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Prezado cliente,  

Para que você tenha uma experiência ainda mais incrível, a Rio Ave desenvolveu, 
junto com seu corpo técnico, além da opção de planta do tipo padrão, mais 2 versões 
de plantas do tipo customizadas, assim você poderá analisar a que mais se adéqua 
ao seu estilo de vida e da sua família. 

Dessa forma, buscamos proporcionar uma maior praticidade no processo de 
customização do seu apartamento. customização do seu apartamento. 

Além das opções acima, se você ainda precisar customizar alguns pontos específicos 
do seu imóvel, apresentaremos as diretrizes do processo de customização, para que 
você possa deixar seu apartamento do jeito que deseja, dentro das normas 
construtivas.

ÉÉ fundamental que você leia com atenção todas as informações constantes neste 
documento e compartilhe com seus familiares e arquitetos, se assim entender como 
necessário. Abaixo, descrevemos em um breve fluxograma, as principais etapas do 
processo de customização:

PROCESSO SIMPLIFICADO DE CUSTOMIZAÇÃO (MACRO PROCESSO)

Apresentação

Reunião de 
Customização

01/2021 

Apresentaremos o 
processo de 

customização (Rio Ave).

Escolha da planta e 
layout pretendido 

            
05/04/2021 

             
OO cliente deverá entregar 
o Termo de Definição de 

Planta e Layout 
preliminar para análise 

e aprovação.

Envio do Projeto Final 
de Customização

A partir de 09/2021

O cliente deverá enviar 
o projeto final de 
customização.
Atenção para as 

datas limite de envio.datas limite de envio.

Aprovação de 
orçamento e 
projetos

Após análise do seu 
projeto, a Rio Ave 

apresentaráapresentará o orçamento 
em até 30 dias para que
você possa validar.

Gestão da 
Customização

A Rio Ave fará a 
customizaçãocustomização de acordo 
com o projeto, cabendo 
ao cliente cumprir suas 
obrigações relacionadas 
a projetos e materiais.
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Importante! 

• O processo de customização contempla as modificações nos projetos de 
arquitetura, elétrica, hidráulica, iluminação, dados, voz, gás, climatização e 
revestimentos. 

•• Ao longo de todo o processo, deverão ser observadas as diretrizes contidas no 
MANUAL DE CUSTOMIZAÇÃO, considerando os requisitos técnicos, operacionais e 
comerciais (Anexo 1).

• Para assegurar a melhor experiência do cliente, a Rio Ave trabalhará com todo 
empenho para que as fases e datas pactuadas sejam cumpridas, e esperamos que 
você também possa contribuir para que isso ocorra, atendendo aos marcos 
estabelecidos.

•• O primeiro passo desse processo é a definição do tipo de planta escolhida pelo 
cliente. O cliente deverá observar com atenção as orientações, premissas e prazos 
desse processo de customização. FIQUE ATENTO!

• Os projetos disponibilizados pela Rio Ave não poderão ser utilizados para outro fim 
que não seja a customização dos apartamentos, sob pena da lei de proteção da 
propriedade intelectual.

Em caso de dúvidas, nossa equipe está totalmente disponível 
através dos seguintes canais: através dos seguintes canais: 

Relacionamento com cliente - Jamile Soeiro 
Telefone: (81) 2128-7395 | E-mail: sac@rioave.com.br 
Endereço: Rua Professor Aloísio Pessoa de Araújo, 75 – 14º Andar – Boa Viagem. 
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 9h às 17h 
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Manual de Customização
• Manual de customização do cliente:

Visando obedecer a critérios técnicos, operacionais e comerciais que o empreendimento 
requer, apresentaremos neste documento todas as diretrizes de customização que 
devem ser observadas por você, cliente, e arquiteto de sua escolha. É importante 
informar que algumas dessas diretrizes constarão no manual do proprietário que será 
entregue oportunamente para você, e que também deverão ser observadas após a 
entrega do seu apartamento. entrega do seu apartamento. 

Ressaltamos que todos os projetos serão analisados e aprovados segundo esses 
critérios objetivando assegurar um processo construtivo seguro e transparente para 
todos. 

Neste manual você encontrará as seguintes informações:
1. Detalhamento do passo a passo do processo de customização; 
2. Informações gerais da customização; 
3.3. Orientações de envio e aprovação de projetos; 
4. Disposições finais.

• 1 DETALHAMENTO DO PASSO A PASSO DA CUSTOMIZAÇÃO

Como simplificado na carta de apresentação, detalhamos o passo a passo do processo 
de customização para que você possa entender em que momento do processo se 
encontra e quais ações e prazos deverão ser observados e atendidos. 
Deste modo, considerando o descrito abaixo, observe os seguintes pontos de atenção.

• 1.1• 1.1 Escolha da planta e customização pelo cliente

Mantendo todo o padrão de qualidade e atendimento que você já conhece, buscando te 
proporcionar um encantamento ainda maior no processo de construção do seu imóvel, a 
Rio Ave desenvolveu além da opção de planta do tipo padrão, mais duas plantas do tipo 
customizadas (Anexo 1) cujos layouts acompanham as tendências do mercado. 
OferecemosOferecemos essa facilidade para que você possa dar prosseguimento ao seu projeto 
dentro de uma solução completa, com o aproveitamento máximo de espaço e conforto, e 
que melhor se adéque ao seu estilo de vida. 
As duas plantas serão formadas por um conjunto de projetos de arquitetura, elétrica, 
hidráulica, gás e ar-condicionado apropriados para cada uma das duas situações, o que 
dispensará sua preocupação em contratar um profissional para te auxiliar nesse 
momento.momento. Propomos essa facilidade pensando em toda praticidade e comodidade que 
essas opções trarão para você e seus familiares. No termo de definição de plantas, serão 
apresentados os custos referentes às opções customizadas do tipo 1 e 2. 
No anexo 1, apresentaremos as opções de plantas e seus respectivos layouts. 
Para que isso possa ser finalizado e validado, você deverá apresentar até 05/04/2021 o 
Termo de Definição de Planta com a opção escolhida devidamente assinada para que 
seja possível a Rio Ave organizar seus processos internos. 
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Manual de Customização
Importante!

Caso a opção escolhida seja fazer uma customização de sua preferência, será 
necessário um investimento inicial no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) 
para confecção de seu orçamento, com direito a duas revisões. 

NessesNesses casos, é primordial que junto ao termo de definição de planta já assinado, 
seja apresentado o Layout Preliminar do seu projeto; pois ele será submetido ao setor 
de projetos da Rio Ave para que seja analisado e validado do ponto de vista técnico e 
operacional.

• 1.2 Projeto Final de Customização

Após aprovação do Layout Preliminar de Customização, você poderá iniciar o 
processoprocesso de detalhamento do projeto executivo junto com o arquiteto de sua escolha 
devendo submeter estes projetos a Rio Ave conforme programação a seguir:

• Apartamentos do 1º ao 10º andar de ambas as torres: envio até dia 01/09/2021  
• Apartamentos do 11º ao 20º andar de ambas as torres: envio até dia 01/10/2021  
• Apartamentos do 21º ao 30º andar de ambas as torres: envio até dia 01/11/2021

EmEm momento oportuno, anterior as datas especificadas acima, a Rio Ave te convidará 
para conhecer os padrões de acabamentos que serão utilizados nas áreas privativas 
do seu apartamento, objetivando contribuir na elaboração do seu projeto final de 
customização. 

• 1.3 Aprovação do Projeto e Orçamento

Após o recebimento dos projetos executivos, a Rio Ave procederá com a análise e 
aprovação deles sobre o aspecto técnico e operacional, e elaborará o orçamento 
referente às customizações adicionais ao projeto para que você possa analisar e referente às customizações adicionais ao projeto para que você possa analisar e 
validar. Esse processo de customização será regido por um contrato de prestação de 
serviço e terá uma nota fiscal de serviço emitida.
O pagamento referente à customização poderá ser realizado por meio de boleto 
emitidoemitido pelo setor financeiro, podendo ser feito à vista ou em 4 vezes reajustadas pelo 
INCC. O projeto customizado será liberado para obra incluir em seu cronograma de 
execução, pois a customização se iniciará com a formalização do contrato de 
prestação de serviço. Devido ao nosso prazo de obra, projetos/especificações 
enviadas após a aprovação e validação do orçamento, não poderão ser aceitas. 
Nesse momento, lembramos mais uma vez, que sua contribuição no cumprimento 
dos prazos de envio de projetos e aprovação de orçamentos é de extrema 
importânciaimportância para que consigamos cumprir com o cronograma físico da obra, que está 
a todo vapor.
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• 2 INFORMAÇÕES GERAIS DE CUSTOMIZAÇÃO 

Como informado anteriormente, caso você escolha customizar seu imóvel, é de 
fundamental importância que você e o arquiteto, leiam essas informações gerais de 
customização. 

• 2.1 Itens que você poderá customizar no seu imóvel: 

• Construção e demolição de paredes das áreas secas;  
•• Alterações de pontos elétricos, dados, voz, gás, ar condicionado;  
• Alterações por modelos similares dos revestimentos de pisos e paredes;  
• Acréscimo de pontos de água, próximos aos pontos existentes.

2.2 Informações Importantes: 

a)a) Projetos Complementares: Caso você opte por realizar alguma intervenção com a 
construtora, será necessário a elaboração de um projeto executivo complementar de 
elétrica, hidráulica e climatização, para que possamos realizar a compatibilização do 
seu projeto de arquitetura com os projetos da obra.   

b)b) Furos na Laje: O prédio será constituído com a tecnologia de lajes protendidas, 
estrutura que minimiza a quantidade de vigas e pilares nos andares, e, portanto, pela 
segurança da estrutura, não será permitido furos adicionais nas lajes, além dos já 
projetados.  

c)c) Áreas Molhadas: As instalações hidrossanitári e impermeabilizações do seu apto 
e das áreas comuns já estão definidas, por isso, ampliações ou criações de novas 
áreas molhadas (banheiros, cozinha e varanda) não poderão ser acrescidas ao seu 
imóvel. No entanto, áreas molhadas podem ser revertidas em áreas secas.  

d) Nichos nos Banheiros (Box): Nas unidades da torre A, 3 de 4 suítes já contemplam 
nichos; e nas unidades da torre B, todas as suítes terão nichos. A quantidade e 
dimensãodimensão de nichos embutidos na alvenaria dentro dos boxes de cada banheiro, leva 
em consideração a limitação estrutural de cada torre; por isso, não será possível a 
alteração, inclusão ou modificação do que já está predefinido.  

e) Shafts: São estruturas fundamentais para manutenção e reparos nas unidades, 
portanto, não poderemos mexer na localização e nem fechar ou dificultar o acesso a 
eles. Estes devem se manter no padrão da construção.     

f) f)  Terceiros na obra: A entrada de fornecedores ou terceiros para execução de 
serviços pretendidos por parte dos clientes, será permitida somente após a entrega 
do empreendimento. Todas as intervenções e reformas fora do processo e controle 
da Rio Ave deverão ser executadas após habite-se e recebimento das chaves da 
unidade.
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g)  Elétrica: Conforme explicado anteriormente, o prédio é constituído com lajes 
protendidas, e por isso existem limitações com relação a quantidade e posição de 
furos na laje; dessa forma não poderemos instalar tomadas de piso, nem colocação 
de pontos elétricos nos pilares.  

h) Tubulação Embutida: Para evitar demolições, retirada de revestimentos e 
manutenções traumáticas, a Rio Ave trabalha com o sistema PEX, que é uma 
tubulaçãotubulação flexível que não fica dentro das paredes, por isso não poderemos executar 
nenhuma tubulação embutida.   

i)  Climatização: Para facilitar a manutenção dos condicionadores de ar e garantir a 
climatização; não poderemos executar dutos de ares-condicionados.   

j)  Forro de Gesso: Devido a questões de logística e controle de execução desse 
serviço, não realizaremos a customização desse item.   

k) k)  Pedras Naturais: Devido a questões de logística e controle de execução desse 
serviço, não realizaremos alterações nas bancadas, soleiras, divibox, ou outros itens 
que envolvam pedras naturais.  

l)  Revestimentos: Aplicações de revestimentos especiais (pastilhas, azulejos, 
vinílicos, pedras naturais, juntas secas e 3d), alterações de tamanho e paginações 
especiais deverão ser realizadas por você (cliente), após o recebimento da unidade.    

m) m)  Portas: Portas diferenciadas, assim como todos os outros itens de marcenaria, 
deverão ser realizadas após a entrega da unidade.    

n)  Louças e Metais: Diferentes do padrão deverão ser instaladas após a entrega da 
unidade.

• 2.3 Gestão dos Materiais  

Caso esteja previsto no plano de reforma da unidade a substituição de revestimentos, 
o material deverá ser entregue na obra, dentro do prazo acordado. A Rio Ave se 
responsabilizaráresponsabilizará pelo armazenamento e aplicação do revestimento, mas não se 
responsabilizar pela qualidade ou lote do material recebido. Iremos inspecionar o 
material, conforme Nota Fiscal e especificação do projeto, caso haja algum problema, 
informaremos a intercorrência para que o cliente possa resolver via sistema de 
comunicação. 
AlgunsAlguns dos materiais que não forem utilizados, por escolha do cliente ou devido ao 
projeto de arquitetura aprovado, serão devolvidos em sua forma bruta, não podendo 
ser gerado nenhum crédito financeiro. Os materiais que poderão ser devolvidos são: 
porcelanatos, louças, metais e portas.
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• 2.4 Informações Adicionais 

a) O serviço de customização só será permitido para unidades adimplentes.   

b) De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018, é vedado 
o compartilhamento de documentos como projetos complementares, desta maneira: 
ProjetoProjeto elétrico, projeto hidrossanitário, entre outros, deverá sempre ser precedido de 
autorização do respectivo autor do projeto, defensor dos respectivos direitos autorais, 
em obediência às disposições legais previstas.    

c) Ocorrendo impossibilidade na concessão do alvará de “Habite-se” da unidade 
imobiliária, em razão estritamente das obras de reforma ora contratadas, o cliente 
assume inteira e exclusiva responsabilidade pela respectiva regularização junto aos 
órgãos municipais competentes.  

d)d) A Rio Ave não realiza compra de materiais de acabamentos especificados pelo 
cliente, tais como cerâmica, porcelanato, pastilhas de vidros, louças, metais e etc.   

e) Em caso de desistência ou distrato da unidade imobiliária, o cliente assume todas 
as despesas decorrentes e necessárias para execução do projeto original.

• 3 ORIENTAÇÕES DE ENVIO E APROVAÇÃO DE PROJETOS  

Toda comunicação e movimentação de projetos entre você, arquiteto e construtora, 
deverão seguir conforme as orientações presentes no anexo 2.  
NossoNosso objetivo é garantir a conformidade e o padrão dos envios minimizando 
possíveis equívocos e/ou retrabalhos. Para isso, estamos utilizando uma plataforma 
digital chamada Construcode e, através dela, realizaremos todo o compartilhamento 
de arquivos, eliminando envio de projetos por e-mail. O anexo 2 apresentará a você 
um detalhamento maior sobre as orientações e configurações de envio.

• 4 Disposições Finais 

Todos os projetos e o conteúdo deste manual foram desenvolvidos buscando 
simplificarsimplificar e deixar o procedimento de customização ainda mais prático, para que 
você, cliente, possa desfrutar da incrível experiência de viver o seu sonho junto 
conosco.
Mais uma vez, a Rio Ave agradece a confiança e reafirma o seu compromisso de 
construir futuros e entregar o mais alto padrão de qualidade aos seus clientes. 
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Torre A - Planta Baixa Padrão

Opção de Planta 2 - Torre A

Anexo 1 - Opções de Planta
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Torre A - Planta Baixa Customizada Tipo 1
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Opção de Planta 2 - Torre A

Anexo 1 - Opções de Planta



Torre A - Planta Baixa Customizada Tipo 2
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Opção de Planta 2 - Torre A

Anexo 1 - Opções de Planta



Torre B - Planta Baixa Padrão
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Opção de Planta 2 - Torre A

Anexo 1 - Opções de Planta



Planta B - Planta Baixa Customizada Tipo 1

Opção de Planta 2 - Torre A

Anexo 1 - Opções de Planta
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Planta B - Planta Baixa Customizada Tipo 2
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Opção de Planta 2 - Torre A

Anexo 1 - Opções de Planta



Anexo 2 - Orientações de Envio | Construcode

• ANEXO 2 - ORIENTAÇÕES DE ENVIO

Neste guia, você encontrará as informações referentes a toda a comunicação e 
movimentação de projetos entre você, cliente e arquiteto, e a Construtora.
 
ComCom o objetivo de garantir a conformidade e a padronização necessárias para a 
gestão dos projetos, e minimizar erros e possíveis retrabalhos, utilizaremos uma 
plataforma digital de gestão de projetos chamada Construcode. O compartilhamento 
de arquivos será feito nesta plataforma, eliminando o envio de projetos por e-mail.

AATENÇÃO: Não serão aceitos projetos enviados via e-mail.  Nosso setor de projetos 
está à disposição para esclarecimento de dúvidas e apoio nesse processo que será 
importante para todos. Disponibilizaremos as plantas base separadas por disciplinas 
com as nomenclaturas, legendas, carimbo e padronizações já definidas.  
As configurações de layers ficarão a critério de cada escritório de arquitetura 
contratado.  As legendas poderão ser complementadas conforme a necessidade 
específica de cada projeto. 

AATENÇÃO: Sempre que houver revisão na prancha, os trechos alterados deverão ser 
destacados por meio de revclouds (nuvens). Preencher o quadro de revisões acima 
do carimbo, com a indicação dos itens que foram alterados. Ao incluir a planta 
revisada no Construcode, as alterações também deverão ser discriminadas e será 
necessário subir a revisão do documento no momento da inclusão do projeto.

Todos os projetos complementares dos apartamentos padrão das torres A e B estarão 
disponíveis no Construcode para download e acesso as informações. 
OsOs arquivos de projetos precisam ser nomeados pelos responsáveis técnicos dos 
clientes de customização antes de serem cadastrados em nosso Sistema de 
Gerenciamento de Arquivos – CONSTRUCODE, conforme padrão e orientações 
abaixo.

PADA – Projeto Alameda Brunehilde Trajano
CUST – Customização

BB
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Anexo 2 - Orientações de Envio | Construcode

• 1 DESCRIÇÃO DOS PROJETOS:

• 1 PLANTA DE ARQUITETURA (LAYOUT)
NOME DO ARQUIVO: PADA_CUST_ARQA_PE_000_TXAPTZZZZ-R00 
DESCRIÇÃO: Planta com indicação do layout aprovado com disposição do 
mobiliário.   

• 2 PLANTA DE REFORMA (CONSTRUIR E DEMOLIR)
NOME DONOME DO ARQUIVO: PADA_CUST_REFO_PE_000_ TXAPTZZZZ -R00 
DESCRIÇÃO: Planta com indicação de construir e demolir das alvenarias e drywall 
com base na planta escolhida no anexo 5. Nesta planta, deverá constar um quadro 
de esquadrias, com as dimensões das folhas de porta.   

• 3 PLANTA BAIXA DE ELÉTRICA, DADOS E VOZ
NOME DO ARQUIVO: PADA_CUST_IELEIDVI_PE_000_ TXAPTZZZZ -R00 
DESCRIÇÃO:DESCRIÇÃO: Planta baixa com indicação de todos os pontos elétricos, rede, antena, 
CFTV, sonorização, infra seca e etc. Diferenciar com cores os pontos existentes, 
relocados, removidos e novos. OBS: Para qualquer alteração nesse quesito se faz 
necessário um projeto executivo de elétrica,  dados e voz com a empresa 
responsável pelos projetos complementares do prédio contratada pela construtora.    

• 4 PLANTA DE ILUMINAÇÃO
NOME DO ARQUIVO: PADA_CUST_ILUM_PE_000_ TXAPTZZZZ -R00 
DESCRIÇÃO:DESCRIÇÃO: Planta baixa com indicação dos pontos de iluminação, inclusive 
arandelas, interruptores e circuitos. OBS: Qualquer alteração nesse quesito se faz 
necessário um projeto executivo de elétrica, dados e voz com a empresa responsável 
pelos projetos complementares do prédio contratada pela construtora.  

 • 5 PLANTA DE HIDROSANITÁRIA
NOME DO ARQUIVO: PADA_CUST_IHID_PE_000_ TXAPTZZZZ -R00 
DESCRIÇÃO:DESCRIÇÃO: Planta baixa com indicação dos pontos de água quente, água fria e 
esgoto (inclusive ralos e drenos de ar-condicionado). 

OBS: Esse item não pode ser alterado do padrão, esgotos, ralos e peças sanitárias, 
ficando apenas permitido adição de pontos de água fria e quente próximo aos 
existentes. 

OBS2: Qualquer alteração nesse quesito se faz necessário um projeto 
executivoexecutivo de hidráulica com a empresa responsável pelos projetos complementares 
do prédio contratada pela construtora.
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Anexo 2 - Orientações de Envio | Construcode

• 6 PLANTA DE GÁS
NOME DO ARQUIVO: PADA_CUST_IGAS_PE_000_ TXAPTZZZZ -R00 
DESCRIÇÃO: Planta baixa com indicação dos pontos de gás.   

• 7 PLANTA DE CLIMATIZAÇÃO
NOME DO ARQUIVO: PADA_CUST_IARC_PE_000_ TXAPTZZZZ -R00 
DESCRIÇÃO: Projeto de ar-condicionado, com indicação de cargas, modelos de 
equipamentos, dutos e drenos. equipamentos, dutos e drenos. 
OBS: Existindo alteração, adição ou mudança de sistema de climatização é 
obrigatório fazer um projeto executivo específico com a construtora.

 • 8 PLANTA DE PAGINAÇÃO
NOME DO ARQUIVO: PADA_CUST_PAGI_PE_000_ TXAPTZZZZ -R00 
DESCRIÇÃO:DESCRIÇÃO: Planta com paginação de piso, com a indicação de partida, tipo e 
modelo dos revestimentos, soleiras, cor e espessura dos rejuntes. Elevações das 
paredes de todos os ambientes revestidos: banheiros, lavabo, cozinha e área de 
serviço, com a indicação de partida, tipo e modelo dos revestimentos, cor e 
espessura dos rejuntes. Essa planta deverá ser exclusivamente para indicação da 
paginação do revestimento, e não serão aceitas plantas com elevação do mobiliário 
ocultando os trechos de revestimento.

• 2 PASSO A PASSO DE ACESSO AO CONSTRUCODE

• 1 Fazendo Cadastro e Login 
• 1.1 A Rio Ave vai adicionar seu e-mail à obra Customizações Alameda Brunehilde 
Trajano no Construcode, você receberá um e-mail para iniciar seu cadastro.
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• 1.2 Caso queira acessar o Construcode em outro momento após o cadastro, entre 
no site da Rio Ave, www.rioave.com.br – CLIENTES e clique no link Alameda 
Brunehilde Trajano. Você será direcionado para efetuar o login.
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• 1.3 Insira seu login que é seu e-mail cadastrado em nossas bases e a senha que 
você criou no seu cadastro e clique em LOGIN novamente.

• 1.4 Agora já podemos te dar boas-vindas ao ConstruCode.

• 2 Acessando o Construcode

• 2.1 Essa é a tela inicial do Construcode.
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• 2.2 Clique em Customização Alameda Brunehilde Trajano, e em seguida clique no 
Anexo 1 para acessar as plantas padrão dos apartamentos das torres A e B, que 
deverão ser utilizadas como base para customização.  Os projetos complementares 
também estarão disponíveis.

• 3 Baixando o Documento
•3.1•3.1 Na aba de DOCUMENTOS, clique na seta pra baixo para baixar o arquivo e 
usá-lo.

• 4 Fazendo o Logout
• 4.1 Clique no ícone do usuário no canto superior direito da tela:    
• 4.2 Clique em Logout para sair do seu login no CC.

•• 4.3 O setor de projetos da Rio Ave estará disponível para tirar todas as dúvidas do 
seu arquiteto em relação ao sistema, basta entrar em contato através do e-mail ou 
telefone: projetos@rioave.com.br | 81. 2128-7395. 

• 4.4 Em breve vocês receberão uma atualização do 
passo a passo de como incluir projetos no Construcode.  
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