


Condomínios sustentáveis e inteligentes. 

O novo urbanismo é uma realidade em 

Anápolis por meio da EA3, a nova marca 

da família EBM.
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Daqui de cima
a vista é outra.
A vida também.

C O N D O M Í N I O  H O R I Z O N T A L  F E C H A D O

RI: R-7, matrícula nº 92.385 Anápolis/GO



Com fácil aceso ao centro da cidade e uma vista privilegiada, 

morar aqui vai te proporcionar uma sensação diferente de tudo 

o que você já viu.

Viva Anápolis de
um lugar inédito:
de cima.

B R  -  0 6 0 ,
K M  8 8

T E R R E N O S  A  P A R T I R  D E 

-360M2*-

Foto aérea com aplicação da implantação

Foto aérea de localização com a implantação aplicada. A imagem de representação não garante a escala real. A loteadora, poderá, a seu exclusivo critério, destacar do loteamento uma área destinada a desenvolvimento por terceiros de 

um mall ou qualquer outro tipo de empreendimento, portanto, a informação quanto à implantação de mall constante das peças publicitárias é uma expectativa de melhoria para o empreendimento e não será realizada pela loteadora. 



Espaço EBM_________________  10 min

Jóquei clube________________  05 min

Atacadão___________________  06 min

City posto__________________  06 min

01

02

03

04

Brasil Park Shopping__________  12 min

Parque Ipiranga______________  10 min

Bairro Anapolis City___________  08 min

Colegio São Francisco_________  10 min

05

06

07

08

Acesso fácil e rápido
a vários pontos da cidade.

Mapa ilustrativo sem escala.



Iluminação em LED 

Arquitetura contemporânea 

Acesso de serviço isolada  

do acesso social 

Acesso exclusivo para 

moradores e visitantes 

Recepção com piso

em porcelanato

Condomínio com muro  

e gradil

Portaria com sistema de 

monitoramento por câmera

•

•

•

•

•

•

•

Portaria
Perspectiva artística do ambiente Portaria. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas. A vegetação 

que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte. As áreas comuns do condomínio podem sofrer alterações pois ainda não foram aprovadas 

pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo. O monitoramento e o funcionamento dos seus equipamentos serão mediante à contratação da empresa de monitoramento feita pelo condomínio.



Ciclofaixa para bicicletas

Pista de caminhada/corrida

Sinalização horizontal 

com distância de percurso

•

•

•

Ciclofaixa e pista de corrida
Perspectiva artística do ambiente Ciclovia e Pista de Corrida. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências 

técnicas. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte.  As áreas comuns do condomínio podem sofrer alterações pois ainda 

não foram aprovadas pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.



Praça de eventos

Pergolado

Desenho artístico no piso

Espaço para food truck/ 

exposição

•

•

•

Perspectiva artística do ambiente Praça de Eventos. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas.  

A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte. As áreas comuns do condomínio podem sofrer alterações pois ainda não foram 

aprovadas pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.



Praça de lazer

Atividades físicas ao ar livre

Reunir os amigos

Ter mais bem-estar

Design orgânico

•

•

•

•

Perspectiva artística do ambiente Praça de Lazer. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas. A 

vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte. As áreas comuns do condomínio podem sofrer alterações pois ainda não foram 

aprovadas pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.



Lazer e praças posicionadas de 

forma estratégica

•

Casa da árvore
Perspectiva artística do ambiente Casa da Árvore. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas. A 

vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte. As áreas comuns do condomínio podem sofrer alterações pois ainda não foram 

aprovadas pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.



Academia ao ar livre

Mesa de ping-pong

Barras fixas

Box de concreto para exercícios

•

•

•

Perspectiva artística do ambiente Academia ao ar livre. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas.

A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte. As áreas comuns do condomínio podem sofrer alterações pois ainda não foram 

aprovadas pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.



Acesso Clube
Perspectiva artística do ambiente Acesso Clube. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas.

A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte. As áreas comuns do condomínio podem sofrer alterações pois ainda não foram 

aprovadas pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.

Vinhas Clube

Espelho d’água

Porcelanato 

Iluminação em LED 

Cobertura vazada

•

•

•

•

L A Z E R ,  E S P O R T E  E  S A Ú D E



Clube vista geral

Piscina adulta com borda infinita

Deck de madeira 

Quiosque com churrasqueira com acesso para o campo de futebol 

Quiosque com churrasqueira com vista para a piscina 

•

•

•

•

Perspectiva artística do ambiente Clube Vista Geral. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas. . Será entregue um espaço com previsão para a 

execução das quadras de tênis, de peteca e areia. A responsabilidade e decisão de execução será do condomínio. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte. A responsa-

bilidade e decisão de execução será do condomínio. As áreas comuns do condomínio podem sofrer alterações pois ainda não foram aprovadas pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo. 

*Medida Aproximada.

Áreas de lazer
com mais de
23 mil m2*



Piscina adulto com deck molhado
Perspectiva artística da Piscina adulto com deck molhado. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências 

técnicas. . Será entregue um espaço com previsão para a execução das quadras de tênis, de peteca e areia. A responsabilidade e decisão de execução será do condomínio. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na 

entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte. As áreas comuns do condomínio podem sofrer alterações pois ainda não foram aprovadas pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.

Piscina adulta com borda infinita

Deck de madeira 

Piscina infantil

•

•

•

Diversão

para a família.

Em todos os sentidos.



Quiosque com churrasqueira
Perspectiva artística do ambiente Quiosque com churrasqueira. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências 

técnicas. . Será entregue um espaço com previsão para a execução das quadras de tênis, de peteca e areia. A responsabilidade e decisão de execução será do condomínio. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na 

entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte. As áreas comuns do condomínio podem sofrer alterações pois ainda não foram aprovadas pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.

Piso cimentício

Bancada em granito

•

•

Harmoniza

perfeitamente com

amigos ao redor

da mesa.



Quadras e playground
Perspectiva artística do ambiente Quadras e Playground. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas. 

. Será entregue um espaço com previsão para a execução das quadras de tênis, de peteca e areia. A responsabilidade e decisão de execução será do condomínio. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na entrega do em-

preendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte. As áreas comuns do condomínio podem sofrer alterações pois ainda não foram aprovadas pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.

Quadra poliesportiva 

Campo de futebol society

Playground

•

•

•

Espaços

que incentivam

o movimento.



Lazer para todas as idades

 

Praça com árvores frutíferas 

Bancos para descanso

•

•

•

Pra brincar não vai

ter tempo ruim.

Playground
Perspectiva artística do ambiente Playground. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas. . 

Será entregue um espaço com previsão para a execução das quadras de tênis, de peteca e areia. A responsabilidade e decisão de execução será do condomínio. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na entrega do 

empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte. As áreas comuns do condomínio podem sofrer alterações pois ainda não foram aprovadas pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.



Piso vinílico

Pé direito duplo

Iluminação em LED

Vista panorâmica

•

•

•

•

Faz bem pro corpo,

faz bem pra alma.

Fitness
Perspectiva artística do ambiente Fitness. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas. . Será 

entregue um espaço com previsão para a execução das quadras de tênis, de peteca e areia. A responsabilidade e decisão de execução será do condomínio. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na entrega do em-

preendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte. As áreas comuns do condomínio podem sofrer alterações pois ainda não foram aprovadas pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.



Varanda com vista 

panorâmica da cidade 

Pé direito duplo 

Parede em pele de vidro

Piso cimentício

•

•

•

•

Onde qualquer

encontro vira festa.

Salão de festas
Perspectiva artística do ambiente Salão de Festas. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas.  A 

responsabilidade e decisão de execução será do condomínio. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte.

As áreas comuns do condomínio podem sofrer alterações pois ainda não foram aprovadas pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.



Piso vinílico

Parede folha de vidro

Iluminação de LED

Pé direito duplo

•

•

•

•

Todos os motivos

para ser feliz.

Sempre.

Salão de jogos
Perspectiva artística do ambiente Salão de Jogos. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas. A 

responsabilidade e decisão de execução será do condomínio. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte. As áreas comuns 

do condomínio podem sofrer alterações pois ainda não foram aprovadas pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.



Pé direito duplo

Piso em porcelanato

Iluminação LED

•

•

•

O melhor espaço

para a melhor época

da vida.

Brinquedoteca
Perspectiva artística do ambiente Brinquedoteca. Imagem meramente ilustrativa. Mobília e decoração serão entregues apenas nas áreas da piscina, salão de festas e academia e não será entregue conforme as imagens. A alocação de elementos estruturais pode variar de acordo com as exigências técnicas. . 

Será entregue um espaço com previsão para a execução das quadras de tênis, de peteca e areia. A responsabilidade e decisão de execução será do condomínio. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na entrega do 

empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte. As áreas comuns do condomínio podem sofrer alterações pois ainda não foram aprovadas pela prefeitura. Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.



1 - Portaria

2- Piscina adulto com borda infinita e deck molhado

3- Salão de festas

4- Fitness

5- Brinquedoteca 

6- Sala de jogos 

7- Churrasqueiras 

8- Campo Society 

9- Quadra Poliesportiva 

10- Playground 

11- Fitness Outdoor

12- Pista de Caminhada/Ciclofaixa

13- Praça de Eventos

14- Espaço de convivência

15 - Pet Place

16- Pista de Skate

17- Casa da Árvore

18- Rampa de escalada

19- Espaço para piquenique

20- Mata Nativa

Implantação

Quadra Lotes

1 8

2 25

3 18

4 24

5 30

6 37

7 31

8 27

9 20

10 16

11 16

12 19

13 20

14 25

15 18

16 12

01

08

13

20

05

17

03

10

15

07

02

09

14

14
14

06

18

19

04

11

16

12

Mapa ilustrativo sem escala. Foto aérea de localização com a implantação aplicada. A imagem de representação não garante a escala real.



Área de Preservação Permanente, 

com Mata Nativa Preservada;

Praças de Lazer

totalmente arborizadas;

Quiosques com

árvores frutíferas;

Desenvolvimento da obra de maneira 

sustentável com reaproveitamento de 

materiais, terraplenagem acompanhando 

a declividade do terreno diminuindo 

as movimentações de material e 

interferências ao meio ambiente;

Sustentabilidade

A vegetação que compõe o paisagismo retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e não será entregue conforme a mesma. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte.



EXPERIÊNCIA EXPERIÊNCIA

37 16 CIDADES

PLANTAS INOVADORAS

2,5 MILHÕES 897 MILHÕES

160

8

15 MIL 500

ANOS DE MERCADO COM EMPREENDIMENTOS ENTREGUES

QUE SEGUEM TENDÊNCIAS MUNDIAIS

DE M² CONSTRUÍDOS EM VGV CONSIDERANDO AS 
UNIDADES A SEREM LANÇADAS 
NOS PRÓXIMOS DOIS ANOS

EMPREENDIMENTOS
ENTREGUES

LANÇAMENTOS 
PREVISTOS PARA OS 
PRÓXIMOS DOIS 
ANOS

UNIDADES ENTREGUES FUNCIONÁRIOS

MAIS DE

MAIS DE MAIS DE MAIS DE

Residencial Garden - Anápolis

Fotos reais do local

A EA3 Urbanismo surgiu em 2013 a partir de 

uma joint venture entre os grupos Água Santa 

e EBM Desenvolvimento Imobiliário.



Material de uso exclusivo do corretor, sujeito a alterações. Decoração, equipamentos, mobiliário e objetos de decoração a serem entregue conforme memorial descritivo e contrato de venda. 
Imagens meramente ilustrativas. RI: R-7, matrícula nº 92.385 Anápolis/GO.


