
 Diferenciais  

O Reserva da Lagoa possui: projeto paisagístico com sistema de irrigação 
automatizado, caixas de descarga com duplo acionamento nos apartamentos, 
metais (torneiras) com regulador de vazão, torneiras dos WC’s das áreas 
comuns com temporizador, sensor de presença com iluminação eficiente nas 
áreas comuns, WiFi nas áreas comuns, fontes renováveis de energia - painéis 
solares, guarita elevada e blindada com controle de acesso 24 horas, portão de 
acesso com eclusa e acionamento elétrico, sistema de segurança e 
monitoramento com câmeras e sensores de barreira, sistema de antisucção nas 
piscinas e bike sharing.  

Projeto  

O Reserva da Lagoa é incomparável em todos os sentidos.  Com a melhor área 
de lazer, esportes e convivência da região, o empreendimento possui uma área 
total de 6.000m².  

Residence  

Cada unidade residencial terá direito a 03 vagas de estacionamento. Com uma 
ampla área de Lazer o Reserva da Lagoa é um verdadeiro home club com: 
Parque Infantil com Playground, Pista de Cooper, Piscina Aquecida, Piscina 
Infantil, Piscina Adulto, Deck molhado, Deck Gourmet, Salão de Festas Gurmet,   
Studio Pilates, Academia, Pet Place, Beach Tennis, Quadra Poliesportiva, 
Estação de Games, Salão de Festas, Espaço Kids  e muito mais.  

Dados Técnicos:  

Incorporação e Construção: WR ENGENHARIA  

Financiamento: Bancário  

Área do Terreno: 6.000 m2  

Endereço: Rua Romão Batista, nº100 Bairro Lagoa Seca. Juazeiro do Norte - 

CE.  

 

  

Características dos imóveis:  

Torre (A) - 125,94 m²: Três suítes com closet, living com boca larga integrada 

à varanda, lavabo, gabinete, cozinha, área de serviço, e dependência completa 

com banheiro de serviço.  

  

Torre (B) - 97,58m² e 97,92m²:  Três suítes sendo uma reversível, living com 

boca larga integrada à varanda, cozinha, área de serviço e wc de serviço.  

Certificação PBQPh Nível A 

A empresa WR Engenharia possui sistema de Gestão da Qualidade e este é 

certificado no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - 

PBQP-H nível A. A obra Reserva da Lagoa é uma das obras do escopo de 

certificação, já foi auditada e está conforme em todos os requisitos normativos. 
*Todos os requisitos NBR 15575:2013 foram atendidos (nível mínimo) 

Certificado na data de 22/03/2019 e válido até 21/03/2020 


