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Maurício Karam assina projeto inspirado 
em imóveis de Nova York e Milão. 

01. Parte da parede que separava 
a sala de um dos quartos foi derrubada, 

aumentando a área social. A estrutura 
de concreto do pilar aparente e as vigas 
que não puderam ser retiradas criaram 

um zigue-zague de linhas, que deu 
singularidade ao local. Na brincadeira 

de misturar estilos, observa-se o 
sofá Lovers, de linguagem retilínea e 

moderna, com a poltrona clássica em 
couro com encosto em capitonê. 

As cortinas são de seda e camurça.
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02. Sobre o tapete em tom claro, para 
contrastar, mesa de centro feita pela 

marcenaria Passo a Passo e a poltrona Knotted, 
peça assinada por Marcel Wanders para a 
Cappellini, adquirida na Micasa. O projeto 

luminotécnico é simples, destacando pontos 
mais importantes, onde aparecem quadros 
e outros objetos. Atenção aos tambores de 

óleo que Maurício transformou em bar.

03. O piso em madeira recebeu verniz 
brilhante – a solução unificou os espaços de 
forma harmônica. A área do jantar é um dos 

pontos preferidos das visitas. Ali, a mesa 
redonda tem acabamento em laca brilhante 

bege claro, que se destaca no piso preto. As 
fotografias são de Sérgio Israel. A arandela 

bronze, no canto direito, é uma das pinceladas 
clássicas que Maurício deu no projeto.

04. A cadeira de encosto altíssimo 
figura na área atrás do sofá, onde o 

arquiteto anexou o escritório.

Quando chegou a hora de Maurício Karam reformar seu 
próprio apartamento em Moema, zona Sul de São Paulo, o 
arquiteto pôde fazer tudo o que lhe veio à cabeça. Ou melhor, 
quase tudo: no meio do processo surgiu uma grande viga de 
concreto um pouco, digamos, indesejada. Mas o profissional 
respirou fundo, contou até dez e conseguiu fazer do limão 
uma limonada... suíça! É que, desde o início, o conceito 
deste apartamento tinha muito a ver com metrópoles do 
calibre de Nova York e Milão, onde, segundo Maurício, 
“a arquitetura do imóvel fala mais alto”. Ou seja, o visual bruto 
do concreto acabou realçando ainda mais esse conceito.
“Quando o pilar de três metros apareceu no meio 
da sala e as vigas de 70 centímetros de altura não 
puderam ser removidas, pensei: vamos descascar 
tudo e deixá-las aparentes, como nos lofts de 
Nova York”, explica o arquiteto. E assim foi feito. 
O layout inicial do projeto era bem solto, com ambientes 
integrados, e nenhum pilar conseguiu mudar isso. 
“Nem sempre os clientes permitem esse layout, que me 
deixa bem feliz, com poltronas mais soltas e cadeiras 
por todos os lados”, exemplifica Maurício. A ideia era 
ganhar espaço e poder trocar as peças menores 
quando se desejasse. Isso sem comprometer as peças 
maiores e a disposição do projeto luminotécnico. 
“A planta permite que todos os espaços fiquem 
reservados, mesmo que integrados, sem barreiras ou 
portas fechadas”, frisa. A decoração segue uma linguagem 
bem contemporânea, com móveis de design misturados 
aos clássicos. Os tons, por sua vez, vêm mais puxados 
para a família do cinza, com branco, preto e bege. 
“A ideia era ter quadros, fotos e esculturas para dar o 
ar refinado de uma decoração, mas sem parecer muito 
pomposo. Fotos foram ampliadas, quadros garimpados e 
objetos de decoração mais clássicos, como cerâmicas e 
pratarias, misturados à decoração”, conta o arquiteto. 
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profissional
Maurício Karam
Formação: arquitetura 
Tempo de atuação: 10 anos

“A planta permite que 
todos os espaços fiquem 
reservados, mesmo que 

integrados”.
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Localização: São Paulo (SP). 
Área total: 160 m². Pé-direito: 2,50 m. 
Nº de pavimentos: um. Tempo de obra: 
seis meses. Mobiliário: Micasa, Novo 
Antigo e Passo a Passo. Marcenaria: 
Medeiros. Cortinas: Sol&Arte. Tapetes: 
Vitrine. Vidros e espelhos: Viplas. 
Acessórios e objetos decorativos: 
Tânia Bulhões e Le Lis Blanc. Fotografias: 
Sérgio Israel. Molduras da parede: 
Papercom. Iluminação: Acerbi. Ebanização 
do piso: Projeto 1. Climatização: 
Aquece Bem. Ar-condicionado: LG. 
Construtora: Construtorres. 

Planta baixa: em sua nova configuração, 
um dos quartos deixou de existir para 
ceder espaço à área social. 


