


 Fundada em 29 de julho de 2010, a 
Incorporadora Impactos Empreendimentos surgiu 
do espírito empreendedor de seus sócios, que 
após diversos estudos de viabilidade e contando 
com uma boa experiência na área de construção 
civil, sempre embasada em segurança e solidez, 
decidiram transformar o sonho de um negócio 
próprio em realidade. 
 
 



 Construímos bens para fazer Bem! 

 Ser reconhecida como a incorporadora 
de maior credibilidade. 



Dados Técnicos:  
o Início da obra 

10/01/2011 

o Previsão de Entrega 
31/03/2013 

o Entregue 03 meses antes 
do prazo 17/12/2012 

o Dois blocos – 08 
apartamentos – 
aproximadamente 700m² 
de construção. 



Dados Técnicos:  
o Início da obra 10/01/2013 

o Previsão de Entrega 31/09/2014 

o 10 apartamentos – 
aproximadamente 1.600 m² de 
construção. 

o Localizado em Meia Praia – 
Itapema/SC 



Dados Técnicos:  
o Início da obra 01/08/2014 

o Previsão de Entrega 31/05/2016 

o 10 apartamentos – 
aproximadamente 1.550 m² de 
construção. 

o Localizado em Meia Praia – 
Itapema/SC 

 



Dados Técnicos:  
o Início da obra 01/07/2018 

o Previsão de Entrega 31/07/2020 

o 10 apartamentos – 
aproximadamente 1.950 m² de 
construção. 

o Localizado em Meia Praia – 
Itapema/SC 

 





Dados Técnicos:  
o Início da obra 01/01/2020 

o Previsão de Entrega 31/12/2020 

o 45 lotes  

o Localizado em Testo Central– 
Pomerode/SC 

 









Loteamento Eco Garden Residence: 
 

 
 Característica de Condomínio Fechado. 
 Praça pública com 2.228,75 m². 
 Mirante com vista para o Vale. 
 Quadra Poliesportiva. 
 Bicicletário 
 Academia a Céu Aberto 
 Rua Asfaltada 
 Frente do terreno com 15 metros 
 Local privilegiado, com muita natureza. 

 







Infraestrutura: 
 

Para a realização das obras, os padrões de 
qualidade Impactos Empreendimentos são: 
 
 Rede de drenagem – convencional. 
 Rede de distribuição de água. 
 Rede de coleta de esgoto - convencional. 
 Rede de iluminação pública. 
 Rede de telefonia. 
 Meio-fio. 
 Rua Asfaltada 







Dados Técnicos:  

 
oQuantidade de Lotes: 45 Glebas 

oÁrea do Loteamento 44.062,02 m² 

oÁrea Verde do Loteamento: 9.008,32 m² 

o Equipamentos Urbanos: 2.228,75 m² 

oÁrea de Interesse Social: 1.101,57 m² 










