
Situado na Barra da Tijuca, o

Casashopping é um centro de compras

especializado em decoração e dividido em

vários blocos implantados em um pátio

descoberto. A Novo Ambiente Design, grife

do segmento de mobiliário residencial e

corporativo, ocupa uma unidade térrea, na

quina de um dos blocos, e beneficia-se da

disponibilidade de duas fachadas. Ambas

são trabalhadas volumetricamente, como

lojas de rua, característica que as diferen-

cia em um contexto com cerca de cem

outros estabelecimentos.

A fachada principal tem recuo frontal

com pergolado de estrutura metálica in-

dependente do shopping, fechamento de

vidro refletivo para evitar a concentração



A vitrine suspensa, na fachada lateral, valoriza peças de design. O corredor separa o acesso à área fechada do pergolado

No balcão de atendimento, grafismos de Sílvia Girão feitos com aço corten cortado a laser

de calor e deque de madeira no piso. Esse

espaço é um dos ambientes de exposição,

funcionando como área de transição entre

exterior e interior. Já a face lateral é iden-

tificada pela vitrine suspensa em quase

toda a sua extensão.

O conceito arquitetônico adotado é o

de manter estrutura metálica e instalações

aparentes, recurso que cria identidade para

a loja. As vigas metálicas originais requa-

dram a laje de placas pré-moldadas de

concreto e estabelecem diálogo com a mar-

cação dos pilares. "Essa escolha não reme-

te apenas à questão custo/benefício. Existia

também a intenção de criar uma linguagem

contemporânea e técnica, como um galpão

de design", explica Ivan Rezende, autor do •



projeto. Placas de gesso distribuídas em

acordo com a marcação das vigas dão apoio

aos componentes dos sistemas de ar condi-

cionado e de iluminação. Os acabamentos

são simples, como piso de marmorite bran-

co, pintura na mesma cor e colunas revesti-

das por concreto aparente.

A organização interna prioriza áreas

livres, que permitam diferentes layouts.

As divisões espaciais ficam por conta de

módulos volantes com iluminação embutida,

alguns com nichos para a exposição de pe-

quenos objetos. "São carrinhos de estrutura

metálica, com backlight e estampas impres-

sas que podem ser substituídas sempre que

desejado. Como eles têm rodízios, fica fácil

redividir os espaços", diz o arquiteto.

Outro elemento forte é o grafismo, tam-

bém valorizado pela permeabilidade visual.

Na ilha principal de atendimento ao clien-

te - bancada que forma uma colmeia de

madeira -, letras de aço corten, recortadas

a laser na tipologia do logotipo e dispostas

de forma desordenada, compõem o nome

Novo Ambiente. Nas bases das colunas, o

jogo se repete, com letras de 80 centíme-

tros de altura pintadas na cor cinza.

A empresa trabalha com mobiliário

nacional e importado e revende itens de

marcas consagradas do design mundial.

Para essas grifes foram criados pontos

específicos dentro da loja, o que valoriza

o produto e permite ao consumidor identi-

ficar a Novo Ambiente como revendedora

oficial. (N.C.)



Planta baixa
1. Deque externo / 2. Entrada / 3. Vitrine suspensa
4. Atendimento / 5. Apoio / 6. Reuniões
7. Copa / 8. Vestiário / 9. Deque
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