


Ligue-se a uma
nova realidade.

#1

Fo
to

 Il
us

tr
at

iv
a.



A tecnologia faz com que a realidade seja diferente. Ela nos une, deixando o mundo pequeno 
e a felicidade maior. Hoje, temos a certeza de que as memórias podem estar em nuvens ou no 
coração. 

Atualize os aplicativos e o modo de ver a vida, sabendo que o mais moderno endereço 
pode ser o da sua casa. E foi pensando nisso que a Aporte e a RTM idealizaram um dos mais 
surpreendentes condomínios do Grajaú: o Upper Smart Residences.

Com itens exclusivos de tecnologia e conforto, este projeto vai conectar você ao que há de mais 
importante: a sua vida.

SUA VIDA 
CONECTADA 
AO MELHOR.
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Grajaú:
tradição em ser moderno. 
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Com mais de cem anos de tradição, o Grajaú 
possui uma rica história que une cultura,
respeito pela natureza e bem-estar aos seus 
moradores.

De antiga fazenda a um dos mais importantes 
bairros da Zona Norte, ele preserva uma
primordial área verde da cidade: o Parque 
Nacional do Grajaú, considerado o pulmão
do Rio e refúgio de pessoas que desejam se 
conectar à natureza, sem sair do conforto
urbano.

Com uma rica cena cultural e gastronômica, o 
bairro ainda conta com uma ampla estrutura de 
comércio, lazer e serviços, fazendo com que o 
morador tenha tudo a poucos minutos de casa.

Próximo à Barra, pela Grajaú-Jacarepaguá, perto 
do Centro, pela Teodoro da Silva e Radial Oeste, 
e oferecendo a facilidade da integração ao metrô 
da Saens Peña, ele tem localização privilegiada 
para fazer sua vida ainda mais prática, ágil e feliz.

NATUREZA 
E MODERNIDADE 
NO CORAÇÃO 
DA ZONA NORTE.
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CONECTE-SE 
AO MUNDO 
COM RAPIDEZ.

#2

Localizado em uma das mais tranquilas e arborizadas 
ruas do Grajaú, a Meira de Vasconcelos, você estará 
rodeado pelo melhor do bairro, mas com toda 
segurança e tranquilidade que sua família sempre 
desejou.  

SHOPPINGS

SUPERMERCADOS

HOSPITAIS

VIAS DE ACESSO

A 300m a pé do Largo do Verdun

A 5min a pé do Boulevard Rio Shopping
A 10min de carro do Shopping Tijuca

A 10min a pé do Supermercado Guanabara
A 5min de carro do Supermercado Extra Hiper
A 5min a pé do Hortifruti

A 4min de carro do Hospital do Andaraí
A 6min de carro do Hospital Casa Italiano

A 5min de carro da Grajaú-Jacarepaguá

01 - Hortifruti

02 - Supermercado Superprix

03 - Largo do Verdun

04 - Banco Bradesco

05 - Banco Itaú

06 - Droga Raia

07 - Padaria Verdun

08 - Correios

09 - Boulevard Rio Shopping

10 - Hospital Casa Italiano

11 - Bar do Adão

12 - Enchendo Linguiça

13 - Grajaú Tênis Clube

14 - Hospital do Andaraí

15 - Supermercado Guanabara

16 - Supermercado Extra Hiper

17 - Shopping Tijuca

18 - UERJ

19 - Maracanã

CONVENIÊNCIA

Mapa ilustrativo, podendo ter distâncias alteradas.



Sofisticação
muito além
do virtual.
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APARTAMENTOS

2 3 quartos 
com suíte&

Piso em porcelanato em todo o apartamento

Previsão de infraestrutura para instalação de ar-condicionado 
tipo split na sala* Até 2 vagas na garagem

Lazer na cobertura

*Será executada a preparação para instalação de ar-condicionado tipo split na sala de todas as unidades. A aquisição dos aparelhos e sua instalação será por conta dos proprietários.
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A tecnologia
vai dar um
upgrade
na sua vida.
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A MODERNIDADE 
TEM UM ENDEREÇO: 
O SEU. 

#4

UPPER COOL

UPPER LOCK
Fechadura Biométrica

UPPER FUN
Sonorização JBL na Varanda

Automação de Ares-Condicionados
UPPER LUMINA
Automação de Iluminação

*Para o perfeito funcionamento da automação e comando dos equipamentos, via tablet e celular, o 
cliente precisará de uma rede wi-fi com cobertura em todas as áreas do apartamento. É necessário 
um cabo de conexão física da estrutura de rede do cliente para a controladora de automação e 
também  ter um IP fixo.**Licença inclusa para dois smartphones ou tablets.

O Upper Smart Residences é exclusivo também nos 
itens de tecnologia. Todos os apartamentos já virão 
automatizados*, trazendo mais liberdade, economia 
e modernidade para a sua vida.
 
Você poderá entrar em casa sem usar as chaves, 
controlar luz, som e ares-condicionados diretamente 
do seu celular ou tablet**, o que irá facilitar o seu dia 
a dia e oferecer uma nova perspectiva de conforto.
 
E para você ter mais conveniência, há ainda a 
possibilidade de incluir, por conta própria, outros 
itens de automação, ampliando ainda mais sua 
experiência de inovação.
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UPPER LOCK
Fechadura Biométrica

As unidades do Upper Smart Residences virão com fechadura biométrica. Você poderá abrir a porta da sua 
casa, sem precisar de chaves,  ter um resumo dos acessos de todos os usuários com data e horário e, até, 
restringir o acesso de determinadas pessoas em dias da semana e horários específicos.

Tudo para você ter mais segurança, liberdade e, principalmente, a certeza de que está vivendo no melhor 
endereço.

ABRA AS PORTAS 
DE UMA NOVA REALIDADE.

Saiba quem entrou ou saiu do seu apartamento

Programe a abertura automática da sua casa

Restrinja o acesso de pessoas
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Divirta-se na Varanda Lounge do Upper Smart Residences, um espaço que está na 
vanguarda da arquitetura mundial. 

Uma área multifuncional, que pode ser integrada à sala de estar, ampliando as possibilidades 
para o dia a dia da sua família ou sendo o local ideal para reuniões de amigos. Ela ainda 
conta com os itens Fun** para receber uma completa infraestrutura de sonorização e vídeo.

INTEGRAÇÃO TOTAL 
COM A SUA ALEGRIA.

Duas caixas de som JBL

Bancada Gourmet

Cabeamento para conexão das caixas com aparelhos de áudio**

UPPER FUN
Sonorização JBL na Varanda*

*Para o perfeito funcionamento da automação e comando dos equipamentos, via tablet e celular, o cliente precisará de uma rede wi-fi com cobertura em todas as 
áreas do apartamento. Será necessário um cabo de conexão física da estrutura de rede do cliente para a controladora de automação e também ter um IP fixo. Rede 
não fornecida. Licença inclusa para dois smartphones ou tablets. **Não está incluso o gerador do áudio (amplificador ou receiver).
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O Upper Lumina é uma grande ideia em iluminação, inovando a utilização da sua sala e
varanda.
 
Agora, você poderá criar cenários diferentes dentro do mesmo ambiente, destacar peças de 
decoração, simular o clima de uma sala de cinema para assistir a um filme, deixar a sua casa ainda 
mais sofisticada.
 
E o melhor: essa automação* pode gerar uma economia de até 80% em suas contas de luz.
 
• 3 circuitos para a sala.
• 1 circuito para a varanda.

A TECNOLOGIA 
VAI BRILHAR.

Flexibilidade de diferentes intensidades de luz em 
um mesmo cômodo

Ajuste da luz artificial de acordo com a luz natural

Aumento da vida útil das lâmpadas

UPPER LUMINA
Automação de Iluminação*

Painel de Controle

Valorização dos ambientes através das cenas 
criadas pela iluminação

*Para o perfeito funcionamento da automação e comando dos equipamentos via tablet e celular, o cliente precisará de uma rede wi-fi com cobertura em todas as áreas 
do apartamento. Será necessário um cabo de conexão física da estrutura de rede do cliente para a controladora de automação e também ter um IP fixo. Rede não 
fornecida. Licença inclusa para 2 smartphones ou tablets. Todas as unidades serão entregues com a iluminação automatizada sendo três pontos na sala e um na varanda. 
A aquisição e instalação das luminárias serão por conta dos proprietários. A programação sem ônus se dará em até três meses da entrega do imóvel. Para o perfeito 
funcionamento da dimerização das seções, é necessário que as luminárias sigam as especificações técnicas do fabricante.Fo
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O clima da sua casa será sempre o ideal porque o Upper Smart Residences traz 
uma novidade incrível: a automação dos aparelhos de ar-condicionado da sala e 
dos quartos.

De onde estiver, você poderá controlá-los remotamente**, deixando os 
ambientes na temperatura ideal, no momento que desejar. Você também poderá 
programar o seu desligamento, diminuindo assim o desperdício de energia.
 
Seu apartamento contará com:
 
• Automação de 1 equipamento na sala
• Automação de 1 equipamento em cada quarto

ENTRE NO CLIMA 
DESTA NOVIDADE.

Melhor gerenciamento da temperatura do ambiente

Controle remoto dos aparelhos através de tablets e smartphones**

UPPER COOL
Automação de Ares-Condicionados*

*Para o perfeito funcionamento da automação e comando dos equipamentos, via tablet e celular, o cliente precisará de uma rede wi-fi com cobertura em todas as áreas 
do apartamento. Será necessário um cabo de conexão física da estrutura de rede do cliente para a controladora de automação e ter um IP fixo. Rede não fornecida. 
Licença inclusa para dois smartphones ou tablets. **Todas as unidades serão entregues com automação dos ares-condicionados (sala e quartos), desde que os 
equipamentos possuam controle remoto. A aquisição e instalação dos aparelhos serão por conta dos proprietários. A programação sem ônus se dará em até três meses 
da entrega do imóvel.
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Sua diversão
vai ser atualizada
com sucesso.
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SIGA A ROTINA DE UM 
OUTRO TIPO 
DE ASTRO: O SOL.

Piscina e Deck Molhado
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TENHA MAIS AMIGOS 
QUE EM QUALQUER 
REDE SOCIAL.

Churrasqueira com Forno de Pizza
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ESTE É O SEU 
BOTÃO DE RESTART.

Sauna e Espaço Repouso
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MARQUE UM EVENTO 
EM QUE TODOS 
VÃO COMPARECER.

Salão de Festas
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PARA QUEM 
DESEJA CRIAR FILHOS 
E CAMPEÕES.

Chute a Gol Infantil
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A LIBERDADE QUE 
SEU FILHO QUERIA 
COM A SEGURANÇA 
QUE VOCÊ PROCURA. 

Parquinho Infantil
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LEVAMOS 
A BRINCADEIRA DO SEU 
FILHO BEM A SÉRIO.

Brinquedoteca
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MUDE DE ENDEREÇO 
E, TAMBÉM,
DE HÁBITOS.

Fitness
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1- Piscina e Deck Molhado

2- Churrasqueira com Forno de Pizza

3- Sauna e Espaço Repouso

4- Salão de Festas

5- Chute a Gol Infantil

6- Parquinho Infantil

7- Brinquedoteca

8- Fitness

MASTERPLAN

SEGURANÇA

SUSTENTABILIDADE

TECNOLOGIA

• Monitoramento por CFTV
• Controle de acesso (interfone)
• Barreiras eletrônicas

• Iluminação em LED nas varandas e áreas comuns
• Iluminação com sensores de presença nos halls dos andares
• Reutilização de águas pluviais para jardins e áreas comuns
• Torneiras temporizadoras nos banheiros das áreas comuns
• Hidrômetros individuais nas unidades
• Madeira de reflorestamento nas portas e esquadrias de madeira
• Coleta seletiva de lixo
• Descargas com caixa acoplada de duplo estágio

• Automação
• Fechadura biométrica nas entradas das unidades
• Wi-Fi no PUC (previsão de tubulação seca)

1

2

3

4

5
6

7 8



Conforto 
e exclusividade em 
cada detalhe.
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APARTAMENTO DE 3 QUARTOS COM SUÍTE E LAVABO

Área privativa: 82,20m2

APARTAMENTO DE 3 QUARTOS COM SUÍTE E LAVABO

Área privativa: 80,66m2



APARTAMENTO DE 2 QUARTOS COM SUÍTE

Área privativa: 62,48m2

APARTAMENTO DE 3 QUARTOS COM SUÍTE

Área privativa: 71,56m2



APARTAMENTO DE 2 QUARTOS COM SUÍTE

Área privativa: 56,87m2

APARTAMENTO DE 2 QUARTOS COM SUÍTE

Área privativa: 59,68m2



Incorporação & Construção : SPE CND 03 Empreendimento Imobiliário 
Ltda.

Realização & Planejamento: Aporte Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. & RTM Engenharia Ltda.

Projeto de Arquitetura: PBS Arquitetura

Autor do Projeto: Fábio Goldstein CAU/BR- A 91042-2

Engenheiro Responsável:José Carlos Pinheiro CREA/RJ 851033750-D

Trata-se de um empreendimento exclusivamente residencial 
composto por 1 (um) bloco com 30 apartamentos de 2 e 3 quartos com 
suíte.

Subdivisão

Subsolo
Acesso
5 Pavimentos-Tipo
PUC (Cobertura)

EQUIPAMENTOS

Elevadores

Serão instalados 2 (dois) elevadores, com capacidade e velocidade de 
acordo com o cálculo de tráfego NB 30.

Antena Coletiva da TV

Haverá um sistema de tubulação seca com 1 (um) ponto de TV em cada 
quarto, 1 (um) ponto na sala e 1 (um) ponto na varanda. 1 (um) ponto na 
portaria; 1 (um) ponto no salão de festas; 1 (um) ponto na brinquedoteca, 
1 (um) ponto no fitness.

Iluminação de Emergência

Haverá ponto de luz de emergência nos halls de elevadores e nas escadas 
de serviço.

Compartimento de Telefonia Externa

Será instalado de acordo com o projeto aprovado pela concessionária 
telefônica, sendo 1 (um) ponto na sala e 1 (um) ponto em cada quarto.

Compartimento de Telefonia Interna (Porteiro Eletrônico)

Será instalado sistema para telefonia interna, constando de 1(um) ponto 
na cozinha de todos os apartamentos; 1 (um) ponto na portaria; 1 (um) 
ponto no salão de festas; 1 (um) ponto na brinquedoteca, 1 (um) ponto 
no fitness.

Ar Condicionado

Será prevista preparação para instalação de split nas salas de todas as 
unidades; ficando a máquina condensadora na varanda. Será prevista 
alimentação elétrica nos quartos e nas suítes, para a instalação de 
aparelhos de ar condicionado individual. Os aparelhos e a instalação serão 
por conta do proprietário.

Sistema de Segurança Perimetral

Proteção dos muros contra invasão
Circuito de monitoramento por CFTV
Serão executados por projeto específico.

INSTALAÇÕES

Elétricas

Serão executadas em estrita obediência às normas da ABNT, ao código 
de instalações em vigor, constante no projeto, e nelas somente serão 
usados os seguintes materiais:
. Condutores: da marca Reiplas, Ficap, Condugel, Pirelli, Kardos, Fuzukawa, 
Induscabos, Cordeiro ou outro fabricante normatizado pelo Inmetro.
. Eletrodutos: mangueira flexível e tubo eletroduto em PVC, Tigre, Amanco 
ou outro fabricante normatizado pelo Inmetro.
. Quadros Corta-Circuito: em caixa de aço com tratamento antiferruginoso, 
com disjuntores tipo quick-lag, ou plástico de engenharia com 
minidisjuntores.
. Campainha: será instalado botão de campainha na porta social de cada 
unidade. As campainhas serão por conta dos proprietários.
. Interruptores e Tomadas: será da marca Pial, Iriel Luminex, Sieens, Prisma, 
Fame, Alumbra ou outro fabricante normatizado pelo Inmetro.

Hidráulicas

Serão executadas em estrita obediência às normas da ABNT, ao código 
de instalações em vigor, ao regulamento da CEDAE.
Tubos e conexões em PVC marrom da marca Tigre, Amanco ou outro 
fabricante normatizado pela ABNT para água fria e tubos e conexões em 
CPVC da marca Tigre, Amanco ou outros tubos e conexões normatizados 
pelo ABNT.

Águas Pluviais

A laje do telhado e os terraços terão caimento que conduzirá as águas 
pluviais aos ralos, nas extremidades dos coletores de PVC, os quais 
levarão às caixas no pavimento do subsolo e daí à caixa geral que se 
ligará à rede da rua.

Gás

Serão executadas em estrita obediência às normas da ABNT, ao código de 
instalações em vigor, ao regulamento da CEG, consoante com o projeto 
aprovado. A distribuição nos apartamentos ocorrerá por canalização 
individual.
O ponto de aquecedor ficará na área de serviço, acima do tanque,  e o 
aparelho e a instalação serão por conta do cliente.

Esgoto

Serão executadas em estrita obediência às normas da ABNT, ao código 
de instalações em vigor, ao regulamento da CEDAE, consoante ao projeto 
aprovado pelo incorporador, utilizando os seguintes materiais:
.  Esgotos Primário e Secundário: tubos e conexões em PVC da marca 
Tigre, Amanco ou outro fabricante normatizado pela ABNT.
. Coluna de Ventilação: tubos em PVC da marca Tigre, Amanco ou outro 
fabricante normatizado pela ABNT.

Incêndio

Todo o sistema de água para combate a incêndio será independente, 
pressurizado na casa de bombas. Compõe ainda o sistema, extintores 
e mangueiras de incêndio, tudo de acordo com o projeto aprovado no 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. 
Todos os pavimentos do edifício serão providos de equipamentos contra 
incêndio, conforme laudo de exigências determinadas pelo Corpo de 
Bombeiros.

ACESSÓRIOS E DESCRIÇÕES

Ferragens

As ferragens utilizadas serão da maca Haga, Lafonte, Papaiz, Pado, Imab 
ou outro fabricante normatizado pela ABNT.

Esquadrias de Madeira

Serão executadas de acordo com as dimensões e características indicadas 
no projeto.
As portas serão folheadas em madeira, com acabamento em verniz nos 
apartamentos. 
Os rodapés serão de madeira ou de poliestireno com acabamento em 
verniz ou pintado.

Esquadrias Metálicas

As esquadrias de alumínio serão executadas em obediência ao projeto 
específico em alumínio anodixado ou com pintura eletrostática.  
As esquadrias de ferro serão pintadas de tinta esmalte e usadas nos 
corrimãos das escadas, basculante da casa de bombas de incêndio e 
outros espaços das áreas comuns de serviço.

Vidros

Janelas e Portas: lisos nas janelas e portas e no guarda-corpo das varandas, 
com espessura de acordo com dimensões e características dos vãos.

Basculantes: lisos ou fantasia.

Metais Sanitários

Cromados de marca Fabrimar, Docol, Deca, Rio ou similar de mesmo 
padrão de qualidade. Os acessórios como papeleiras, saboneteiras e 
porta-toalhas; serão por conta dos proprietários.

Louças

Serão da marca Incepa, Deca, Celite, Icasa, Logasa, Hervy ou similar do 
mesmo padrão de qualidade, sendo as cores escolhidas de acordo com a 
padronagem do revestimento e pisos dos banheiros.

Impermeabilização

A pisicina e lajes suspensas descobertas serão impermeabilizadas por 
sistema flexível de mantas asfálticas. A cisterna, caixa d’água e retenção, 
por sistema semiflexível.

ACABAMENTOS NAS PARTES COMUNS

Fachada Principal e Secundária

De acordo com projeto específico desenvolvido pelo arquiteto, no qual 
estarão determinados os acabamentos. Pintura em textura com cerâmica 
de tonalidades distintas, esquadrias de alumínio com pintura eletrostática 
branca, vidro incolor liso, guarda-corpo de alumínio branco com vidro 
incolor, compondo a estética total do conjunto.
   
Áreas de Lazer

Todas as áreas de lazer serão entregues conforme projeto específico, no 
qual estarão determinados os acabamentos.

Hall dos Andares 

Piso: porcelanato
Rodapé: porcelanato
Parede: pintura acrílica
Teto: pintura acrílica sobre rebaixo em gesso

ACABAMENTOS DAS UNIDADES AUTÔNOMAS

-SALA / CIRCULAÇÃO 

Piso: porcelanato
Rodapé: madeira ou poliestireno
Parede: pintura acrílica
Teto: pintura acrílica sobre rebaixo em gesso

-COZINHA / ÁREA DE SERVIÇO

Piso: porcelanato
Parede: cerâmica
Teto: pintura acrílica sobre rebaixo em gesso
Bancada: granito com cuba de aço inox

-VARANDA

Piso: porcelanato
Parede: cerâmica
Teto: pintura acrílica sobre rebaixo em gesso
Bancada: granito com cuba de aço inox
Equipamentos: par de caixas JBL, tomada de 20A na bancada

-QUARTOS / SUÍTES

Piso: porcelanato
Rodapé: madeira ou poliestireno
Parede: pintura acrílica
Teto: pintura acrílica sobre rebaixo em gesso

-BANHEIROS

Piso: porcelanato
Parede: cerâmica 
Teto: pintura acrílica sobre rebaixo em gesso
Aparelhos: bancada em granito  com cuba de louça e vaso com caixa 
acoplada

-LAVABOS (COLUNAS 1 e 2)

Piso: porcelanato
Parede: pintura acrílica
Teto: pintura acrílica sobre rebaixo em gesso
Aparelhos: bancada em granito  com cuba de louça e vaso com caixa 
acoplada    

-SOLEIRAS E FILETES

Granito

-AUTOMAÇÃO

Os apartamentos serão entregues com preparação de 
infraestrutura para automação.

ILUMINAÇÃO*:  todas as unidades serão entregues com 
3 pontos de iluminação na sala e 1 na varanda, automatizados. Os demais 
cômodos, posteriormente, poderão ser automatizados por empresas 
credenciadas pelo fabricante.

AR CONDICIONADO**: todas as unidades serão entregues com automação 
para ar-condicionado na sala e nos quartos, desde que os aparelhos 
tenham controle remoto.

O adquirente deverá ter no apartamento rede de Wi-Fi que atenda toda a 
sua unidade, a fim de que a automação funcione plenamente. Além disso, 
para que o cliente possa fazer o acesso fora de casa, ele precisa ter um IP 
Fixo da Operadora de internet.

*A aquisição e instalação das luminárias serão por conta dos proprietários.
A programação da automação sem ônus se dará em até 90 dias após a 
entrega.
Para o perfeito funcionamento da dimerização das seções é necessário 
que as luminárias sigam as especificações técnicas do fabricante.
**A aquisição e instalação dos aparelhos de ar condicionado serão por 
conta dos proprietários. A programação da automação sem ônus se dará 
em até 90 dias após a entrega.
Especificação dos itens de automação que serão entregues:
- 1 Painel FXA-0400 Touch 4x4 - 4 Dimers ou ON-OFF- 4 Cenas
- 4 Dimers (Pot. Total Máx 10A / 2,5A máx por canal) / Up/Dn
Touch Panel / 4 Cenas + ALL OFF Painel com 172x120mm

- 2 Controladoras MultiPort HUB ZW 5.0
- 03 Z-FLEX Micro Dongle Ver 5.0 (NextGen) RJ45-FXA 
- Cabeamento para o controle dos Ares-condicionados

OBSERVAÇÕES FINAIS

SERVIÇOS RATEADOS:

No preço total pactuado para a venda das unidades do empreendimento 
não estão incluídos os custos dos serviços rateados destinados a 
instalações definitivas, despesas cartoriais e outras despesas que não se 
revestem de definição na elaboração do orçamento da obra.
Todo e qualquer valor, porventura despendido pela Incorporadora e não 
consignado no custo da obra, deverá ser pago através de uma ou mais 
parcelas conforme o tipo de despesa, nos prazos constantes do contrato 
de comercialização da unidade, sempre anteriormente à entrega das 
chaves da unidade e sempre acrescidos da atualização monetária, de 
acordo com as regras ali constantes, tomando-se como mês-base para 
reajuste o mesmo do contrato, e acrescidos de sua taxa de administração 
de 20% (vinte por cento) sobre os serviços realizados.
Atendendo ao disposto do art.51 e seu § único, da Lei n°4591/64, serão 
rateadas:
• averbação da Convenção do Condomínio 
• inclusão predial, complemento ISS de obra.
• instalação do Condomínio
• despesas com taxas e emolumentos para ligações e instalações e/ou 
serviços que são próprios de concessionárias de serviços públicos
• IPTU no período da construção
• outros itens assemelhados que não tiverem expressamente consignados 
no orçamento do custo da obra.

Serão ainda cobradas sob forma rateada as despesas com obras 
necessárias, mesmo que executadas por terceiros, para execução das:
• ligações definitivas de luz
• rede de água
• rede de telefone
• rede de gás
• rede de esgoto
• rede de águas pluviais 
• plantio de mudas de árvores exigidas como contrapartida pelo 
Departamento de Parques e Jardins
• atender exigências da CET Rio de modo à obtenção do habite-se
• rebaixamento do meio fio e asfalto

Estes valores serão objetos de pagamento à parte, de acordo com 
o estipulado no contrato de compra e venda, sendo certo que se 
quaisquer de tais valores vierem a ser pagos antecipadamente pela 
Incorporadora, os valores a serem reembolsados serão acrescidos 
da atualização monetária de acordo com as regras ali constantes, 
tomando-se como base para reajuste os mesmos valores do contrato e 
acrescidos de sua taxa de administração de 20% (vinte por cento) sobre 
os serviços realizados. Ficando ajustado que os valores despendidos 
para possibilitar as ante referidas ligações definitivas, tanto aqueles 
cobrados pelas  concessionárias de serviços púbicos, quanto aqueles 
realizados diretamente por ser-lhe repassada a obrigação pelas citadas 
concessionárias, todos impossíveis de serem pré-determinados, pois 
dependem dos valores a serem fixados pelas concessionárias, e/ou 
efetivamente gastos para possibilitar que as ligações ocorram, atendendo 
às exigências das mesmas concessionárias, e que serão cobradas do 
Adquirente no montante em que forem efetivamente gastos, por unidade 
residencial na proporção da cota condominial estipulada conforme 
determinado na Convenção de Condomínio.

Poderá também a Incorporadora, em qualquer tempo e fora do preço 
estipulado, cobrar ao Adquirente qualquer tributo, taxa de competência 
do Estado ou Município que venha a ser exigida com base na compra e 
venda.

Correm ainda por conta do Adquirente as despesas de todos os 
documentos que se tornarem necessários para a escritura de compra 
e venda de sua unidade, bem como todas as averbações e registro no 
Cartório Imobiliário (à exceção da averbação da construção), sendo certo 
que a escritura de compra e venda só será assinada após o pagamento 
total de todas as obrigações aqui assumidas.

No interesse do bom andamento da obra, a construtora poderá substituir 
quaisquer especificações de material, descritas neste memorial descritivo, 
sem que haja sua depreciação sempre que, quando da época para a 
qual sua compra tenha sido programada, encontre dificuldades em sua 
aquisição. 

As padronagens serão definidas de modo a obter-se harmonia e  bom 
gosto na concretização final da unidade.

O fornecimento e a instalação do que não constar expressamente desta 
especificação, deverá ser de responsabilidade dos adquirentes das 
unidades.

NOTAS IMPORTANTES

1- Os equipamentos e mobiliários das partes comuns do empreendimento, 
constantes do presente material, são referenciais, podendo sofrer revisão 
dos modelos, especificações e quantidades, sem aviso prévio.
2- Os revestimentos apresentados nas ilustrações artísticas são 
referenciais e podem apresentar variação dimensional, de cor e textura.
3- As vegetações apresentadas nas ilustrações artísticas são de porte 
adulto, que será atingido ao longo do tempo. O porte da vegetação na 
entrega do empreendimento será não adulto, de acordo com o projeto 
paisagístico.
4- As informações contidas nesta apresentação são meramente 
ilustrativas, não se configurando como parte integrante de qualquer  
instrumento legal, podendo inclusive, serem alteradas sem prévio aviso.
5- A configuração e os níveis da implantação do empreendimento estão 
sujeitos a alterações decorrentes de exigências técnicas e estruturais, ao 
entendimento das posturas municipais, concessionárias e condições do 
entorno.
6- Todas as imagens demonstram ilustração artística, que desconsidera 
todos os elementos construídos e vegetação no entorno do 
empreendimento.

O padrão de qualidade de nossas construções e a preocupação com 
a satisfação de nossos clientes são o incentivo para continuarmos 
trabalhando pela melhoria contínua de nossos produtos. 

Material Publicitário

Os materiais e objetos utilizados na perspectiva, bem como nas plantas 
humanizadas, são meramente sugestivos.

As alternativas de materiais a serem utilizados na construção do prédio, 
são de escolha exclusiva da construtora.

Os revestimentos apresentados nas ilustrações artísticas do material 
publicitário são referenciais e podem apresentar variação dimensional de 
cor e de textura.

Os equipamentos e mobiliário constantes no presente material publicitário 
são referenciais, podendo sofrer revisão dos modelos, especificações e 
quantidades, sem aviso prévio.

As vegetações apresentadas nas ilustrações artísticas são de porte adulto, 
que será atingido ao longo do tempo. As empregadas serão de porte não 
adulto, podendo sofrer alterações das espécies e quantidades sem aviso 
prévio.

A configuração e os níveis da implantação do empreendimento estão 
sujeitos a alterações decorrentes das exigências técnicas e estruturais, 
ao entendimento das posturas municipais, concessionária e condições do 
entorno.

As informações contidas no material publicitário são meramente 
ilustrativas não se configurando como parte integrante de qualquer 
instrumento legal, podendo, inclusive, serem alteradas sem prévio aviso.

Todas as imagens do material publicitário demonstram ilustração 
artística, que desconsidera todos os elementos construídos e 
vegetação no entorno do empreendimento.

MEMORIAL DESCRITIVO

- Painel FXA-0400 Touch 4x4 (4 Dimers ou ON-OFF- 4 Cenas, 4 Dimers 
(Pot. Total Máx 10A / 2,5A máx por canal) / Up/Dn Touch Panel /4 Cenas + 
ALL OFF  Painel com 172x120mm)
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- Controladora MultiPort HUB ZW 5.0
- Z-FLEX Micro Dongle Ver 5.0 (NextGen) RJ45-FXA
- Cabeamento para o controle dos Ares-condicionados
- Instalação dos itens acima
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APORTE EMPREENDIMENTOS: 
A QUALIDADE 
COMO A MAIOR MARCA. 
Rigor nos prazos, confiabilidade, um criterioso embasamento técnico e, 
principalmente, respeito por cada cliente. Essas são as bases de uma das 
mais novas e comprometidas construtoras e incorporadoras do mercado, a 
Aporte Empreendimentos. 

Evidenciando o compromisso com a qualidade, os projetos da Aporte têm 
transformado a paisagem da Zona Norte, oferecendo um novo patamar 
de design que une conforto e sofisticação para que o público tenha uma 
experiência única e transformadora. 

Por isso, mais que uma empresa, ela é a opção ideal para quem deseja 
modernidade e segurança para seus investimentos e para sua vida.
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RUA MEIRA DE VASCONCELOS, No 123 - GRAJAÚ

Construção:

www.uppergrajau.com.br

Incorporação:

As imagens que compõem o material publicitário são meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações de cor, formato, textura, posicionamento, metragem, acabamento, 
quantidade, etc. As especificações estão contidas no Memorial Descritivo. A decoração, equipamentos, mobiliários e paisagismo são apenas sugestões, não fazendo parte das 
obrigações da entrega do imóvel. Os dados técnicos também poderão sofrer adaptações de acordo com eventuais exigências dos órgãos públicos existentes. A vegetação que 
compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto para referência. Memorial de Incorporação registrado no R1 da matrícula 
64.175 no 10º RGI em 16/08/2017. Arquiteto responsável: Fábio Goldstein - CAU/BR:A91042-2. Engenheiro responsável: José Carlos Pinheiro - CREA/RJ:851033750-D.


