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Da criança ao adulto, no Alphaville Graciosa todos 
estão envolvidos na preservação do meio ambiente
O Alphaville Graciosa se orgulha em ser o Alphaville mais verde do Brasil. Localizado na 
Região Metropolitana de Curitiba, possui mais de um milhão de metros quadrados de áreas 
verdes e mais de 300 mil metros quadrados de matas nativas, formando a maior reserva 
preservada de araucárias em área urbana do país.

Para reforçar a importância da preservação do meio ambiente, a Associação Alphaville 
promoveu, no ano passado, um evento que reuniu as famílias para o plantio de 400 mudas 
recebidas do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) na área de preservação permanente. 
Crianças e seus familiares puderam contribuir na restauração do espaço e aproveitar o 
belíssimo dia de sol. 

Além disso, o Alphaville também realizou melhorias nas áreas verdes que incluem reformas 
dos bancos e dos quadros informativos disponíveis nos parques. Tudo isso para assegurar 
um meio ambiente sustentável e qualidade de vida aos moradores, prezando também pelo 
lazer e segurança.

O empreendimento possui um campo de golfe oficial com 18 buracos, que vem sendo 
considerado por especialistas como o melhor do País. Outro ponto de destaque é o cuidado 
ambiental. Todos os moradores estão em contato permanente com a natureza, em mais de 
um milhão de metros quadrados de áreas verdes. A gleba abriga mais de 300 mil metros 
quadrados de matas nativas, formando a maior reserva preservada de araucárias em área 
urbana do Brasil. 

Além do campo de golfe, das matas e das áreas verdes, os moradores contam com a ampla 
estrutura social e esportiva do Alphaville Graciosa Clube, com sede de 2.500 m² de área 
construída e instalações completas para a prática de esportes, piscina, quadras de tênis, 
vôlei e futebol. O clube conta ainda com bar, restaurante, quatro vestiários, loja com artigos 
de golfe e administração.

Além das áreas de preservação e para caminhada, o Alphaville mantém outros espaços de lazer. 
Para assegurar a diversão e segurança das crianças, os parquinhos dos residenciais receberam 
melhorias e passam por manutenção constante. Junto aos parquinhos, foram implantadas as 
academias ao ar livre. Assim, os pais podem aproveitar seus momentos de lazer e cuidados com 
a saúde enquanto observam as crianças brincando.

O Alphaville Graciosa possui um dos mais modernos sistemas de controle de acesso através da 
Hoje Tecnologia, que já atende diversos empreendimentos Alphaville em várias cidades. 
Implantado em novembro de 2016, o novo sistema inclui cabeamento, totens, cancelas, catracas, 
servidores e um novo sistema operacional. Contempla maior segurança e agilidade na entrada e 
saída de moradores, visitantes e prestadores de serviços, além de permitir, em tempo real, uma 
infinidade de relatórios para eficientes controles gerenciais. 

Melhorias nas áreas de lazer

Sistema de acesso garante segurança aos moradores

Conheça melhor o Alphaville Graciosa visitando o nosso site: www.alphapr.com.br


