
Notas:

O My Choice é um programa por meio do qual você poderá optar por outras opções de planta e acabamento, atendendo às suas necessidades e estilo de decoração. As propostas 
foram elaboradas pela equipe de arquitetura do Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, tendo como base as plantas e os acabamentos mais adequados ao produto e 
pensando em cada estilo de vida e perfil de morador. As opções serão apresentadas no site do My Choice, e toda escolha será feita de forma prática e digital. Você receberá um 
e-mail avisando sobre o período em que o site ficará aberto para que possa fazer suas escolhas com bastante tranquilidade. Será pelo site que você poderá formalizar suas opções de 
planta e acabamento. Sempre é importante lembrar que, ao escolher as opções de planta e acabamento junto ao incorporador e durante a obra, sua unidade será executada dentro 
dos melhores padrões de qualidade do mercado, no prazo e, o mais importante, com toda a garantia que a construtora oferece ao imóvel.

Todas as imagens e ilustrações dispostas, incluindo os objetos, obras de arte e esculturas, são meramente ilustrativas, preliminares, sujeitas a alterações, com sugestões de 
decoração e paisagismo, sendo que todos os detalhamentos de decoração, móveis, pisos, objetos, obras de arte e esculturas, equipamentos e acabamentos que farão parte deste 
empreendimento constam no Projeto de Decoração e no Memorial Descritivo que será assinado pelo cliente adquirente. Todos os móveis, objetos, pisos, rodapés, molduras, sancas e 
alguns pontos de iluminação das áreas privativas estão dentro dos parâmetros comerciais e servem somente como sugestões de decoração, não integrando o imóvel comercializado. 
Fica reservado o direito do incorporador de alterar as especificações deste material publicitário, prevalecendo sempre o disposto no contrato assinado pelas partes. A incorporação 
imobiliária do empreendimento foi registrada em 25/11/2021, sob o R-3 da matrícula no 138734 do Registro Geral do 11º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ.

ATENÇÃO AO AMANHÃ DO PLANETA.

• Empreendimento projetado de acordo com as 

normas de conforto acústico e térmico.

• Tratamento térmico na cobertura das unidades.

• Sistema de reaproveitamento da água da chuva 

para irrigação do jardim.

• Medidas para eficiência energética visando 

melhorar o uso das fontes de energia através do 

dimensionamento das instalações energéticas, uso 

de lâmpadas de led, otimização e controle 

da iluminação e melhor aproveitamento das 

condições de iluminação natural.

• Sensor de presença nas luzes das escadas e 

dos halls.

• Iluminação inteligente nas garagens através de 

circuito independente.

• Preparado para sistema de coleta seletiva.

• Lixeiras seletivas na área comum.

• Metais com arejadores e válvulas economizadoras 

de água.

• Uso de bacias sanitárias com duplo acionamento.

TECNOLOGIA E MODERNIDADE: TIÊ É A TIJUCA 

QUE JÁ ESTÁ NO FUTURO.

• Aplicativo de gestão condominial.*

• Vagas selecionadas com ponto de recarga para 

carro elétrico e bike elétrica.

• Infraestrutura para internet wireless em toda a 

área comum.

• Sistema multimídia no Espaço Kids, Espaço Play 

e fitness.

• Sistema de ar-condicionado no lobby social, 

Gourmet, festas, Espaço Offices, 

ateliê de ferramentas compartilhadas, Espaço Kids, 

fitness, jogos e Espaço Play.

MODERNO SISTEMA DE MONITORAMENTO 

INTELIGENTE DE SEGURANÇA EM TODAS AS 

SUAS ÁREAS E INSTALAÇÕES.

• Antecâmara de segurança com sistema de controle 

de acesso de pedestres e veículos através de 

sistemas digitais.

• Sistemas de segurança perimetral controlados 

através de sistema de detecção de alta tecnologia.

• Sistema de monitoramento digital em todos os 

locais de circulação, halls dos elevadores das áreas 

comuns e elevadores.

• Guarita exclusiva.

• Sala de segurança.

• Acesso com fechadura eletrônica.

• Infraestrutura para sistemas de supervisão predial.

• Sistema de detecção e alarme de fumaça em pontos 

estratégicos.

• Grupo gerador de energia para emergências 

prioritárias condominiais (elevadores e sistema 

contra incêndio).

* O sistema operacional e a empresa gerenciadora do condomínio somente serão definidos após a assembleia de instalação.

LANÇAMENTO 1LANÇAMENTO 1AA FASE.  FASE. 
ED. BROMÉLIA E ED. BEGÔNIA.ED. BROMÉLIA E ED. BEGÔNIA.

A poucos metros do metrô Uruguai, do comércio tradicional do bairro, escolas, academias, bares e restaurantes; perto de tudo e, 
ao mesmo tempo, reservado. O entorno das Ruas Homem de Melo e Helion Póvoa tem o melhor da Tijuca.

Uma área exclusivamente residencial, com conforto, segurança e qualidade de vida para quem vive ali. O acesso pelas Ruas Helion 
Póvoa e Homem de Melo garante fácil deslocamento para o restante da cidade.

Endereço: Rua Homem de Melo, 169 - Tijuca

Área do terreno: 9.877,24 m2

Área construída: 42.022,50 m2

Nome do condomínio: Tiê Residencial

Tipo de empreendimento: Residencial Multifamiliar

Número de pavimentos: Acesso, 1º Pavimento 

Garagem, 2º Pavimento Garagem, 

3º Pavimento Garagem, 4º Pavimento Garagem/PUC, 

1º Pavimento/PUC, 2º ao 10º pavimentos e telhado

Número de unidades: 
Ed. Bromélia: 
79 unidades, sendo: 1º pavimento - 7 unidades 

2º ao 10º pavimentos - 8 unidades por pavimento  
Ed. Begônia: 
98 unidades, sendo: 1º pavimento - 8 unidades 

2º ao 10º pavimentos - 10 unidades por pavimento

Tipologia das unidades: 
Ed. Bromélia: 
Up Gardens 3Q - 4 unidades de 127,20 m2 e 128,26 m2 

Up Garden 4Q - 1 unidade de 163,62 m2 

3Q - 36 unidades de 106,38 m2 e 106,67 m2 

4Q - 38 unidades de 133,07 m2 
Ed. Begônia: 
Up Gardens 2Q - 6 unidades de 91,36 m2 a 95,75 m2 

Up Gardens 3Q - 2 unidades de 118,93 m2 

2Q - 54 unidades de 76,55 m2 a 79,68 m2 

3Q - 36 unidades de 96,98 m2 a 102,18 m2

Número de elevadores: 4 elevadores, divididos 

em 2 halls

Número de vagas: 177 vagas para automóveis, sendo 

as unidades de 4 quartos com direito de uso de 1 

vagão que cabem 2 carros e as unidades de 3 e 2 

quartos com direito de uso de 1 vaga padrão, que 

cabe 1 carro. 177 vagas para bicicletas

Projeto Arquitetônico: ARQ&URB Projetos e Cité 

Arquitetura

Projeto de Interiores das áreas comuns: Cité 

Arquitetura

Projeto de Paisagismo das áreas comuns: Roberto 

Riscala Paisagismo

Projeto da Fachada: Cité Arquitetura

Incorporação: Opportunity Fundo de Investimento 

Imobiliário

Realização: Opportunity Fundo de Investimento 

Imobiliário 

Participação: Pixel e To Be Inc

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA DIFERENCIAIS DO PROJETODIFERENCIAIS DO PROJETO

LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO
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Fachada do Ed. Begônia

Participação: Realização e Incorporação:Participação:

Foto aérea do local, realizada em outubro/2021



• Varanda Gourmet nos pavimentos tipo com 

bancada com cuba e churrasqueira a gás de 

sobrepor, ponto dedicado para refrigerador de 

bebidas, ponto de TV e infraestrutura completa 

para instalação de ar-condicionado do tipo split.*

• Up Gardens com bancada com cuba e 

churrasqueira a gás de sobrepor, ponto dedicado 

para refrigerador de bebidas e piscina.

• Portas de correr em grandes vãos, permitindo maior 

entrada de luz natural e que valorizam a vista.

• Lavabo Design com acabamentos diferenciados.

• Laje técnica exclusiva para as condensadoras.

• Tomadas com USB na sala e nos quartos.

• Fechadura inteligente com senhas programáveis na porta 

de acesso.

• Infraestrutura para cabeamento de dados nos pontos de TV.

• Infraestrutura para instalação de máquina de lavar louça e 

filtro purificador de água.

• Infraestrutura completa para instalação de ar-condicionado 

do tipo split na sala e nos quartos.*

• Todos os apartamentos entregues com bancada em 

granito na cozinha, cuba e tanque de inox embutido.

• Infraestrutura para a instalação de aquecedor a gás de 

passagem com ponto de água quente nos chuveiros, cuba 

dos banheiros e cozinha.

• Medidores de energia, água e gás individuais.

Nota:
Imagem ilustrativa com layout sugerido para decoração das unidades. Os móveis, equipamentos, utensílios e objetos não serão entregues. As cotas são medidas de eixo a eixo da parede e/ou face externa da parede. Os acabamentos e revestimentos a serem utilizados na construção estão especificados no 
Memorial Descritivo do empreendimento. Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, das concessionárias e do local. A unidade será entregue com esquadrias entre os ambientes abertos e fechados, conforme projeto aprovado na Prefeitura Municipal e Corpo de 
Bombeiros. A área total indicada na planta é privativa, ou seja, tomada pelas linhas externas da fachada e das divisas com as áreas comuns e pelos eixos das paredes divisórias entre apartamentos, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. Poderá haver variação em abas e cores da fachada em função do 
pavimento e coluna, verificar imagens da fachada e maquete.

DIFERENCIAIS DAS UNIDADES PRIVATIVASDIFERENCIAIS DAS UNIDADES PRIVATIVAS MASTERPLAN DE LAZERMASTERPLAN DE LAZER

DIFERENCIAIS DAS ÁREAS COMUNSDIFERENCIAIS DAS ÁREAS COMUNS

TODAS AS PLANTAS FORAM PLANEJADAS PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO 

E ACONCHEGO, COMO VOCÊ MERECE, E SERÃO ENTREGUES COM:

* A infraestrutura compreende o dreno da evaporadora, a tubulação de cobre com isolamento térmico, os cabos de força com 

comando e o ponto de força no quadro elétrico. Ao proprietário caberá a compra dos equipamentos internos e externos, bem 

como sua integração à infraestrutura fornecida.

OPÇÃO SUÍTE AMPLIADA

OPÇÃO COZINHA FECHADA 
E SALA AMPLIADA

OPÇÃO W.C. DE SERVIÇO

• O Tiê Residencial conta com uma área de lazer 

completa com mais de 2.872 m2, projetada para maior 

conforto, flexibilidade e integração dos espaços 

internos e externos.

• Hall de entrada com pé-direito duplo proporcionando 

maior conforto visual.

• Fast Delivery: área destinada a entregas de 

comida sem que o entregador precise circular pelo 

condomínio, garantindo maior segurança aos 

moradores.

• Espaço Delivery: área destinada à armazenagem 

de entregas, inclusive refrigeradas, na ausência de 

moradores, localizada junto à portaria do G4.

• Espaço Play: um lugar onde os jovens podem jogar 

ou ensaiar algum instrumento. Projetado com 

revestimento acústico, levando um maior conforto 

aos demais moradores.

• EspaçoTeen: uma área externa com arquibancada 

com redes, ping-pong e futemesa.

• Espaço Kids com diversas opções de entretenimento 

para as crianças.

• Playground externo com Wet Play.

• Pet Play: uma área de 28 m2 para o seu pet se 

exercitar e se divertir.

• Festas com copa de apoio e integrado à varanda, com 

áreas coberta e descoberta.

• Gourmet equipado com geladeira, ilha, cooktop, 

mesas e sofás para o encontro de todos com 

conforto.

• Piscina com raia de 25 m integrada à piscina adulto, 

piscina infantil, spa, deck molhado, lounge com 

daybeds e bar da piscina.

• Churrasqueira externa com forno de pizza e 

chopeira para receber os amigos com comodidade e 

aconchego. 

• Ateliê de ferramentas compartilhadas: um espaço 

com mesa preparada para cortes de marcenaria, 

ferramentas e tanque.

• Espaço Offices: um local para trabalhar e estudar, 

com 3 salas de reunião exclusivas e área colaborativa 

de trabalho, levando mais praticidade aos moradores.

• Media Place: localizado dentro do Espaço Offices, 

preparado para gravar lives com tela de chroma key.

 • Jogos: equipado com mesa de sinuca, mesa de poker 

e TV.

• Repouso com hidro, sauna úmida e sala de massagem.

• Fitness com equipamentos para ergometria e espaço 

livre para aulas com personal.

• Quadra recreativa.

• Bicicletário equipado com compressor, tomada para 

recarga de bikes elétricas e área para limpeza e 

manutenção da sua bicicleta.

DESTAQUES DA IMPLANTAÇÃODESTAQUES DA IMPLANTAÇÃO
• Pulmão de segurança no acesso de pedestres e veículos. 

• Acesso de serviço separado do Lobby Social, levando maior privacidade aos moradores. 

• Entrada de veículos pela Rua Helion Póvoa e saída de veículos pela Rua Homem de Melo. 

• Entrada e saída de pedestres por ambos os acessos. 

• Condomínio sem contato direto com a rua, fazendo com que as unidades não sejam devassadas e 

 tenham maior privacidade. 

• Fachada que traduz e ressignifica elementos e detalhes afetivos da arquitetura e da paisagem do bairro com  

 variadas soluções que dialogam entre si.
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FitnessChurrasqueira e forno de pizzaPiscinas

MAIS DE 2.872 M2 

DE ÁREA DE LAZER.

ED. BROMÉLIA

Unidade 101

Área Privativa - 134,44 m2

Unidades 201 a 1001
Unidades 104 a 1004
Unidades 205 a 1005
Unidades 208 a 1008

Área Privativa - 133,07 m2
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