móveis e utensílios representados são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. 
As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.
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As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.
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PAVIMENTO TÉRREO
02/05/08/11

2 QTOS - 43,52 m²

2 2• Amplo quintal privativo* (de 15,76 m  a 49,25 m )

• Cozinha americana

• Lavabo

• Preparação para ar-condicionado Split nos dois quartos
*Os quintais possuem variação de área (m²) e formato, conforme implantação do projeto Arquitetônico Legal.

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 02 do Pavimento Térreo das Torres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J com área de 43,52 m². A área construída não considera a área de quintal. Os móveis e utensílios representados são 
de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas 
técnicas e legislações vigentes.

PAVIMENTO TÉRREO
01/07/12
2 QTOS - 44,54 m²

2 2• Amplo quintal privativo* (de 15,65 m  a 50,03 m )

• Integração entre sala e quintal

• Circulação que pode ser usada como home ofce

• Lavabo

• Cozinha americana

• Preparação para ar-condicionado Split nos quartos
*Os quintais possuem variação de área (m²) e formato, conforme implantação do projeto Arquitetônico Legal.

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 01 do Pavimento Térreo Torres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J com área de 44,54 m². A área construída não considera a área de quintal. Os móveis e utensílios representados são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas 
técnicas e legislações vigentes.
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PAVIMENTO TÉRREO
01/07/12
2 QTOS - 44,54 m²

2 2• Amplo quintal privativo* (de 15,65 m  a 50,03 m )

• Integração entre sala e quintal

• Circulação que pode ser usada como home ofce

• Lavabo

• Cozinha americana

• Preparação para ar-condicionado Split nos quartos
*Os quintais possuem variação de área (m²) e formato, conforme implantação do projeto Arquitetônico Legal.

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 01 do Pavimento Térreo Torres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J com área de 44,54 m². A área construída não considera a área de quintal. Os móveis e utensílios representados são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas 
técnicas e legislações vigentes.



42 43

2 2• Amplo quintal privativo* (de 24,40 m  a 39,67 m )

• Integração entre sala e quintal

• Espaço para bancada de estudos ou penteadeira no maior quarto

• Preparação para ar-condicionado Split nos quartos
*Os quintais possuem variação de área (m²) e formato, conforme implantação do projeto Arquitetônico Legal.

PAVIMENTO TÉRREO
COLUNA 04/09
2 QTOS - 46,03 m²

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 04 do Pavimento Térreo Torres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J com área de 46,03 m². A área construída não considera a área de quintal. Os móveis e utensílios representados são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas 
técnicas e legislações vigentes.

OPCIONAL PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS - PAVIMENTO TÉRREO

* *COLUNAS 04 /09
2 QTOS - 46,03 m² (*Exceto nas torres I e J)

• Amplo quintal privativo
• Integração entre sala e quintal

• Opções para portadores de necessidades especiais: 
portas e instalações adequadas, banheiro com

barras de apoio e banco articulado
• Preparação para ar-condicionado Split nos quartos

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 04 do Pavimento Térreo Torres A, B, C, D, E, F, G e H com área de 46,03 m². A área construída não considera a área de quintal. Os móveis e utensílios representados são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O opcional PNE, aqui representado, deve ser escolhido no 
ato da assinatura do contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.



42 43

2 2• Amplo quintal privativo* (de 24,40 m  a 39,67 m )

• Integração entre sala e quintal

• Espaço para bancada de estudos ou penteadeira no maior quarto

• Preparação para ar-condicionado Split nos quartos
*Os quintais possuem variação de área (m²) e formato, conforme implantação do projeto Arquitetônico Legal.

PAVIMENTO TÉRREO
COLUNA 04/09
2 QTOS - 46,03 m²

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 04 do Pavimento Térreo Torres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J com área de 46,03 m². A área construída não considera a área de quintal. Os móveis e utensílios representados são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas 
técnicas e legislações vigentes.

OPCIONAL PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS - PAVIMENTO TÉRREO

* *COLUNAS 04 /09
2 QTOS - 46,03 m² (*Exceto nas torres I e J)

• Amplo quintal privativo
• Integração entre sala e quintal

• Opções para portadores de necessidades especiais: 
portas e instalações adequadas, banheiro com

barras de apoio e banco articulado
• Preparação para ar-condicionado Split nos quartos

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 04 do Pavimento Térreo Torres A, B, C, D, E, F, G e H com área de 46,03 m². A área construída não considera a área de quintal. Os móveis e utensílios representados são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O opcional PNE, aqui representado, deve ser escolhido no 
ato da assinatura do contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.



4544

DIFERENCIAL PREVISÃO
PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT

Previsão para instalação de ar-condicionado Split 
nos 2 quartos. Serão entregues pela construtora 
para futura instalação dos aparelhos:

Tubulação de dreno com ponto de interligação entre os aparelhos.

Ponto de energia para instalação dos aparelhos.

Padronização para xação dos suportes e unidades condensadoras na fachada.

Deverá ser executado pelo cliente após 
entrega da unidade:

Linha frigorígena e demais instalações e fechamentos para ocultar as instalações.

Fixação da unidade condensadora (externa) com suporte.

Aquisição dos aparelhos de Split (evaporadora e condensadora).

PAVIMENTO TÉRREO
COLUNA 03/10
2 QTOS - 43,52 m²

2 2• Quintal privativo* (de 15,43 m  a 82,87 m )

   dividido em duas partes, proporcionando

   mais privacidade aos quartos

• Integração entre sala e quintal

• Cozinha separada da sala

• Espaço para bancada de estudos ou penteadeira

   no maior quarto

• Banheiro com ventilação natural

• Preparação para ar-condicionado Split nos quartos
*Os quintais possuem variação de área (m²) e formato, conforme implantação do projeto Arquitetônico Legal.

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 03 do Pavimento Térreo Torres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J com área de 43,52 m². A área construída não considera a área de quintal. Os móveis e utensílios representados são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas 
técnicas e legislações vigentes.



4544

DIFERENCIAL PREVISÃO
PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT

Previsão para instalação de ar-condicionado Split 
nos 2 quartos. Serão entregues pela construtora 
para futura instalação dos aparelhos:

Tubulação de dreno com ponto de interligação entre os aparelhos.

Ponto de energia para instalação dos aparelhos.

Padronização para xação dos suportes e unidades condensadoras na fachada.

Deverá ser executado pelo cliente após 
entrega da unidade:

Linha frigorígena e demais instalações e fechamentos para ocultar as instalações.

Fixação da unidade condensadora (externa) com suporte.

Aquisição dos aparelhos de Split (evaporadora e condensadora).

PAVIMENTO TÉRREO
COLUNA 03/10
2 QTOS - 43,52 m²

2 2• Quintal privativo* (de 15,43 m  a 82,87 m )

   dividido em duas partes, proporcionando

   mais privacidade aos quartos

• Integração entre sala e quintal

• Cozinha separada da sala

• Espaço para bancada de estudos ou penteadeira

   no maior quarto

• Banheiro com ventilação natural

• Preparação para ar-condicionado Split nos quartos
*Os quintais possuem variação de área (m²) e formato, conforme implantação do projeto Arquitetônico Legal.

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 03 do Pavimento Térreo Torres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J com área de 43,52 m². A área construída não considera a área de quintal. Os móveis e utensílios representados são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especicações dos acabamentos estão denidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas 
técnicas e legislações vigentes.



TIPOLOGIAS

2 QTOS TIPO

2 QTOS TIPO

2 QTOS TIPO

2 QTOS TIPO

2 QTOS TIPO

2 QTOS TÉRREO

2 QTOS TÉRREO

2 QTOS TÉRREO

2 QTOS TÉRREO (torres I e J)

2 QTOS TÉRREO PNE (exceto torres I e J)

1 QTO TÉRREO

ÁREA CONSTRUÍDA

44,54 m²

43,52 m²

43,52 m²

46,03 m²

45,66 m²

44,54 m²

43,52 m²

43,52 m²

46,03 m²

46,03 m²

32,64 m²

QUINTAIS DISPONÍVEIS

-

-

-

-

-

15,65 a 50,03 m²

15,76 a 49,25 m²

15,43 a 82,87 m²

25,58 m²

24,40 a 39,67 m²

11,63 m²

COLUNAS

01/07/12

02/05/08/11

03/10

04/09

06

101/107/112

102/105/108/111

103/110

104/109

104/109

106

47

ENDEREÇO: AV. PAU BRASIL, 321, CENTRO DA SERRA, SERRA

10 TORRES DE 4 PAVIMENTOS CADA

12 APARTAMENTOS EM CADA PAVIMENTO

480 APARTAMENTOS

480 VAGAS DE CARROS

48 VAGAS DE MOTOS

240 VAGAS PARA BICICLETAS 

2 VAGAS DE CARGA E DESCARGA

2 VAGAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

ÁREA DE LAZER COM APROXIMADAMENTE DE 1.000 m²

FICHA TÉCNICA

UM LUGAR
DE LIBERDADE

46



TIPOLOGIAS

2 QTOS TIPO

2 QTOS TIPO

2 QTOS TIPO

2 QTOS TIPO

2 QTOS TIPO

2 QTOS TÉRREO

2 QTOS TÉRREO

2 QTOS TÉRREO

2 QTOS TÉRREO (torres I e J)

2 QTOS TÉRREO PNE (exceto torres I e J)

1 QTO TÉRREO

ÁREA CONSTRUÍDA

44,54 m²

43,52 m²

43,52 m²

46,03 m²

45,66 m²

44,54 m²

43,52 m²

43,52 m²

46,03 m²

46,03 m²

32,64 m²

QUINTAIS DISPONÍVEIS

-

-

-

-

-

15,65 a 50,03 m²

15,76 a 49,25 m²

15,43 a 82,87 m²

25,58 m²

24,40 a 39,67 m²

11,63 m²

COLUNAS

01/07/12

02/05/08/11

03/10

04/09

06

101/107/112

102/105/108/111

103/110

104/109

104/109

106

47

ENDEREÇO: AV. PAU BRASIL, 321, CENTRO DA SERRA, SERRA

10 TORRES DE 4 PAVIMENTOS CADA

12 APARTAMENTOS EM CADA PAVIMENTO

480 APARTAMENTOS

480 VAGAS DE CARROS

48 VAGAS DE MOTOS

240 VAGAS PARA BICICLETAS 

2 VAGAS DE CARGA E DESCARGA

2 VAGAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

ÁREA DE LAZER COM APROXIMADAMENTE DE 1.000 m²

FICHA TÉCNICA

UM LUGAR
DE LIBERDADE

46



(27) 3314.1500   

morar.com  

Projeto aprovado na Prefeitura Municipal da Serra, sob protocolo nº 69099 de 21/12/2016.
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