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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento represen-
tados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado 
no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações 
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização preliminar de pilares e prumadas 
de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares e prumadas. As 
cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

Loja A – Térreo
Planta humanizada – Loja Varejo (Opção 1) 
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento represen-
tados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado 
no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações 
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização preliminar de pilares e prumadas 
de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares e prumadas. As 
cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

Loja A – Subsolo
Planta humanizada – Loja Varejo (Opção 1) 
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento represen-
tados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado 
no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações 
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização preliminar de pilares e prumadas 
de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares e prumadas. As 
cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

Loja A – Térreo
Planta humanizada – Sugestão sublocação 
apenas do Térreo Loja de Moda (Opção 2) 
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento represen-
tados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado 
no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações 
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização preliminar de pilares e prumadas 
de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares e prumadas. As 
cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

Loja A – Subsolo
Planta humanizada – Escritório (Opção 2) 
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e o empreen-
dimento serão entregues como indicado no memorial descritivo. Esta é uma imagem provisória sujeita a alteração sem aviso prévio.

 Loja A – Subsolo
Perspectiva ilustrada – Food  
Hall (Opção 3)
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento represen-
tados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado 
no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações 
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização preliminar de pilares e prumadas 
de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares e prumadas. As 
cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

Loja A – Térreo
Planta humanizada – Food Hall (Opção 3)
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento represen-
tados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado 
no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações 
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização preliminar de pilares e prumadas 
de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares e prumadas. As 
cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

Loja A – Subsolo
Planta humanizada – Food Hall (Opção 3) 
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e o empreen-
dimento serão entregues como indicado no memorial descritivo. Esta é uma imagem provisória sujeita a alteração sem aviso prévio.

Hall – Pavimentos
Perspectiva ilustrada – Hall do 3º Pavimento
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e o empreen-
dimento serão entregues como indicado no memorial descritivo. Esta é uma imagem provisória sujeita a alteração sem aviso prévio.

Sala 307
Planta humanizada – sugestão 
corretora de investimentos

Sala 307 
Perspectiva ilustrada – sugestão  
corretora de investimentos
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e o empreen-
dimento serão entregues como indicado no memorial descritivo. Esta é uma imagem provisória sujeita a alteração sem aviso prévio.

Sala 309
Planta humanizada – sugestão 
para consultório dermatológico

Sala 309
Perspectiva ilustrada – sugestão  
para consultório dermatológico
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e o empreen-
dimento serão entregues como indicado no memorial descritivo. Esta é uma imagem provisória sujeita a alteração sem aviso prévio.

Sala 310
Planta humanizada – sugestão 
para agência de publicidade

Sala 310
Perspectiva ilustrada – sugestão  
para agência de publicidade
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e o empreen-
dimento serão entregues como indicado no memorial descritivo. Esta é uma imagem provisória sujeita a alteração sem aviso prévio.

Sala 605
Planta humanizada – sugestão  
consultório nutricionista

Sala 605
Perspectiva ilustrada – sugestão consultório nutricionista
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e o empreen-
dimento serão entregues como indicado no memorial descritivo. Esta é uma imagem provisória sujeita a alteração sem aviso prévio.

Sala 607
Planta humanizada – sugestão  
escritório de arquitetura

Sala 607
Perspectiva ilustrada – sugestão  
escritório de arquitetura
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel e o empreen-
dimento serão entregues como indicado no memorial descritivo. Esta é uma imagem provisória sujeita a alteração sem aviso prévio.

Sala 801
Planta humanizada – sugestão  
agência de viagens

Sala 801
Perspectiva ilustrada – sugestão  
agência de viagens
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Áreas (m2)

Salas 6º pavimento

601 
Sala 47,68

Total 47,68

602 
Sala 52,47

Total 52,47

603 
Sala 55,30

Total 55,30

604 
Sala 50,67

Total 50,67

605 
Sala 68,64

Total 68,64

606 
Sala 48,07

Total 48,07

607 

Sala 150,77

Terraço 57,07

Total 207,84

Salas 7º pavimento

701 
Sala 52,37

Total 52,37

702 
Sala 47,78

Total 47,78

703 
Sala 55,30

Total 55,30

704 
Sala 54,17

Total 54,17

705 
Sala 47,78

Total 47,78

706 
Sala 50,51

Total 50,51

707 

Sala 121,81

Terraço 43,94

Total 165,75

Áreas (m2)

Salas 8º pavimento

801 
Sala 49,64

Total 49,64

802 
Sala 52,20

Total 52,20

803 
Sala 50,88

Total 50,88

804 
Sala 50,67

Total 50,67

805 
Sala 51,28

Total 51,28

806 
Sala 48,93

Total 48,93

807 

Sala 39,71

Terraço 8,41

Total 48,12

808 

Sala 52,59

Terraço 31,95

Total 84,54

Salas 9º pavimento

901 
Sala 49,64

Total 49,64

902 
Sala 47,78

Total 47,78

903 
Sala 55,30

Total 55,30

904 
Sala 54,17

Total 54,17

905 
Sala 47,78

Total 47,78

906 
Sala 50,51

Total 50,51

907 

Sala 57,98

Terraço 35,61

Total 93,59

Quadro de áreas privativas Centro Empresarial Luiz Severiano Ribeiro

Áreas (m2)

Loja A A 

Térreo 102,39

1º subsolo 1.006,13

Total 1.108,52

Loja B
Térreo 

Térreo 926,61

Total 926,61

Jirau 
Jirau 242,00

Total 242,00

Loja 201 201
2º pavimento 997,14

Total 997,14

Salas 3º pavimento

301 

Sala 56,01

Terraço 29,03

Total 85,04

302 

Sala 48,56

Terraço 46,59

Total 95,15

303 

Sala 50,88

Terraço 30,02

Total 80,90

304 

Sala 50,67

Terraço 41,93

Total 92,60

305 

Sala 47,45

Terraço 60,46

Total 107,91

306 

Sala 48,07

Terraço 50,57

Total 98,64

307 

Sala 52,56

Terraço 48,32

Total 100,88

308 

Sala 56,76

Terraço 25,14

Total 81,90

309 

Sala 118,93

Terraço 62,88

Total 181,81

310 
Sala 140,90

Total 140,90

Áreas (m2)

Salas 4º pavimento

401 
Sala 52,37

Total 52,37

402 
Sala 47,78

Total 47,78

403 
Sala 55,30

Total 55,30

404 
Sala 54,17

Total 54,17

405 
Sala 47,78

Total 47,78

406 
Sala 50,51

Total 50,51

407 
Sala 47,27

Total 47,27

408 
Sala 55,79

Total 55,79

409 

Sala 75,68

Terraço 16,74

Total 92,42

410 

Sala 106,77

Terraço 65,34

Total 172,11

Salas 5º pavimento

501 
Sala 52,37

Total 52,37

502 
Sala 47,78

Total 47,78

503 
Sala 55,30

Total 55,30

504 
Sala 54,17

Total 54,17

505 
Sala 47,78

Total 47,78

506 
Sala 50,51

Total 50,51

507 
Sala 47,27

Total 47,27

508 

Sala 76,96

Terraço 13,97

Total 90,93

509 

Sala 98,60

Terraço 49,36

Total 147,96

B S ” DB S ” D

70  |  Centro empre sar ial  lu iz  sever iano r ibe iro Centro empre sar ial  lu iz  sever iano r ibe iro |  7 1



A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

4º Subsolo (estacionamento)
Planta humanizada

Soisticação e infraestrutura, no bairro 

mais elegante do Rio de Janeiro.
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

2º Subsolo (estacionamento)
Planta humanizada

3º Subsolo (estacionamento)
Planta humanizada
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

Térreo
Planta humanizada

1º Subsolo Loja A (planta vazia)
Planta humanizada
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

2º pavimento (loja 201)
Planta humanizada

Jirau Loja B
Planta humanizada
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

4º pavimento (salas comerciais)
Planta humanizada

3º pavimento (salas comerciais)
Planta humanizada
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

6º pavimento (salas comerciais)
Planta humanizada

5º pavimento (salas comerciais)
Planta humanizada
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

8º pavimento (salas comerciais)
Planta humanizada

7º pavimento (salas comerciais)
Planta humanizada
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A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os materiais de acabamento representados na planta são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é uma planta provisória 
sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta 
localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas das paredes, pilares 
e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

9º pavimento (salas comerciais)
Planta humanizada
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