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apartamento

A cara  
do dono 
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Contrariando o ditado popularem casa de ferreiro, o espeto é de pau,
o arquiteto-proprietário deste apartamento na zona Sul paulista executou 
o projeto de decoração ao seu bel-prazer com sofisticada maestria. A proposta 
arrojada do décor foi enriquecida pela diversidade dos estilos dos móveis, 
mesclando com harmonia do contemporâneo ao clássico

Texto: Luciana Avelino
Projeto de decoração:
Maurício karam 
Fotos: Marcelo Magnani

Para este apartamento 
de 160 m2, localizado 
em Moema, zona Sul de 
São Paulo, a demanda de 

projeto era mais que especial. O 
proprietário do endereço foi o 
próprio arquiteto. Para imprimir 
seu gosto pessoal, Maurício Ka-
ram se inspirou no estilo de imó-
veis de Nova Iorque e Milão, que 
destacam de forma arrojada a 
arquitetura. A proposta era apro-
veitar os amplos espaços a partir 
da estrutura existente – proje-
tando ambientes integrados do-
tados de privacidade conforme 
o necessário – e adotar uma lin-
guagem contemporânea a partir 
da mistura de estilos. O mix eclé-
tico não se restringiu, portanto, à 
decoração, com a adoção e har-
monização de móveis de design e 
clássicos – de tons sóbrios e neu-
tros –, estendendo-se à estrutu-
ra arquitetônica como um todo. 
Entre os destaques, as vigas do 
living evidenciadas pela adoção 
da rusticidade do concreto apa-
rente, um dos elementos surpre-
sas da composição. Em função da 
impossibilidade de retirá-las, o 
arquiteto decidiu por descascá-
-las e deixá-las em evidência. 
Entre as demandas pessoais, a 
disposição de um leiaute solto 
no mobiliário, com o posiciona-
mento de poltronas e cadeiras 
em vários pontos sem rigidez; a 
unificação dos pisos de taco e tá-
bua corrida a partir da aplicação 
de verniz preto brilhante; e as 
integrações do estar com o escri-
tório, onde o profissional traba-
lha com conforto e tudo a mão, 
e com a cozinha. O décor exibe, 
ainda, fotos, quadros, esculturas, 
cerâmicas e objetos garimpados 
pelo proprietário. Como resulta-
do, um projeto que alia estética 
e funcionalidade.

No living, que interliga estar e home 
theater, tapete cru da Casa Fortaleza, 
cadeira de renda da Micasa, rack 
revestido de laca brilhante da 
Marcenaria Medeiros, aparador de 
metalassê com desenho de Maurício 
Karam, iluminação da Acerbi, 
cortinas de seda e camurça da Sol 
& Art, mesa de centro da Marcenaria 
Passo a Passo, objetos decorativos da 
Tânia Bulhões  
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Nesta outra visão do estar, destaque para as vigas de concreto aparente. Sofá da Micasa, mesinhas laterais de imbuia e bronze da Novo Antigo, poltrona de couro antigo da La Novitá. 
Ao fundo, parte do escritório. Na foto abaixo, sala de jantar com mesa de laca bege brilhante da Micasa, fotografias de Sérgio Israel, escultura de Israel Macedo
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Na parede de fundo do living, o contraponto dos elementos de estilo clássico em meio à contemporaneidade da decoração: as molduras de madeira da Papercom e a luminária com 
estrutura de bronze. Abaixo, dois panoramas da cozinha com piso de cimento queimado e armários revestidos de laminado Jatobá que imita a madeira jacarandá executados pela 
Marcenaria Medeiros, parte da parede com pastilhas da Portobello, mesa com tampo de vidro e estrutura de cavaletes da Tok & Stok, dupla de cadeiras Navy da Emeco fornecida 
pela Atrium, bancadas de granito São Gabriel bruto e lajotas brilhantes da Portobello. Ao longo do ambiente, um grande rasgo de luz fluorescente concede iluminação para a área de 
trabalho
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Neste ponto do living, com 
detalhe ao fundo da sala de 
jantar, a grande atração é a 

cadeira de ferro branco Long 
Nest, que vai quase do piso 

ao teto   



No escritório, a mesa com 
desenho do aquiteto e 

execução de mármore na 
dimensão de 1,20 m X 2,40 m  

ocupa praticamente toda a 
largura do espaço. Entre os 

objetos decorativos, a máquina 
de escrever heradada do avô

Tom de requinte no lavabo. Moldura de espelho 
dourada da Celina Dias, bancada de concreto moldado 
in loco, metal Deca
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Na suíte do proprietário, cabeceira de cama de madeira e abajur Rabbit Lamp da Moooi, painel de espelho na parede, mesa lateral com tampo de mármore e estrutura de ferro. 
Abaixo, em detalhe, cômoda de madeira com objetos de decoração e poltrona de design clássico revestida de tecido  

Em destaque no banho do casal, integrado à suíte por 
porta de correr, o contraste dos tons claros e escuros, que 
pontuou toda a decoração do apartamento. Bancada da 
pia de mármore, armários com revestimento de espelho, 
piso de cimento queimado (na área de circulação) e lajotas 
da Portobello (no box)
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casa de campo

Rústica sofisticação 
Casa no interior do estado de São Paulo, construída em terreno de 3.500 m2 
de condomínio particular, é refúgio certo para os proprietários nos finais de
semana. Conforto e decoração elaborada nortearam o projeto de decoração
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Texto: Luciana Avelino
Projeto de decoração: Maurício karam  
Fotos: Sérgio Israel

Erguida em um condomínio 
de luxo localizado entre as 
cidades de Itatiba e Bra-
gança Paulista em meio a  

4 milhões de m2 de área verde – com  
2,4 milhões de m2 de mata atlânti-
ca nativa preservada –, esta casa de 
campo reúne aconchego e funciona-
lidade. Sua decoração, de estilo rústi-
co-sofisticado, explora de forma ele-
gante tons neutros e escuros, como 
preto, marrom, cinza e bege, além de 
materiais e acabamentos de nature-
za despojada tais como madeira – de 
várias naturezas, da de demolição 
à ebanizada –, pedra, palha, ferro, 

couro, linho e algodão. O resultado 
da harmonização ao mesmo tempo 
que preserva o espírito rural local, 
concede um toque old design às am-
bientações. Na composição do décor, 
alguns objetos de memória afetiva 
da família promovem destaque per-
sonalizado, a exemplo da estante de 
farmácia antiga em pinho de riga, do 
baú com ferragens em ferro fundido, 
do lustre da churrasqueira e do remo 
na parede do hall. Projetada pelo 
escritório da Henz Arquitetura para 
os dias de descanso de um casal e 
dois filhos adolescentes, a ampla 
construção de 850 m2 distribuída 

em dois pisos reúne 16 ambientes. 
No andar inferior, o generoso living 
com lareira, voltado para a área da 
piscina e dotado de varanda e espaço 
gourmet, integra vários espaços em 
comum como estar, sala de jantar, 
cozinha e home theater, estimulando 
a convivência e, ainda, trio de suítes 
com closet. No andar superior, mais 
duas suítes foram projetadas. Para 
complementar as instalações, peque-
no anexo abriga garagem, depósitos, 
dupla de suítes de funcionários e co-
zinha. Enfim, um refúgio e tanto para 
dar prazo ao cansaço e aflições da 
cidade grande. 

Vista do living, o coração da casa, 
que se abre para a área de lazer ao entorno da

 piscina com chaises, jardins, 
churrasqueira e vestiários. 

Tapete de couro de vaca de Gramado, 
sofás em linho branco da Brentwood, 

poltronas em couro envelhecido da Micasa, 
mesas da Micasa (de centro de laca 
brilhante e  laterais de ferro fundido), 

piso em peroba de demolição, cortinas de  
linho branco da Sol & Art
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Acima, o charmoso espaço gourmet 
projetado em uma das extremidades da 
varanda. Destaque para a parede e o piso 
de ladrilho hidráulico da Brasil Imperial. 
Bancada de silestone executada pela 
Marcenaria Santa Cláudia, bancos altos 
com encosto de fibra natural da
Indonésia, mesas com tampos de granito 
São Gabriel e bases de ferro, cadeiras 
com madeira ebanizada e treliça preta e 
lustre de latão de acervo da família 

Ao lado, na continuação da varanda, 
ambientações de conversação com 
sofás de madeira cumaru e almofadas de 
linho da L´oeil, mesa de centro de madeira 
de demolição da Tora Brasil 
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Nesta visão do living, a lareira, projetada do piso ao teto em pedra madeira cinza pela Pedras Santa Cláudia, funciona como divisória entre o estar e a 
sala de jantar ao fundo. Destaque para as vigas aparentes de madeira do telhado, onde foram instaladas luzes difusas da Lab Luz a fim de 
reforçar a iluminação local. Abaixo, cortinas de linho branco da Sol & Art e estante de farmácia antiga em madeira pinho de riga de herança da família 
com iluminação interna e jardim vertical de avencão   
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Na composição da sala de jantar, mesa de 
madeira pinho de riga e cadeiras de embuia 
ebanizadas tipo medalhão de acervo familiar.
Enquanto o piso recebeu revestimento de madeira de 
demolição, a parede lateral foi executada com tábuas 
de madeira de largura irregulares. Na foto ao lado, a 
abertura na parede contígua à cozinha compõe de 
forma funcional a integração entre os espaços 
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Neste ângulo, a porta de correr de madeira que resguarda a privacidade do home theater com biblioteca e, na parede ao lado, fotografia assinada por 
Sérgio Israel. À esquerda, a escada de madeira de demolição de acesso aos espaços íntimos. Na foto abaixo, visão geral do home theater com biblioteca 
com parede revestida em pedra madeira da Pedra Santa Cláudia, poltrona de couro preto da Micasa, sofá em L de tecido cinza da Brentwood, tapete de 
algodão da Ariadne Tapetes e mesa de centro em couro da Linfor 
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Nas fotos, sequência de duas suítes de 
hóspedes abertas para o jardim e 

decoradas em cores neutras e escuras.  
Em ambos os espaços,  

cabeceiras de couro envelhecido da 
La Novitá desenhadas sob medida e 

papel de parede da Celina Dias. 
Na primeira suíte, poltrona de couro 
preto da Micasa e vista de parte do 

pergolato na área externa

Na foto abaixo, na suíte dos  
proprietários da casa, a cabeceira de 
couro da La Novitá foi projetada mais 
baixa. Cômodas antigas em madeira 

de acervo familiar nas laterais da cama, 
papel de parede bege da Celina Dias, 

recamiê da Kare, dupla de espelhos da 
Ethinix, tapete de algodão bege da 

Ariadne Tapetes, espelho grande com 
madeira envelhecida 
da Moldura Raposa


