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Bragança Paulista

Tempero

A construção de 850 m2 se impõe no 
terreno de 3,5 mil m2 dividida em dois 

níveis, com seis suítes e todo o conforto 
para abrigar as reuniões de família 
e amigos nos finais de semana fora 

de São Paulo. Projeto dos arquitetos 
Flavio Henry e Rita Enz, a arquitettura 

acentua a inspiração colonial. Os espaços 
sociais voltam-se para a piscina, local 
de relaxamento nas chaises longues à 
sombra do ombrelone. Paisagismo de 

Svetlana Plantas

country
A opção pelo rústico e um singular tempero 

country chique, transportou para esta morada, 
localizada em um condomíno fechado, todo o 

clima de casa de campo moderna 
Texto Cláudia Nogueira    Fotos Sérgio Israel
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Uma claraboia na sala de estar convida os raios de sol a tomar 
os espaços. O esmero do forro do telhado fica à vista. Sobre o 

sofisticado tapete de couro de vaca preto, mesas central de laca 
cinza brilhante e laterais de ferro fundido (Micasa), sofás de linho 
branco (Brentwood) e poltronas de couro envelhecido (Micasa). 

Cortinas leves de linho branco completam o frescor do décor

Com ares de fazenda moderna, o refúgio de fim de 
semana do casal e seus filhos adolescentes, apesar 
do tamanho superlativo, conquistou um clima acon-

chegante ao combinar acento da arquitetura colonial (sim, 
as belas telhas de cerâmica abauladas estão lá) a elementos 
contemporâneos. A construção de 850 m2, projeto de Fla-
vio Henry e Rita Enz, distribui-se suavemente no terreno de 
onde se avistam trechos de Mata Atlântica preservada. Entre 
os acabamentos principais, evidenciam-se pedras, madeira e 
ladrilhos hidráulicos, resquícios preciosos de nossa influência 
portuguesa. “A composição dos ambientes traz a ideia de 
uma lareira acesa à noite, um pasto com animais do lado de 
fora e friozinho de fim de tarde; tudo com o aconchego de 
assistir a um filme em casa ao lado da família”, diz o arquiteto 
Maurício Karam, responsável pelo projeto de interiores. 

A decoração acentua o rústico baseado na paleta de 
cores escuras e neutras que desfilam entre preto, marrom 
e bege. O mobiliário têm a classe do estilo rural sofisticado 
equilibrado entre as linhas retas e as sinuosas acompanhadas 
das texturas do couro, linho e algodão. O estilo despojado 
fica evidente em ambientes como o living que se une a sala 
de jantar, varanda e biblioteca. No centro de tudo, uma larei-
ra aberta  com cúpula de ferro oxidado convida os amigos 
a se reunirem em torno do fogo.  O pé-direito de 6 metros 
deixa aparente as vigas do telhado e dá lugar a uma clarabóia 
que inunda os ambientes de luz natural durante o dia. Neste 
espaço, móveis herdados de famlia e carregados de impor-
tância afetiva, como a farmácia em pinho de riga e o baú , 
encontraram lugar privilegiados.
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No living, a estante de farmácia antiga em pinho de 
riga, recebeu iluminação interna e à noite atrai atenção 
para a coleção de pratarias e cristais, além de contribuir 
com a proposta do clima caloroso. O ambiente, com 
pé-direito duplo, tem ainda o reforço de luzes difusas 
fixadas nas vigas dos telhados (Lab Luz)

A sala de jantar acomoda uma grande mesa 
de pinho de riga para dar conta das fartas 
refeições. Em torno dela, cadeiras de imbuia 
ebanizada com encosto de palhinha preta. 
Nas noites frias, a lareira aquece e ao mesmo 
tempo encanta com seu aspecto escultural. 
A madeira peroba de demolição reveste 
piso e parede do ambiente com tábuas de 
larguras irregulares
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O hall resume o mix harmonioso de estilos com 
quadros em preto e branco (fotos de Sérgio 

Israel) apoiados de maneira despojada entre a 
parede de pedra (Pedras santa Claudia) e o piso 

de madeira de demolição, tapete oriental e o baú 
antigo herdado da família. Na página ao lado,  

destaque para a escada em madeira com guarda-
corpo em vidro que dá acesso aos quartos 
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Casa de campo pede área gourmet com 
churrasqueira. Aqui, os comensais se 

debruçam na longa bancada para petiscar e 
bebericar sem pensar no passar das horas. 

O lustre de latão tem uma genuína cara 
de fazenda com alma bem brasileira e o 

ladrilho hidráulico que reveste piso e paredes 
completam o clima de antigamente

O banheiro evoca décadas passadas 
na linha de louças, espelhos e piso 
de toque vintage. A janela colocada 
próxima ao teto, propicia boa 
iluminação e ventilação e deixou 
espaço de sobra para a instalação da 
dupla charmosa de espelhos redondos   
(Ethinix)
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A suíte dos filhos, no térreo, têm aspecto 
atemporal, o que lhes assegura uso 

prolongado sem a obrigação de trocar 
toda a decoração. Na parede aplicou-se 
tensai, tipo de revestimento em fibra de 

vidro, coberto com pintura bege escura. A 
cabeceira de nogueira (Novo Antigo), em 

todo o comprimento do quarto, tem nichos 
para abrigar livros e objetos. Cortinas de 

linho e tapete de algodão incrementam o 
território de descanso..  Abaixo, o arquiteto 

Maurício Karam, que assina os interiores

fornecedores 
Móveis Bali, Breentwood, ethnix, fernando Jaeger, L’oeil, Micasa / Tecidos Aladim, donatelli, La novitá / Papel de 
parede Paper.com / Tapetes Ariadne / Luminárias Acerbi / Lâmpadas Lab Luz / Tapeçaria Linfor / Cortinas sol & Art / 
Metais banho Ketesi / Molduras raposa, Minuto / Objetos Artes eduardo / Paisagismo svetlana Plantas

A suíte master ocupa o andar superior. 
Portas de correr no lugar de janelas 

propiciam a circulação da agradável brisa 
morna do campo. Sobre a cabeceira 
revestida de couro (La Novitá), uma 
dupla de espelhos (Ethinix) de ferro 

azulado envelhecido faz as vezes de obra 
de arte (Molduras Raposa). A parede 
recebeu papel bege (Paper.com), em 

sintonia com os demais dormitórios. No 
lugar de criados-mudos estão as cômodas 

baixas de madeira antiga. No canto de 
leitura, bergère e luminária de parede 


