


Colado ao metrô, cercado
de comércio e serviços

- mas rodeado pelo verde.
Apartamentos com plantas 

generosas, ambientes integrados 
e vista livre.  Sem falar nos 

amplos terraços que garantem 
um jeito de casa para todos 

os apartamentos. Fachada 
contemporânea, com traços 

leves, revestida por materiais 
nobres e modernos. Lazer 
completo e funcional, com 

itens que realmente agregam 
e tornam seu dia a dia mais 

prático, seguro e divertido. Estes 
são os ingredientes que tornam 
o Terrazas um empreendimento 

único na Tijuca.

Um 
projeto 
único 
nUm 
terreno 
único.

Foto ilustrativa



estrategicamente 
posicionado para 

garantir a sUa 
aUtonomia. 

Localizado em um dos pontos mais desejados da do bairro, 

o Terrazas Tijuca está a apenas 230 metros da estação de metrô 

Uruguai e do cruzamento entre 2 das mais importantes ruas da 

Tijuca: rua Uruguai e a rua Conde de Bonfim.

Fotomontagem



Isso significa estar conectado aos 

pontos mais importantes da cidade, seja 

de carro ou de metrô, e ainda contar 

com uma variada oferta de ônibus e 

transportes complementares.

Mas, se você não quiser sair do seu 

bairro, não é preciso: a Tijuca e o 

entorno do Terrazas Tijuca contam com 

uma das mais antigas e prósperas redes 

de comércio e serviços da cidade, 

oferecendo inúmeras opções de renome 

em diferentes áreas, como a gastronomia, 

educação e o varejo em geral.Fotos do entorno



Um projeto qUe 
te dá liberdade 
para expandir a 
criatividade e 
criar ambientes 
ainda mais 
especiais. 

Foto ilustrativa



Perspectiva ilustrativa da fachada

apartamentos
de 2 e 3 qUartos.

todas as Unidades com piso 
em porcelanato, cozinha 
americana e amplos 
terraços personalizáveis.

prédio em centro de 
terreno, qUe proporciona 
amplitUde e ventilação 
para todos os ambientes.



Perspectiva ilustrativa da fachada noturna



Todas as varandas do 

Terrazas Tijuca possuem 

vista livre e são perfeitas 

para criar ambientes ainda 

mais convidativos para o 

seu apartamento, seja com 

a opção com Kit Garden ou 

com o Kit Gourmet.
Foto aérea do local



TERRAÇO
GARDEN

kit Garden w3* com 
Grama sintética e deck 
de madeira ecolóGica.

•
Ideal para que deseja uma 

varanda como jeIto de casa.

Perspectiva ilustrativa da varanda de uma unidade tipo



kit Gourmet w3* com 
churrasqueira elétrica, 
pia e balcão em Granito.

•
perfeIta para InteragIr 

com a sala ou crIar 
novos ambIentes. 

T E R R A Ç O
GouRmEt

Perspectiva ilustrativa do terraço de uma unidade tipo



Tenha a comodidade de 

não precisar tirar o carro 

da garagem quando quiser 

aproveitar os dias de 

maneira divertida e celebrar 

momentos especiais ao 

lado de quem você ama. 

para ficar 
ainda mais 
completo, 
Uma exclUsiva 
área de lazer 
projetada 
para toda 
sUa família.

Foto ilustrativa



piscina 
com raia

Aproveite a piscina 

do seu condomínio 

para se exercitar ou 

curtir os dias de sol 

com a família.

Perspectiva ilustrativa da piscina com raia



piscina 
infantil

A criançada também tem os 

dias de sol garantidos no 

Terrazas Tijuca.

Perspectiva ilustrativa da pisina Infantil



academia 
A um elevador de distância, a 

academia do Terrazas Tijuca foi 

planejada para proporcionar 

o bem-estar e uma vista ainda 

mais estimulante para seus 

treinos.

Perspectiva ilustrativa da academia



saUna 
& repoUso

Um spa particular 

disponível para 

descansar dentro 

do seu condomínio.

Perspectiva ilustrativa do repouso



chUrrasqUeira
& forno de pizza 
Com total infraestrutura, 

a reunião dos amigos fica 

ainda mais saborosa.

Perspectiva ilustrativa da churrasqueira



qUadras 

Espaços poliesportivos 

para exercitar o atleta 

que há dentro de você 

e estimular os seus 

pequenos campeões.

Perspectiva ilustrativa da quadra



brinqUedoteca

Dedicado para a primeira 

fase da infância, a 

Brinquedoteca tem tudo 

para estimular seus filhos a 

proporcionar uma infância 

cheia de boas memórias.

Perspectiva ilustrativa da brinquedoteca



espaço 
teen

Diversão certa para a 

garotada, o Espaço Teen 

tem tudo para se tornar o 

point do Terrazas Tijuca. 

Perspectiva ilustrativa do espaço teen



espaço 
goUrmet
Um espaço completo 

e equipado para 

comemorar os 

momentos especiais 

e celebrar cada 

vitória da sua vida.

Perspectiva ilustrativa do espaço gourmet



jogos 
adUlto

Nunca foi tão fácil marcar 

aquele carteado, sinuca 

ou jogo de dardos: é só 

interfonar para os amigos 

que o espaço já está lá 

para a diversão.

Perspectiva ilustrativa do espaço teen



masterplan
Uma área de lazer na medida exata para 

tornar seu dia a dia mais prático e divertido.



O conceito aberto do 

Terrazas Tijuca vai além da 

escolha da varanda. Todos 

os cômodos foram projetados 

para aproveitar o máximo de 

espaço, e garantir ambientes 

agradáveis e  práticos para os 

seus moradores.

espaço de 
sobra para você 
aproveitar 
cada segUndo 
ao lado de 
qUem você 
mais ama.

Foto ilustrativa



sala
Explore as inúmeras 

possibilidades de unir a 

sala ao amplo terraço do 

seu apartamento e ganhe 

um ambiente moderno, com 

mais espaço e estilo. 

Perspectiva Ilustrativa da sala de um apartamento tipo



Coluna 01 
Apto tipo 201 a 901

122,61m2



Coluna 02 
Apto tipo 202 a 902

75,11m2

Coluna 03 
Apto tipo 203 a 903

83,78m2



Coluna 04 
Apto tipo 204 a 904

81,46m2

Coluna 05 
Apto tipo 205 a 905

106,22m2



cobertUra 
As coberturas do Terrazas 

Tijuca oferecem espaço 

e conforto para toda família.

Foto ilustrativa

Cobertura 01 
122,61m2



t Cobertura 02 
75,11m2

Cobertura 03 
83,78m2



t Cobertura 05 
106,22m2

Cobertura 04 
81,46m2



t
memorial
descritivo

1. pavImento tÉrreo
1.1. calçadas: acompanhando o padrão do local ou aquele que for determina-
do pela prefeitura
1.2. rampa de acesso às garagens: piso em cimentado e/ou concreto, com 
ranhuras antiderrapantes
1.3. estacionamento e circulação de veículos:
1.3.1. piso: cimentado com pintura das vagas em tinta apropriada
1.3.2. paredes: pintura
1.3.3. teto: laje com acabamento em pintura ou em verniz apropriado
1.4. portaria: seguirá projeto específico de decoração, com as especificações 
mínimas abaixo:
1.4.1. piso: pedra decorativa e/ou porcelanato.
1.4.2. rodapés: poliestireno e/ou madeira e/ou porcelanato.
1.4.3. paredes: pintura e/ou textura
1.4.4. teto: pintura
1.5. escadas de circulação:
1.5.1. piso: cimentado liso
1.5.2. paredes: pintura
1.5.3. teto: pintura

2. jIrau
2.1. rampa de acesso para veículos: piso em cimentado e/ou concreto, com 
ranhuras antiderrapantes
2.2. estacionamento e circulação de veículos:
2.2.1. piso: em cimentado com pintura das vagas em tinta apropriada
2.2.2. paredes: pintura
2.2.3. teto: laje com acabamento em pintura ou em verniz apropriado
2.3. escadas de circulação:
2.3.1. piso: cimentado liso
2.3.2. paredes: pintura
2.3.3. teto: pintura
3. garagem

3.1. rampa de acesso para veículos: piso em cimentado e/ou concreto, com 
ranhuras antiderrapantes
3.2. estacionamento e circulação de veículos:
3.2.1. piso: em cimentado com pintura das vagas em tinta apropriada
3.2.2. paredes: pintura
3.2.3. teto: laje com acabamento em pintura ou em verniz apropriado
3.3. escadas de circulação:
3.3.1. piso: cimentado liso
3.3.2. paredes: pintura
3.3.3. teto: pintura

4. pavImento de uso comum
será executado conforme projeto específico de decoração, de acordo com 
as imagens desenvolvidas para o empreendimento, atendendo as seguintes 
especificações mínimas:
4.1. terraço descoberto e área de recreação infantil:
4.1.1. piso: em porcelanato.
4.1.2. muros e paredes: em pintura texturizada
4.2. salão de festas:
4.2.1. piso: porcelanato
4.2.2. rodapés: poliestireno e/ou porcelanato
4.2.3. paredes: pintura
4.2.4. teto: pintura
4.3. sala de repouso:
4.3.1. piso: porcelanato
4.3.2. rodapés: poliestireno e/ou porcelanato
4.3.3. paredes: pintura
4.3.4. teto: pintura
4.4. sauna à vapor:
4.4.1. piso: cerâmica
4.4.2. paredes: cerâmica
4.4.3. teto: cerâmica
4.5. piscinas:
4.5.1. fundo e laterais: em cerâmica
4.6. academia e demais ambientes de lazer: conforme projeto específico de 
decoração.
4.7. decks: porcelanato tipo madeira
4.8. banheiro pne e Wc´s:

6.2.2. rodapés: cimentado liso
6.2.3. paredes: pintura
6.2.4. teto: pintura
6.3. apartamentos:
6.3.1. varandas e sacadas
6.3.1.1. pisos: porcelanato
6.3.1.2. paredes: acompanhando a fachada, conforme projeto específico
6.3.1.3. teto: rebaixo em gesso, seguindo projeto específico de luminotécnica.

6.3.2. salas
6.3.2.1. piso: porcelanato
6.3.2.2. rodapés: poliestireno e/ou madeira e/ou porcelanato
6.3.2.3. paredes: pintura
6.3.2.4. teto: pintura
6.3.3. circulações
6.3.3.1. piso: porcelanato
6.3.3.2. rodapés: poliestireno e/ou madeira e/ou porcelanato

6.3.3.3. paredes: pintura
6.3.3.4. teto: pintura
6.3.4. quartos
6.3.4.1. piso: porcelanato
6.3.4.2. rodapés: poliestireno e/ou madeira e/ou porcelanato
6.3.4.3. paredes: pintura
6.3.4.4. teto: pintura
6.3.5. banheiros
6.3.5.1. piso: porcelanato
6.3.5.2. paredes: cerâmica
6.3.5.3. teto: pintura
6.3.5.4. bancas: em granito
6.3.6. cozinhas:
as cozinhas serão entregues integradas à sala (“cozinha tipo americana”).
a marcenaria não será entregue pela construtora.
6.3.6.1. piso: porcelanato
6.3.6.2. paredes: revestimento cerâmico acima da bancada e fogão
6.3.6.3. teto: pintura
6.3.6.4. bancas: em granito
6.3.6.5. pias: em aço inox
6.3.7. Áreas de serviço
6.3.7.1. piso: porcelanato
6.3.7.2. banca: granito
6.3.7.3. paredes: cerâmica acima do tanque e máquina de lavar;
6.3.7.4. teto: pintura

7. telHado
7.1. casa de pressurização da tubulação de incêndio:
7.1.1. piso: cimentado liso
7.1.2. paredes: pintura
7.1.3. teto: pintura
7.2. casa de máquinas de exaustão:
7.2.1. piso: cimentado liso
7.2.2. paredes: pintura
7.2.3. teto: pintura
7.3. caixa d´água superior: em concreto armado e impermeabilizada
8. especIfIcaÇÕes geraIs
8.1. portas internas: em madeira com acabamento em pintura
8.2. portão de entrada da garagem: em alumínio

8.3. ferragens: das marcas papaiz ou lafonte ou Imab ou pado ou Haga ou
similar
8.4. Interruptores e tomadas: das marcas pial legrand ou alumbra ou siemens ou 
similar
8.5. elevadores: thyssenKrupp, Hyundai, otis ou atlas schindler, com capacidade e 
velocidade determinadas por cálculo específico.
8.6. fachada:
8.6.1. esquadrias de alumínio: anodizadas ou em pintura eletrostática na cor
preta.
8.6.2. vidros: incolor, com espessuras apropriadas aos vãos
8.6.3. revestimentos dos vigas da varanda: porcelanato
8.6.4. teto das varandas: rebaixo em gesso, com iluninação obedecendo ao
projeto específico da fachada.

equipamentos que venham a ser exigidos pela concessionária de
energia elétrica.
10.1.1.4. estação de tratamento de esgotos (ete) e/ou outros
equipamentos que venham a ser exigidos pelas concessionárias e
outros órgãos públicos.
10.1.1.5. gastos com assembléia de instalação do condomínio de
utilização.
10.1.1.6. gastos com porteiros, vigias, segurança, manutenção e 
limpeza.
10.1.1.7. extensões de rede de água e esgoto, medidor individual de 
água
e quaisquer despesas com as instalações e/ou serviços que são
próprios de concessionárias de serviços públicos, inclusive imposto
territorial e sua individualização, inclusão predial, averbação da
construção e abertura de matrícula.

10.1.2. projeto e/ou instalações especiais que venham a ser exigidos 
pelos
órgão públicos ou autoridades federais, estaduais ou municipais, como
ampliações e/ou reforços das redes públicas existentes.
10.2. no interesse do bom andamento da obra, a construtora poderá
substituir quaisquer especificações de materiais descritos neste memorial
descritivo, sem que haja depreciação, sempre que, quando da época 
para a
qual sua compra tenha sido programada, encontrar dificuldades em sua
aquisição. as padronagens serão definidas de modo a obter-se harmonia 
e
bom gosto na concretização final da unidade.
10.3. não serão admitidas modificações nas unidades ao longo do
andamento das obras.
10.4. o fornecimento e instalação do que não constar expressamente 
desta
especificação serão de responsabilidade dos adquirentes das unidades. 
entre
tais itens, exemplificativamente, mas não limitados a eles, incluem-se os
seguintes:
10.4.1. materiais, equipamentos, mobiliários e serviços de decoração da
portaria
10.4.2. materiais, equipamentos, mobiliários e serviços para recreação 
infantil
10.4.3. revestimentos, materiais e equipamentos para sauna
10.4.4. materiais, equipamentos, mobiliários e serviços para o aparta-
mento do porteiro e alojamento dos empregados
10.4.5. materiais, equipamentos, mobiliários e serviços para a sala de 
repouso e para a piscina
10.4.6. sistema de automação do portão de garagem da entrada do
condomínio
10.4.7. antena parabólica de televisão, sistema de recepção de televisão 
por
cabo, satélite ou uHf/vHf
10.4.8. sistema de segurança do condomínio, inclusive ctv (circuito 
interno
de tv), detectores de presença, alarmes, etc
10.4.9. Instalação de telefones, centrais telefônicas e sistema de 
telefonia
interna
10.4.10. sistema para acesso à Internet e/ou rede de computadores
§ Único - a alienante poderá efetuar o pagamento das despesas 
descritas
nesta cláusula e, ato contínuo, serão esses custos rateados, à medida 
em que
forem ocorrendo, entre todos os subscritores de unidades autônomas do
empreendimento, na proporção de suas respectivas frações ideais de 
terreno,
obrigando-se o adquirente ao reembolso, no prazo de 15 (quinze) dias 
a
contar da data da respectiva comunicação.
10.5. nas unidades, a aquisição e instalação dos equipamentos de ar
condicionado são de responsabilidade dos adquirentes.

4.8.1. piso: porcelanato

4.8.2. rodapés: poliestireno e/ou porcelanato
4.8.3. paredes: pintura
4.8.4. teto: pintura
4.9. escadas de circulação:
4.9.1. piso: cimentado liso
4.9.2. paredes: pintura
4.9.3. teto: pintura

5. pavImentos-tIpos (2º ao 9º)
5.1. Hall de circulação:
5.1.1. piso: porcelanato
5.1.2. rodapés: poliestireno, mdf ou cerâmico.
5.1.3. paredes: pintura
5.1.4. teto: pintura
5.2. escadas de circulação:
5.2.1. piso: cimentado liso
5.2.2. rodapés: cimentado liso
5.2.3. paredes: pintura
5.2.4. teto: pintura
5.3. apartamentos:
5.3.1. varandas e sacadas
5.3.1.1. pisos: porcelanato
5.3.1.2. paredes: acompanhando a fachada, conforme projeto específico
5.3.1.3. teto: rebaixo em gesso, seguindo projeto específico de
luminotécnica.

5.3.2. salas
5.3.2.1. piso: porcelanato
5.3.2.2. rodapés: poliestireno e/ou madeira e/ou porcelanato
5.3.2.3. paredes: pintura
5.3.2.4. teto: pintura
5.3.3. circulações
5.3.3.1. piso: porcelanato
5.3.3.2. rodapés: poliestireno e/ou madeira e/ou porcelanato
5.3.3.3. paredes: pintura
5.3.3.4. teto: pintura
5.3.4. quartos
5.3.4.1. piso: porcelanato
5.3.4.2. rodapés: poliestireno e/ou madeira e/ou porcelanato
5.3.4.3. paredes: pintura
5.3.4.4. teto: pintura
5.3.5. banheiros
5.3.5.1. piso: porcelanato
5.3.5.2. paredes: cerâmica

5.3.5.3. teto: pintura
5.3.5.4. bancas: em granito
5.3.6. cozinhas:
as cozinhas serão entregues integradas à sala (“cozinha tipo americana”).
a marcenaria não será entregue pela construtora.
5.3.6.1. piso: porcelanato
5.3.6.2. paredes: revestimento cerâmico acima da bancada e fogão
5.3.6.3. teto: pintura
5.3.6.4. bancas: em granito
5.3.6.5. pias: em aço inox
5.3.7. Áreas de serviço
5.3.7.1. piso: porcelanato
5.3.7.2. banca: granito
5.3.7.3. paredes: cerâmica acima do tanque e máquina de lavar;
5.3.7.4. teto: pintura

6. 10º pavImento
6.1. Hall de circulação:
6.1.1. piso: porcelanato
6.1.2. rodapés: poliestireno, mdf ou cerâmico.
6.1.3. paredes: pintura
6.1.4. teto: pintura
6.2. escadas de circulação:
6.2.1. piso: cimentado liso

8.6.5. parede entre varandas: porcelanato tipo madeira”
8.6.6. panos cegos: em cerâmica e/ou pintura texturizada, de acordo com
projeto específico do arquiteto responsável.

9. equIpamentos e sIstemas
9.1. Instalações elétricas: conforme projeto específico e atendendo às 
exigências municipais das concessionárias, de acordo com a abnt ou outras 
normas internacionais equivalentes.
9.2. Instalações hidráulicas: conforme projeto específico e atendendo às
exigências municipais das concessionárias, de acordo com a abnt ou outras
normas internacionais equivalentes.
o projeto hidráulico foi desenvolvido com sub-medição individual de 
consumo
de água, que será entregue pela construtora.
9.3. ar condicionado: para as salas e quartos das unidades autônomas será
previsto, conforme projeto específico, sistema de ar condicionado individual
tipo split system, ficando por conta dos adquirentes das unidades a 
aquisição
e instalação das unidades condensadoras e evaporadoras. as condensado-
ras
deverão ser instaladas nos locais previstos pelos projetistas responsáveis.
9.4. exaustão mecânica: será instalado e entregue em funcionamento 
um sistema de exaustão mecânica para atendimento dos banheiros em 
situação sem ventilação natural, conforme projeto.
9.5. sistemas de voz/telefonia/dados e imagens: será entregue, no 
quadro de distribuição das unidades autônomas, infra-estrutura (tubulação 
seca) que
possibilite a instalação, pelo adquirente, de sistema de voz, dados e 
imagem
através das operadoras de telefonia, tv ou Internet, comum aos sistemas 
de
antena/tv por assinatura.
9.6. sistema de combate a incêndio: serão instalados equipamentos 
necessários ao combate e prevenção a incêndios, de acordo com normas e 
exigências do cberj.

9.7. sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o empreendi-
mento será dotado de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, 
conforme
norma.
9.8. sistema de segurança: cftv – será entregue tubulação seca para 
instalação de sistema de circuito fechado de tv, de acordo com projeto 
específico, com controle na portaria do edifício.
10. observaÇÕes fInaIs
10.1. conforme cláusula específica do instrumento de promessa de compra 
e
venda, os tópicos abaixo relacionados serão objeto de rateio entre os
adquirentes das unidades, na proporção de suas respectivas frações ideais 
de
terreno:
10.1.1. os custos com ligações definitivas de serviços públicos (água, 
esgoto,
luz, força, gás e telefone) do empreendimento são de estimativa
impossível antes dos respectivos serviços serem, nas épocas próprias,
quantificados e orçados pelas empresas concessionárias. por essa razão,
tais custos não se acham incluídos no preço pactuado. quando
conhecidos pela outorgante, serão esses custos rateados, à medida em
que forem ocorrendo, entre todos os subscritores de unidades autônomas
do empreendimento, na proporção de suas respectivas frações ideais de
terreno, obrigando-se o(s) outorgado(s) ao reembolso, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data da respectiva comunicação. são eles:
10.1.1.1. medidores de gás, luz e água.
10.1.1.2. taxas, emolumentos, orçamentos de concessionárias ou
empresas de serviços públicos, despachante, serviços de
credenciados, ligações, enfim, quaisquer pagamentos para
obtenção, aprovação, cadastramento e instalação de serviços
definitivos de energia elétrica, rede de abastecimento de água, rede
de esgotos sanitários e pluviais, gás, telefones, combate a incêndio e
outros que venham a ser necessários ao perfeito funcionamento da
edificação.
10.1.1.3. “vault”, câmara subterrânea, transformadores e/ou outros



Fundada em 1977, a W3 teve origem no desenvolvimento 

de empreendimentos de alto padrão na zonal sul carioca. 

Inicialmente restrita aos segmentos residencial e comercial, 

a empresa também adquiriu expertise no desenvolvimento 

de shopping centers e hotéis. Seletividade na escolha 

dos terrenos, simplicidade e foco no trabalho são os 

pilares da filosofia da empresa. A W3 acredita que o 

principal diferencial no mercado imobiliário sempre será 

a localização. Uma localização especial aliada a um 

projeto diferenciado são determinantes para a liquidez e 

valorização do imóvel no longo prazo. 
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