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a NOVa CaRa DE aLPHaVILLE SE REVELa EM PROJETOS

LIMPOS, QUE CONECTaM ÁREaS INTERNaS E EXTERNaS

LEANDRO NOMURA
COLaBORaÇÃO PaRa a foLha

Casarões com inspiração
europeiaprotegidospormui-
tasparedescompequenas ja-
nelasestão ficandonopassa-
do de Alphaville.
Os novos moradores das

casas de alto padrão do bair-
ro têm optado por projetos
mais contemporâneos. Pre-
dominam agora as fachadas
com grandes aberturas, que
permitemamaior entradade
luz, valorizam a vista para a
natureza e integramas áreas
internas e externas.
Conhecido internacional-

mente por seus projetos de
formas limpas e harmonio-
sas, o premiado arquiteto
paulistaArthur Casas, 55, só
havia feito uma residência
na região até então, uma ca-
sa de 473metros quadrados.
“Alphaville tem poucos

exemplosdearquiteturamo-
derna. As casas são um pou-
co parecidas, meio neoclás-
sicas. É agora que está mu-
dando”, diz ele, que fechou
outros dois projetos na regi-
ão, com cerca de 1.000 me-
tros quadrados cada um.
“Opúblicoficamais jovem,

e a arquitetura vai mudando
com isso”, explica a arquite-
ta carioca Ana Carolina Ro-
goginsky, 40, sóciadeumes-
critório focado no bairro de
Alphaville.
Os moradores que estão,

aos poucos, mudando a fa-
chada da região são casais
nas faixas de 30 e 40 anos,
que foram trabalhar na regi-
ãoou fazemparteda“segun-
da geração” de Alphaville.
Gente que cresceu na área e
resolveu continuar por lá de-
pois do casamento.
“Eles estão interessados

emdesign,queremfazerpar-
tedoseu tempo”,dizFernan-
daMarques, responsável por
transformaroprojetodeuma
casa em estilo normando,
com telhado inclinado e tu-
do, emumretângulovazado,

com ambientes integrados.
A fachada do imóvel de

1.200metrosquadradosqua-
se sem paredes revela uma
sala com pé direito duplo,
queterminapraticamenteon-
de começa a piscina.
Os vidros no lugar das pa-

redes também servem para
levar a natureza para dentro
de casa e valorizar a vista.
“OmododevidadeAlpha-

ville é diferente do estilo de
São Paulo. A gente faz proje-
tos que não têm muros, que
conversam mais com o exte-
rior”, afirmaMarques.

salão social
Oestilodevidadanovage-

ração está também na dispo-
sição dos ambientes. Longe
da badalação de São Paulo,
moradores de Alphaville pri-
vilegiamáreasamplasemque
possam receber amigos.
“É a casa de semana e de

fim de semana. Isso muda
completamente o projeto. O
jardiméumlugardeuso,não
éapenascontemplativo”, ex-
plica Arthur Casas.
Naárea externa, amaioria

dasnovas construções conta
compiscinas,áreasgourmet,
churrasqueiras e jardins. Tu-
do é integrado ao ambiente
interno por meio de grandes
vãossemparedesoucolunas.
A única divisão fica por con-
ta dos generosos painéis de
vidro,quepodemserabertos
ou fechados,dependendoda
temperatura ambiente.
“A gente prepara a casa

para receber tambémno frio.
Trazemosaáreagourmetpa-
ra dentro, mas com muita
transparência para estar in-
tegrada ao verde”, afirma a
arquiteta Rogoginsky.
Nosubsolodeumacasade

1.700metrosquadrados,aar-
quiteta Adriana Helú mon-
tou, tambémpensandoemvi-
sitas, uma sala com sinuca,
lareira, geladeira e adega.
“Tem um sofazão e uma TV
paraoshomensverem jogos.
É uma parte de interação.”

TecnoLoGIa
Televisões grandes e sistema
home theater de última geração
são básicos, como nesta sala de
16metros quadrados. Caixas
de som em todos os ambientes
sociais para animar as visitas
em dias de festas também
são essenciais. Omaterial dos
móveis é impermeabilizado
para aguentar o uso frequente

eSPaço
Os quartos e as camas dos adolescentes
sãomaiores que os convencionais, com
espaço para que os amigos possam
passar a noite. Na suíte ao lado, montada
para umamenina em área de 15metros
quadrados, a cama é de casal

InTeGraçÃo
O pedaçomais valorizado
da casa conta com piscina,
churrasqueira e espaço
gourmet, como neste projeto
de 200metros quadrados, que
tem ainda uma sauna. Tudo
integrado às salas e cozinha
por painéis de vidro que
abrem no calor e fecham no
inverno, para proteger do frio

TranSParÊncIa
Retângulo vazadomarca esta fachada

quase sem paredes de uma casa de 1.200
metros quadrados; o projeto se preocupa

com a integração entre ambientes
externos e internos, e um dos efeitos é
a piscina que parece “entrar” em casa

denTro-fora
Pisos e revestimentos são feitos

demateriais que podem ser
usados tanto na área externa

quanto na área interna da casa.
Pedra, cimento e madeira, por
exemplo, ajudam na integração

dos ambientes. No espaço
gourmet deste imóvel de 400

metros quadrados foram usados
tijolos aparentes, madeira

de demolição e granito

TEM QUE TER
Itens obrigatórios nas
casas da nova geração
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Casa projetada pelo
arquiteto Arthur Casas
emAlphaville
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