


Cada detalhe
pensado para
o seu bem-estar.
O Sierra Eco Resort é um condomínio 
horizontal completo com infraestrutura 
de alto padrão, que combina sofistica-
ção, lazer e sustentabilidade, em uma 
das melhores localizações de Campina 
Grande, no bairro Jardim Tavares.novo amanhã.

Viva um



Planejado com
a sofisticação que você merece.

PISCINA EXTERNA



Próximo de
tudo que vocêprecisa.
O Sierra Eco Resort está situado em um 
dos melhores bairros da cidade, o Jar-
dim Tavares. Se encontra a 100 metros da 
avenida mais charmosa da cidade, a Av. 
Manoel Tavares, e está bem próximo da 
BR-104 e de vários serviços que oferecem 
praticidade e conforto ao seu dia a dia.

RESTAURANTES E BARES
Campina Grill Restaurante, Restaurante Tábua
de Carne e Seu Manoel, The W Restaurante.

SUPERMERCADOS
Atacadão e Empório Hortifruti.

SAÚDE
Redepharma.

UNIVERSIDADES E ESCOLAS
União Superior de Ensino Superior de Campina 
Grande  e Colégio Nossa Senhora de Lourdes.

POSTO DE GASOLINA 
Posto Shell e MS Autoposto.



LOTES A PARTIR DE

350m2

Tudo pensado
para você viver

No Sierra Eco Resort você tem uma ex-
tensa área para construir tudo no seu 
estilo. Localizado em uma área de de-
sejo da cidade, você vai morar em um 
lugar bem aconchegante, super exclu-
sivo e com poucos e ótimos vizinhos.

dias incríveis.

HIDROMASSEGEM



VISTA DA FACHADA DE ACESSO AO CLUBE



VISTA DO CLUBE

Clube com espaço 
planejado para você
e sua família viver 
em clima de resort.
O clube do Sierra Eco Resort é muito sofisti-
cado, seja pelo seu projeto paisagístico, seja 
pela área verde ou os equipamentos de alto 
padrão. Todos os detalhes do projetos são 
modernos e pensados para que você viva mo-
mentos inesquecíveis.

PLANTA DO CLUBE - PAVIMENTO 01

PLANTA DO CLUBE - PAVIMENTO 02



15 mil m2

de área verde.

MAIS DE

PISCINA EXTERNA

Em harmonia coma natureza.
Viva em um pulmão verde! No Sierra Eco Re-
sort, você vai estar em um ambiente que prima 
pela sustentabilidade, com ar mais agradável, 
em um clima mais úmido e ameno, tornando 
seus dias mais leves e sua qualidade de vida 
muito maior.



PISCINA EXTERNA (adulto e infantil)

PISCINA COBERTA

2 HIDROMASSAGENS

ÁREA GOURMET

CHURRASQUEIRA

ACADEMIA

ESPAÇO TEEN

ESPAÇO KIDS

SALÃO DE JOGOS

CINEMA

SALÃO DE FESTAS

ÁREA DE ESPORTES

QUADRA POLIESPORTIVA

CAMPO DE FUTEBOL

BEACH TÊNIS

PLAY DOG

MIRANTE

3 PRAÇAS DE ESTAR

CAPELA COM SALA DE APOIO

2 ESTAÇÕES PARA RECARGA
DE CARRO ELÉTRICO
TRILHA NATURAL

ESTUFA

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Natureza e
sustentabilidade.
No Sierra Eco Resort nos preocupamos 
em resgatar o verde através de alternati-
vas mais ecológicas no empreendimento. 
Tecnologia sustentável pensada para pro-
porcionar o melhor para você e o planeta. 

você curtir.
Um resort
inteiro para

Aproveite as vantagens de um lazer 
completo na privacidade do seu lar.



PORTARIA PISCINA EXTERNA



PISCINA COBERTAPISCINA EXTERNA



ESPAÇO GOURMETPRAÇA DE ESTAR



SALÃO DE JOGOSSALÃO DE FESTAS



ACADEMIASPAÇO KIDS



ÁREA TOTAL LOTEADA: 125.924,66 m2

ÁREA CIRCULAÇÃO VIÁRIA: 42.842,26 m2

ÁREA VERDE TOTAL: 15.805,65 m2

QUANTIDADE DE LOTES: 278

TAMANHO DOS LOTES:
A PARTIR DE

350 m2

CINEMA

FICHA TÉCNICA



VIVERDE - RJ

BARRA - RJ

RESIDENCIAL BAHIA -BA

O Sierra Eco Resort tem o paisagismo assinado 
pela Burle Max Paisagismo, um estúdio de re-
nome na área que desde 1955 cria e desenvol-
ve projetos unindo beleza e sustentabilidade 
para espaços públicos, privados, comerciais e 
residenciais, no âmbito nacional e internacio-
nal.

Um ambiente projetado por
um dos melhores estúdios de
paisagismo do mundo.

BURLE MAX



PERNAMBUCO

ALAGOAS

MATO GROSSO

PARAÍBA

Além de empreendimentos de alto padrão como o 
Sierra, a Rocha Cavalcante também assina outros em-
preendimentos, como o Campina Residence Club, 
o maior empreendimento do programa Casa Verde 
Amarela na Paraíba, com 4.100 unidades. Além de vá-
rias construções públicas. 

Mesmo investindo em várias cidades e estados, o ob-
jetivo principal da Rocha Cavalcante é proporcionar o 
crescimento de Campina Grande, sua cidade de ori-
gem. Isso tudo vinculado a preocupação e responsa-
bilidade de entregar qualidade aos seus empreendi-
mentos.

Experiência em diversos
segmentos.

Investindo na cidade
e em você.

A confiança de quem 
está há mais de 40 
anos no mercado.

A Rocha Cavalcante é uma construtora 
familiar consolidada, que desde 1977 
constrói e entrega sonhos em Campina 
Grande e João Pessoa. Atualmente, tem 
sua área de atuação já ampliada e está 
presente nos estados de Pernambuco, 
Alagoas e Mato Grosso.




