


André, Alice e
Monalizza Calazans:

Clientes Morar
Vista dos Ipês



A Morar chega aos 35 anos com muitos motivos para comemorar. Durante todo este tempo, a 

construtora participa do crescimento do Espírito Santo e da transformação da vida de inúmeras 

famílias. Entrega no prazo, proximidade dos clientes e atenção em cada detalhe fazem da Morar 

uma marca cada vez mais forte no mercado. Esse cuidado tem como principal objetivo reconhecer 

o esforço dos clientes na aquisição de um imóvel, momento chave na vida das pessoas. Conheça 

agora mais um empreendimento da Morar feito para você que merece viver cada vez melhor.

VOCÊ MERECE MORAR BEM.
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Aeroporto de Vitória • 13min • 6,4km

Av. Central • 7min • 3km

Shopping Mestre Álvaro • 8min • 4,2km

Centro comercial/supermercado • 3min • 900m

BR 101 • 5min • 1,8km

Av. Norte Sul • 4min • 900m

Praia de Camburi • 12min • 6,9km

Praia de Bicanga e Manguinhos • 14min • 7km

Praia de Bicanga
e Manguinhos

Av. Central

BR 101

Supermercado

Av. Norte Sul

Shopping
Mestre Álvaro

Praia de
Camburi

Aeroporto
de Vitória

Rua Castro Alves, 

Jardim Limoeiro, Serra, ES. 

Excelente localização, com 

fácil acesso ao comércio 

e transporte. 

MORAR BEM É VIVER 
EM UM LUGAR COM 
LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA



5

Perspectiva 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, em função das condições finais da topografia do terreno. O projeto está sujeito a alterações em decorrência de normas técnicas e 
legislações vigentes.



CONDOMÍNIO
CLUBE COMPLETO 

COM LAZER E SEGURANÇA



DIFERENCIAIS
DO VISTA DO LIMOEIRO

Elevador em todas as torres

Medição individual de água

Áreas comuns entregues decoradas e mobiliadas

Previsão para instalação de ar-condicionado split*

Área planejada para uso dos funcionários do condomínio

Vagas exclusivas para bicicletas e motos

Reaproveitamento de água da chuva para irrigação de jardins
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*O apartamento terá previsão para instalação de ar-condicionado tipo Split nos dois quartos, com instalação de dreno e ponto de energia. Ficará à cargo do cliente a aquisição e instalação da linha 
frigorígena, dos aparelhos split, dos suportes para fixação na fachada e demais instalações e fechamentos necessários para ocultar as instalações. Não será possível a instalação de ar-condicionado 
tipo janela. 



Wesley e Nelzileide Mariano:
Clientes Morar

Vista de Laranjeiras

A Morar facilita:
Subsídio, juros reduzidos,

uso do FGTS e possibilidade
de somar renda da família.



Você merece 
morar bem

APARTAMENTOS

Opções com
quintal privativo

2 QUARTOS

2 QUARTOS
+ 1 MÚLTIPLO USO 

2 QUARTOS
COM SUÍTE
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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 especificação dos 
acabamentos, estão descritos no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. 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. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.
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MORAR BEM
É VIVER EM
SEGURANÇA.

Guarita para porteiro 24h

e pulmão de segurança coberto

para identificação dos visitantes.

Comunicação entre guarita

e apartamentos através de

sistema de interfones

Piscinas protegidas com

gradis e bordas elevadas

Fechamento do condomínio

com muros e/ou gradil

e cerca elétrica

Portões de acesso de veículos

e pedestres automatizados

Circuito fechado de TV



SOL 
NASCENTE

SOL 
POENTE
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CONHEÇA SEU
CONDOMÍNIO

CLUBE

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 (edificações, muros, gradis, 
posicionamento de vagas, taludes e arrimos, entre outros) 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, em função das condições finais da topografia do terreno. O projeto está sujeito a alterações em 
decorrência de normas técnicas e legislações vigentes.

Área de lazer

03 vagas de embarque/desembarque

576 vagas de carros, sendo 20 são vagas PMR e 24 vagas para idosos

25 vagas para visitantes

02 vagas de carga/descarga

217 vagas de bicicleta

38 vagas de moto

ÁREA TOTAL DO
TERRENO: 24.577,34m²



2ÁREA DE LAZER COM APROXIMADAMENTE  1.500 m

ENTREGUE MOBILIADA E DECORADA

MORAR BEM 
É TER UM CLUBE
EXCLUSIVO

1

2

3

4

5

6

ÁREA DE LAZER
Piscina adulto

Piscina infantil

Solarium Infantil

Solarium Adulto

Quadra recreativa

Quiosque com churrasqueira

Sala de ginástica

Salão de festas fechado

Salão de festas aberto

Churrasqueira do clube

Parquinho

Banheiros

Campinho gramado
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9

10
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12

13

13

4

5

6
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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 modificações 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 finais da topografia do terreno. O projeto está sujeito a alterações em decorrência de 
normas técnicas e legislações vigentes.



ÁREA DE LAZER

COMPLETA
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Perspectiva Aérea 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 
especificação dos acabamentos, estão descritos no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. 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. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e 
legislações vigentes.



PISCINAS 

ADULTO E INFANTIL
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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 especificação 
dos acabamentos, estão descritos no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. 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. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações 
vigentes.



SALÃO DE FESTAS

ABERTO COM

CHURRASQUEIRA
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Perspectiva do Salão de Festas Aberto com Churrasqueira sujeita a alterações, 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 anexo ao Contrato. 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. O projeto está sujeito a alterações em 
função das normas técnicas e legislações vigentes.



SALÃO DE FESTAS

FECHADO

Perspectiva interna do Salão de Festas Fechado sujeita a alterações, 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 anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações 
vigentes.
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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 
especificação 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.
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SALA DE

GINÁSTICA



PARQUINHO

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 
especificação dos acabamentos, estão descritos no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. 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. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e 
legislações vigentes.
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Perspectiva do Quiosque com Churrasqueira sujeita a alterações, 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 anexo ao Contrato. 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. O projeto está sujeito a alterações em função das normas 
técnicas e legislações vigentes.

QUIOSQUE COM

CHURRASQUEIRA



QUADRA

RECREATIVA
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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 
especificação dos acabamentos, estão descritos no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. 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. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e 
legislações vigentes.





MORAR BEM É TER 
O SEU PRÓPRIO APARTAMENTO

Opções de apartamentos térreos adaptados para atender

a pessoas com mobilidade reduzida

Opções de apartamentos térreos com amplo quintal privativo

Opções de apartamentos térreos com quintal integrado

a cozinha e sala

Sala com ampla ventilação

Possibilidade de escritório ou multiplo uso

Vaso sanitário com sistema Dualflux (dois acionamentos)

Medição individual de água

Preparação para Split nos quartos*

Opcional de ampliação do quarto 02 com escritório

para  os apartamentos da coluna 03 e 10 - sem custo adicional.**
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*O apartamento terá previsão para instalação de ar-condicionado tipo Split nos dois quartos, com instalação de dreno e ponto de energia. Ficará à cargo do cliente a aquisição e instalação da linha 
frigorígena, dos aparelhos split, dos suportes para fixação na fachada e demais instalações e fechamentos necessários para ocultar as instalações. Não será possível a instalação de ar-condicionado 
tipo janela. 

**O opcional de ampliação do quarto 02 deve ser escolhido no ato da assinatura do contrato, e a disponibilidade de execução do mesmo está vinculada ao estágio de execução da obra. O 
opcional, descrito acima, somente será executado para os clientes que o adquirir no ato da assinatura do contrato, dentro do prazo limite estipulado pela Incorporadora.



SALA DE

ESTAR E JANTAR
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Perspectiva interna da Sala de Estar/Jantar do apartamento da coluna 01 do pavimento tipo, sujeita a alterações. Os móveis e utensílios representados são de dimensões comerciais e não fazem 
parte do contrato. As especificações dos acabamentos estão definidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas 
técnicas e legislações vigentes.



QUARTO

CASAL

Perspectiva interna do Quarto 01 do apartamento da coluna 02 do pavimento tipo, sujeita a alterações. Os móveis e utensílios representados são de dimensões comerciais e não fazem parte do 
contrato. As especificações dos acabamentos estão definidas 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
Tipo

Cozinha isolada da sala;

Amplo espaço para armário no maior quarto;

Previsão para instalação de Split nos 2 quartos;

Sala com ampla ventilação.

Colunas 02/05/08/11* 

Coluna 09**

2 QTOS

2        2*41,36m **41,80m

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 02 do Pavimento Tipo com área de 41,36m². Os móveis e utensílios 
representados são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especificações dos acabamentos estão definidas no 
Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e 
legislações vigentes.

A coluna 09 do Pavimento Tipo possui área de 41,80m². Sendo assim, as metragens internas dos cômodos possuem pequenas 
diferenças em relação às colunas 02, 05, 08 e 11.
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Cozinha isolada da sala; 

Sala com ampla ventilação; 

Quarto maior com banheiro (Suíte); 

Amplo espaço para instalação de armários no quarto maior; 

Previsão para instalação de Split nos 2 quartos.

Pavimento
Tipo

Coluna 04

2 QTOS COM SUÍTE

2 45,65m

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 04 do Pavimento Tipo com área de 45,65m². Os móveis e utensílios 
representados são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especificações dos acabamentos estão definidas 
no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas 
técnicas e legislações vigentes.



Pavimento
Tipo

Cozinha isolada da sala;

Sala com ampla ventilação;

Escritório;

Previsão para instalação de Split nos 2 quartos.

Colunas 03/10

2 QTOS + ESCRITÓRIO

2 50,30m

O opcional de ampliação do quarto 02, aqui representado, deve ser escolhido no ato da assinatura do contrato, e a disponibilidade de 
execução do mesmo está vinculada ao estágio de execução da obra. 

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 03 do Pavimento Tipo com área de 50,30m². Os móveis e utensílios 
representados são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especificações dos acabamentos estão definidas 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
Tipo

Cozinha isolada da sala;

Lavabo externo;

Escritório;

Previsão para instalação 

de Split nos 2 quartos;

Colunas 01/06/07/12

2 QTOS + ESCRITÓRIO

251,32m

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 01 do Pavimento Tipo com área de 51,32m². Os móveis e utensílios 
representados são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As especificações dos acabamentos estão definidas 
no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está sujeito a alterações em função das normas 
técnicas e legislações vigentes.

Ventilação cruzada.



Amplo quintal privativo;

Integração entre cozinha, quintal e sala;

Cozinha isolada da sala;

Amplo espaço para armário no maior quarto;

Previsão para instalação de Split nos 2 quartos.

Colunas 02/05/08/11* 

Coluna 09**

2 QTOS

2        2*41,36m **41,80m

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 02 do Pavimento Térreo com área de 41,36m². 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 especificações dos acabamentos estão definidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto 
está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

A coluna 09 do Pavimento Térreo possui área de 41,80m². Sendo assim, as metragens internas dos cômodos possuem pequenas 
diferenças em relação às colunas 02, 05, 08 e 11. 

Pavimento
Térreo
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Amplo quintal privativo;

Integração entre cozinha, quintal e sala;

Cozinha isolada da sala;

Quarto maior com banheiro (Suíte);

Previsão para instalação de Split nos 2 quartos.

Coluna 04 

2 QTOS COM SUÍTE

2        45,65m

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 04 do Pavimento Térreo com área de 45,65m². 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 
especificações dos acabamentos estão definidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está 
sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

Pavimento
Térreo



Colunas 03/10 

2 QTOS + ESCRITÓRIO

2        50,30m

Amplo quintal privativo;

Integração entre cozinha, 

quintal e sala;

Escritório;

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 03 do Pavimento Térreo com área de 50,30m². 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 
especificações dos acabamentos estão definidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. O projeto está 
sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

Pavimento
Térreo

Previsão para instalação de 

Split nos 2 quartos;

OPCIONAL: Ampliação do 

quarto 02 com escritório.
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2 áreas de quintal privativo, 

independentes;

Cozinha isolada da sala;

Lavabo externo;

Colunas 06/07 

Torres B, C, D, E, F, G

2 QTOS + ESCRITÓRIO

251,32m

Pavimento
Térreo

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 06 do Pavimento Térreo Torres B, C, D, E, F, G com área de 51,32m². 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 especificações dos acabamentos estão definidas no Memorial Descritivo do empreendimento anexo ao Contrato. 
O projeto está sujeito a alterações em função das normas técnicas e legislações vigentes.

Escritório;

Previsão para instalação

de Split nos 2 quartos;

Ventilação cruzada.



Amplo quintal privativo;

Unidade adaptada para pessoas com mobilidade reduzida;

Previsão para instalação de Split nos 2 quartos;

Ventilação cruzada.

Colunas 01/12 (B, C, D, E, F, G)
Colunas 01/06/07/12 (A, H)

2 QTOS - ADAPTADO PNE

251,32m

Pavimento
Térreo

Planta humanizada ilustrativa do apartamento da Coluna 01 do Pavimento Térreo Torres A, B, C, D, E, F, G, H com área de 51,32m². 
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 especificações dos acabamentos estão definidas 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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Fixação da unidade condensadora (externa) com suporte.

Aquisição dos aparelhos de Split (evaporadora e condensadora).

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.

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

DIFERENCIAIS

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

Deverá ser executado pelo cliente após entrega da unidade:
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PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT



FICHA TÉCNICA 

TIPOLOGIA

2 QTOS + 1 (MÚLTIPLO USO) TÉRREO 

2 QTOS + 1 (MÚLTIPLO USO) TIPO

2 QTOS COM SUÍTE (TÉRREO e TIPOS)

2 QTOS (TÉRREO e TIPOS)

2 QTOS (TÉRREO e TIPOS)

2 QTOS + ESCRITÓRIO (OPCIONAL QT AMPLO) (TÉRREO e TIPOS)

ÁREA CONSTRUÍDA

51,32m²

51,32m² 

45,65m²

41,36m²

 41,80m²

50,30m²

COLUNAS TORRES

06/07 B, C, D, E, F e G

01/06/07/12 A, B, C, D, E, F, G e H

04

02/05/08/11

A, B, C, D, E, F, G e H

A, B, C, D, E, F, G e H

09

03/10

A, B, C, D, E, F, G e H

A, B, C, D, E, F, G e H

APARTAMENTO TIPO

2 QTOS TÉRREO
(PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA) 

51,32m² 
01/12

01/06/07/12

B, C, D, E, F e G

A e H

TERRENO: 24.577,34m²

> 6 pavimentos > 576 unidades > 8 torres

LOCALIZAÇÃO: RUA CASTRO ALVES, S/N. JARDIM LIMOEIRO. SERRA. ES.

12 APARTAMENTOS EM CADA PAVIMENTO

576 APARTAMENTOS NO TOTAL

576 VAGAS DE CARROS MAIS 25 VAGAS PARA VISITANTES

2 VAGAS DE CARGA E DESCARGA

217 VAGAS DE BICICLETAS E 38 PARA MOTOS

3 VAGAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

ÁREA DE LAZER DE 1.500m2  APROXIMADAMENTE
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Elevador em todas as torres

Medição individual de água

Áreas comuns entregues decoradas e mobiliadas

Previsão para instalação de ar-condicionado split

nos 2 quartos dos apartamentos

Área planejada para uso dos funcionários do condomínio

Vagas exclusivas para bicicletas e motos

Reaproveitamento de água da chuva para irrigação de jardins



V O C Ê M E R E C E M O R A R B E M 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Projeto arquitetônico: BW Arquitetura LTDA. Incorporadora responsável: Santa Paula Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Projeto aprovado pela Prefeitura Municipal da Serra sob o nº 
73095/2015 em 02/06/2016. Memorial de Incorporação aprovado no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES sob o nº 02/91.061 de Ordem do Livro 02, em 07/07/2016. Creci Morar: 4948J. 
Material sujeito a alterações, impresso em julho de 2016.
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