
Maurício Karam
Com temperos e Cores da roça

em meio a residências com arquiteturas de forte influ-
ência clássica, em um condomínio do interior paulista, uma 

propriedade se destaca porque sua alma nos remete à fazenda. “Nada de palacetes ou caixas modernas, 

mas uma casa simples, com telhas e janelas. Para isso, pesquisei vários tipos e formatos, chegando a um 

meio termo, que chamo de casa de fazenda clássica-contemporânea”, explica Maurício Karam, o arquiteto 

criador. Compartimentada em três setores – social, serviços e íntimo –, alturas distintas de pés-direitos 

enriquecem suas volumetrias. A variação que chega a 10 m de altura resultou em imponentes espaços 
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de convivência, ganhando destaque aqueles mais volumosos. No living 

de 200 m², uma estante com 8 m de altura se nivela com a lareira em 

pedra madeira. ela expõe objetos trazidos de viagem, adornos e livros, à 

frente de um fundo em madeira de demolição. Para deixar aconchegan-

te, Maurício optou por cores claras e tons de bege, com uma alegria que 

veio do verde tipo celadon nos detalhes da decoração. A textura rugosa 

das paredes é da Terracor, com aparência de limestone. As tesouras e 

o lambri da cobertura foram valorizados ao receber uma pintura branca 

e iluminação especial: “utilizei spots comuns de lâmpada PAR20, que 

conferem uma reprodução de cor perfeita. os outros spots de AR111, 

com grau bem fechado, iluminam pontos inferiores, como a lareira, as 

mesas de centro e a da entrada”. executada em pinus natural, a mesa 

de jantar de 4 m foi circundada por poltronas luís xv. seu cenário tem 

piso de limestone, iluminado por um lustre de ferro que já pertencia ao 

morador. Também, há uma área gourmet anexada à mesa, com forno 

e fogão a lenha para intensificar o clima interiorano. um passa-pratos 

e uma porta são os elementos que unem a área gourmet à cozinha de 

apoio. Conforto e neutralidade na decoração são oferecidas no quarto 

destinado às visitas. As cabeceiras, grades antigas provenientes da fa-

zenda da família, formam uma bela dupla. Todos os quartos receberam 
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boiseries para tornar a área íntima mais romântica, provençal, além de cores sóbrias para 

compor com a madeira do piso do tipo canela. Tratamento especial para a suíte máster: 

um incrível tom acinzentado nas paredes, abertura para a área externa e uma área de 

banho belamente decorada. “Conseguimos um ar mais contemporâneo, por exemplo, ao 

escurecer todas as paredes, trabalhar com banheiros setorizados e um mosaico de cacos 

de limestone”, ressalta. Na área de lazer, a rusticidade se acentua devido aos tijolinhos 

à vista e ao uso de carpete de ladrilhos hidráulicos. Dentro de vasos cerâmicos, ao lado 

da hidromassagem, há ervas usadas na cozinha, como manjericão, hortelã, alecrim... 

garantindo o tempero da roça que os moradores tanto queriam.

Projeto, Maurício Karam; paisagismo, gilberto elkis; ladrilhos hidráulicos, Brasil imperial; tecidos, Donatelli; móveis, 
Micasa; molduras em poliuretano, Paper.com; piso, ouro velho Antiguidades; pedras e pastilhas, Pedras da esquina; 

armários, ornare; marcenaria, Mielnik; iluminação, Acerbi luz e Design.
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“Aproveitei para exagerar na 
estrutura e deixá-la aparente 
com a iluminação indireta. Isso 

nos deu uma área social imponente e 
permitiu uma casa clara e confortável, 
mantendo-se sempre fresca”, 

Maurício Karam, arquiteto
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