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Eu quero 
uma casa 
no campo

Impossível não cItar 
elIs regIna quando 
adentramos a resIdêncIa 
projetada pelo 
arquIteto maurícIo 
Karam; uma decoração 
defInIda especIalmente 
para receber os amIgos 
do peIto e tudo maIs.
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Fugir da agitação da cidade grande e poder 

desFrutar de momentos especiais com a Família e 

amigos em uma casa com cara de Fazenda; este 

foi o pedido do jovem casal, proprietário desta linda residência, ao 

arquiteto maurício Karam. localizado no empreendimento Quin-

ta da Baroneza, há 90 km de são paulo (sp), a morada foi definida 

com traços simples, telhas e janelas em estilo colonial. “nada de 

palacetes ou caixas modernas, o casal queria um espaço aconche-

gante e foi isso que buscamos criar”, explica.

com localização privilegiada, a casa foi idealizada térrea. pri-

meiro, devido ao contexto - casa de fazenda - e segundo, para garan-

tir praticidade. a dimensão generosa do terreno permitiu dividi-lo 

em três áreas distintas: social, serviços e íntima; o que acabou defi-

nindo três volumes no projeto geral. “com isso, três volumes inde-

pendentes foram estabelecidos em diferentes alturas para compor 

as fachadas e volumetria da casa. a área de serviços com pé-direito 

de 2,70m, a área íntima com pé-direito de 3,50m e a área social 

com pé-direiro de 10m”. esses volumes se deram em função dos te-

lhados, a partir daí o arquiteto aproveitou para “exagerar” na estru-

tura e deixá-la aparente com a iluminação indireta. “isso nos deu 

uma área social imponente e permitiu um pé-direito que deixasse a 

casa clara e confortável”. aqui, os estilos roça/fazenda e clássico se 

misturaram com perfeição; o rústico se traduziu em materiais como 

o tijolo aparente e a pedra, nas chaminés, além do telhado colonial 

e das grandes varandas e pilares aparentes. o clássico está visí-

vel nas janelas, com suas molduras e venezianas em tom petróleo.  
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Destaque para a estante com 8 m 
De altura na sala De estar e para 
a mesa Da sala De jantar com 4 m 

De extensão e Dois pés; executaDa 
exclusivamente para este projeto 

pela micasa em pinus natural.

Fotos: Sérgio Israel/Divulgação



a altura interna foi 
aproveitaDa para criar 

granDes pés-Direitos 
garantinDo  um clima 

agraDável, eliminanDo 
o uso De refrigeração 

e conferinDo perfil 
imponente.
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Maurício Karam Arquitetura
www.mauriciokaram.com.br     

Onde encOntrAr

para deixar a decoração mais “alegre”, a 

cor escolhida foi o verde tipo seladon, seguin-

do também o gosto do morador que definiu 

o perfil da decoração. a madeira veio para 

“aquecer” e a pedra bruta para deixar as su-

perfícies com texturas diferentes.  a parede 

recebeu uma textura do tipo limestone, ter-

racor, que mantém as paredes rugosas; “as-

sim mantemos um perfil rústico no espaço e 

abrimos mão das paredes ‘amaciadas’ - lisas - 

como de um apartamento paulistano”.  

Qr-cOde

cOnfirA MAis 
fOtOs lindA 
residênciA 
dA QuintA dA 
BArOnezA 
AcessAndO O 
Qr-cOde.

na Decoração, tons 
neutros Deixam a 
casa aconchegante 
e a harmonia 
espaços generosos 
x mobiliários De 
granDes proporções 
permitiu configurar 
espaços singulares.
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