
projeto campo belo POR Letícia de Almeida Alves • FOTOS Sérgio Israel

Na sala de estar 
com pé-direito 
duplo e vidros 
fixos do chão ao 
teto, uma caixa de 
madeira escura 
forma o ambiente 
de TV. O projeto 
de interiores, com 
sofás retilíneos, 
poltronas Luís 15
e um grande lustre 
de cristal, evidencia 
a mistura de estilos.Traço 

elegante
Contemplada com um belo skyline da 
cidade, esta cobertura ganhou áreas 
amplas e novos elementos arquitetônicos
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A boiserie 
aplicada na 
parede que se 
estende até o 
jantar confere
um ar vitoriano 
às salas. 
Sobre o piso 
de limestone, 
um tapete com 
trama artesanal 
de chenile e sisal 
cobre o estar e o 
home theater. 
E um rasgo no 
forro acomoda 
o sistema de 
ar condicionado.

No ambiente 
de jantar, a mesa 
de 4 metros de 
comprimento e 
o aparador de 
5 metros revestido 
de espelho 
veneziano revelam 
a imponência da 
decoração. 
A peça espelhada 
se estende até o 
fumoir onde um sofá 
chesterfield de couro 
se une à poltrona 
cinza de Patricia 
Urquiola (ambos da 
Micasa) e ao tapete 
azul marinho.

O projeto de interiores mescla os estilos 
clássico e contemporâneo sobre uma 
base de tons de bege, cinza e branco
Esta cobertura de 480 m² no Campo Belo teve seu layout totalmente redesenhado 
pelo arquiteto Maurício Karam que, atendendo aos desejos dos moradores, um jo-
vem casal com uma bebê, conseguiu ampliar a sala de estar e a suíte, integrar a co-
zinha com a sala de almoço e trocar todos os materiais de acabamento existentes. 
Nesta grandiosa tarefa, as mudanças colocadas em prática resultaram em um projeto 
de interiores elegante e moderno, com ambientes espaçosos e tons suaves. “A base da 
arquitetura era clara – em tons de bege, cinza e branco. Então variamos estas nuances 
para que houvesse menos contraste na decoração e os espaços ficassem gostosos, 
leves e suaves”, explica Maurício, que conceituou os ambientes com a mistura dos 
estilos clássico e contemporâneo. “Os moradores queriam muitos toques clássicos. 
Coube ao escritório fazer uma leitura das referências e inseri-las no projeto de forma 
sutil e pontual, misturadas às peças de design contemporâneo”, diz. 
Mas, de todas as mudanças realizadas, o grande destaque fica para a caixa de ma-
deira escura na sala que avança em direção aos vidros fixos da janela e garante um 
visual incrível para o skyline da cidade. “Originalmente, a área social do imóvel 
era estreita e comprida. No canto com pé-direito duplo criei a caixa onde antes 
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Com desenho 
espelhado, a suíte 
máster tem área 
de leitura e saleta 
de TV simétricas 
em lados opostos 
da cama, que 
divide o ambiente. 
O estilo clássico, 
marcado pelos 
móveis de maneira 
escura e espelhos 
venezianos recebe 
confortavelmente 
a poltrona Donna, 
de Gaetano Pesce 
(Micasa).

Na área externa, 
painéis de madeira 
ripada podem 
ser abertos 
ou recolhidos, 
caso se utilize a 
churrasqueira. 
A nova piscina, 
revestida com 
pedras hijaú, é 
emoldurada por 
decks ecológicos 
de pó de madeira
e polímero (Lesco) 
e porcelanato 
rústico.
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A cozinha, 
integrada com 
a sala de almoço, 
se tornou mais 
funcional para 
os moradores. 
O armário tem 
portas e gavetões 
com abertura por 
toque e nichos 
para embutir os 
eletrodomésticos. 
O projeto 
luminotécnico 
mescla pontos 
de luz próximos 
à marcenaria e 
um rasgo 
com iluminação 
central (Acerbi).

“Alternei as nuances claras da 
arquitetura para que os espaços 
ficassem leves e gostosos”

Maurício Karam, 
arquiteto

existia uma varanda. Assim consegui incluir mais um ambiente sem grandes mo-
dificações estruturais”, comenta o arquiteto sobre o arrojado home theater. 
Além da caixa, um antigo pilar quadrado entre o jantar e o fumoir também foi re-
vestido de madeira escura se tornando circular, arrematado com uma iluminação 
oculta que o tornou um elemento decorativo. E assim como aconteceu na sala, no 
andar superior as varandas existentes também foram fechadas – além da planta 
interna ter sido reestruturada. “Com a integração da área das varandas consegui-
mos criar a suíte máster com um amplo banheiro, dois closets, saleta de TV e área 
para leitura”, explica o profissional.
Já na área externa foram adicionados painéis de madeira ripada que dão acon-
chego ao bar e ocultam a churrasqueira quando necessário. E uma nova piscina 
revestida com pedra hijaú foi instalada. “Os ambientes ganharam unidade de pro-
jeto e acabamento através do porcelanato rústico bege da área externa no mesmo 
tom do limestone que cobre a sala”, diz Maurício. E, para finalizar, a iluminação 
também faz bonito: pontos de luz focais de halógenas AR 111 e PAR 20 eviden-
ciam materiais e obras de arte enquanto fitas de LED fazem a iluminação indireta.
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