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NOME DO EMPREENDIMENTO 

Sinhá Ana 
CONDOMÍNIO 



DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

• Quer ter bem-estar? More no que é seu! 

 
O Condomínio Horizontal Sinhá Ana foi conceitualmente 
projetado para proporcionar sensação de bem-estar e conforto. 
Com acesso exclusivo de entrada, totalmente murado e com 
área de lazer dimensionada para atender à demanda 
quantitativa e qualitativa dos moradores e visitantes, ele nos 
transmite a sensação visual de condomínio fechado, 
possibilitando a priorização da segurança. Com 104 lotes 
residenciais, todos com 200 m2, este empreendimento destaca-
se pela sua excelente localização, na entrada da cidade, com 
acesso direto à PE-270, que liga o munícipio de Buíque às demais 
cidades da região.  

 



LOCALIZAÇÃO 

Fonte:  Google Earth 

Sinhá Ana 
CONDOMÍNIO 

Local: Buíque-PE 
Área : 4,0 hec 

O Condomínio 
Horizontal 
Sinhá Ana 
destaca-se 

pela sua 
excelente 

localização, na 
entrada da 
cidade, no 
bairro Frei 

Damião, com 
acesso direto à 

PE-270, que 
liga Buíque às 

demais 
cidades da 

região. 



CARACTERISTICAS DO LOCAL 

LOCAL DO TERRENO 
 
Município: Buíque 
 
Estado: Pernambuco 
 
Distância: 285 Km da capital Recife 
 
Área territorial: 1.347,648 km2 

 

Populção: 52.105 hab (IBGE/2010) 
 

Densidade Demográfica: 38,66 hab/km2 

 

Bioma: Caatinga 
 
Clima: Tropical Chuvoso, com verão seco 
 
IDH: 0,575 (médio – PNUD/2000) 
 
PIB: R$ 206 610, 879 mil (IBGE/2008) 
 
PIB per capita: R$ 3.939,00 (IBGE/2008) 



HISTÓRIA : Buíque-PE 

Buíque está localizado em Pernambuco, a 285 km do 
Recife. Quem nasce em Buíque é buiquense. Possui 
uma população de mais de 50 mil habitantes e sua 

área é de 1.348 km². O início do povoamento na região 
se deu por volta de 1752, nesta época se chamava 
Campos de Buíque. Sendo fundada pelo fazendeiro 
Félix Paes de Azevedo, que ao decidir viver ali, logo 

mandou construir uma capela dedicada a São Félix de 
Cantalice, E em torno desta surgiu o povoado. 

 
Em 11 de dezembro de 1795, foi criado o distrito de 
Vila Nova de Buíque. Posteriormente foi elevada à 
categoria de vila a 12 de maio de 1854 e tornou-se 

município autônomo em 01 de abril de 1893. 
Finalmente, ganhou título de cidade em 26 de maio de 
1904. Sua economia é baseada na pecuária leiteira e 

na agricultura. 
 

No setor de turismo a cidade oferece diversas 
atrações, como o Vale do Catimbau, que é o segundo 
maior parque arqueológico do Brasil e o terceiro sítio 
arqueológico indígena do País, este atrai estudiosos, 

turistas e adeptos dos esportes radicais à suas 
cavernas, canyons e sítios arqueológicos com 

inscrições rupestres. 
 

Uma curiosidade sobre a cidade é a de que o escritor 
Graciliano Ramos viveu parte da infância no local.  

Igreja São Félix - Centro 

Vale do Catimbau 

Bandeira do Munícipio 



EVOLUÇÃO POPULACIONAL : Buíque 
Fonte – IBGE Cidades 



EVOLUÇÃO POPULACIONAL : Buíque 
Fonte – IBGE Cidades 

ano população
crescimento 

anual % 

1991 38.123 -

1996 38.406 0,15%

2000 44.169 3,75%

2007 49.937 1,87%

2010 52.105 1,45%



PIRÂMIDE ETÁRIA : Buíque 
Fonte – IBGE Cidades 



PIRÂMIDE ETÁRIA : Buíque 
Fonte – IBGE Cidades 



POPULAÇÃO URBANA x RURAL : Buíque 
Fonte – IBGE Cidades 



PIB : Buíque 
Fonte – IBGE Cidades 



DESCRIÇÃO DAS ÁREAS 

O novo empreendimento da Sollom foi projetado para que você e sua família invistam 
em morar bem. Por isso, contará com diversos itens de lazer e segurança para toda a 
família e amigos; assim, todos terão o maior prazer em residir no Condomínio 
Horizontal Sinhá Ana. 

 

O empreendimento é constituído por duas quadras distintas e harmoniosamente 
integradas, conforme figura abaixo: 

 

 



DESCRIÇÃO DAS ÁREAS 

O condomínio toma forma através da implantação das vias projetadas. A partir delas, nasce a principal via de 
acesso do empreendimento, que leva aos lotes, aos lotes residenciais, à área verde de lazer e ao condomínio. 
A quantificação dos lotes e a metragem quadrada correspondente a cada um seguem na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

A área privativa dos lotes corresponde a 52% da área total do empreendimento. O saldo de 48% é composto 
pelo sistema viário, por um conjunto de área verde e área de lazer, conforme da dos abaixo: 

 

• Área do empreendimento: 40.000 m2 (100%). 

• Área dos lotes: 20.800 m2  (52%). 

• Área de circulação interna: 10.602,16 m2 (26,5%). 

• Áreas verdes E comuns: 8.597,84 m2 (21,5%). 

 

As vastas áreas verdes e comuns refletem diretamente a importância dada pela Sollom aos seus 
empreendimentos, tanto no aspecto de ambiente sustentável como no aspecto social. Aqui você investe, vive 
bem e ainda ajuda o meio ambiente! 

 

 

QUADRA QUANTIDADE MEDIDA ÁREA DO LOTE ÁREA DA QUADRA 

Quadra A 52 10 m x 20 m 200 m
2
 10.400 m

2
 

Quadra B 52 10 m x 20 m 200 m
2
 10.400 m

2
 

 



PROJETO - Levantamento Topográfico                           
Planialtimétrico  



PROJETO – Planta Baixa 



PROJETO – Visão 3D 



PROJETO – Visão 3D 
Guarita de Segurança 



INFRAESTRUTURA 

Condomínio Horizontal Sinhá Ana, com 104 lotes, ocupa 52% da área total do 
empreendimento, com guarita de segurança, vias totalmente pavimentadas, energia 
elétrica, água e área de lazer.  

Sua área de Lazer  contará com infraestrutura para diversas modalidades esportivas e 
lazer para atividades físicas, com quadras poliesportivas, churrasqueiras, pista de 
cooper, academia, playground,  sala de jogos e salão de festa. 

 

 

Imagens meramente ilustrativas 



OUTDOOR  



ANDAMENTO DA OBRA 

Os nossos clientes e investidores, poderão acompanhar o andamento  da obra on-line, 
atráves do nosso flickr (www.flickr.com/photos/sollom). 
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