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pé-direito triplo, área social integrada e materiais 
brutos evidenciados pela iluminação intimista 
são marcas de uma suntuosa casa de veraneio de 
900 m² POR manú assoni FOTOS divulGação

DA PROVENCE
Refúgio com ares

A lareira é um dos elementos mais 
imponentes do living. Revestida com pedra 

madeira na cor cinza, a estrutura recebe 
iluminação indireta dos spots fixados 

nas tesouras do telhado, que por sua vez 
foi mantido aparente e recebeu pintura 

branca para refletir a luz acolhedora
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o arquiteto Maurício karam, de São Paulo, buscou inspiração 
para este projeto nas casas de fazendas brasileiras e do Sul da 
frança. É da terra do croissant, inclusive, que vem a expressão 
Provençal, que se assemelha ao nosso colonial – herdado 
dos portugueses –, mas caracterizado por tons mais suaves e 
estampas florais.

localizada em um condomínio, na cidade interiorana de 
Bragança Paulista, esta casa de veraneio foi construída pra 
um casal de empresários e sua filha, que desejavam um lar 
aconchegante, onde pudessem se sentir no campo. a partir desses 
desejos, Maurício projetou uma casa ampla em que os cômodos 
se interligam e se comunicam com o paisagismo exterior, através 
das grandes portas de correr em vidro e madeira branca, e 
telhado em várias águas e tesouras aparentes, características do 
estilo provençal. “acho lindo ver a estrutura da casa, me traz um 
ar de fazenda e simplicidade”, opina o arquiteto. 

como o provençal é hoje um estilo nobre, mas com origem 
na vida simples dos camponeses franceses, as paredes possuem 

acabamento rústico, aqui, reproduzido pela textura ecológica da 
terracor, efeito cimento queimado. as paredes de destaque na sala e 
na cozinha são revestidas com madeira de demolição, do tipo canela, 
em tábuas largas, pra “esquentar” o grande volume e atenuar a 
frieza das pedras da lareira e do piso de limestone Mont dore.

Ícone do estilo campestre, o fogão a lenha na sala de jantar 
prepara refeições saborosas e ainda aquece o lar. “Queria ter 
meus amigos ao redor enquanto cozinho, degustando uma bela 
caipirinha”, comenta a proprietária. o acabamento do fogão é de 
cimento queimado pigmentado de azul, tom muito presente no 
estilo provençal, bem como os tecidos florais e os móveis luis XV. 
além do design típico, as cadeiras ao redor da mesa de madeira 
pínus também trazem outra marca dessa vertente arquitetônica: 
a pátina – um acabamento à base de gesso e cola (gesso-cré), 
usado inicialmente para esconder pequenos defeitos das peças 
de madeira, mas que acabou aclamado e se tornou símbolo de 
sofisticação, assim como a marcenaria com portas almofadadas, 
como se denomina as molduras em relevo, fixadas na madeira.

o
Os pórticos foram “coroados” 

com molduras de concreto, que 
de acordo com o arquiteto, seria 

um detalhe clássico para deixá-los 
mais imponentes. As telhas 

Tégula que cobrem o telhado 
têm acabamento semelhante ao 

lambri e servem como forro
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O tom cinza azulado e as 
boiseries das paredes da suíte 
máster conferem sensação de 
conforto ao ambiente 

Os proprietários queriam 
que a sala de banho não 
tivesse “cara de banheiro”, 
por isso, uma divisória 
revestida com canjiquinha 
de Limestone esconde o box 
e o sanitário 
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Ladrilhos hidráulicos da Brasil Imperial (com revenda em Sorocaba pela 
G2E Comércio), em diferentes estampas, compõem uma espécie de “tapete 
árabe” embaixo da mesa da área gourmet

Sob o pergolado de madeira cumaru com cobertura de vidro temperado, 
um deck com Jacuzzi voltada para o jardim da casa proporciona bons 
momentos de relaxamento à família

Outro destaque da arquitetura provençal é o paisagismo, por isso a casa 
foi construída em torno do jardim criado pelo paisagista Gilberto Elkis, 
privilegiando a vista em todos os ambientes
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