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À deriva
Que tal curtir dias de glória no 
interior paulista? conheça a deliciosa
casa cercada por um verde sem fim

O arquitetO MauríciO KaraM, de são paulo, sp,

é um velho conhecido do casal proprietário dessa exu-

berante residência. ele já assinou projetos para a famí-

lia na capital paulista e, de tão satisfeitos com o resul-

tado, pais e filhos decidiram contratar o profissional

para fazer a casa de veraneio em Bragança paulista,

sp. a lista dos pedidos era extensa e desafiadora.

“Queriam um refúgio rústico com ares de fazenda e

ambientes funcionais para curtir os finais de semana

longe da agitação dos grandes centros urbanos”,

recorda Karam. solicitações feitas, cada cantinho do

lote de 3.500 m² foi bem aproveitado. e tem mais: o

terreno plano dispensou intervenções e exigiu apenas

a construção de um platô para a abrigar a morada.

edificada sobre sapatas com vigas baldrames, a

estrutura de concreto armado segue pelos 900 m² de

área construída.  o formato em “l” evidencia a seto-

rização das áreas. ao todo, são três blocos – social,

íntimo e serviço. telhas cinzas do tipo canoa cobrem

todo o telhado. “por desejarem ambientes com pé-

direito alto, o grande desafio foi criar uma cobertura

com volumes diferentes”, diz. a solução foi aprovei-

tar toda a experiência em arquitetura e expor as

tesouras aparentes. 
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logo na fachada é possível conferir o estilo rús-

tico. tijolos de demolição e pedra madeira reves-

tem todo o exterior. ao entrar, o pé-direito de 10 m

da sala impressiona. “o recurso é ideal para quem

deseja desfrutar da boa ventilação, claridade e ain-

da conferir sensação de amplitude”, acredita. no

setor social, cozinha gourmet, estar, jantar, lareira e

home theater compõem um único espaço. tudo é

integrado para facilitar a circulação. “a sala de jan-

tar termina no espaço gourmet e se comunica com

a cozinha operacional e churrasqueira”, detalha.

limestone montdoré estampa os pisos e está em

perfeita sintonia com a textura limestone (terracor)

aplicada nas paredes. 

cinco suítes renovam as energias dos que fre-

quentam o lar. com pé-direito de 3,5 m e réguas de

madeira canela de demolição no chão, é impossível

não relaxar nas confortáveis camas. ao acordar, bas-

ta abrir a janela para sentir-se abraçado pela natu-

reza. os banheiros receberam pastilhas (Jatobá) nos

pisos e box, pintura sobre reboco nas paredes e ban-

cadas de limestone. “o material é durável e valori-

za esteticamente o projeto”, destaca. a  decoração

explora o uso de linho, madeira e pedras.



Churrasqueira
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ponto de encontro de amigos e familiares, a chur-

rasqueira é a área mais frequentada pelos donos. é

por aqui que colocam o papo em dia, fazem reu-

niões e planejam as próximas festas. o modelo para

assar carnes possui base de alvenaria e interior reves-

tido com tijolos refratários. a pedra madeira marca

presença em todo o exterior. o colorido fica a cargo

dos ladrilhos hidráulicos presentes no chão. Quando

bater aquela vontade de nadar, uma piscina 35 m²

recebe em grande em estilo a todos. o modelo de

concreto armado tem profundidades entre 0,70 m e

1,80 m e ganhou no interior pastilhas (Jatobá) na cor

azul-turquesa. no entorno, o piso cimentício (castelatto)

confere segurança ao sair da água.
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PrOjetO: maurício Karam
LOcaLizaçãO: Bragança paulista/sp

texto ana luísa lage
Fotos divulgação/sergio israel
ilustração ac design

Piscina

Churrasqueira

Cozinha
Gourmet

Garagem

Suíte Suíte

Suíte Suíte

Estar

S
au

na

D
uc

ha
s

Sala de
Massagem

Sala de
Jogos

Vestiário

Estar

Dep. Emp.

Banho

Dormitório

Área de 
Serviço

Depósito Lavabo Estar

Lareira Suíte
Depósito

C
oz

in
ha

térreo

Área de lazer


