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projeto

Morada ganha 
atmosfera 
descontraída e 
bem natural

Em nome do 
aconchego
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A base neutra, em tons 
como preto, branco e 
off white, harmoniza 

com a madeira peroba 
do piso e permite 

receber os móveis 
do antigo apê, como 
o sofá caramelo e as 
poltronas em couro, 

ambos da Micasa
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O piso em madeira 
de demolição traz 
aconchego (Ouro 

Velho Antiguidades) 
e faz contraste com 
móveis modernos e 
atemporais, como a 
poltrona de balanço 

em couro e ferro 
do designer Jader 

Almeida e o banco 
ripado (City Design)

projeto
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Ao decidir mudar para uma região mais próxima aos ne-

gócios, a jovem empresária, de imediato, gostou deste 

apartamento de 220m², no bairro da Vila Nova Concei-

ção, em São Paulo. Espaçoso, bem arejado e com boa 

entrada de luz, o imóvel tinha até alguns mobiliários em 

ótimo estado, como os armários da cozinha.

Faltava, porém, adaptar alguns ambientes para as 

necessidades da nova moradora e dar um banho de 

personalização. Tarefa que ficou a cargo do arquiteto 

Mauricio Karam, que já havia projetado a morada ante-

rior da moça.

Acima, móvel-bar e pórtico, 
em marcenaria, fazem a 
passagem e integração 
entre a sala e a cozinha. 
No home ao lado, a estante 
em madeira preta poros 
abertos (Arthem) esconde 
pilar estrutural e abriga a TV. 
O espaço ganhou um sofá 
chaise em linho grafite, da 
Brentwood
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projeto

Para deixar o apê mais despojado, informal e com 

um desejado “clima de casa”, o ponto de partida foi 

a troca total do piso, com a instalação de madeira de 

demolição. De aparência rústica e natural – recebeu 

apenas aplicação de cera fosca -, a madeira peroba 

percorre todos os cômodos e traz aconchego, unidade 

e integração.

Em duo de preto e branco, o 
banheiro acima tem piso de pastilhas 
com tabeira grega e armários com 
estilo mais clássico em laca brilhante

Para a sala de jantar (acima), o arquiteto propôs 
cadeiras em assento linho verde claro, de Jader 
Almeida para a Dpot, compondo com a mesa de 
jantar em laca branca brilhante, da Micasa. A cozinha 
(ao lado), agora aberta para o social, manteve os 
móveis da Kitchens. Refeitas, as bancadas receberam 
granito São Gabriel (Mont Blanc Mármores). Como a 
moradora gosta de cozinhar, a coifa industrial (Pulsar) 
acrescenta design e funcionalidade
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Mauricio Karam Arquitetura
T.: (11) 3073-0634

mauriciokaram.com.br

“Gosto desse piso porque é muito prático, térmico, 

não possui rejuntes e fica ainda mais bonito com o des-

gaste do tempo”, explica o arquiteto.

Entre as poucas mudanças estruturais, a mais im-

portante foi a abertura do acesso da cozinha para a sala 

de jantar, que ampliou a área social e uniu os espaços 

de convivência. Recurso fundamental na obra, a marce-

naria faz a transição entre os ambientes com um móvel-

-bar e um pórtico que sai da estante e percorre teto e 

paredes laterais. 

Já no home, o móvel desenhado pelo escritório 

e executado em marcenaria serve para eliminar um 

“dente” na sala e formar o painel da TV, que abriga 

os equipamentos eletrônicos e objetos pessoais da 

proprietária.

Eclética, a decoração passeia por diferentes esti-

los, mantendo uma linguagem contemporânea e um 

traçado retilíneo. As salas são mais descoladas e mo-

dernas; a cozinha tem pegada industrial e os banhei-

ros incorporam uma linha mais clássica. Tudo cercado 

por uma leve atmosfera de campo, que reforça a sen-

sação de conforto.

Contemporâneo, o dormitório 
máster tem como destaque o 
painel ripado em madeira natural 
(Marcenaria Arthem) e a cabeceira 
em couro castor (Casa Pronta)
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