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Espaçosa, confortável  
e elegante, a casa  
tem atrações para  
toda a família e  
espaço para acomodar 
muitos convidados

Acasa em Bragança Paulista, no interior de São 
Paulo, é o lugar onde o casal gosta de reunir – e 
hospedar com muito conforto – toda a família, 
tanto a do marido quanto a da mulher. Por isso, 

pediram que a residência fosse grandiosa: são 900 m² de 
área construída. “Eles queriam uma casa simples de fazenda. 
Daí  a opção por uma construção térrea e com pé-direito bem 
alto”, diz o arquiteto Maurício Karam. 

Entre as atrações que podem ser aproveitadas o ano 
todo estão uma piscina, uma jacuzzi, o espaço gourmet com 
mesas de jogos integradas e uma sala de estar enorme, com 
espaço para reunir todos os convidados junto à lareira.  
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grAnDE EM tODOS OS SEntiDOS     

As linhas retas são uma marca deste projeto. Elas aparecem 
na fachada da casa e também na piscina. A construção, que 
remete às antigas casas de fazenda, tem paredes de tijolinho à 
vista e portas e janelas em madeira tauari. As esquadrias foram 
pintadas com esmalte sintético branco, e as venezianas, com 
esmalte sintético na cor petróleo. “A ideia era reproduzir o estilo 
provençal, no qual as venezianas são coloridas”, explica Karam. 

Como o telhado não conta com calha para coletar a água da 
chuva, grelhas foram instaladas junto à varanda e cobertas por 
uma faixa de pedrisco.

A piscina retangular com prainha teve as bordas revestidas 
por piso cimentício atérmico da Castelatto. 

traços geométricos

A piscina foi instalada 
próximo ao pergolado, 

onde fica a jacuzzi. 
Na área dedicada aos 

adultos, a profundidade 
máxima é de 2 m
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uma das atrações de lazer na área externa é o fogo de chão de tijolos aparentes. 
ele foi construído em um buraco aberto no solo e adornado por canteiros 
geométricos onde crescem árvores bordadas por viburno (Viburnum suspensum) (1)

1



66 CASA DE CAMPO

Estrategicamente posicionado junto à piscina 
e à varanda gourmet, o spa com capacidade para 
oito pessoas tem vista para o jardim. Ele fica sob 
um pergolado de tijolos aparentes com cobertura 
de madeira cumaru e vidro. Essa mesma madeira 
também foi usada na estruturação do deque. 

Junto a uma das laterais do spa, a horta de 
temperos em vasos e os canteiros com lavanda 
(Lavandula dentata) (1) exalam um agradável 
aroma. O pano de fundo é composto pela cerca 
viva de podocarpos (Podocarpus macrophyllus var.
maki) (2) usada para delimitar o terreno.  

Spa protegido

grAnDE EM tODOS OS SEntiDOS     
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Perto da jacuzzi 
foram instaladas uma 
horta em vasos, cujos 
temperos colhidos 
são utilizados na 
cozinha gourmet, e 
canteiros com lavandas 
perfumadas

o spa sob o pergolado 
integra-se tanto à área da 

piscina quanto ao espaço 
gourmet na varanda

1

2
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Informal e espaçosa, a 
cozinha gourmet divide espaço 
na varanda com o salão de 
jogos. As mesas de granito 
bruto circundadas por cadeiras 
de palha, que já pertenciam à 
família, podem ser usadas tanto 
para as refeições quanto para as 
partidas de carteado. 

A churrasqueira e o forno 
a lenha revestidos por pedra 
madeira bege dão um toque de 
rusticidade ao espaço, que teve o 
teto em madeira tauari pintado 
com esmalte sintético branco.

No piso, os ladrilhos 
hidráulicos em tons de branco  
e azul foram dispostos de modo 
a formar um tapete delimitando 
a área onde ficam as mesas  
de refeições, de bilhar e de 
pingue-pongue.  

Cozinha gourmet 
e salão de jogos 

A mesa de bilhar 
que já pertencia aos 

proprietários foi 
colocada junto da 
cozinha gourmet

grAnDE EM tODOS OS SEntiDOS     



em outra área da varanda, o 
“tapete” de ladrilho hidráulico 

demarca o espaço da pequena sala 
de estar. As poltronas de palha 

sintética, o banco em estilo asiático 
e a mesinha de centro em ferro e 
madeira já pertenciam à família 

As mesas de granito 
têm dupla função: 
podem ser usadas 
nas refeições e 
também nas partidas 
de carteado
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grAnDE EM tODOS OS SEntiDOS     

Espaço não é problema na sala de estar. Com  
250 m² de área e pé-direito de 10 m, ela mais parece 
um grande salão. Tanto que foi necessário recorrer a 
móveis avantajados para decorá-la. 

A estante de laca executada pela Micasa, por 
exemplo, tem 8 m de altura e cobre apenas parte da 
parede revestida por canela de demolição. “Optei por 
essa madeira rústica porque ela ajuda a esquentar o 
ambiente”, explica Karam.  

As prateleiras brancas estão em harmonia com a 
cor do teto e também de alguns móveis, caso da mesa 
de centro em madeira de demolição pintada e do sofá. 

O sistema de iluminação, pensado para trazer 
mais calor ao ambiente, combina spots comuns 
com lâmpada PAR 20 instalados no teto e spots 
com lâmpadas AR111 usados para proporcionar uma 
iluminação focal a elementos como a lareira e a mesa 
de centro. 

Sala de estar elegante 

A mesa redonda em 
carvalho, da Artefacto 

Beach & Country, 
preenche o espaço entre 
a estante e o sofá. Para 

alcançar os objetos mais 
altos, uma escada em 

aço cortém, executada 
por um serralheiro, está 

sempre à disposição



71CASA DE CAMPO

Os tons claros, 
principalmente o 
branco, são maioria 
na decoração da  
sala de estar
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grAnDE EM tODOS OS SEntiDOS     

Preencher as paredes é algo essencial em ambientes muito 
grandes, como esta sala de estar. A lareira estrategicamente 
posicionada entre duas portas de vidro, por exemplo, ganhou 
revestimento de pedra madeira bege que se estende por toda a 
chaminé até o teto. 

Já a parede da televisão foi suavizada por um painel de nogueira 
walnut. O aparador  disposto diante dele foi confeccionado no 
mesmo material. “Estes elementos mais escuros contrastam com 
a decoração predominantemente clara”, explica Karam.

texturas para quebrar a monotonia 

A luz natural que entra pelas portas de vidro contribui para a iluminação do 
ambiente. Na decoração, peças prateadas, como os castiçais e as mesinhas 
de apoio, da L’oeil, estão em harmonia com os tons discretos dos estofados
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sobre a mesa de 
carvalho, vasinhos 
trazidos da ilha de 
murano, perto de 
Veneza, acompanham 
os castiçais de prata, 
da L’oeil

muitas das peças 
usadas na decoração já 

pertenciam à família.  
o tamborete de cerâmica 

e a falsa cabeça de 
urso polar, colocada na 

parede da lareira, são 
algumas delas

Piso de limestone Mont Dorê



A cozinha conta com dois 
fogões: um a  lenha e 
outro a gás. o primeiro 
tem acabamento em 
cimento queimado e o 
segundo foi disposto 
sobre uma bancada de 
limestone mont Dorê

Por estar totalmente integrada à sala de estar, 
a sala de jantar tem decoração que privilegia 
as cores discretas e os materiais rústicos
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     grAnDE EM tODOS OS SEntiDOS 

Como não há portas ou paredes separando as 
salas de jantar e de estar, alguns revestimentos 
usados no ambiente de convivência foram 
repetidos na área de refeições: o piso limestone, 
da Mont Dore, e o revestimento de canela em 
uma das paredes.

A mesa de pinus, da Micasa, que tem  
4 m de comprimento, é a principal atração no 
espaço. Ela foi circundada por cadeiras em laca 

branca francesa, da Novo Antigo, cuja cor e  
estilo estão em harmonia com o aparador. O 
toque de elegância fica por conta do lustre  
de cristal com estrutura de ferro que já  
pertencia à família.

O fogão a lenha com acabamento em cimento 
queimado azul se destaca dos tons sóbrios usados 
no restante do espaço. Sobre ele, um exaustor de 
cobre remete às antigas casas de fazenda.  

Sala de jantar integrada



grAnDE EM tODOS OS SEntiDOS     

As cores sóbrias ditam o estilo da suíte do casal: 
as paredes foram pintadas com tinta grafite, e o piso 
de canela de demolição, da Ouro Velho, exibe um belo 
tom marrom-escuro. Sobre ele, foi disposto um tapete 
de algodão bege, da Ariadne Tapetes. A mesma cor 
aparece nas cortinas de linho da Sol&Arte.

A cama e o lustre já pertenciam à família. Já o 
recamier de laca branca foi adquirido na Novo Antigo. 

No banheiro equipado com duas pias e uma  
banheira de hidromassagem com espaço para duas 
pessoas predominam as cores claras. O piso é de 
limestone Mont Dorê.

Suíte discreta
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o criado-mudo 
espelhado, da Antônio 
e Filhos, reflete a 
luz do abajur que já 
pertencia à família e 
foi colocado ali para 
combinar com o azul 
do jogo de cama, da 
ralph Loren

uma parede de canjica  
de limestone bruto separa 
a área da hidromassagem 

do chuveiro. o  
pacová (Philodendron 

martianum) (1) cultivado 
em vaso traz um pouco de 

verde para o banheiro 
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grAnDE EM tODOS OS SEntiDOS     

Na decoração dos dormitórios de solteiro, a cor 
predominante é o off-white, um tom de branco 
puxado para o gelo. Segundo Maurício Karam, ela 
deixa o ambiente mais leve. 

Apesar de um dormitório ter jogo de cama 
liso e o outro estampado, a unidade entre os dois 
ambientes é garantida pelas cortinas de linho bege, 
da Sol&Arte, e os criados-mudos da Antônio e 
filhos. O piso também é o mesmo nos dois espaços: 
madeira de demolição canela.

Leveza nos quartos

em estilo romântico, 
este dormitório é todo 
em off-white. Apenas o 

lustre enfeitado por uma 
folhagem artificial  quebra a 

predominância do branco
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Feitas sob medida, as 
cabeceiras das camas foram 

revestidas com o mesmo 
tecido do jogo de cama

Embora um quarto tenha 
jogo de cama liso e o outro 
estampado, elementos em 
tom off-white garantem a 
unidade da decoração
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