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Jeito de

FAZENDA Com estilo rústico, os 120 m² da
varanda ganharam funcionalidade 
e diversos itens de lazer
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A proximidade entre o casal de pro-
prietários desta casa em Bragança Paulis-
ta, no interior de São Paulo, e do arquite-
to Maurício Karam, da capital paulista, per-
mitiu que o projeto idealizado se concreti-
zasse plenamente. O profissional já havia
assinado outros imóveis da família e foi
convocado para dar vida à residência de
900 m² em meio à natureza. Durante o desen-
volvimento do trabalho, surgiu a possibi-
lidade dos familiares se mudarem para o
local, motivo que levou Karam a otimizar
a funcionalidade dos espaços: “Meus clien-
tes queriam um refúgio rústico e, ao mes-
mo tempo, moderno, que tivesse cara de
fazenda e no qual pudessem relaxar longe
da agitação urbana. Para alcançar esse
resultado, criei ambientes simples, mas bem
setorizados, proporcionando à família um
local de lazer integrado para receber ami-
gos”, conta. Daí surge a explicação para os
120 m² que compõem o ambiente. Ligado
a praticamente todos os cômodos da casa,
o espaço é o xodó dos moradores.

Texto Stephanie Celentano

Fotos J. Vilhora

Arquiteto Maurício Karam



52



53

A varanda teve a rusticidade acentua-
da com tijolos aparentes e pedras madei-
ra nas paredes. As molduras das janelas
ganham destaque com a pintura branca.
“No piso, o ladrilho hidráulico azulado em
forma de tapete turco se sobressai em meio
ao mosaico português bege”, revela.

Aos fins de semana, as mesas de pin-
gue-pongue, pebolim e bilhar são a atra-

ção da casa. Na área da churrasqueira, o
modelo para assar carnes tem base de
alvenaria e tijolos refratários revestem seu
interior. As banquetas ao lado do balcão
e as cadeiras de fibra sintética no contorno
das mesas de granito marrom imperial
foram adquiridas em lojas na região de
Boituva, SP, e servem para acomodar ami-
gos e familiares.
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Os outros itens decorativos foram esco-
lhidos em diversas lojas da capital paulis-
ta. “No teto, optei pelo esmalte off-white
sobre a madeira, deixando toda a estrutu-
ra aparente e a iluminada para evidenciá-
la”, explica. Os spots incandescentes foram
escolhidos para garantir a iluminação indi-
reta e toldos transparentes podem ser uti-
lizados como proteção às intempéries.

Outra opção para relaxar pode ser
encontrada na spa, localizada na extensão
da área de lazer. As claraboias permitem a
entrada de luz e o espaço pode ser utiliza-
do em conjunto à piscina de 35 m². O mode-
lo de concreto armado ganhou piso cimen-
tício (Castelatto), conferindo segurança ao
sair da água.


