
    



Lago natural preservado



* Em desenvolvimento.

Bem próximo a Fortaleza e às praias que atraem turistas do mundo inteiro, 
Eusébio tem o melhor Índice de Desenvolvimento Municipal do estado e está 

entre os municípios mais desenvolvidos do Brasil (IFDM-Firjan), ganhando 
destaque crescente pelos investimentos em educação, saúde e segurança.

Lugar ideal para abrigar as inovações do Azur, único residencial da cidade a 
oferecer “walkability”, facilitando o acesso de pedestres e possibilitando

deslocamentos a pé até o centro da cidade. Strip Mall*

Áreas de uso misto*
(Comércio/Serviços/Saúde/Educação)

Barroso Mall 

Rotatória
do Eusébio

Lá na Roça

Cartório

Igreja



Inspirado no conceito de hotel boutique, cada detalhe do Azur contribui 
para uma atmosfera única e memorável. Seja bem-vindo ao loteamento  

fechado que reúne serviços de máxima qualidade com ambientes de 
design surpreendente, integrados à natureza exuberante da região. 

Opções a partir de 420 m2.

Apenas 122 lotes.

Portaria com controle de acesso



Lago natural preservado
com 90.000 m2

Quadras poliesportivas
Conjunto aquático 

Academia com pilates
Espaço gourmet
Salão de festas 

Lake club
Guarderia para SUP,

caiaque e outros

Slackline
Beach tennis 
Beach volley

Ginástica ao ar livre  
Espaço zen 

Espaço de picnic
Playground

Dog park
Criação de peixes 

para pescaria esportiva

Complexo de lazer



Conjunto aquático



Deck molhado Salão de festas



Academia Área de pilates



Dog park Playground para todas as idades



Com paisagismo único e surpreendente, o Azur contempla os cinco 
sentidos. Bosques arborizados florescem o ano inteiro, colorindo 

caminhos que levam a pomares com árvores próprias da 
região para atrair espécies da fauna nativa.

Cada amanhecer no Azur vai ser
um espetáculo da natureza.

Paisagens exuberantes



Os caminhos do Azur estimulam as atividades ao ar livre, como corridas 
 e caminhadas agradáveis por extensas áreas de sombra, além de contar 

com bicicletários, equipamentos de ginástica e praças de apoio integradas 
ao meio ambiente. Tudo para a sua saúde florescer.

Caminhos com bicicletários 
e praças de apoio



A perfeita integração do homem com a natureza também está presente no 
projeto arquitetônico das casas do Azur e no regulamento estruturado por 
arquitetos de renome. Tudo pensado nos mínimos detalhes para manter a 

qualidade urbanística do empreendimento.

Perspectiva artística 
das fachadas

Casas modelo 
B2 Arquitetura



Strip Mall Além de estar cercado de verde, você terá um mall completo de serviços e 
opções de compras para economizar no tempo e esbanjar na qualidade de vida. 
Em outras palavras, no Azur, conforto e praticidade caminham sempre juntos.



Atitudes sustentáveis são a garantia de um futuro melhor. No Azur, utilizamos 
a mais alta tecnologia para oferecer soluções que preservem os recursos 

naturais e recuperem o ecossistema de possíveis danos ocasionados pela ação 
do homem. Proteger a natureza é cuidar do nosso lar.

Incentivo às práticas de 
coleta seletiva

Sistema de reúso de água  
para irrigação

Uso de energia renovável

Espaço Azur: Conheça e surpreenda-se.

Reconhecida no mercado como uma das principais desenvolvedoras de loteamentos e 
comunidades planejadas, a BLD já totaliza mais de 14.000.000 m2 de land bank em projetos 
com atuação direta. Agora, com seu próprio braço de urbanismo, consolida ainda mais sua 

marca e promete reforçar sua participação em projetos sustentáveis e inovadores. 

PAISAGISMO: ARQUITETURA: INTERIORES: URBANISMO:



    

Em atenção às Leis Federais nº 4.591/64, nº 6.766/79 e nº 8.078/90, informamos que todas as características e imagens do empreendimento são meramente ilustrativas, podendo sofrer ajustes a critério dos empreendedores.
 Loteamento aprovado e registrado: R/05-008570 de 07/02/2018 – CRI do Eusébio

Av. Eusébio de Queiroz, 4065 - Eusébio
Agende sua visita: (85) 4111.0011

azurcondominiolago.com.br

EMPREENDIMENTO: PARTICIPAÇÃO:


