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Casas de Campo

U
ma casa ampla e 
confortável, para 
reunir família e 
amigos nos fins 
de semana, era o 

desejo do casal de proprietários, 
que ainda queria o aconchego 
e o jeitinho típico do campo. 
O resultado foi um projeto que 
mescla elementos europeus às 
linhas retas e contemporâneas, 
com ambientes integrados 
e funcionais. “Eles queriam 
uma cara de casa de campo, e a 
solução veio no tijolo aparente 
e no telhado europeu com 
mansardas”, conta a arquiteta 
Ana Novak, do Studio Novak, de 
São Paulo (SP).

Construída em Atibaia, no 
interior de São Paulo, conta com 
cerca de 570 m2 distribuídos 
em três pavimentos. No térreo 
ficam living e sala de jantar, 
cozinha, escritório, lavanderia 
e dependências do caseiro. No 
primeiro andar, há três suítes 
e dois quartos com banheiro 
conjugado. Há ainda mais um 
pavimento para o home theatre.

Com o charme do campo
Projeto combina o 
estilo das casas de 
campo europeias 
com linhas 
contemporâneas
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Com o charme do campo
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Casas de Campo

Um belo jardim envolve a piscina 
de formato orgânico e prainha. 

O piso é de pedra são tomé branca   
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Casas de Campo

  A churrasqueira fica na área anexa à piscina, e conta com mesa rústica e cadeiras de 
madeira da Relicário. Destaque para os azulejos coloridos que decoram a bancada da pia
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  A área de lazer, vista da casa, tem um salão de jogos com uma mesa de sinuca e 
a churrasqueira; ao fundo, a piscina.

  Na casa 
principal, a 
varanda tem um 
grande pergolado 
de onde pende 
a trepadeira 
sapatinho‑de‑judia. 
Os móveis são do 
Depósito Santa Fé
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Casas de Campo

Uma porta de vidro de correr separa 
a varanda do living, que, por sua vez, 
possui duas áreas de estar. A área do 
primeiro plano está voltada para a 
varanda e tira proveito da vista para o 
jardim. O pufe e as poltronas de madeira 

são da Fernando Jaeger. O outro 
ambiente de estar, ao fundo, é uma sala 
de TV, ideal para as reuniões em família 
à frente da lareira. Conta com sofá, 
uma poltrona e móveis em madeira de 
demolição da Relicário.
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  O living 
conta com uma 

área de estar 
voltada para a 

varanda e uma 
sala de TV 

Na parede, máscaras trazidas 
de viagens a Tailândia, China, 

Marrocos, África e Veneza
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Casas de Campo

O living possui decoração  
sóbria e moderna, e não dispensa  

o aconchego da madeira
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Casas de Campo

A sala de jantar, no mesmo ambiente do living, 
tem acesso fácil da cozinha por meio de uma 
porta de correr. A mesa quadrada e as cadeiras, a 
exemplo de outros móveis da casa, foram feitas 
por encomenda, com madeira de demolição, pela 
Relicário. 

Já a cozinha conta com uma ilha que abriga o 
cooktop, o forno e, na parte anterior, voltada para a 
sala de jantar, um pequeno balcão e bancos de metal. 
A ilha oferece fácil acesso ao conjunto de geladeira e 
freezer com acabamento inox e à bancada da pia.

  Mesa quadrada com oito cadeiras foram feitas sob 
encomenda com madeira de demolição 
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  A ilha com cooktop, forno e até um balcão para servir 
petiscos oferece fácil acesso aos equipamentos da cozinha 
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Casas de Campo

O ar campestre aparece nos quartos graças 
às mansardas e ao aconchego da madeira no 
piso e na estrutura do telhado aparente. Para 
garantir conforto térmico, uma manta isolante 
foi colocada entre o forro de madeira e as telhas 
– nos dias mais frios, ajuda a conservar o calor 
interno. Os lambris das cabeceiras das camas, os 
criados‑mudos suspensos e os armários foram 
feitos sob encomenda, com madeira de demolição. 
“A ideia foi unir o rústico com o clima europeu”, 
explica a arquiteta Ana Novak. 

  Telhado 
aparente, com 
estrutura de 
madeira, e 
mansardas 
garantem o 
clima de casa 
de campo 
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  O banheiro 
da suíte abusa 
do branco. Ele 

está nas paredes 
e no mármore 

especial da 
bancada da pia 

e do nicho da 
jacuzzi

  As paredes 
atrás das camas 
receberam 
revestimento 
de lambris, que 
fazem as vezes 
de cabeceira 


