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a sala foi ampliada com 
vidros e uma caixa de 
madeira que emoludura 
o ambiente. tudo 
para garantir a vista 
panorâmica da cidade
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aLtEraçõES SigNiFiCatiVaS Na pLaNta, aJuStES No DéCor E DEtaLHES EStruturaiS ouSaDoS 
traNSForMaraM ESta bELa CobErtura EM uM Lar aMpLo E FuNCioNaL
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52.

apartamento

Um grande desafio. Foi assim que o arquiteto Maurício Karam encarou 

o projeto desta cobertura de 500 m², no Campo Belo, em São Paulo. A 

missão foi ganhar espaço e modernidade rapidamente. “Nunca vi um 

apartamento tão mal projetado”, comenta Karam. As intervenções mais 

significativas foram feitas para deixar os ambientes amplos, como a sala, 

que era estreita, mas ganhou amplitude com o uso de vidros. A cozinha 

Na sala de jantar, 
as molduras com 
a mesa de quatro 
metros resultaram na 
imponência desejada 
para o espaço

próximo à sala de jantar, 
o fumoir ganha um ar 

despojado com o couro 
e o azul-marinho no 

tapete, acompanhados 
do aparador de espelho 

veneziano de cinco metros
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foi integrada à sala de almoço, tornando o espaço funcional e completo. “Reestruturei dois quartos, um 

closet, um banheiro com dois closets e um quarto com sala de TV e área para leitura. Para isso, integramos 

as varandas superiores e, assim, obtivemos a suíte máster”, explica o profissional. O quarto do casal foi 

ampliado com a inclusão de uma suíte e as varandas de ambos os quartos, transformando-o em um espaço 

máster, com dois closets, uma sala de banho e dois ambientes – uma área de leitura e um mini-home. 

os tons claros da arquitetura, 
mesclados às tonalidades fortes 
do décor, garantiram equilíbrio e 
aconchego aos ambientes

o quarto do bebê foi 
pensado para ser calmo 
e feminino. a decoração 

clássica está presente no 
mobiliário e na arquitetura. 

Molduras nas paredes, 
tons de bege e capitonês 

compõem toda a linguagem 
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O projeto prezou ainda pela mistura de estilos clássico e contemporâneo 

com o uso de tons claros. Molduras e mobiliários mais tradicionais, como 

cômodas e aparadores com espelhos, foram utilizados ao lado de peças 

modernas para incrementar o décor. O uso pontual de objetos dourados e 

clássicos iteragiram harmoniosamente com a base de cores neutras, nos 

tons de bege, cinza e branco, predominantes nos ambientes. O projeto de 

iluminação garante várias cenas e os pontos de luz de LED evidenciam os 

acessórios diferenciados e as obras de arte.

Na suíte do casal, o 
mobiliário clássico, 
composto pelas 
escrivaninhas e pelos 
espelhos venezianos, 
ganhou toques 
moderníssimos, como a 
poltrona Dona

No banheiro, o mármore 
romano garante 

sofisticação e requinte e 
interage com os acessórios 

modernos e funcionais
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Nas salas internas 
de tV e leitura, a 
escrivaninha traz 
simetria ao espaço. 
ao fundo, a poltrona 
Dona contrapõe os 
elementos clássicos

o piso de porcelanato rústico 
bege no deck foi utilizado 

para integrar esta área 
com a sala e proporcionar 

continuidade aos ambientes

brasiL . sÃo PaULo . sP projeto, MaUrÍcio karaM arqUitEtUra; móveis, artEFacto, atriUM, casa FortaLEza, cHristiE, Micasa, novo 
antigo; marcenaria, barros MarcEnaria E kitcHEns; mão de obra, cca; construtora, constrUtorrEs; materiais 
de construção, EUroviLLE; ferragens, kEtEsi; couros, La novitÁ; tecidos, casa FortaLEza; mármores e granitos, 
PEdra dE EsqUina; pisos, PortobELLo; metais das áreas molhadas, PUnto E tEcnobanHo; tapetes, ariadnE; 
cortinas, EMPoriUM cortinas, soL & art; instalação de tecido nas paredes, drEaMs in PaPEr; revestimentos de 
parede, PaPEr.coM; espelhos, antônio E FiLHos; mobiliário do quarto de bebê, ri-Po-Pi; eletrodomésticos, kitcHEn 
aid; deck da piscina, LEsco; luminárias, acErbi E LUstrEco; lustres, stYLLE LUstrEs; ar-condicionado, str; película, 
sUMMEr FiLMEs; plantas preservadas, svEtLana; churrasqueira, viking; vidros, viPLas. 


