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Fazenda da Grama
Em busca pelo local ideal para construção de 

memórias familiares, que passam de geração para 

geração, a Fazenda da Grama foi escolhida para 

ser o cenário da história da Casa Tempo.

O prazer da simplicidade da vida do campo 

se solidifica no clima natural agradável, na 

exuberância da fauna e da flora e na paisagem 

surpreendente da Fazenda.

O local perfeito para um refúgio da vida urbana, 

para viver os momentos essenciais que perpetuam 

o tempo e as lembranças.

UM REFÚGIO NO CAMPO



Fotos do acervo da Fazenda da Grama

O som e a beleza da fauna nativa encantam a todo instante

O paisagismo completa o cenário e oferece harmonia com a natureza



A infraestrutura completa, proporciona todo o conforto e comodidade
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FAZENDA
DA GRAMA

Rodovia dos Bandeirantes

Rodovia Miguel
Melhado Campos

km 83,5, s/n
Itupeva

1h30min

30min

SÃO PAULO

CAMPINAS

A Escolha dos Terrenos
A história da Casa Tempo começa na escolha dos 

terrenos.

A interação com o ambiente externo, o incentivo a 

prática de atividades ao ar livre e o convívio com a 

natureza são os nossos maiores motivos para buscar 

nosso refúgio.

Terrenos amplos com aproximadamente 3.000m2,  

com as mais incríveis vistas, são escolhidos a 

dedo para receber a casa. Cada detalhe importa, a 

experiência desde a chegada na fazenda até o fim de 

tarde junto a família.



Casa Tempo





Dado Castello Branco
Com mais de 20 anos de atuação no mercado, Dado 

Castello Branco imprime sua marca respeitando 

o estilo de cada um de seus clientes. O arquiteto 

traduz anseios em espaços que transmitem 

tranquilidade, dotados de bom gosto e elegância.  

Atualmente é um dos nomes mais respeitados do 

mercado assessorado por uma equipe de mais de 

20 colaboradores. Com projetos, espalhados na 

Filadélfia, em Nova York, Aspen e em todo o Brasil, 

que carregam uma mistura peculiar do traço clássico 

com referências contemporâneas na decoração de 

interiores. Os tons claros, tecidos suaves e a madeira 

são alguns dos materiais sempre presentes em 

seu portfólio. A combinação resulta em ambientes 

acolhedores e ao mesmo tempo sofisticados e 

elegantes.

ARQUITETO PAISAGISTA
Gil Fialho

25 anos de carreira convertidos numa fértil 

experiência no desenvolvimento de projetos 

paisagísticos, associando o resultado estético às 

combinações botânicas corretas, seu trabalho 

resgata a importância do conhecimento prático, 

técnico e botânico, adquiridos em estudos e 

implantações de projetos de recuperação vegetal, 

em projetos de macro-paisagismo para bairros, 

condomínios, empreendimentos imobiliários, 

corporativos e resorts. O escritório projeta espaços 

e jardins que aproximam o usuário da interessante 

e exótica Flora Tropical, mantendo a preocupação 

em defender a importância ecológica dos jardins e 

paisagens. 

Recebeu inúmeros prêmios, entre eles o Leaf Award 

e International Properties Awards.



Desde o barulho do pedrisco, até o cheiro dos limões, da horta, criando memórias do viver na Casa Tempo.

A Casa e o Tempo
A busca pelo viver simples, pela riqueza de detalhes 

e pela naturalidade nos momentos com a família, 

estabeleceram o desenho da Casa Tempo.

O tempo se perpetua com as memórias que cada 

canto da casa tem a oferecer.

Inspirado na morada portuguesa, Dado Castello 

Branco traz uma releitura do colonial português 

clássico e das casas bandeiristas, apresentando 

uma casa tropicalizada, com grandes aberturas, 

integração entre os ambientes internos e externos, 

paredes largas e detalhes minimalistas.

Apesar de elegante, a casa recebe uma combinação 

de materiais simples como o tijolo, a madeira e o 

abuso da cor branca.



Living

O uso da cor branca cria um pano de fundo apropriadamente neutro e luminoso para a decoração ao estilo 

de Dado Castello Branco.





A informalidade e integração do espaço interno e externo fazem com que todos os ambientes 

sejam cenário para os mais diversos momentos.





Terraço Pergolado

Arquitetura, decoração e paisagismo se misturam para criar o espaço onde se passa aquele dia de sol inesquecível.





Pátio Externo

A Casa surpreende com diversos espaços para programas e atividades simples como um café da tarde em meio ao jardim.





Cozinha Gourmet

Grandes aberturas trazem claridade e transparência para apreciar o jardim ao cozinhar e durante as refeições.





Dormitório Master

A casa conta com 05 aconchegantes suítes divididas entre os dois pavimentos.



Sua Casa. Sua História. Seu Tempo.





• Terrenos com área aproximada de 3000m2

• Residência de Campo

• 635 m²

• 05 amplas Suítes

• Living integrado com Gourmet e Terraço

• Home Theater

• Garagem Coberta

• Entregue com acabamentos escolhidos por Dado 

Castello Branco como tijolo, madeira e ladrilho 

hidráulico



Planta Térreo Planta Superior



A casa é sua















LAR ID
A LAR ID reúne os mais renomados arquitetos para 

criar algo incrível para você e sua família. Muito 

além de uma casa, nossa proposta reverencia algo 

ainda mais valioso: o tempo. Com mais de 15 anos 

de experiência em obras e a longa e intensa vivência 

dos sócios em casas de fazendas nos mais diversos 

cenários, apresentamos residências erguidas sobre 

a essência de uma boa arquitetura, do prazer da 

simplicidade e da construção de excelência – tudo 

para que você receba as chaves em mãos sem ter de 

se preocupar ou gastar o seu tempo com projetos, 

planejamentos e obras.

Imagens meramente ilustrativas, casa entregue conforme o memorial de vendas contratual.





REALIZAÇÃO
ARQUITETURA

PAISAGISMO
CONSTRUÇÃO

LUMINOTÉCNICA

LAR ID
DADO CASTELLO BRANCO
GIL FIALHO
LAR CONSTRUTORA
STUDIO 220V


