
SEJA
BEM-VINDO

AO NOVO.

ENDEREÇO: RUA FERNANDES GUIMARÃES, 81 - BOTAFOGO

ÁREA DO TERRENO: 1.239,97 M² (13,25 M DE FRENTE X 65,60 M DE COMPRIMENTO)

ÁREA CONSTRUÍDA (ATE): 8.894,22 M²

NOME DO CONDOMÍNIO/EDIFÍCIO: NURBAN

CATEGORIA: RESIDENCIAL COM LOJAS NO TÉRREO

TIPOLOGIA: APARTAMENTOS COM 3 SUÍTES E COBERTURAS DUPLEX COM
3 SUÍTES E 2 SALAS

NÚMERO DE UNIDADES: 40 UNIDADES, SENDO 35 APARTAMENTOS TIPO
E 5 COBERTURAS DUPLEX + 2 LOJAS NO TÉRREO

• LOJA A: TÉRREO + JIRAU: 122,29 M2

• LOJA B: TÉRREO + JIRAU: 120,03 M2

APARTAMENTOS TIPO:
• 35 UNIDADES DE 3 SUÍTES DE 109,15 M² A 125,49 M²

COBERTURAS DUPLEX:
• 5 UNIDADES DE 3 SUÍTES DE 225,78 M² A 247,24 M²

NÚMERO DE PAVIMENTOS: TÉRREO COM 2 LOJAS + JIRAU LOJAS +
GARAGEM + PUC (SOMENTE LAZER) + 7 PAVIMENTOS TIPO + PAVIMENTO
COBERTURA DUPLEX (8º E 9º PAVIMENTOS) E TELHADO (ÁREA TÉCNICA)

NÚMERO DE UNIDADES POR PAVIMENTO: 5 UNIDADES

NÚMERO DE ELEVADORES: 2 ELEVADORES

NÚMERO DE VAGAS: 80 VAGAS DE GARAGEM, SENDO 38 VAGAS SOLTAS E
21 VAGAS DUPLAS, TODAS COBERTAS - 2 VAGAS POR APARTAMENTO  
3 BICICLETÁRIOS COM O TOTAL DE 44 VAGAS

PROJETO DE ARQUITETURA: CITÉ ARQUITETURA

PROJETO DE FACHADA: SIAA_ ARQUITETOS ASSOCIADOS

PROJETO DE INTERIORES: MAENA DESIGN CONECTA

PROJETO DE PAISAGISMO: SOMA ARQUITETOS

REALIZAÇÃO E INCORPORAÇÃO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

PARTICIPAÇÃO: SEMEARE CONSULTORIA

UM EMPREENDIMENTO EM 
SINTONIA COM UM MUNDO 
MAIS CONSCIENTE.

Rua Fernandes Guimarães, 81 - Botafogo
www.nurbanbotafogo.com.br

CONECTADO COM A VIDA 
CONTEMPORÂNEA.

Uma rua charmosa, com vista para o verde e com tudo que você
precisa ao redor. Em uma das regiões mais cobiçadas da Zona Sul do
Rio existe um outro Botafogo, novo, que está nascendo justamente
nas esquinas da Arnaldo Quintela e Fernandes Guimarães. Uma região
efervescente, ladeada por bares, lojas e cafés. Novas ideias e gente
nova. Um lugar acolhedor, descolado e democrático: o Soho carioca.

FICHA TÉCNICA

SEU NOVO ENDEREÇO
EM UM NOVO BOTAFOGO.

Realização e Incorporação:Participação:

• Fachada revestida em tijolinhos e painéis metálicos 
(nas áreas técnicas), proporcionando menor custo
de manutenção.

• 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 
correto 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 e 
nas áreas de garagem.

• Lixeiras seletivas na área comum.

• Torneiras e misturadores com arejadores e válvulas 
economizadoras de água.

• Uso de bacias sanitárias com duplo acionamento.

• Medidores para água individualizados, facilitando o 
controle de consumo.

• Fechadura inteligente no Lobby e portas de acesso das 
unidades privativas.

• Automação dos portões de acesso de automóveis e 
pedestres, com sistema de TAG.

• Antecâmara de segurança no acesso de pedestres.

• Sistema para controle de acesso de veículos
e pedestres.

• Monitoramento 24h através de câmeras digitais
nos acessos.

• Infraestrutura para monitoramento através de câmeras 
digitais nas áreas comuns.

• Wi-fi nas áreas de convivência.1

• Áreas condominiais com controle de acesso: Fitness, 
Copa do Salão de Festas e Salão Gourmet.

• Detecção de incêndio em áreas estratégicas, conforme 
projeto aprovado no Corpo de Bombeiros.

• Monitoramento de bombas e motores, alertando sobre 
falhas no funcionamento.

1. Todas as perspectivas, plantas, fotos e imagens contidas neste material publicitário são meramente ilustrativas, seus elementos de composição podem sofrer alterações de cor, forma, textura e tamanho. 2. As unidades privativas e áreas comuns do projeto serão entregues obedecendo ao projeto 
executivo e conforme as especificações constantes do Memorial Descritivo, que prevalecerá em caso de conflito com qualquer outro material ou informação relativa ao empreendimento, e este poderá sofrer alteração sem aviso prévio em função de posturas municipais, legais e concessionárias. 
3. No interesse do bom andamento da obra, a construtora poderá substituir quaisquer especificações de material descritas neste Memorial Descritivo, por similar de mesma qualidade, sempre que encontrar dificuldades em sua aquisição, a fim de evitar atraso em seu cronograma. As padronagens 
serão definidas de modo a obter-se harmonia e bom gosto na concretização final da unidade. 4. A decoração, iluminação, equipamentos e mobiliário das unidades privativas são apenas sugestões, não fazendo parte integrante da unidade. 5. Os equipamentos, mobiliários e elementos decorativos 
(quadros, tapetes, livros, almofadas, cortinas) constantes do presente material são referenciais, podendo sofrer revisão de modelos, especificações e quantidades, sem aviso prévio, não sendo entregues os utensílios, adornos e acessórios eventualmente previstos nas imagens. A incorporadora não se 
responsabiliza por elementos decorativos representados nas ilustrações artísticas. 6. O empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas, conforme especificação do projeto paisagístico. As imagens apresentadas nos desenhos, artes, perspectivas, anúncios, ou qualquer 
outra forma de veiculação, representam artisticamente a fase adulta das espécies, que será atingida ao longo do tempo. 7. As imagens, ilustrações, plantas humanizadas, maquetes e tour virtual referentes ao empreendimento apresentados no stand de vendas, folder, material publicitário, outdoors, 
anúncios ou qualquer outra forma de veiculação são meramente ilustrativos, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas, ou do atendimento a postulados legais. 8. As vistas apresentadas nas 
imagens são meramente ilustrativas, podendo não retratar a realidade do local do empreendimento. 9. As unidades serão entregues com esquadrias entre os ambientes abertos e fechados, conforme projeto aprovado na Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros. 10. Na planta tipo, o layout seguirá 
o disposto neste material como planta padrão, todavia serão oferecidas durante a construção da obra outras opções de planta preestabelecidas, em contratação através do My Choice. 11. Não serão admitidas modificações nas unidades ao longo do andamento das obras, exceto as eventualmente 
oferecidas pela incorporadora. 12. A configuração e os níveis da implantação do empreendimento estão sujeitos a alterações decorrentes de exigências técnicas e estruturais, ao atendimento das posturas municipais, concessionárias e condições do entorno. 13. As imagens de áreas privativas podem 
possuir configurações diferentes da planta padrão do empreendimento, no que diz respeito à opção de planta e acabamentos, rebaixos, sancas decorativas, mobiliários e artigos decorativos, não sendo parte integrante do contrato. Para informações sobre os acabamentos padrão do empreendimento, 
consultar Memorial Descritivo. 14. As áreas de lazer, vias, vagas e circulações do empreendimento estão sujeitas a alterações decorrentes das exigências das posturas municipais, concessionárias e condições do local. 15. Eventualmente, para atendimento de necessidades técnicas, poderão ser 
executados shafts e/ou enchimentos, bem como poderão ser alteradas as posições de peças sanitárias. 16. A incorporadora não se responsabiliza pelas construções vizinhas ao empreendimento. Itens como acréscimo nas edificações existentes no entorno, aberturas de janelas, alterações de 
afastamentos, entre outras condições dos imóveis de terceiros podem ser verificados no local, cabendo ao Poder Público fiscalizar a regularidade das construções vizinhas ao empreendimento. 17. As informações contidas em todo material publicitário veiculado são meramente ilustrativas, não se 
configurando como parte de qualquer instrumento legal, podendo, inclusive, ser alteradas sem aviso prévio. 18. Engenheiro Responsável: Raphael Monnerat Leite Maia, CREA/RJ 20101437. 19. Arquiteto do Projeto Legal: Fernando José B. da Costa Junior, CAU/BR A52845-5. 20. A incorporação 
imobiliária do empreendimento foi registrada em 09/06/2022, sob o R-4 da matrícula nº 70546 do 3º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ.
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Foto realizada em julho/2021

1Depende de contratação de link de internet por parte do condomínio.

Fachada

Acesso e garagem

Salão de Festas



Opção Cozinha Fechada
Planta Padrão

3 SUÍTES DE 109 M² A 125 M²

COM 2 VAGAS E

COBERTURAS DUPLEX.

LAZER COMPLETO.

UM NOVO BOTAFOGO PRA 
VOCÊ: UM ESPAÇO COM A 
SUA PERSONALIDADE.Pensado para dar a sensação de fluidez e 

pertencimento: o Nurban tem ambientes  
integrados para você se sentir em casa dentro e 
fora do seu apartamento, com lazer sob medida 
para quem quer desfrutar do melhor da vida.

INTEGRADO
& ACOLHEDOR

• Salão Gourmet com mesa de jogos e coworking 
integrado interno e ao ar livre.

• Salão de Festas com terraço e área de churrasqueira integrada,
que podem ser utilizados em conjunto ou separadamente.

• Fitness com área ao ar livre.

• Brinquedoteca com playground externo.

• Piscina com raia e deck molhado. Piscina infantil 
separada, com solário.

• Bicicletários com calibrador e tomada para recarga de 
bicicleta elétrica.1

• Pet Place com local para banho dos pets.

• Infraestrutura de 13 pontos para futura instalação de 
equipamento de recarga elétrica para carros elétricos.2

• Acessibilidade em todos os ambientes.

• Áreas comuns serão entregues equipadas e mobiliadas 
conforme projeto de decoração e paisagismo.

• Sistema de ar-condicionado do tipo split no Lobby, 
Salão Gourmet, Salão de Festas, Fitness e Brinquedoteca.

• Áreas de lazer integradas.

1Calibrador e tomada em um dos dois locais. 2O funcionamento simultâneo dos 
equipamentos de recarga elétrica fica limitado a 1/3 dos futuros pontos.

Diferenciais dos apartamentos

CONFORTO &
FUNCIONALIDADE

1Estrutura e guarda-corpo calculados para sobrepeso do fechamento com cortina 
de vidro, que será ofertado como kit com custo pelo My Choice. 2Para as unidades 
de cobertura, serão entregues bancada gourmet com churrasqueira a carvão. 3Para 
as unidades de cobertura duplex. Serão entregues a bancada com churrasqueira 
e infraestrutura para ducha e para piscina. A piscina, deck e ducha poderão ser 
entregues com custo pelo My Choice. Nos apartamentos tipo, serão entregues a 
bancada gourmet e churrasqueira a gás. 4A 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 a integração dos mesmos à 
infraestrutura fornecida.

Área Privativa | 109,15 m2

APARTAMENTOS

201 A 801

202 A 802

0.50.0 1.0 2.0 3.0

Escala Gráfica

• Varanda integrada à sala com piso nivelado.

• Fechamento de varanda com cortina de vidro na 
fachada oferecido pelo programa My Choice.1

• Ponto de dados e energia na varanda para lounge com 
TV e bancada de home office. 

• Bancada gourmet para churrasqueira a gás nas 
varandas dos apartamentos tipo.2 

• Piscina com deck, ducha, bancada gourmet e 
churrasqueira a carvão.3

• Cozinha semiaberta integrada à sala. 

• Bancada em granito na cozinha e na área de serviço e 
tanque inox embutido, permitindo maior integração 
entre os ambientes. 

• Água quente nas bancadas dos banheiros e da cozinha. 

• Infraestrutura para máquina de lavar louça. 

• Infraestrutura completa para ar-condicionado na sala, 
quartos e varanda.4

• Áreas técnicas exclusivas para as condensadoras. 

• Infraestrutura seca para cabeamento de dados. 

• Tomadas USB na sala e quartos. 

• Fechadura eletrônica com senhas programáveis na 
porta de entrada. 

• Opções predeterminadas de planta e acabamentos 
pelo My Choice.

Varanda do apartamento 803

Sala do apartamento 803

Espaço Coworking ao ar livre

Varanda do apartamento 803

Suíte master do apartamento 803

Playground

Salão Gourmet com
       jogos e coworking

Fitness

Piscina com raia
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Notas:
1. Esta planta é ilustrativa com sugestão de decoração. Os móveis, bancadas de madeira, equipamentos, divisórias, vegetação e objetos decorativos não são parte integrante do contrato.
2. Os materiais representados, assim como as cores, tonalidades e padronizações dos pisos e bancadas são meramente ilustrativos, não significando obrigatoriamente igualdade com os materiais a serem entregues.
3. Os acabamentos a serem utilizados na construção estão especificados no Memorial Descritivo.
4. O projeto poderá sofrer variações em pilares, vigas, instalações elétricas e hidráulicas, decorrentes de exigências técnicas e estruturais e do atendimento às  posturas municipais ou concessionárias, no decorrer da obra.
5. As cotas representadas são acabadas de parede a parede, ou seja, consideram o revestimento especificado para cada ambiente, indicando área útil.
6. 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.
7. A unidade será entregue com esquadrias entre os ambientes abertos e fechados, conforme projeto aprovado na Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros.
8. Poderá haver variação em abas e cores da fachada em função do pavimento ou coluna, verificar imagens da fachada e maquete.
9. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade caso necessário.
10. Os condensadores do sistema de ar-condicionado ficarão na fachada, em laje técnica delimitada por gradil (que está na área privativa da unidade).

Bancada complementar da cozinha é parte da sugestão de decoração e não será entregue.

Bancada complementar da cozinha é parte da sugestão de decoração e não será entregue.


