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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 
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  Salvador

Uma reforma radical remoçou o apartamento da 
década de 60 debruçado sobre a Baía de Todos 
os Santos. As áreas integradas e plenas de luz 
destacam os acabamentos refinados, o décor 
contemporâneo e reverenciam a presença do mar

Jovem
aos 50 anos
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O living apresenta uma disposição de móveis que 
segue a lógica formal em razão da simetria das vigas, 
de acordo com os arquitetos. Estão ali os desenhos 
modernos e enxutos dos sofás More, do Estudiobola, 
das mesas de centro da série Híbridos, de José 
Marton, da mesa lateral Saarinem e do leve banco 
de palhinha Pádua. Sobre o piso de mármore vê-se 
o grande tapete Pixel, da Belucci. Não existe rodapé, 
mas apenas um discreto perfil metálico, recurso que 
busca amenizar a sensação do pé-direito baixo 

Em seis meses, os 320 m2 do apê estavam irreconhecíveis. 
“Preservamos características marcantes como o piso de 
mármore branco, porém nada mais passou ileso”, diz o 

arquiteto Gabriel Magalhães, que assina o projeto com Cláu-
dio souza. a premissa do quebra-quebra era a conquista de 
ambientes abertos para a paisagem estupenda da famosa 
baía de salvador e um visual interno atualizado. Coube tam-
bém aos arquitetos acomodar as peças de arte e design dos 
moradores, donos de olhar apurado para itens de qualidade. 
na grande sala, as vigas e os pilares que surgiram com a derru-
bada de paredes foram assumidos como parte da memória 
do imóvel de cinco décadas -- a decoração se abriga junto 

Texto Cláudia Nogueira Fotos Marcelo Negromonte

a esses antigos elementos construtivos. a área da cozinha, 
unida à copa, ganhou um jardim vertical de madeira repleto 
de samambaias: a grande sacada é que ele esconde o encana-
mento de água que passa no local. 

Uma das passagens surpreendentes da obra se deu na 
hora da criação de um banheiro. Como a solução foi elevar 
o piso a fim de levar as tubulações (o vizinho não permitiu 
acesso pelo teto de seu apartamento), a proprietária sugeriu 
resolver esteticamente o degrau com pastilhas de vidro ama-
relo, numa referência ao caminho percorrido por persona-
gens do filme o Mágico de oz. neste caso, a ficção deu sua 
contribuição valiosa para inspirar a vida real.

O projeto luminotécnico é 
básico e aconchegante. Como 

a altura do pé-direto oscila, 
os destaques são dirigidos 

para as peças de parede, de 
mesa e pendentes. No living, 

uma sequência de luminárias 
embutidas no teto foca o 

tríptico da artista Alice Vinagre
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O belo jardim vertical surgiu 
onde havia um escritório. A 
proximidade da janela garante 
iluminação e ventilação às 
plantas. Usaram-se tijolos Wall 
Green Ceramic, que têm espaço 
para o plantio das mudas e 
permitem a implantação do 
sistema de irrigação. Na sala 
de almoço, sobre a mesa e 
cadeiras Saarinen pende o 
lustre de cristal Fratelli Vita, 
herança da família. A arandela 
Mesmeri é da La Lampe. 
Histórias são bem-vindas: 
no fundo da sala de estar 
fica o conjunto clássico de 
cadeiras e mesa com tampo de 
mármore, herança de família. 
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Fornecedores 
Marcenaria Kitchens e scA / Iluminação: pendentes La Lampe / Tapete Belucci / Pastilhas Vidrotil / 
Móveis Home design / Revestimento de cimento ns Brasil

Na sala de jantar, a mesa Milla, 
assinada por Jader Almeida, 
recebeu o complemento das 
renomadas cadeiras Bertóia, 
que sofreram releitura 
e ganharam cor laranja. 
A estante de laca preta 
desenhada pelos arquitetos 
abriga a coleção de livros 
e objetos da moradora. Ao 
lado dela, a icônica poltrona 
Charles Eames serve como 
ponto de leitura. No painel 
de madeira, a escultura de 
parede é de Bel Borba. 
Pautados pela ideia de não 
desperdiçar materiais nobres, 
os arquitetos aproveitaram as 
tabeiras de madeira retiradas 
do piso da ala social nos 
painéis da sala de jantar, 
na moldura que envolve 
o jardim vertical e em boa 
parte do home theater


