
O empreendimento só será comercializado após o registro do Memorial de Incorporação no Cartório de Registro de Imóveis sob os termos da Lei. Nº 4591/64. Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do memorial 
de incorporação registrado em cartório são meramente ilustrativos e não serão entregues com o imóvel. Por se tratar de material impresso, as imagens deste folheto podem não retratar fielmente as cores, brilhos e reflexos naturais dos materiais presentes no projeto. 

Todas as imagens são meramente ilustrativas, as perspectivas são preliminares e podem sofrer alterações. Impresso em outubro de 2013.

V i v a  e m  u m  re s o r t  e 

m u d e  o  d e s t i n o  d o

s e u  d i a  a  d i a .

V i v a  e m  u m  re s o r t  e 

m u d e  o  d e s t i n o  d o

s e u  d i a  a  d i a .



O novo destino do  seu dia a dia.
Foto ilustrativa.

Mais uma vez a Colmeia criou um projeto que ultrapassa os 

limites da moradia, porque se aproxima do seu sonho: Living 

Resort. Um condomínio de alto padrão, com segurança completa, 

paisagismo exuberante, infraestrutura e lazer dignos de um 

resort internacional. O que já é realidade em empreendimentos 

de luxo em vários países, agora vai pertencer à sua vida em 

uma das regiões que mais se valorizam em Fortaleza, no 

sofisticado bairro das Dunas. Seu próximo e definitivo destino.  
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 Viver nas Dunas é tudo de bom. O seu novo destino fica no sofisticado bairro das Dunas, exatamente para onde caminha a valorização e também uma nova tendência de moradia. 
Fazer parte desse momento do bairro significa construir a sua nova vida no lugar certo, na hora certa.

Igreja N. Sra. de Lourdes.

Faculdade Fanor.

Complexo Empresarial São Mateus.
Mapa ilustrativo sem escala.

Shopping Iguatemi.
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Viver em um resort é ter um dia a dia muito mais seguro, alegre, 

repleto de diversão. São tantas as possibilidades de lazer e de 

esportes, que cada área ganhou um nome específico, temático, 

como acontece nos resorts ao redor do mundo. Comemore a 

chegada do Living Resort à sua vida. Perspectiva artística da guarita com sala de espera e eclusa de segurança.

Viver em um  resort é o máximo.

Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do memorial de incorporação 
registrado em cartório, são meramente ilustrativos e não serão entregues com o imóvel. Por se tratar de material impresso, 
as imagens podem não retratar fielmente as cores, brilhos e reflexos naturais dos materiais presentes no projeto. 
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Perspectiva artística da praça de boas-vindas.

à boa vida em um resort.

Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do memorial de incorporação 
registrado em cartório, são meramente ilustrativos e não serão entregues com o imóvel. Por se tratar de material impresso, 
as imagens podem não retratar fielmente as cores, brilhos e reflexos naturais dos materiais presentes no projeto. 
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A praça de boas-vindas é um convite
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Perspectiva artística da implantação.

Projeto 
paisagístico:

Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do memorial 
de incorporação registrado em cartório, são meramente ilustrativos e não serão entregues com o imóvel. 
Por se tratar de material impresso, as imagens podem não retratar fielmente as cores, brilhos e reflexos 
naturais dos materiais presentes no projeto. 

LIVING KIDS
39- Espaço kids
40-  playground “Em Busca do TEsouro 

pErdido”
62- praça kids
63- praça das BaBás
64- playground “rEfúgio do Tarzan”

LIVING RELAX
19- sauna
20- spa com hidromassagEm
21- Espaço mulhEr
22- massagEm do Espaço mulhEr
30- rEdário

LIVING FRIENDS
25- praça da amizadE
26- rEcanTo do BEm ViVEr

27- praça dos aromas
28- rEcanTo dos amorEs
29- loungE dE conTEmplação com 

EspElho d’água
35- EsTar dE conTEmplação
37- rEcanTo dos namorados
42- rEcanTo do BEm-QuErEr com palapas
45- rEcanTo dos joVEns
47- rEcanTo da mEdiTação
65- rEcanTo do sossEgo
77- praça TEEn 

LIVING HAPPY
23- Espaço gourmET
24- apoio ao gourmET

31- homE cinEma
32- lan housE
36- jogos joVEm
41- churrasQuEira gourmET 

E pizza placE
48- aTEliê das arTEs
51- salão dE fEsTas
52- apoio a fEsTas
66- apoio a jogos
67- salão dE jogos 
70- Espaço loungE
71- Espaço family
72- TErraço gourmET
73- Espaço cluB
74- apoio ao cluB

de lazer. Áreas comuns totalmente equipadas e decoradas.
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Quase 17 mil metros quadrados de terreno, com mais de 80 itens
01- porTE cochèrE
02- acEsso para VEículos
03- guariTa com sala dE EspEra E
 Eclusa dE sEgurança
04- praça da chEgada com EspElhos 

d’água
05- praça dE Boas-Vindas
06- BoulEVard principal
15- praça dE acEsso ao Edifício mykonos
18- hall do Edifício mykonos
33- praça dE acEsso ao Edifício 

sanTorini
34- hall do Edifício sanTorini
43- casa dE gás 
49- praça dE acEsso ao Edifício rodEs
50- hall do Edifício rodEs
68- praça dE acEsso ao Edifício crETa
69- hall do Edifício crETa
81- lixEira

LIVING AcQUA
07- piscina infanTil
08- solário
09- solário soBrE dEck molhado
10- piscina adulTo
11- spa na piscina com jaTos dE 

hidromassagEm
12- piscina com raia dE 50 mETros
13- duchas
14- Bar dE apoio à piscina com 

churrasQuEira gourmET 
E pizza placE

LIVING NATURE
38- Espaço zEn
44- praça da foguEira
46- TúnEl pErfumado
57- praça dos saBorEs

60- praça das jaBuTicaBEiras
61- praça das florEs
80- EcoTrilha 

LIVING AcTIVE
16- apoio ao fiTnEss
17- fiTnEss
53- Espaço fiTnEss
54- fiTnEss ao ar liVrE
55- Quadra EsporTiVa
56- rEcanTo dos EsporTEs
58- pErgolado dE apoio ao EsporTE
59- Quadra dE Tênis
75- Espaço Box
76- EspiriBol
78- arEna dE manoBras
79- míni half pipE

Pegar sol todo dia, entrar na água todo dia, fazer esporte todo dia. Aqui a rotina tem o seu lado bom.

ED. CRETA ED. RODES ED. MYKONOS ED. SANTORINI



Perspectiva artística da cascata.

Felicidade do tamanho do oceano: de todos os sete.

Perspectiva artística do parque aquático.

FLAP LATERAL



Perspectiva artística da praça da fogueira.

Perspectiva artística da ecotrilha com recanto da meditação.

Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do memorial de incorporação registrado em cartório, são meramente ilustrativos e não serão entregues com o imóvel. Por se tratar de 
material impresso, as imagens podem não retratar fielmente as cores, brilhos e reflexos naturais dos materiais presentes no projeto. 

Perspectiva artística do túnel perfumado.

Caminhos feitos de
flores, sombras, 

aromas. A vida em 
um resort é cheia de 

descobertas.

Estar em contato com a natureza é uma maneira de estar 

em contato consigo mesmo. Ouvir o ruído gostoso da água, 

das fontes e espelhos d’água, o canto dos pássaros, sentir 

o aroma de flores e frutos sob a sombra de árvores. Cada 

praça, cada recanto do seu resort foi criado para proporcionar 

experiências únicas. Experimente mais esse privilégio.

Foto ilustrativa.
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Perspectiva artística 
da praça da fogueira.

Perspectiva artística 
da praça da praça da 

jabuticabeira.



Alegria, Alegria, Alegria.

Foto ilustrativa.

Perspectiva artística do playground Em Busca do Tesouro Perdido.

Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do memorial de incorporação 
registrado em cartório, são meramente ilustrativos e não serão entregues com o imóvel. Por se tratar de material impresso, 
as imagens podem não retratar fielmente as cores, brilhos e reflexos naturais dos materiais presentes no projeto. 

Perspectiva artística do espaço kids.

Perspectiva artística do playground Refúgio do Tarzan.

Viver em um resort é permitir que as crianças possam 
brincar livres e à vontade. Todo dia um mundo de 

alegria em forma de atividades lúdicas e esportivas 
está à disposição no imenso “quintal” de casa.
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DECORADAS.



Foto ilustrativa.

Esportes radicais, ginástica, jogos. Como todo 
bom resort, aqui quem escolhe como quer 

passar o tempo é você.

Opções de esportes, 
lazer e de atividades 

ao ar livre. Para 
você exercitar a sua 

liberdade de escolha.

Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do memorial de incorporação 
registrado em cartório, são meramente ilustrativos e não serão entregues com o imóvel. Por se tratar de material impresso, 
as imagens podem não retratar fielmente as cores, brilhos e reflexos naturais dos materiais presentes no projeto. 

Perspectiva artística do espaço fitness.

Perspectiva artística da arena de manobras com arquibancada.
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DECORADAS.



Perspectiva artística do espaço club.

Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do memorial de incorporação registrado em 
cartório, são meramente ilustrativos e não serão entregues com o imóvel. Por se tratar de material impresso, as imagens podem não 
retratar fielmente as cores, brilhos e reflexos naturais dos materiais presentes no projeto. 

Perspectiva artística do espaço gourmet.
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Foto ilustrativa.

Perspectiva artística do salão de jogos jovens.

Espaços 
incríveis para 
compartilhar 

momentos 
inesquecíveis 

com os amigos.

Para as festas e comemorações, vários 
ambientes originais. Um para cada momento, 

tem até clube com pista de dança, para você 
exercitar a alegria da vida.

Perspectiva artística do salão de festas adulto.



Foto ilustrativa.

Perspectiva artística do spa com hidromassgem.

Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do memorial de incorporação 
registrado em cartório, são meramente ilustrativos e não serão entregues com o imóvel. Por se tratar de material impresso, 
as imagens podem não retratar fielmente as cores, brilhos e reflexos naturais dos materiais presentes no projeto. 

Originalidade em 
tudo, para cada dia 

ser sempre diferente.

Nada como um delicioso spa em casa, com hidromassagem e muitos momentos de relaxamento. 

Perspectiva artística do ateliê de artes.

ÁREAS COMUNS
ENTREGUES 

EQUIPADAS E 
DECORADAS.



Hall de entrada grandioso, digno de um resort.

Foto ilustrativa.Perspectiva artística do hall do edifício Santorini.

Imponente hall de entrada com pé-direito duplo e um projeto de 

arquitetura de interiores que prioriza o uso de espelhos e materiais 

nobres. Chegar em casa vai ser sempre um acontecimento.

Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do memorial de incorporação 
registrado em cartório, são meramente ilustrativos e não serão entregues com o imóvel. Por se tratar de material impresso, 
as imagens podem não retratar fielmente as cores, brilhos e reflexos naturais dos materiais presentes no projeto. 
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Um ambiente que toda a família adora, 
para encontros com amigos ou mesmo para 

um café com sabor da brisa da manhã. 
A varanda gourmet * é generosa, tanto em 

tamanho quanto em criatividade. 

Perspectiva artística da varanda gourmet da torre Creta.
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Deliciosa varanda com direito 
 a uma vista de cartão postal.

Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do memorial de incorporação 
registrado em cartório, são meramente ilustrativos e não serão entregues com o imóvel. Por se tratar de material impresso, 
as imagens podem não retratar fielmente as cores, brilhos e reflexos naturais dos materiais presentes no projeto. 



Paisagens deslumbrantes 
também do lado de dentro.

Os ambientes sociais do seu apartamento 
refletem o estilo de vida de quem escolheu viver 

em um resort: são amplos, originais e integrados. 
Para você transformar uma simples reunião em 

família num inesquecível acontecimento.

Perspectiva artística do living da torre Creta.

Os móveis, objetos, materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do memorial de incorporação 
registrado em cartório, são meramente ilustrativos e não serão entregues com o imóvel. Por se tratar de material impresso, 
as imagens podem não retratar fielmente as cores, brilhos e reflexos naturais dos materiais presentes no projeto. 
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Daniel Arruda & Isidro Vilela,
projeto arquitetônico. 

O Living Resort foi projetado dentro dos mais modernos conceitos 

de arquitetura. A fachada contemporânea, com suas linhas retas, 

confere imponência ao empreendimento. Tem a personalidade de 

resort residencial, que prioriza a segurança e a qualidade de vida 

de seus moradores.

Racine Mourão, 
arquitetura de interiores das áreas comuns.

Os ambientes privativos do Living Resort foram criados para 

oferecer o máximo de conforto, sofisticação e aconchego. As 

áreas comuns, cuidadosamente planejadas, seguem uma linha de 

design mais moderno. Nesse projeto, viver rodeado de natureza 

não é um conceito, mas uma realidade que prioriza o bem-estar de 

moradores e convidados.

Benedito Abbud, 
projeto paisagístico.

A concepção cuidadosa do paisagismo objetiva proporcionar conforto, lazer e 

segurança a moradores que buscam tranquilidade em um local especial de Fortaleza. 

A forte presença da água e os jardins exuberantes proporcionam uma identidade 

própria ao empreendimento, envolvendo e valorizando os edifícios. A infraestrutura 

completa de lazer e de entretenimento atende  às necessidades e aos sonhos 

de toda a família. Playgrounds e recantos para diferentes faixas etárias, áreas 

sombreadas para relaxamento, gazebos gourmet para reunir os amigos, quadras 

de tênis e poliesportiva, além de um encantador complexo aquático, com raia de 

50 metros, integrado à natureza. O paisagismo propõe ambientes que exaltam os 

cinco sentidos, do som da água à cor das flores, da sombras das árvores às plantas 

aromáticas e frutíferas. Clima de aconchego e de bem-estar perene. Um verdadeiro 

oásis para desfrutar de muito lazer ao ar livre.

A arte de criar ambientes de resort. Tudo fica mais divertido quando sua família conta com tecnologia e segurança

Conforto

Comodidade

Modernidade

Paisagismo

Gerador para atender às áreas 
comuns.

Infraestrutura para medição individual 
de água e de gás dos apartamentos 
e das áreas comuns.

Infraestrutura para aquecedor de passagem 
a gás nos banheiros sociais.

Infraestrutura pronta para instalação de 
minicentral de ar-condicionado, tipo air 
split, nas suítes e gabinetes.

Elevadores sociais com ar-condicionado.

Infraestrutura para sistema de fornecimento 
de água mineral.

Infraestrutura para CFTV nos 
apartamentos.

Infraestrutura para sistemas de áudio  
e vídeo nos apartamentos.

Infraestrutura para automação 
da iluminação, som e vídeo 
nos apartamentos.

Áreas comuns entregues equipadas 
e decoradas.

Infraestrutura e churrasqueira.

Bacia com eco flush.

Personalização da unidade (opcional).

Irrigação automatizada de jardins.

Segurança

Portaria com vidros blindados, 
sala de espera e eclusa de 
segurança, social e de serviço.

Sensores de barreira com feixes 
infravermelhos instalados nos 
muros externos.

Circuito fechado de TV com 
câmeras para controle de 
acesso de pessoas.

Sensores de presença nos halls.

Utilização de espécies nativas 
na composição dos jardins.



Há 33 anos ajudando você a construir o seu próprio mundo.

Mais do que construir empreendimentos residenciais e comerciais, ajudamos milhares de pessoas a construir projetos de vida, 

com responsabilidade social e ambiental e, principalmente, um rigoroso compromisso com a satisfação plena do cliente.  A 

excelência empresarial faz da Colmeia uma das mais respeitadas empresas do país, reconhecida pela competência e pela 

qualidade dos projetos, que se transformam em referências de patrimônios valorizados, tanto para clientes como para investidores. 

No mercado cearense, onde está localizada a matriz, essa excelência tem mantido a nossa liderança há anos, graças também 

às parcerias com os melhores profissionais, como arquitetos, paisagistas, técnicos, e à conquista das principais certificações e 

prêmios. Sabemos que um imóvel é mais do que um produto, é o lar, o local de trabalho, do comércio, da expansão urbana, o 

bem maior que faz toda a cidade. A Colmeia está no todo, ela não apenas abriga o mel, que é produto da vida, mas também 

ajuda as pessoas a alçar seus voos e a realizar sonhos.

• Mais de 2 milhões de metros quadrados construídos até junho de 2013, nas cidades de Fortaleza (CE), Natal (RN), Manaus (AM) e Campinas (SP). 

• Empresa participante do programa de Qualidade Total desde 1998. • Certificada no ISO 9001 desde 2001. • Certificada no Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional, PBQP-H, desde 2004.

PARceIROs:

Parceiros: ParticiPação:

Incorporação e construção:
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