




Nós sabemos o que é uma obra de arte.
Chegou o momento de viver com arte.

Temos estilo, temos possibilidades
e somos apaixonados por inovação.

Queremos um lugar para viver bem,
onde morar seja simplesmente a arte de viver.





A arte de viver bem



A Glória é o bairro da boemia carioca. Um lugar que representa grande parte 
da riqueza cultural do Rio de Janeiro. A Glória faz parte da história da Cidade 

Maravilhosa e é o local onde existe a maior quantidade de patrimônios 
tombados por metro quadrado do Estado.

Na Glória é possível entrar em conexão com o verdadeiro espírito carioca.
Para se ter uma ideia, esse charmoso espaço faz ligação com o Aeroporto Santos 

Dumont, a Baía de Guanabara, o Centro, a Lapa e o Aterro do Flamengo;
este último com uma área de lazer de mais de 1.200.000m2 de extensão, com 

parque idealizado pelo renomado paisagista Roberto Burle Marx.

Uma obra de arte
emoldurada pelo Rio

Por conta da sua paisagem exuberante, dos jardins, da arquitetura, dos 
monumentos e chafarizes, a Glória foi reconhecida como Patrimônio 

Cultural da Humanidade pela Unesco.





Um espaço incrível, perto de tudo e com uma vista de tirar 
o fôlego.

São diversos pontos turísticos dentro e no entorno do bairro 
da Glória para você aproveitar e visitar quando quiser.

Mais do que um lugar
que marcou história
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01 - Praça Paris
02 - Igreja Nossa Sra. da Glória do Outreiro
03 - Praia de Botafogo
04 - Marina da Glória
05 - Mon. Nacional aos Mortos da 2ª Guerra
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No coração da Glória, 
próximo do que a 
cidade tem de melhor

Pão de Açúcar

Marina da Glória



Aterro do
Flamengo

Praia de Copacabana

Shopping Rio Sul
Botafogo

Praia Shopping

Igreja Nossa
Srª da Glória

Metrô GlóriaBike Itaú

Mackenzie Rio

Praia de Botafogo
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 Baía de      Guanabara

Aerop. Santos Dumont
11

32 min 7 min

Bike Itaú
02

2 min

Transporte

Metrô | Estação Glória

5 min 4 min
16

Lazer

Praça Paris
01

11 min 3 min

Marina da Glória
06

10 min 7 min

Igreja Nossa Sra. da Glória
03

8 min 6 min

Praça Passeio Público
12

13 min 5 min

Arcos da Lapa
13

18 min 8 min

Aterro do Flamengo
19

4 min 3 min

Praia de Botafogo
21

6 min 15 min

Mon. Nac. aos Mortos da 2ª Guerra
07

15 min 5 min

Vivo Rio
09

15 min 6 min

Museu de Arte Moderna
08

15 min 7 min

Glória Del’Art
Rua do Russel, 426 - Glória
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 Baía de      Guanabara

Serviços

Bossa Nova Mall

31 min 7 min
10

Supermercado Rede Ultra
05

8 min 5 min

Shopping Rio Sul
23

18 min 7 min

Consulado dos EUA
15

23 min 7 min

Hospital Glória D’or
18

9 min 5 min

Botafogo Praia Shopping

13 min 6 min
22

Educação

ESPM
04

5 min 3 min

IBMR | Catete
17

12 min 6 min

Faculdade Mackenzie
20

13 min 7 min

FGV
24

10 min 7 min

IBMEC
14

22 min 6 min
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01 - Praça Passeio Público
02 - Arcos da Lapa 
03 - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
04 - Vivo Rio
05 - Praia de Copacabana
06 - Bike Itaú
07 - Hospital Glória D’or
08 - Banco do Brasil
09 - Shopping Rio Sul
10 - IBMEC
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Ficha Técnica
91 UNIDADES, SENDO:

05 STUDIOS GARDEN

22 STUDIOS COM VARANDA

45 STUDIOS HOME

02 STUDIOS SERENE

14 STUDIOS OFFICE

01 DUPLEX GARDEN (1 QUARTO)

02 DUPLEX GARDEN (2 QUARTOS)

METRAGENS VARIANDO:
De 33,17m2 até 105,04m2

Rua do Russel, 426 - Glória





Recepção

 Portaria com controle de acesso 24h, 
espaço para recebimento de delivery e 
lockers para correspondência . 

Bicicletário
22 vagas de garagem

Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões 
comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão  entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.





Rooftop

A vista mais bonita do Rio de Janeiro com estrutura para fazer valer os seus momentos de lazer. 
Aqui você vai descobrir o verdadeiro significado da palavra arte. 

Um terraço ao ar livre equipado com piscina e todo o conforto sem abrir mão de estar no lugar 
onde mora.

Uma taça de vinho, uma espreguiçadeira e um pôr do sol que é uma verdadeira pintura.
A companhia fica por sua conta.

Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões 
comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão  entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.





Lounge
descoberto



Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão 
entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.



Lounge gourmet

Traga amigos e família para confraternizar 
e desfrutar de uma área aberta com vista 
deslumbrante.

Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões 
comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão  entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.





Academia

Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões 
comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão  entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.





Lavanderia

Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões 
comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão  entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.





Hidromassagem

Sauna úmida

Piscina de 
borda infinita



Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão 
entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.



Quiosque

Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões 
comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão  entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.





Salão gourmet
Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como 
as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão entregues 
como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, 
de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do 
desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.



Wine bar
Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como 
as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão entregues 
como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, 
de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do 
desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.



Co-working

Um espaço para você trabalhar com 
conforto e praticidade com tudo que 
você precisa sem sair de casa.

Seu ambiente de trabalho 
sem precisar perder tempo de 
deslocamento.



Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão 
entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.



Sala de tv

Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões 
comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do 
desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.





Jardim Principal
Um jardim projetado utilizando as mais 
modernas técnicas de paisagismo. 
Cobertura verde desenvolvida com uma 
variedade de espécies vegetais, em sua 
maioria, brasileiras. Uma pintura viva a céu 
aberto para agradar os olhos e a alma.

Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões 
comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do 
desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.





Uma nova forma
de morar e investir
Com o Glória Del’Art seu investimento 
fica protegido tanto para moradia 
quanto para investimento. Estamos 
falando do Rio de Janeiro, um dos 
lugares mais visitados do mundo.

E, no bairro da Glória, o aluguel para 
turismo tem um grande apelo por 
sua diversidade de entretenimento 
turístico.



R$58,00/m2

Aluguel Estimado LONG STAY

Com base em anúncios disponíveis nas 
plataformas VivaReal e QuintoAndar.

R$240,00

Diária Estimada SHORT STAY

Com base em anúncios disponíveis nas 
plataformas Airbnb e Booking.

105.130
População residente

58.655
Número de domicílios

R$ 6.646
Rendimento mensal 
percapita médio

426.208
Número de passantes,
Potencial de Impacto

94%
Índice de verticalização

7.381
Domicílios alugados

As informações contidas neste book são meramente informativas e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com esse propósito. Os investidores não devem se basear nas 
informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.



No Glória Del’Art você encontra apartamentos com as necessidades e desejos do 
seu momento de vida. São metragens distintas e opções de moradias com jardins 
próprios e ainda os apartamentos com a vista mais bonita do Rio de Janeiro.

Conheça as plantas  do seu novo morar





STUDIO GARDEN - 101
BLOCO 1

Área do apartamento: 42,79m2

Garden: 15,04m2

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 57,83M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%. RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO COM VARANDA - 201 A 501

Área do apartamento: 42,79m2

Varanda: 2,46m2

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 45,25M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO COM VARANDA - 201 A 501



Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão 
entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.



STUDIO GARDEN - 102

Área do apartamento: 31,09m2

Garden: 13,82m2

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 44,91M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO COM VARANDA - 202 A 502

Área do apartamento: 31,09m2

Varanda: 3,92m2

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 35,01M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO GARDEN - 103

Área do apartamento: 34,48m2

Garden: 13,62m2

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 48,10M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO COM VARANDA - 203 A 503

Área do apartamento: 34,48m2

Varanda: 3,94m2

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 38,42M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO COM VARANDA - 104 A 504

Área do apartamento: 32,39m2

Varanda: 3,95m2

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 36,34M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO COM VARANDA - 105 A 505

Área do apartamento: 31,23 m2

Varanda: 3,88m2

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 35,11M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO COM VARANDA - 104 A 504



Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão 
entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.



STUDIO HOME - 106 A 506

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 49,36M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO HOME - 107 A 507

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 33,17M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO HOME - 106 A 506



Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão 
entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.



STUDIO HOME - 108 A 508

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 38,96M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO HOME - 109 A 509

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 44,84M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO HOME - 109 A 509



Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão 
entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.



STUDIO HOME - 110 A 510

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 37,38M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO OFFICE - 111 A 511

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 58,05M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO OFFICE - 111 A 511



Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão 
entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.



STUDIO OFFICE - 112 A 512

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 52,70M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO HOME - 113 A 513

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 34,67M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO HOME - 113 A 513



Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão 
entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.



STUDIO HOME - 114 A 514

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 35M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO HOME - 115 A 515

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 35,01M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO HOME - 116 A 516

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 34,1M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO OFFICE
117 A 417

ÁREA PRIVATIVA
TOTAL: 52,47M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 1

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



DUPLEX GARDEN
COM 1 DORMITÓRIO - 517

1º pavimento

Área do apartamento: 51,18m2

Garden: 26,53m2

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 77,71M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 2



2º pavimento

DUPLEX GARDEN COM 1 DORMITÓRIO - 517

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



1 DUPLEX GARDEN COM 1 DORMITÓRIO - 517



Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão 
entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.



STUDIO GARDEN - 518

Área do apartamento: 30,78m2

Garden: 26,16m2

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 56,94M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 2

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO GARDEN - 519

Área do apartamento: 32,54m2

Garden: 26,84m2

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 59,38M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 2

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



DUPLEX GARDEN
COM 2 DORMITÓRIOS - 520

Área do apartamento: 78,42m2

Varanda: 3,38m2

Garden: 20,28m2

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 102,08M2

1º pavimento

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 2



2º pavimento

DUPLEX GARDEN COM
2 DORMITÓRIOS - 520

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



2 DUPLEX GARDEN COM 2 DORMITÓRIOS - 520 | 1º pavimento



Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão 
entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.



2 DUPLEX GARDEN COM 2 DORMITÓRIOS - 520 | 2º pavimento



Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão 
entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.



DUPLEX GARDEN
COM 2 DORMITÓRIOS - 521

Área do apartamento: 77,38m2

Varanda: 7,13m2

Garden: 20,53m2

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 105,04M2

1º pavimento

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 2



2º pavimento

DUPLEX GARDEN COM
2 DORMITÓRIOS - 521

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO SERENE - 601

Área do apartamento: 30,78M2

Varanda: 2,7m2

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 33,48m2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 2

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO SERENE - 602

Área do apartamento: 32,54m2

Varanda: 3,06 m2

ÁREA PRIVATIVA TOTAL: 35,6M2

Planta ilustrativa com sugestão de decoração. O mobiliário e o paisagismo são meramente ilustrativos. Os móveis e equipamentos, assim 
como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e 
empreendimento serão entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas plantas humanizadas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. Esta planta poderá sofrer variações 
sem aviso prévio decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 
A área total indicada na planta refere-se à área privativa de cada unidade. A área privativa total representa as áreas dos compartimentos 
somadas às suas áreas de paredes. As cotas são de eixo das paredes e foram definidas pelos limites externos das paredes (fachadas e áreas 
comuns) e pelo eixo das paredes entre unidades, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. As áreas e cotas poderão sofrer alteração de 5%.

BLOCO 2

RUA DO RUSSEL

L ADE IRA DA GLÓR IA



STUDIO SERENE - 602



Imagem ilustrativa. O mobiliário, revestimentos e o paisagismo são meramente ilustrativos e sugestões de decoração. Os móveis e equipamentos, assim como as divisórias e elementos decorativos, são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e empreendimento serão 
entregues como especificado no memorial descritivo. Os revestimentos apresentados nas imagens ilustradas são referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor, textura e paginação de assentamento. As imagens são meramente ilustrativas, podendo apresentar variações em relação à obra final em 
função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a posturas legais.



Sistema de Internet Condominial
O empreendimento será dotado de uma rede interna que proverá internet de alta 
velocidade à todas às unidades e áreas comuns através de Wi-Fi. Será firmada parceria 
com empresas do mercado que farão a instalação sem custo em troca da cobrança 
mensal dos serviços de internet.

Infraestrutura e conforto é uma arte.

Sistema de Automação Residencial
Cada unidade privativa terá infraestrutura para sistema de 
automação residencial, que permitirá comandos de sistemas de 
iluminação, cortinas automatizadas e sistemas de áudio e vídeo, 
inclusive com comandos de voz de um assistente pessoal pré 
configurado para as necessidades de cada morador.

Sistema de Automação Predial
A edificação será dotada de um sistema de supervisão predial, que irá monitorar os 
diversos sistemas prediais, como bombas e motores, alertando sobre qualquer falha 
ou mal funcionamento. O sistema também informará, em tempo real, os níveis dos 
reservatórios de água e o consumo de cada unidade privativa, reduzindo custos com 
pessoal, consumo energético e com manutenção.



Dispositivos de Vazão nos Metais das Áreas Comuns e Apartamentos
As válvulas de chuveiros e torneiras liberam uma quantidade pré-estabelecida de água. Isso reduz de forma considerável 
o desperdício de água.

Instalação de Medidores Individuais de Água
Cada unidade possui um medidor individual de água, pagando apenas pelo que consumir.

Áreas Comuns Entregues com Lâmpadas LED
As lâmpadas LED proporcionam até 80% de economia de energia em comparação com as soluções de iluminação 
tradicionais e demandam o mínimo de manutenção devido à longa vida útil.

Esquadrias de Alumínio nas Fachadas
A fabricação de esquadrias de alumínio é menos poluente e possui propriedades que proporcionam melhor vedação para 
o ambiente interno.

Bacias Sanitárias com Duplo Acionamento
Nas áreas comuns e apartamentos, ajuda na economia de água.

Infraestrutura para Coleta Seletiva de Lixo
Sabemos a importância de preservar o meio ambiente. E sabemos que isso começa em casa. A coleta seletiva de lixo 
facilita o processo de reciclagem e reaproveitamento de materiais.



O empreendimento tem previsão para modelo
de portaria remota, ou seja, poderá ter um sistema
de segurança que não dependa de um funcionário 
local, permitindo que todos os sistemas possam
ser monitorados e comandados remotamente.

Os moradores poderão ter acesso a um aplicativo 
que permitirá a visualização de câmeras, 
recebimento de mensagens do condomínio, reserva 
de espaços, monitoramento de acessos, botão de 
pânico e muito mais.

Segurança



CFTV
Sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) IP de última tecnologia.

Sistema de backup de energia:
Cada unidade privativa será dotada de um ponto de luz conectado a um sistema de backup de energia, assim como 
as partes comuns, permitindo iluminação e funcionamento de locais essenciais em caso de falta de energia elétrica.

Detecção eletrônica de incêndio e pânico
Sistemas e equipamentos desenvolvidos e implementados em todas as dependências do condomínio.

Iluminação por sensores nos halls
O sistema de iluminação dos halls dos elevadores será dotado de equipamentos de sensores de presença, 
mantendo as lâmpadas acesas somente quando houver pessoas no ambiente.

Sistemas de alarmes de intrusão em pontos chaves do empreendimento e nas divisas.
Tal sistema visa inibir acessos não autorizados em locais específicos do empreendimento, gerando alertas para 
o sistema de monitoramento, garantindo a segurança dos moradores.

Fechadura eletrônica digital
Todas as unidades serão entregues com fechadura eletrônica, facilitando a rotina dos moradores sem descuidar 
da segurança. O modelo contará com liberação de acesso por wi-fi, biometria ou código. 



Conceito
e Arquitetura
Ruy Rezende é carioca por opção 

desde quando se mudou, ainda criança, 

para esta cidade e a elegeu como sua, 

construindo sua trajetória ao longo 

dos diversos momentos da arquitetura 

brasileira, do mercado e do contexto 

social. Com um perfil congregador e 

adaptativo, incentiva a colaboração de 

pensamentos de maneira holística. Seu 

princípio primordial é de que os arquitetos 

são pessoas que pensam em pessoas: de nada vale a arquitetura se não servir àqueles que utilizarão o espaço.

“O Glória Del’Art é uma oportunidade ímpar de unir o espírito carioca, o contexto do bairro, a história do imóvel – que 

em sua segunda reconversão, retorna à sua origem residencial - e a nova forma de morar do nosso tempo - onde 

o uso da tecnologia, das conveniências e dos espaços mudou consideravelmente, acelerados e reforçados com a 

pandemia. Um projeto desafiador, por ser baseado na criação imaginária tanto dos moradores, como desse novo 

futuro que surge, porém, com o jeito carioca de ser. ” - Ruy Rezende.



Bel Castro Arquitetos é um 
escritório de arquitetura que 
combina as experiências das 
duas sócias, Bel Castro e Ligia 
Más e tem como base a certeza 
de que o ato de projetar é uma 
conjunção entre a forma e o 
conteúdo.

Procuram produzir um trabalho que seja sempre eficiente e belo. Simplicidade e valores que 
visam ao conforto do usuário, com especial atenção aos detalhes. Atuam no mercado por 
mais de 15 anos, com trabalhos residenciais, comerciais e corporativos. 

Bel Castro Ligia Más

Arquitetura
de Interiores



Paisagismo

Embyá Paisagens e Ecossistemas foi 

fundada no início de 2010 e fornece 

serviços profissionais em paisagismo, 

planejamentos territoriais, estudos 

ambientais, soluções verdes, espaços 

públicos e restauro de paisagens e 

jardins históricos.

Todos os projetos da Embya se

baseiam no conceito de  Paisagismo

Ecossistêmico, que pode ser definido como o paisagismo que, além do cuidado e apreço pelas questões estéticas, 

consagra a responsabilidade do homem com o ecossistema e, em uma visão mais abrangente, o equilíbrio do planeta.

Todo o projeto e, em especial, a especificação de plantio, contempla o enriquecimento da biodiversidade como uma 

garantia de equilíbrio, segurança ambiental e melhor performance da vegetação proposta e da fauna local. Em todos 

seus trabalho a Embya se compromete com uma abordagem colaborativa e contextual para a criação de paisagens 

únicas e sustentáveis. 

Duarte Vaz Elena Geppetti



Luminotécnica

A RBF (Rio Branco & Faccini Arquitetura 

de Iluminação Ltda.), teve seu início em 

2002, com a associação das arquitetas 

Mônica Rio Branco e Giani Faccini.Com 

experiência de mais de 20 anos em 

Projetos de Iluminação, Mônica e Giani 

conseguiram estabelecer importantes 

parcerias com grandes escritórios de 

arquitetura e construtoras.

Em seus projetos buscam valorizar o espaço, introduzindo a iluminação de forma harmoniosa, proporcionando 

conforto visual, adequação, compreensão do ambiente de modo a contribuir para formação da identidade visual 

da construção.

No portfólio, destacam-se: o Youtube Space (Zona Portuária, RJ), Google SP, Hotel Hilton Barra, Nova Sede Infoglobo, 

Museu da Seleção Brasileira, Parque Ilha Pura – Vila dos Atletas (RIO 2016), Sede BR-Santos, Sulamérica Torre Norte 

e Torre Sul.



ACABAMENTOS
ÁREAS COMUNS 

Estacionamento e Bicicletário
Piso: Cimentado Liso
Parede: Pintura
Teto: Estrutura aparente 

Depósito de lixo
Piso: Cerâmica
Parede: Cerâmica
Teto: Forro de gesso com pintura

Compartimentos Técnicos
Piso: Cimentado Liso
Parede: Pintura
Teto: Estrutura aparente

Escada de incêndio e Ante-Câmara
Piso, espelho e rodapé: Cimentado liso
Parede: Pintura
Teto: Estrutura aparente

Portaria 
Piso: Porcelanato
Parede: De acordo com projeto de decoração
Teto: Forro de gesso com pintura

Recepção
Piso: Porcelanato
Parede: De acordo com projeto de decoração
Teto: Forro de gesso com pintura

Delivery
Piso: Porcelanato
Parede: De acordo com projeto de decoração
Teto: Forro de gesso com pintura

Vestiários
Piso: Cerâmica
Parede: Cerâmica
Teto: Forro de gesso com pintura
Louças e metais: Deca, Fabrimar, Celite ou similar
Bancada: mármore ou granito

Administração
Piso: Porcelanato
Parede: Pintura
Teto: Forro de gesso com pintura

Banheiros Masculino, Feminino e PNE 
Piso: Cerâmica
Parede: Cerâmica
Teto: Forro de gesso com pintura
Louças e metais: Deca, Fabrimar, Celite ou similar
Bancada: mármore ou granito

Circulação comum
Piso: Porcelanato
Parede: Pintura
Teto: Forro de gesso com pintura

Depósito
Piso: Cimentado Liso
Parede: Pintura
Teto: Estrutura aparente

DML
Piso: Cerâmica
Parede: Cerâmica
Teto: Forro de gesso com pintura

Salão Gourmet 
Piso: Porcelanato
Parede: De acordo com projeto de decoração
Teto: Forro de gesso com pintura

Espaço Colaborativo 
Piso: Porcelanato
Parede: De acordo com projeto de decoração
Teto: Forro de gesso com pintura

Sala de TV 
Piso, parede e teto: De acordo com projeto de 
decoração.

Lavanderia
Piso: Porcelanato ou Cerâmica
Parede: De acordo com projeto de decoração.
Teto: Forro de gesso com pintura
Louças e metais: Deca, Fabrimar, Celite ou similar
Bancada: mármore ou granito

Fitness 
Piso, parede e teto: De acordo com projeto de 
decoração.

Wine Bar 
Piso: Porcelanato ou Cerâmica
Parede: Pintura
Teto: Forro de gesso com pintura
Louças e metais: Deca, Fabrimar, Celite ou similar
Bancada: mármore ou granito

Lounge descoberto 
Piso, parede e teto: De acordo com projeto de 
decoração.



Lounge Gourmet
- Piso, parede e teto: De acordo com projeto de 
decoração.
- Louças e metais: Deca, Fabrimar, Celite ou similar
- Bancada: mármore ou granito

Quiosque
- Piso, parede e teto: De acordo com projeto de 
decoração.
- Louças e metais: Deca, Fabrimar, Celite ou similar
- Bancada: mármore ou granito

Deck Piscina
De acordo com projeto de decoração.

Piscina
De acordo com projeto de decoração.

Fachada
De acordo com Projeto de Arquitetura.

ACABAMENTOS
UNIDADES PRIVATIVAS

Sala com cozinha integrada
Piso: Porcelanato
Rodapé: Madeira ou Poliestireno pintado
Parede: Pintura
Teto: Forro de gesso com pintura
 Louças e metais: Deca, Fabrimar, Celite ou similar
Bancada: mármore ou granito

Banheiro
Piso: Porcelanato
Parede: Cerâmica
Teto: Forro de gesso com pintura
Louças e metais: Deca, Fabrimar, Celite ou similar
Bancada: mármore ou granito

Varanda
Piso: Porcelanato
Parede: De acordo com projeto de arquitetura
Teto: Forro de gesso com pintura

Terraços Coberto/Descoberto
Piso: Porcelanato
Parede: Pintura
Teto: Forro de gesso com pintura

Quarto
Piso: Porcelanato
Parede: Pintura
Rodapé: Madeira ou Poliestireno pintado 
Teto: Forro de gesso com pintura

OBSERVAÇÕES GERAIS

1. Os materiais ora especificados estarão 
sujeitos a variação caso na época 
das respectivas aquisições não forem 
encontrados no mercado do Rio de Janeiro. 
A incorporadora poderá substituir os 
itens acima desde que mantida a mesma 
qualidade. Inclusive, as áreas comuns podem 
sofrer pequenas alterações demandadas 
por melhores soluções técnicas ou estéticas. 

2. Não foram incluídos nestas especificações 
e orçamento da obra e ficarão por conta de 
cada condômino: eletrodomésticos, armários 
embutidos, aparelhos de ar condicionado, 
filtros, armários e espelho nos banheiros, 
aquecedores, papeleiras, saboneteiras, 
luminárias e mobiliário em geral, persianas, 
secadores de roupas, fechamento dos boxes 
dos banheiros, pedidos de ligação de luz, gás 
e telefone para as unidades residenciais, olho 
mágico nas portas, grades não previstos no 
Projeto de Arquitetura ou em qualquer outro 
projeto inerente à obra.

3. Fica estipulado que as diferenças de 
metragens que, por ventura ocorrerem na 
construção das áreas comuns ou nas de 
utilização privativa, de até 5% daquelas 
constantes no projeto 



Há mais de 30 anos fazendo você viver melhor

A Valente Empreendimentos e Participações possui mais de 34 anos de experiência
no mercado carioca, tendo construído mais de 30 empreendimentos residenciais
e comerciais, ajudando pessoas a alcançar o sonho de viver com qualidade de vida
e morar em ambientes seguros e de alto padrão.

Nos orgulhamos de ser reconhecidos por nossos clientes, investidores e fornecedores 
pelo nosso trabalho sério e cuidadoso. Desde 1986, somos uma empresa focada em 
elevados padrões de excelência, pontualidade de entrega, cuidado no atendimento
ao cliente e respeito ao meio ambiente.





Atuando há mais de 20 anos com construções e revitalizações de alto padrão 
em imóveis residenciais e comercias, a Artha destaca-se como empresa em 
permanente crescimento no mercado imobiliário, através da aplicação de nível 
máximo em planejamento, foco na qualidade e atenção no custo e prazo,
além do padrão em tecnologia.






