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As cores, perspectivas, fotos e demais imagens deste impresso têm caráter meramente ilustrativo por se tratar de um bem a ser construído. Os móveis e acessórios ilustrados nos apartamentos não 
são parte integrante do contrato, nem dos apartamentos à venda. Os móveis e equipamentos que integram as áreas comuns do empreendimentos encontram-se listados no memorial descritivo 
específico. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. Na entrega da obra, essa vegetação poderá apresentar 
diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico do empreendimento. Incorporação devidamente registrada em matrícula no Segundo Ofício de Registro de Imóveis 
de Fortaleza-CE. Alvará de Construção Nº:  456/2013.



A Novaes Engenharia é como um ateliê. Um ambiente criativo, onde se prioriza a alta qualidade, que produz cuidadosamente 

em pequena escala e para clientes exigentes. A inovação constante, o esmero e a sustentabilidade formam o DNA da empresa. 

Seus empreendimentos são exclusivos, construídos cuidadosamente por profissionais de renome que assinam cada etapa da obra, 

da planta baixa ao paisagismo, das fundações ao acabamento. São projetos inteligentes, sustentáveis e elegantes. 

E, assim como obras de arte, são feitos para pessoas de muito bom gosto.

Com esmero, inovação 

e sustentabilidade construir 

o seu bem morar.

Ser a melhor opção 

do mercado imobiliário 

pela geração de valor.

Confiança, alegria, excelência 

técnica, prudência, 

transparência, relacionamento, 

valorização das pessoas, 

liderança pelo exemplo e 

integridade.

Missão

Visão

Valores

"Novaes Engenharia é uma 
empresa que leva a seriedade 
e a sustentabilidade no seu 
DNA, fortemente 
comprometida com 
a qualidade e resultado 
duradouro de suas ações."

Marcos Casado
 Diretor do Green Building Council
Brasil

“Ao engenheiro foi dada 
a missão de solucionar 
o que o homem mais 
necessita: o abrigo das 
intempéries, as soluções 
de transporte nesta aldeia 
global, a produção de bens, 
a melhoria dos processos. 
Enfim, a melhoria na 
qualidade de vida. 
E vocês (Novaes) bem 
representam isto.”

Roberto Sérgio
Presidente do Sinduscon - CE

"Conheci Marcos Novaes 
no início de sua caminhada 
como engenheiro, quando 
desenvolvia um excelente 
trabalho na construção civil 
no Ceará. Já o admirava por 
sentir que ali residia um 
grande potencial, como 
engenheiro e cidadão. Ele dava 
os seus primeiros passos para 
o início de sua grande carreira, 
reinventando as novas práticas 
construtivas, tornando-se um 
ícone em sua área. 
Com o passar dos tempos, 
desejou tornar-se dono de seu 
próprio negócio e partiu para 
o seu vôo solo e com "instinto 
animal" de empresário bem 
aguçado e uma notável 
capacidade e inteligência, 
passou a destacar-se como 
uma nova força da indústria 
da construção em nosso 
Estado. Por sua capacidade 
política e sua capacidade 
de atrair pessoas foi levado, 
por unanimidade, à presidência 
da Coopercon. Marcos Novaes 
consolida a cada dia 
sua posição pelo espírito 
de homem que realiza."

Beto Studart
Empresário

“A construção civil brasileira 
eleva seu nível com a Novaes 
Engenharia, comandada pelo 
engenheiro Marcos Novaes, 
um profissional à frente do seu 
tempo, reconhecido pela sua 
grande capacidade de inovação 
e gestão empresarial. Bom para 
o Brasil, melhor ainda para 
o Ceará, que passa a contar 
com uma empresa moderna, 
conectada com 
a sustentabilidade e com 
a geração de valor para seus 
clientes”

Roberto de Souza
Um dos maiores pensadores 
da engenharia do Brasil
Presidente do CTE – Centro 
de Tecnologia de Edificações

“Marcos Novaes é um 
admirável líder empreendedor, 
ético, que, além de respeitável 
profissional, possui elevada 
qualidade como ser humano. 
Com um projeto inovador, 
ofereceu o melhor de si para 
a construção 
e desenvolvimento da Novaes 
Engenharia. Parabéns, Novaes 
Engenharia, uma empresa 
sólida, estruturada 
e compromissada com 
a geração de valores para seus 
parceiros e clientes".  

Apolo Scherer
Presidente do CRECI 15a 
Região/Ceará
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Nossa marca
Ao longo desse folder, 

você vai encontrar esse 
triângulo com as letras "i" 

e "N". A letra "i" sinaliza 
que, nesse lugar, há uma 

inovação e o "N" é a digital 
da Novaes. Indicam, 

sempre, novas ideias 
elaboradas, pesquisadas e 
desenvolvidas para gerar 
valor, ao seu bem morar.

A marca da inovação, sempre.
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Tudo isso e mais: um filho exemplar, pai presente e amigo 

dos amigos. Pode-se dizer ainda que o nosso caro Aníbal 

também era um autêntico bon vivant, no melhor sentido 

da expressão. Sabia viver a vida, com responsabilidade, 

mas bem vivida. E foi a partir desta essência que o Plaza 

de Aníbal foi concebido. Um lugar não apenas para morar, 

mas para viver. E viver bem, de verdade.

Aníbal, homônimo do grande general 

que ousou enfrentar, e venceu, os romanos, 

era um grande e também ousado 

empresário cearense do ramo 

de automóveis. Além da justa homenagem, 

suas principais características como 

liderança, credibilidade e equilíbrio 

justificam a escolha de Aníbal como nome 

deste surpreendente empreendimento. 

Aníbal da Rocha Barroso, que também 

foi fazendeiro, é filho do ilustre pioneiro 

na venda de automóveis multimarcas 

no Ceará, José Liberato Barroso, o “Xara”. 

Graças à liderança nas vendas em toda 

região e à influência de Liberato Barroso, 

o Estado do Ceará foi homenageado pela 

marca francesa SIMCA, batizando um de 

seus modelos fabricados no Brasil: o SIMCA 

Jangada.  Empresário bem-sucedido, 

inteligente, ousado e empreendedor. 

  A tradição é um ótimo
ponto de partida para inovar.

“Homenagear nossa 

família foi um ato 

muito gentil da 

Novaes Engenharia, 

nós estamos muito 

honrados com isso.”

Liberato Barroso Neto, 
ex-proprietário do terreno, 

atual cliente e parceiro da Novaes 
Engenharia - Abril 2013*.
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Marcos Novaes, 

empreendedor “apaixonado 

pela vida, pela família 

e pelos amigos”, professor 

e engenheiro formado 

pela Universidade Federal 

do Ceará, Mestre em 

Engenharia de Produção 

pela Universidade Federal 

da Paraíba e maratonista, 

por vocação, está à frente 

desta primorosa obra, 

trazendo consigo 23 anos 

de experiência na 

incorporação e construção 

de alto padrão. 

Nesta equipe de peso, 

os nomes dos arquitetos  

O Plaza de Aníbal 

revoluciona os conceitos 

do mercado imobiliário 

pelo bom gosto e esmero 

em cada mínimo detalhe. 

Seu projeto é assinado 

por personalidades 

de reconhecida qualificação 

técnica, artística, cultural 

e socioambiental, 

como cada empreendimento 

da Novaes exige. 

José e FranciscoHissa, 

reconhecidos internacionalmente, 

surgem como ícones no projeto. 

Para o sucesso do Plaza de Anibal, 

a eles juntou-se outro grande nome, 

que também deixa sua marca: 

Sérgio Santana. 

Maior paisagista do Brasil, Sérgio 

começou a estudar o assunto na 

Louisiana State University, nos Estados 

Unidos. Decidiu, então, estender sua 

estada no país e se formar arquiteto 

de paisagem, profissão que ainda 

era desconhecida nacionalmente. 

Sérgio Santana também trabalhou 

com o paisagista Burle Marx no Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro e agora 

assina este exclusivíssimo projeto.

Construção sem economia de talento.

As
 im

ag
en

s 
ve

ic
ul

ad
as

 s
ão

 m
er

am
en

te
 il

us
tr

at
iv

as
.

Marcos Novaes, 

empreendedor “apaixonado 

pela vida, pela família 

e pelos amigos”, professor 

e engenheiro formado 

pela Universidade Federal 

do Ceará, Mestre em 

Engenharia de Produção 

pela Universidade Federal 

da Paraíba e maratonista, 

por vocação, está à frente 

desta primorosa obra, 

trazendo consigo 23 anos 

de experiência na 

incorporação e construção 

de alto padrão. 

Nesta equipe de peso, 

os nomes dos arquitetos  

O Plaza de Aníbal 

revoluciona os conceitos 

do mercado imobiliário 

pelo bom gosto e esmero 

em cada mínimo detalhe. 

Seu projeto é assinado 

por personalidades 

de reconhecida qualificação 

técnica, artística, cultural 

e socioambiental, 

como cada empreendimento 

da Novaes exige. 

José e FranciscoHissa, 

reconhecidos internacionalmente, 

surgem como ícones no projeto. 

Para o sucesso do Plaza de Anibal, 

a eles juntou-se outro grande nome, 

que também deixa sua marca: 

Sérgio Santana. 

Maior paisagista do Brasil, Sérgio 

começou a estudar o assunto na 

Louisiana State University, nos Estados 

Unidos. Decidiu, então, estender sua 

estada no país e se formar arquiteto 

de paisagem, profissão que ainda 

era desconhecida nacionalmente. 

Sérgio Santana também trabalhou 

com o paisagista Burle Marx no Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro e agora 

assina este exclusivíssimo projeto.

Construção sem economia de talento.

As
 im

ag
en

s 
ve

ic
ul

ad
as

 s
ão

 m
er

am
en

te
 il

us
tr

at
iv

as
.





Avenida Heráclito Graça
Travessa Heráclito Graça
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Ginásio Paulo Sarasate

Aldeota
Av. Heráclito Graça, 1246

Central de Vendas Aldeota: (85) 3046 0123 e (85) 3055 0123

100   Nascente
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Praça Bárbara de Alencar

No melhor da Aldeota, em frente a uma praça.
Nem seu melhor sonho era tão bem localizado.

Venha viver no coração da cidade, 

com toda infraestrutura que só 

a Aldeota pode oferecer. 

Em frente a uma praça bem cuidada 

e urbanizada, próximo a           escolas, 

faculdades,            bancos, 

           supermercados,            pet shops,            

padarias,            restaurantes,            

           hospitais e clínicas,           igrejas,

shoppings,           comércio diversificado,           

          creches,           academias,           

lavanderias e mais uma infinidade 

de facilidades que você só encontra 

na Aldeota. A localização é perfeita, 

entre as ruas Idelfonso Albano, Bárbara 

de Alencar, Barão de Aracati e a Avenida 

Heráclito Graça, ao lado do Ginásio 

Paulo Sarasate. Valorize sua vida, seu 

lugar é aqui, no Plaza de Aníbal.
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acesso ao estacionamento

Mais de 30 ítens
de lazer e serviços.

Todas as áreas comuns 
equipadas e decoradas.

LAZER 

• Piscina adulto com raia

• Deck molhado

• Piscina infantil

• Ducha

• Solarium

• Quadra poliesportiva

• Jardim Sensorial

• Jardins

• Áreas de estar

• Deck gourmet com:
  Churrasqueira
  Forno de pizza
  Chopeira

• Salão de festas adulto

• Salão de festas infantil

• Playground

• Kid’s place

• Redário

SERVIÇOS 

• Hall social ambientado

• Home office com wc

• Guarita blindada com eclusa, espera 

 e circuito integrado de TV

• Vaga para visitante

• Vaga para automóveis híbridos

• Sala da administração do condomínio

COBERTURA

• Sky Fun com:
  Pub tipicamente londrino
  Salão de jogos
  Jardim na cobertura
  Espaço gourmet
  Churrasqueira
  Forno de pizza

• Sky Health com: 
  Sala de massagem 
  Sauna
  Academia
  Jacuzzi

"O jardim sensorial é uma ideia fantástica. Construímos uma situação que atraí, 
com aromas e cores fortes, muitos pássaros e borboletas. Um detalhezinho 
no conjunto do projeto valoriza o todo."  Sérgio Santana - Abril de 2013*

Pavimento lazer
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  Inovação Novaes
Jardim Sensorial      
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  Inovação Novaes
Jardim Sensorial      



Inovação Novaes
Salão de festas infantil
Um espaço temático projetado 
em escala para as crianças 
equipado, inclusive, com sanitários 
pequenos e totalmente 
integrado ao kid’s place 
e ao playground.

A gente leva lazer tão a sério 
que convidou o melhor paisagista do Brasil

para projetar o Plaza de Aníbal.

“Fazer paisagismo com inteligência é fazer através da inovação, através do uso de materiais de uma maneira que não foi exaurida antes. 

É o uso de plantas e acabamentos que, ao longo do tempo, tornam-se ainda melhores.”  Sérgio Santana  Abril de 2013*

Aqui é a Praça Bárbara de Alencar,
fica entre a Heráclito Graça e o seu 

Plaza de Aníbal, totalmente integrada 
ao paisagismo do prédio.

Perspectiva artística do pavimento lazer
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Toda vez que seus amigos marcarem um encontro,
não estranhe, vão querer que seja na sua casa.

Você, na churrasqueira, conversando com amigos. A chopeira, como deve estar: geladíssima. Ao seu lado, a piscina infantil, separada da piscina 

com raias, claro. Ambas ensolaradas. Você vê seus �lhos, assiste ao jogo na quadra e está ao lado do salão de festas. Tudo isso acontece 

no terceiro andar, na companhia da copa das árvores da Praça Bárbara de Alencar. Assim é a área de lazer do Aníbal: integrada, inteligente 

e completa. Tudo foi pensado para que você possa, nesse domingo de sol, não pensar em mais nada, senão curtir sua família e seus bons amigos.

Perspectiva artística da piscina para adultos com raias, 
piscina infantil, deck gourmet e quadra poliesportiva

Perspectiva artística do deck gourmet com churrasqueira, forno de pizza e chopeira.
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Salão de festas infantil 
completinho!
Totalmente ambientado para as crianças
Vem até com banheirinho, piazinha, privadinha...

“Eu aprendi na faculdade, há alguns 

anos nos Estados Unidos, que Deus 

está nos detalhes. 

Esse é um ditado americano muito 

usado pelos arquitetos ’God is in the 

details’. Então a gente busca que 

cada detalhe seja o melhor possível. 

Eu penso que isso tem tudo a ver 

com a atuação da Novaes.”

Sérgio Santana
Abril 2013* 

Mais uma inovação no seu Plaza de Aníbal.

Perspectiva artística do kid’s place

Perspectiva artística do salão de festas infantil

Perspectiva artística do playground
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Você vai achar as áreas comuns
completamente incomuns.
Salão de festas, home off ice com wc 
e lobby muito bem equipados e decorados

Perspectiva artística do home office

Perspectiva artística do salão de festas

Perspectiva artística do hall de entrada
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SkyPlace
Inovação Novaes
A mais completa, sofisticada
e diversificada área de convívio
numa cobertura em Fortaleza.

512m2 de Lazer e saúde a 70m de altura.

SkyFun
Pode comemorar! Seu Sky Fun conta com: pub inglês temático, sinucas, dardos, 

chopeira, mesa para cartas, poltronas, TV full HD, jukebox e uma decoração 

enebriante. Uma inovação exclusiva da Novaes Engenharia no Nordeste. Para 

um jantar bacana, charmoso, você pode usar o espaço gourmet, cozinhando, 

fazendo pizzas no forno ou, ainda, um churrasco sem igual com a vista da 

cidade, ao lado de um lindo jardim natural suspenso a 70m de altura. 

SkyHealth
Tudo para você ficar em forma e com muito prazer. Seu Sky Health vem com academia 

completa e equipamentos de ponta. Também tem TV full HD mas, provavelmente, você vai 

preferir correr na esteira aproveitando o incrível visual da cobertura. Para relaxar, você 

pode ir para a sala de massagem, pegar uma sauna ou, ainda, contemplar a vista da cidade 

a 70m de altura, deitado na sua jacuzzi. O Plaza de Aníbal foi pensado assim, para que 

você possa desfrutar de lazer e saúde de uma maneira única na cidade.

É exclusividade 
no seu ponto 
mais alto.

Imagem real no local, a 70m de altura, com perspectiva artística do SkyPlace. 
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SkyFun
O primeiro autêntico pub inglês na cobertura.

     Inovação Novaes

Assistir a final do campeonato, reunir os amigos para um jogo de sinuca, 

tomar um chope bem tirado. Aproveite tudo isso num autêntico pub inglês, 

totalmente decorado e com uma vista espetacular da cidade. O Sky Fun é 

exclusividade do seu Plaza de Aníbal. Como se não bastasse, você ainda 

pode fazer um jantar charmoso no espaço gourmet ou se divertir fazendo 

pizzas no forno e um saboroso churrasco no jardim, a 70m de altura. 

Divirta-se, você está no Sky Fun.

Faça a festa, essa 
exclusividade é sua.

SkyFun
     Inovação Novaes

Perspectiva artística do Sky Pub. 

Perspectiva artística da chopeira do Sky Pub.

Perspectiva artística do espaço gourmet. 
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Sky Health
Academia, massagem, sauna e jacuzzi. Tudo com a vista da cobertura.

Você tem motivos de sobra para curtir e f icar em forma.

     Inovação Novaes

Perspectiva artística da jacuzzi e do repouso. 

Perspectiva artística da jacuzzi, repouso e sauna com a vista real a 70m de altura no local. 

Perspectiva artística da academia. 

Sky Health     Inovação NovaesSky Health     Inovação NovaesSky Health
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3  3 
opções de plantas 3  opções de plantas 3  para você escolher3  para você escolher3  opções de plantas 
para você escolher
opções de plantas 3  opções de plantas 3  para você escolher3  opções de plantas 3  

Apartamento padrão, coluna 1

Apartamentos - acabamentos

AMBIENTE PISOS PAREDES TETO

Serviço/Cozinha Cerâmica Cerâmica Latéx PVA
Estar/Jantar Porcelanato Pintura Acrílica Branco Neve Latéx PVA
WC Serviço Cerâmica Cerâmica Latéx PVA
WC Master Cerâmica Cerâmica Latéx PVA
WC 01 Cerâmica Cerâmica Latéx PVA
WC 02 Cerâmica Cerâmica Latéx PVA
Suíte Master Porcelanato Pintura Acrílica Branco Neve Latéx PVA
Suíte 01 Porcelanato Pintura Acrílica Branco Neve Latéx PVA
Suíte 02 Porcelanato Pintura Acrílica Branco Neve Latéx PVA
Quarto de serviço Cerâmica Pintura Acrílica Branco Neve Latéx PVA
Laje Técnica Cerâmica Cerâmica/textura acrílica Latéx PVA
Varanda Suíte Master Porcelanato Cerâmica Latéx PVA
Varanda Gourmet Porcelanato Cerâmica Latéx PVA
Varanda Suíte 02 Porcelanato Cerâmica Latéx PVA
Informações referentes ao apartamento tipo padrão.

Suítes 
+ dependência completa de serviço
+ banheiro na varanda gourmet
 dependência completa de serviço
 banheiro na varanda gourmet
 dependência completa de serviço

Opção gabinete

Opção sala grandeAs opções de plantas, acima retratadas, 
referem-se às unidades da coluna 1

Tão útil que é difícil imaginar 
que ninguém tenha pensado nisso antes.

Apartamentos - áreas privativas

COLUNA 1 ÁREA (m²) COLUNA 2 ÁREA (m²)

Serviço/Cozinha 12,18 Serviço/Cozinha 12,22
Estar/Jantar 25,29 Estar/Jantar 25,15
WC Serviço 2,32 WC Serviço 2,32
WC Master 4,10 WC Master 4,17
WC 01 4,52 WC 01 4,46
WC 02 3,38 WC 02 3,27
Suíte Master 15,24 Suíte Master 14,00
Suíte 01 9,41 Suíte 01 9,35
Suíte 02 11,93 Suíte 02 11,75
Quarto de serviço 3,70 Quarto de serviço 3,70
Laje Técnica 5,13 Laje Técnica 5,13
Varanda Suíte Master 3,07 Varanda Suíte Master 3,09
Varanda Gourmet 8,91 Varanda Gourmet 8,91
  Varanda Suíte 02 1,66
Total 109,18 Total 109,18
Informações referentes ao apartamento tipo padrão.

Banheiro 
na varanda gourmet, 
em todas as unidades. 

        Inovação Novaes
    Banheiro na varanda gourmet 
        Inovação Novaes
    Banheiro na varanda gourmet 
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109,18m²colunas 1 e 2

Serviço/Cozinha
12,18m²

Estar/Jantar
25,29m²

WC Serviço
2,32m²

WC Master
4,10m²

WC 01
4,52m²

WC 02
3,38m² Suíte Master

15,24m²

Suíte 01
9,41m²

Suíte 02
11,93m²

Quarto
de serviço
3,70m²

Laje
Técnica
5,13m²

Varanda
Suíte

Master
3,07m²

Varanda
Gourmet
8,91m²
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109,18m²colunas 1 e 2
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89,55m² e 87,95m² colunas 3 e 4

Um metro pensado 
é bem melhor
que um metro quadrado.

Apartamento padrão, coluna 4

Equipe Novaes:
Rodrigo Freire, Marcos Novaes e Lupércio Gurjão

Opção suíte master plus

Opção sala e suíte grande
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Apartamentos - acabamentos

AMBIENTE PISOS PAREDES TETO

Serviço/Cozinha Cerâmica Cerâmica Latéx PVA
Estar/Jantar Porcelanato Pintura Acrílica Branco Neve Latéx PVA
WC Serviço Cerâmica Cerâmica Latéx PVA
WC 02 Cerâmica Cerâmica Latéx PVA
WC Master Cerâmica Cerâmica Latéx PVA
WC 01 Cerâmica Cerâmica Latéx PVA
Suíte Master Porcelanato Pintura Acrílica Branco Neve Latéx PVA
Suíte 01 Porcelanato Pintura Acrílica Branco Neve Latéx PVA
Suite 02 Porcelanato Pintura Acrílica Branco Neve Latéx PVA
Laje Técnica Cerâmica Cerâmica/textura acrílica Latéx PVA
Varanda Suíte Master Porcelanato Cerâmica Latéx PVA
Varanda Gourmet  Porcelanato Cerâmica Latéx PVA
Informações referentes ao apartamento tipo padrão.

Apartamentos - áreas privativas

COLUNA 3 ÁREA (m²) COLUNA 4 ÁREA (m²) 

Serviço/Cozinha 13,55 Serviço/Cozinha 12,15
Estar/Jantar 21,27 Estar/Jantar 21,27
WC Serviço 2,66 WC Serviço 2,56
WC 02 2,99 WC 02 2,99
WC Master 4,55 WC Master 4,72
WC 01 4,02 WC 01 4,02
Suíte Master 13,58 Suíte Master 13,83
Suíte 01 8,90 Suíte 01 8,90
Suíte 02 5,44 Suíte 02 5,64
Laje Técnica 3,11 Laje Técnica 2,31
Varanda Suíte Master 1,92 Varanda Suíte Master 2,00
Varanda Gourmet 7,56 Varanda Gourmet 7,56
Total 89,55 Total 87,95
Informações referentes ao apartamento tipo padrão.

   

3 Suítes 
+ wc de serviço
+ banheiro na varanda gourmet3  opções de plantas 3  opções de plantas 3  para você escolher3  para você escolher3  opções de plantas 

para você escolher
opções de plantas 3  opções de plantas 3  para você escolher3  opções de plantas 3  

As opções de plantas, acima retratadas, 
referem-se às unidades da coluna 4

     Inovação Novaes
Banheiro na varanda
     Inovação Novaes
Banheiro na varanda

Serviço/Cozinha
13,55m²

Estar/Jantar
21,27m²

WC Serviço
2,66m²

WC 02
2,99m²

WC Master
4,55m²

WC 01
4,02m²

Suíte Master
13,58m²

Suíte 01
8,90m²

Suíte 02
5,44m²

Laje
Técnica
3,11m²

Varanda
Suíte

Master
1,92m²

Varanda
Gourmet
7,56m²

89,55m² e 87,95m² colunas 3 e 4

Um metro pensado 
é bem melhor
que um metro quadrado.

Apartamento padrão, coluna 4

Equipe Novaes:
Rodrigo Freire, Marcos Novaes e Lupércio Gurjão

Opção suíte master plus

Opção sala e suíte grande
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Apartamentos - acabamentos

AMBIENTE PISOS PAREDES TETO

Serviço/Cozinha Cerâmica Cerâmica Latéx PVA
Estar/Jantar Porcelanato Pintura Acrílica Branco Neve Latéx PVA
WC Serviço Cerâmica Cerâmica Latéx PVA
WC 02 Cerâmica Cerâmica Latéx PVA
WC Master Cerâmica Cerâmica Latéx PVA
WC 01 Cerâmica Cerâmica Latéx PVA
Suíte Master Porcelanato Pintura Acrílica Branco Neve Latéx PVA
Suíte 01 Porcelanato Pintura Acrílica Branco Neve Latéx PVA
Suite 02 Porcelanato Pintura Acrílica Branco Neve Latéx PVA
Laje Técnica Cerâmica Cerâmica/textura acrílica Latéx PVA
Varanda Suíte Master Porcelanato Cerâmica Latéx PVA
Varanda Gourmet  Porcelanato Cerâmica Latéx PVA
Informações referentes ao apartamento tipo padrão.

Apartamentos - áreas privativas

COLUNA 3 ÁREA (m²) COLUNA 4 ÁREA (m²) 

Serviço/Cozinha 13,55 Serviço/Cozinha 12,15
Estar/Jantar 21,27 Estar/Jantar 21,27
WC Serviço 2,66 WC Serviço 2,56
WC 02 2,99 WC 02 2,99
WC Master 4,55 WC Master 4,72
WC 01 4,02 WC 01 4,02
Suíte Master 13,58 Suíte Master 13,83
Suíte 01 8,90 Suíte 01 8,90
Suíte 02 5,44 Suíte 02 5,64
Laje Técnica 3,11 Laje Técnica 2,31
Varanda Suíte Master 1,92 Varanda Suíte Master 2,00
Varanda Gourmet 7,56 Varanda Gourmet 7,56
Total 89,55 Total 87,95
Informações referentes ao apartamento tipo padrão.

   

3 Suítes 
+ wc de serviço
+ banheiro na varanda gourmet3  opções de plantas 3  opções de plantas 3  para você escolher3  para você escolher3  opções de plantas 

para você escolher
opções de plantas 3  opções de plantas 3  para você escolher3  opções de plantas 3  

As opções de plantas, acima retratadas, 
referem-se às unidades da coluna 4

     Inovação Novaes
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Perspectiva artística da sala de jantar / estar e varanda gourmet, ao fundo. (coluna1)
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Nunca uma Suíte Master 
fez tão jus a esse nome.Perspectiva artística da suíte master (coluna2).
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Inovação
Novaes

Com o exclusivo banheiro na varanda

você dá mais conforto aos seus convidados.

E, ao mesmo tempo, ganha em privacidade.

Perspectiva artística 
da varanda gourmet, 
com o exclusivo banheiro 
(coluna1).
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Com o exclusivo banheiro na varanda

você dá mais conforto aos seus convidados.

E, ao mesmo tempo, ganha em privacidade.



O grande investimento 
em tecnologias sustentáveis retorna, 
também, sob forma de economia 
no custo do condomínio.

automação 
da iluminação 
nas áreas comuns

      sensores 
de presença

sistema dual flush

hall do subsolo
diferenciado

              medidores 
        individualizados 
de água e gás

louças e metais 
sanitários de baixo 
consumo

coleta seletiva 
de lixo

              sistema 
       de irrigação 
automatizado

vaga para 
veículos
híbridos
ou elétricos 

dispositivos DR

segurança 
integrada

vaga para visitante

               infraestrutura 
       para condicionamento
de ar das áreas comuns

infraestrutura 
       para condicionamento de ar
             nas suítes master, 1 e 2

arejadores
em torneiras

áreas comuns entregues
decoradas e equipadas

         contrapiso
     acústico 
(sala e quartos)

iluminação
decorativa
em leds na
psicina

sistema de 
energia solar e eólica 
(jardim / deck gourmet)

aquecedores 
de água a gás

Diferenciais
do Condomínio

Diferenciais
do Apartamento

A  M A R C A  D A  I N O V A Ç Ã O

A Novaes veio para deixar, na cidade, 

produtos de excelência. Poucos, raros, muito 

bem idealizados e realizados. Quando você 

vir, novamente, esse pin verde em 

localizações extremamente privilegiadas, 

saiba que a Novaes está ali, concentrada, 

junto com os melhores talentos, planejando, 

criando e construindo edificações 

diferenciadas pela inteligência, pela 

inovação e sempre balizada pela 

sustentabilidade para oferecer moradias de 

real qualidade. Aguarde novos lançamentos.
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A Novaes Engenharia 

é membro do Green Building 

Council – Brasil, uma 

entidade mundial 

que regulamenta e incentiva 

a construção de forma 

sustentável. E isto já se reflete 

no Plaza de Aníbal com 

aquecedores de água a gás, sistema de irrigação 

automatizado, sensores de presença, medidores 

individualizados de água e gás, louças e metais 

sanitários de baixo consumo, coleta seletiva 

de lixo e automação da iluminação nas áreas 

comuns. Na prática, o que a Novaes também 

quer é construir um futuro sustentável.

Central de Vendas Aldeota
Av. Heráclito Graça, 1246 - Aldeota 

(85) 3055 0123
(85) 3046 0123 
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A  M A R C A  D A  I N O V A Ç Ã O

Trocamos o metro quadrado pelo metro pensado.

E N T R E G A  E M  D E Z E M B R O  D E  2 0 1 6

NASSER HISSA
ARQUITETOS ASSOCIADOS

sergiosantana
planejamento e
desenho da paisagem

Design de interioresArquitetura Paisagismo

Incorporação e construção

A  M A R C A  D A  I N O V A Ç Ã O

Matriz
Av. Desembargador Moreira, 2800 

Torre Empresarial Santo Amaro - 1º andar

(85) 3044 1234
www.novaesengenharia.com.br

Central de Vendas Aldeota
Av. Heráclito Graça, 1246 - Aldeota 

(85) 3055 0123
(85) 3046 0123 

As cores, perspectivas, fotos e demais imagens deste impresso têm caráter meramente ilustrativo por se tratar de um bem a ser construído. Os móveis e acessórios ilustrados nos apartamentos não 
são parte integrante do contrato, nem dos apartamentos à venda. Os móveis e equipamentos que integram as áreas comuns do empreendimentos encontram-se listados no memorial descritivo 
específico. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. Na entrega da obra, essa vegetação poderá apresentar 
diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico do empreendimento. Incorporação devidamente registrada em matrícula no Segundo Ofício de Registro de Imóveis 
de Fortaleza-CE. Alvará de Construção Nº:  456/2013.


