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PARTICULAR

INFINITO

Nesta casa projetada por Luiz Paulo Andrade, o nível térreo 
concentra tudo o que é necessário para a vivência dos moradores 
POR JULIANA CUNHA FOTOS NELSON KON
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E
STA CASA FOI PENSADA PARA DURAR 

ATÉ O FIM DA VIDA. É assim que o 
arquiteto Luiz Paulo Andrade 
define a Residência de Campo, 
localizada em Bragança Paulis-
ta, a 80 quilômetros de São Pau-
lo. O casal de moradores, aman-
tes da natureza, tem saído cada 

vez mais da capital paulista, especialmente por 
ter optado por desacelerar a vida profissional. 
Foi pensando nisso que o arquiteto criou um re-
fúgio que dialoga de forma direta com o entor-
no e a paisagem. “Ali, eles gostam de receber fa-
mília e amigos, então criamos a possibilidade de 
ter experiências”, completa Luiz Paulo. Com o 

declive do terreno, a casa foi dividida em três níveis. Cada patamar é 
um volume retangular. Empilhados de maneira transversal, eles for-
mam “um conjunto arquitetônico composto por amplas linhas orto-
gonais”, explica Luiz Paulo. Como a casa deve acompanhá-los até os 
últimos momentos, o bloco intermediário concentra tudo aquilo que 

RELAXAMENTO TOTAL 
O spa, localizado no 

pavimento médio, tem vista 

para a exuberância natural 

DESIGN BRASILEIRO 
 O espaço social destaca peças de 

design de assinaturas como Paulo 

Mendes da Rocha e Jader Almeida

À DISTÂNCIA 
Na dupla anterior, é 

possível observar que 

a casa, quando vista 

de longe, destaca 

o bloco central

é necessário para o casal: a suíte, o living, o spa, a sala de 
televisão, a cozinha, a sala de jantar, a adega e até mesmo 
uma vaga de garagem estão concentrados nesse bloco. 
“Esse nível foi concebido para ser autossuficiente, como 
uma casa térrea”, comenta o profissional. Ainda nesse 
pavimento, há completa integração com a área de lazer, 
que inclui terraço, área gourmet, deck, sauna e piscina. 
No nível inferior, estão garagem, academia, lavanderia, 
áreas técnicas e dependências de empregados. O último 
bloco abriga duas suítes pensadas para os filhos, uma de 
hóspedes e uma grande para crianças. A casa foi mobilia-
da de forma a valorizar as formas arquitetônicas. “Sem 
dúvida, a casa é a protagonista do espaço. A decoração 

AO REDOR 
As linhas de composição da 

casa são paralelas ao entorno

NO LIVING, A ÊNFASE SE VOLTA À 
OBRA DOIS SOIS, DO FOTÓGRAFO 
JOÃO CASTILHO, CUJA COR 
CONTRASTA FEROZMENTE 
COM O CONCRETO DO FUNDO.
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atende às necessidades da família e faz um contraponto com os materiais. Usei 
muito concreto na estrutura, então coloquei tecidos e madeira para dar um 
toque de aconchego aos ambientes”, ressalta Luiz Paulo quanto ao uso de mate-
riais. Já sobre o conceito, ele propôs aos clientes que o projeto fosse “uma leitura 
do modernismo brasileiro na arquitetura e no interior”. Assim, o design tupini-
quim predomina. De Paulo Mendes da Rocha e sua poltrona Paulistano ao sofá 
Box, de Jader Almeida: aqui, assinaturas nacionais ganham destaque. No living, 
a ênfase se volta à obra Dois Sois, do fotógrafo João Castilho, cuja cor contrasta 
ferozmente com o concreto do fundo. O espaço que abriga living e jantar funcio-
na como um grande articulador de todos os ambientes. “Ele se conecta à rua, aos 
espaços de lazer, de um lado à área íntima do nível térreo e, de outro, às escadas 
que, por sua vez, ligam todos os demais espaços”, resume Luiz Paulo. Com mini-
malismo acentuado, a experiência humana é notória.

EXTENSÃO 
O vidro transmite 

sensação de 

continuidade 

e amplitude

REFINAMENTO 
COLECIONÁVEL

A adega está 

localizada no 

pavimento do meio 

AMPLIAÇÃO 
A área de lazer, que 

se integra ao espaço 

social no bloco médio 

da construção 

Sem dúvida, a casa é 
a protagonista 

do espaço




