




Dê um pulo no paraíso. 
Wai Wai, sua residência 
de férias no Cumbuco.

O Wai Wai está localizado em uma das praias mais procuradas e prestigiadas 
do Ceará, o Cumbuco. Revelando uma das mais belas vistas do litoral, o 
empreendimento é perfeito para ser a segunda residência familiar e ideal para 
férias repletas de lazer e tranquilidade. A poucos minutos de Fortaleza, você estará 
distante da agitação urbana, mas sem deixar de aproveitar os melhores serviços, 
também presentes no Cumbuco.

Imagem real do empreendimento



Um 
empreendimento 
inspirador.

• Sistema de coleta de óleo comestível.

• Bicicletário.

• Fachadas com cores claras, colaborando para a 
eficiência energética.

• Paisagismo com espécies compatíveis com o nosso 
clima, valorizando nossa biodiversidade e com irrigação 
eficiente.

• Redução do consumo de água potável com equipamentos 
eficientes nas áreas comuns.

• Uso de água de drenagem para irrigação.

• Uso de esquadrias com vidros eficientes, maximizando 
a iluminação natural e redução de calor.

• Uso de tintas, vernizes sem COV (Compostos Orgânicos 
Voláteis), garantindo a qualidade interna do ar.

Tem tudo para fazer a diferença na sua vida. 
E no meio ambiente também.
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Mais de 
35.000 m² de puro lazer.

Todo o conforto de 
frente para o mar.
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O paraíso 
das águas 
é aqui. 
Piscina com Borda Infinita
Deck Gourmet
Playground
Bar Molhado

169  metros de frente de praia.
Localizado na costa oeste, a 30  minutos de Fortaleza.
Nos finais de semana, você estará cercado de beleza 
por todos os lados num lugar paradisíaco.

Complexo aquático com 
2.300m² 
de muita diversão.

Acesso à garagem 100%  pelo subsolo, 
deixando o Oásis totalmente reservado para 
o usufruto da sua família, l ivre de poluição, 
risco de acidentes e barulho de veículo.
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Um projeto exclusivo 
para quem quer usufruir 
o melhor da vida.
Tenda Zen
Spa
Guarderia
Mirante

Restaurante
Sauna
Quadra de Tênis
Praças

Campo de Futebol
Fitness
Salão de Jogos
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2 a 5 quartos 78 m2 190 m2156 m295 m2

Apartamentos térreo 
com jardim privativo.



Planta 78 m² Planta 95 m²2 Quartos sendo 1 suíte 
| Varanda | WC social

3 Quartos sendo 1 suíte do casal | 
Varanda | Suíte reversível | DCE

*A varanda não será entregue com cooktop e pia, apenas com os pontos de instalação. *A varanda não será entregue com cooktop e pia, apenas com os pontos de instalação.



Implantação

01 - TENDA DE RELAXAMENTO

02 - PISCINA COM BORDA INFINITA

03 - FITNESS EXTERNO

04 - FITNESS

05 - SALÃO DE JOGOS

06 - SPA

07 - PISCINA INFANTIL

08 - APOIO BABÁ

09 - PRAÇA DAS CRIANÇAS

10 - RESTAURANTE

11 - QUADRA DE TÊNIS

12 - CAMPO GRAMADO

13 - ESPELHO D’ÁGUA

14 - ENTRADA/GUARITA

15 - TENDA ZEN

16 - TENDA DE MASSAGEM

17 - GAZEBO

18 - ESTAR AO AR LIVRE

19 - TENDA DE DESCANSO

20 - MIRANTE

21 - TENDA DE LEITURA

22 - ESPAÇO KIDS

23 - GUARDERIA



O projeto Wai Wai foi concebido como uma nova proposta 
arquitetônica para empreendimentos de segunda moradia. 
Utilizamos uma arquitetura contemporânea tropical, gerando 
mais leveza às edificações, com o intuito de se valorizar cada 
vez mais a imensa área de lazer proposta pelo projeto.  

Visamos, acima de tudo, proporcionar uma sensação de 
liberdade e amplitude dentro do empreendimento. Por meio 
deste conceito, conseguimos uma grande sinergia do Wai Wai 
com as vistas liberadas para o mar do Cumbuco.

Acreditamos que este projeto traz em si uma conotação de 
segunda residência em todos os aspectos porque traça uma 
ponte entre o conforto e a diversão em suas linhas.

Daniel Arruda e Isidro Vilela

Daniel & Isidro Arquitetos

Situado em um dos mais belos paraísos tropicais brasileiros, 
o litoral do Ceará, o paisagismo do Wai Wai Cumbuco 
EcoResidence foi especialmente preparado para encantar seus 
moradores e visitantes.

Como a praia do Cumbuco possui um clima tropical, criamos 
um desenho que convidasse todos a estarem conectados 
com a natureza de modo bastante agradável. Sendo assim, 
exploramos o uso da água das mais diversas maneiras. 

Ora ela é contemplativa – no riacho que cruza o empreendimento, 
em alguns momentos ele fica em função das práticas esportivas 
e outras vezes conduz ao relaxamento. Porém, seu destaque 
está na busca do efeito sublime – explorado na borda infinita da 
piscina que conecta visualmente sua água com o azul do mar.

Todo o projeto tem um conceito único, agregando valores cada 
vez mais procurados como saúde, bem-estar e qualidade de 
vida, colocando seus usuários em contato com a natureza e a 
exuberância de suas espécies nativas.

Sergio Santana

Sergio Santana Paisagista

Ficha Técnica

Empreendimento: Wai Wai Cumbuco EcoResidence

Incorporação e construção: Magis e Ingeconser

Projeto de arquitetura: Daniel & Isidro

Projeto paisagístico: Sergio Santana

Endereço: Av dos Coqueiros, 4000 – Cumbuco – Caucaia/CE

Área do terreno: 35.526,32 m²

Apartamentos: 2 a 5 quartos

Apto. 78 m2 – 2 vagas de garagem

Apto. 95 m2 – 2 vagas de garagem

Apto. Cobertura 156 m2 – 4 vagas de garagem

Apto. cobertura 190 m2 – 4 vagas de garagem 

Total de vagas moradores: 512 

Total de vagas visitantes: 32

Total de unidades: 245

Total de torres: 8 – com elevador até o subsolo



Ingeconser é uma importante multinacional do setor da construção e incorporação imobiliária 
com presença ativa em três continentes: Europa, África e América.

Durante 15 anos de experiência no mercado internacional, a empresa construiu milhares de 
casas, grandes centros comerciais, empresariais, obras singulares, obra civil e de infraestrutura. 
A cada ano, a Ingeconser faz mais de 200.000 m² de construção. Atualmente, tem em 
propriedade mais de 9,5 milhões de m² para fazer como incorporadora, e mais de 10.000 
casas em diferentes países. 

A Ingeconser tem um compromisso firme com a qualidade nos processos construtivos e 
administrativos, como a preservação do meio ambiente. É por isso que dispõe das certidões de 
Qualidade UNE-EM ISO 9001 e certidões de Sustentabilidade e Meio Ambiente UNE ISO 1401. 

O grupo Ingeconser trabalha em parceria com entidades financeiras e grandes grupos 
industriais, incorporando e construindo com qualidade, alto nível tecnológico e compromisso 
com a geração de emprego e responsabilidade social corporativa. 

Wai Wai Cumbuco EcoResidence é seu primeiro e ambicioso projeto junto com a Magis 
Incorporações em uma clara aposta por fazer um projeto de alta qualidade e respeito ao 
meio ambiente.

Uma incorporadora que busca fazer sempre mais.

Transformar ideias, números e traços no melhor lugar do mundo pra viver é o desafio diário da 
Magis. Uma incorporadora genuinamente cearense que constrói empreendimentos com base 
na arquitetura inteligente, buscando reduzir os impactos ao meio ambiente. Os projetos Magis 
primam pela inovação, qualidade e se diferenciam por um rico paisagismo, com plantas nativas, 
que embelezam tanto o interior do condomínio quanto o entorno. Afinal, o lugar onde você vive 
tem que ser bonito por dentro e por fora.

A Magis já conquistou números surpreendentes que confirmam sua força em quase 8 anos:

30 Empreendimentos lançados; 
6.941 Unidades vendidas;  
20 Obras entregues; 
10 Obras em andamento.  

A excelência com que a Magis desenvolve os seus projetos trouxe importantes reconhecimentos. 
Além de ser eleita Construtora do Ano, a incorporadora conquistou diversas premiações e 
certificações como: Prêmio Master Imobiliário, ISO 9001, PBQP-H, GBC Brasil, GPTW – Melhores 
Empresas para Trabalhar Ceará – 2013, 2014 e 2015.
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85 3924.0121
www.waiwai.com.br

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

As imagens têm caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. Somente farão parte do imóvel os equipamentos e materiais constantes no Memorial 
Descritivo do Empreendimento. Ambiente fora de escala. Memorial de incorporação registrado sob o R07 da matrícula 22315 referente ao Wai Wai Cumbuco Ecoresidence do 
cartório de registro de imóveis de Caucaia - CE.


