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O arquitetO MauríciO KaraM assina O prOjetO 

lOcalizadO eM Bragança paulista, interiOr de sãO paulO

A estante de 8 metros de altura 

é um dos destaques do living

decoração projeto maurício karam fotos sérgio israel

pura
volumetria
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O rústico se traduziu nos 

materiais como tijolo aparente e 

a lareira em pedra aparente

pura volumetria
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uma casa de campo com “cara” de fazenda. 

nada de palacetes ou caixas modernas. a mora-

da deveria ser simples, com telhas e janelas, com 

acomodações confortáveis para abrigar a família 

e os amigos nos finais de semana, esse foi o brie-

fing passado ao arquiteto no layout localizado em 

Bragança paulista. “pesquisei vários tipos e for-

matos até chegarmos no modelo ideal”, explica 

o arquiteto.  a planta de 900 metros quadrados 

distribuída em um pavimento foi setorizada em 

ambientes: social, serviços e íntimo. “com essa 

solução conseguimos três volumes independen-

tes que foram estabelecidos em diferentes alturas 

para compor as fachadas e volumetria da casa. a 

área de serviços tem pé-direito de 2,70 metros, 

o espaço íntimo leva 3,50 metros e a área social 

tem pé-direito de 10 metros”, detalha o arquite-

to. esses volumes se deram em função dos te-

lhados e sendo assim o profissional aproveitou 

para “exagerar” na estrutura e deixá-la aparente 

e com iluminação indireta. a área social ganhou 

conforto e claridade sem precisar recorrer a refri-

geração artificial. alguns dos pontos chaves do 

projeto são a estante de 8 metros de altura na 

sala principal, a cozinha gourmet e a lareira, que 

garante o acalanto nas noites mais frias típicas 

do interior. todos os dormitórios receberam um 

toque mais romântico à moda provençal. a ce-

reja do bolo do château é a bela área externa da 

casa, com paisagismo assinado por gilbeto elkis. 

O arquiteto soube dosar na medida certa o que 

ele define como estilo de roça – um mix interes-

sante de fazenda com toques clássicos. K  

A cozinha gourmet com forno a lenha é um dos espaços 

mais concorridos da casa. À esquerda, um dos quartos 

com decoração romântica ao estilo provençal

pura volumetria



7574

A fachada que remete ao visual de  

uma sede de fazenda e os jardins  

com assinatura de Gilberto Elkis

Maurício Karam Arquitetura

rua tabapuã, 41, cj. 68, são paulo, sp

(11) 3073 0634

www.mauriciokaram.com.br

Acerbi, (11) 3032 4818

Acriresinas, (11) 5521 9533

AR2 Engenharia, (11) 5071 6158

Artefacto , (11) 3894 7000

BCS, (11) 3239 7200

Brasil Imperial, (11) 3085 1861

By Kamy , (11) 3081 1266

Dpot, (11) 3043 9174

Fernando Calabria, (11) 3052 4142

Foco Engenharia, (11) 5666 6855

GilbertoElkis, (11) 3815 9537

Giroflex, (11) 5643 2900

Hayden, (11) 3071 3600

Jatobá, (11) 3672 1522

Juarez Gonçalves, (11) 5084 3390

Ls Sistemas, (11) 3845 0103

Micasa , (11) 3088 1238

Mielnik, (11) 3783 5604

Novo Antigo, (11) 3845 0725

Ornare , (11) 5105 5600

Ouro Velho, (11) 2263 0752

Pedra de Esquina, (11) 5180 7599

Pedras Bandeirantes, (11) 3846 2009

Quero Construções, (11) 4033 3700

RBL Engenharia, (11) 8111 0873

Rectel, (11) 4121 1635

Sol & Art, (11) 3167 1851

Solarium , (11) 4043 3721

Spazio Donatelli , (11) 3885 7668

Taag, (11) 2134 0600

Vallvé , (11) 3043 9122

Vetorial, (11) 5182 3037

Vila Decor, (11) 5543 0458

pura volumetria


