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O luxO 
de uma 
casa de 
Fazenda

fotos: sérgio israel
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Inspirada nas sedes de fazenda antigas, mas 
com evidentes toques de modernidade, essa casa 
projetada pelo arquiteto Maurício Karam para 
uma propriedade na Quinta da Baroneza é um 
exemplo de como materiais tradicionais como 
pedras, tijolos e madeira podem compor ambientes 
ao mesmo tempo bem aconchegantes e funcionais
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Uma casa de fazenda. Mesmo. “Nada de palacetes ou “caixas” modernas. Uma casa 
simples com telhas e janelas”, foi o briefing que os proprietários de um terreno de esquina 
no condomínio da Quinta da Baroneza passaram para o arquiteto Maurício Karam. Outro 
desafio: a casa tinha de ser capaz de acomodar muita gente. Embora a família nuclear dos 
clientes seja pequena – apenas um casal jovem e uma filha pré-adolescente – a família 
estendida é grande com irmãos e irmãs de ambos os lados e suas respectivas famílias. Isso 
sem mencionar o grande círculo de amizades do casal.

Para atender ao desejo de construir uma casa “simples” e a necessida-de de acomodar 
uma vida social nos fins de semana que inclui muitas pessoas, o arquiteto sugeriu um 
meio termo: uma casa de fazenda clássica com ares contemporâneos. A modernidade e a 
praticidade do projeto tornou-se ainda mais relevante quando, durante sua realização, a 
família considerou mudar-se para a casa. Por isso, a casa foi ficando mais contemporânea 
e funcional. “As exigências, na verdade, nos levaram a criar uma casa simples e bem 
setorizada – feita para curtir fins de semana e integrar convidados”, diz Karam.
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Ao analisar o entorno, o arquiteto percebeu que o terreno de esquina e com recuo grande 
traria pouca interferência para o projeto, dando uma liberdade formal muito grande. “A 
implantação nesse caso foi mais estudada que o entorno e suas fachadas, pois, tendo a planta 
como ponto de partida, conseguimos definir o restante do projeto”, relatou o arquiteto.

A casa foi idealizada para ser térrea. Primeiro, devido ao contexto – casa de fazenda – e, 
depois, para atingir o objetivo de ter uma casa prática. A possibilidade de fazer um sobrado 
foi descartada imediatamente. Mas, como o terreno era grande, foi possível dividir o espaço 
em três áreas distintas: social, serviços e íntima – o que acabou por definir três grandes 
volumes no projeto da casa. Na área de serviços, o pé-direito tem 2,70m. Na área íntima, 
onde estão os quartos, ele cresce para 3,50m. Na área social, o pé-direito salta para 10m.

A altura interna é uma característica importante da construção. O pé-direito alto, 
praticamente da altura de dois pavimentos, tem duas funções importantes: otimiza a 
circulação de ar deixando a casa fresca mesmo em dias de calor – não foi preciso instalar 
ar-condicionado em cômodo algum – além de ter um resultado estético imponente, 
conferindo nobreza à casa de 900m².
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Na hora de pensar a decoração, Maurício Karam seguiu o pedido dos clientes. “Adotei o 
estilo de roça – fazenda e clássico se misturaram para dar o efeito final. A rusticidade se 
revelou em materiais como tijolo aparente, madeiramento aparente e pedra nas chaminés. 
O clássico se faz notar nas janelas com suas molduras e venezianas em tom petróleo. O 
telhado, as grandes varandas e os pilares aparentes conferiram o clima de casa de fazenda 
e atenderam a nostalgia da “roça”. Na decoração, a opção foi adotar tons neutros para 
deixar os ambientes leves e aconchegantes. Outra preocupação foi a questão da proporção 
dos espaços generosos que pediam mobiliário de grandes proporções. A intenção de 
simplicidade se revelou em buscar espaços únicos embora de grande metragem. Assim, 
a casa ficou com apenas uma (grande) sala de estar, uma (grande) sala de jantar, etc. Por 
causa das proporções, a decoração teve alguns destaques com peças feitas sob medida 
como foi o caso da estante de 8 metros de altura e a mesa de jantar com 4 metros e dois 
pés feita sob medida em pinus natural pela Micasa.

Na decoração, a brincadeira com as texturas de deferentes materiais foi fundamental para 
atingir o resultado final. A madeira veio para “aquecer” e a pedra bruta para dar o toque 
de rusticidade. A escolha por colocar uma textura tipo limestone numa das paredes e a 
rugosidade das paredes tinham como função reforçar a vocação “roceira” da casa e criar 
uma estética bem diferente da paulistana onde as paredes lisas são onipresentes.

Com as estruturas aparentes, Karam optou pela iluminação indireta, o que reforçou a 
imponência da área social e deixou a casa mais clara e confortável. 
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o Paisagismo buscou criar uma sensação De 
harmonia com a vegetação natural Do entorno, 
tomanDo cuiDaDo Para garantir a PrivaciDaDe sem 
imPeDir o Desfrute Do belo visual Das montanhas 
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