
ARQUITETURA 
MUNDIAL

Projeto dos Estados 
Unidos revela destaques 

do panorama internacional

ESTOFADOS
E LUMINÁRIAS
Dezenas de lançamentos para renovar o décor

ZANINI DE 
ZANINE

Conheça o trabalho 
do designer mais 

cobiçado do momento 

Mix do rústico com o 
moderno em cinco casas de 
campo e serra recheadas 
de estilo e comodidade
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MAURÍCIO KARAM arquiteto

O mix do rústico, country chique e contemporâneo, com um toque de old design, define esta convidativa casa, localizada 
entre Itatiba e Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Com 850m², conta, além dos cômodos principais, com espaços 
bem particulares, como um home theater externo e churrasqueira com vestiários. A mistura de recursos naturais reforça a ideia 
de vida desfrutada no campo, por isso, madeira, pedra, ferro, couro, algodão, tensai, palha e linho são alguns dos materiais 
usados para transmitir o conforto necessário. “Eu gosto da junção da madeira, pedra, ferro e couro. Estes quatro elementos me 
trazem a ideia de um pasto do lado de fora, um friozinho no fim da tarde, a lareira acesa à noite, porém, com o aconchego de 
assistir a um filme com toda família dentro de casa”, resume o arquiteto Maurício Karam, que assina o design de interiores da 
residência, cujo projeto arquitetônico é de Rita Enz.  O acervo do jovem casal com dois filhos adolescentes também contribuiu 
para o toque íntimo e acolhedor. “Peças como a estante de farmácia antiga em pinho de Riga, um baú com ferragens em ferro 
fundido e um remo colocado no hall trouxeram riqueza à decoração, preservando as memórias da família”, conta Karam.

FOTOS SERGIO ISRAEL

Entre o jantar e estar, a lareira feita de pedra madeira com a coifa de aço corten divide seu calor. O tapete segue o conceito 
country, feito de couro de vaca. Abaixo, ao fundo, a porta leva ao home theater interno com biblioteca. Na parede, fotografia 
de Sergio Israel. À esquerda, a fachada dita o estilo rural misturando madeira e pedra e segue um desenho contemporâneo. 
Da estante da sala de estar o arquiteto retirou duas portas, compondo ali o jardim vertical com folhas de avencão.



A mesa com banquetas da Oca Brasil serve de apoio na divisão entre varanda e estar. Ao fundo, estante 
de pinho de Riga antiga, parte do acervo dos moradores que traz saudosismo e mantém as lembranças da 
família. Abaixo, o pergolado coberto comunica ambas as alas e leva à piscina.

A porta de correr de 10,4 metros, dividida em seis folhas, se abre para a varanda. Abaixo, sobre o piso 
de ladrilho hidráulico, a presença calorosa das mesas de centro de madeira recuperada e dos estofados, 
com base de madeira cumaru e almofadas de linho, da L´oeil. A exemplo do forro colocado em toda a 
casa, o cumaru de dois centímetros tipo assoalho macho-fêmea se destaca também no teto.
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No home theater externo, o visual étnico e vintage pontua a decoração. Sobre o ladrilho hidráulico, tapete de couro branco. O 
sofá é de linho azul e, a poltrona, de couro marrom escuro envelhecido. Ao fundo, mesa de laca marrom brilhante e cadeiras 
de ferro oxidado da Old Design. Abaixo, destaque para o painel de madeira de demolição automatizado separando a cozinha 
da sala de jantar, equipada com mesas em ferro e madeira e cadeiras medalhão ebanizadas.

Dentro de um condomínio com quatro 
mil metros quadrados de área verde, 
a fachada da casa interage com a 
mata à sua volta, graças à mistura 
de elementos naturais que a definem 
mesmo por fora. O estilo campo do 
telhado e das colunas de madeira é 
favorecido pelo desenho reto escolhido 
para a fachada e esquadrias. 




