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“A inspiração 
veio de praias 
sofisticadas, 
como Trancoso 

e Angra dos Reis.”
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O apartamento de 450 m², na Riviera de São Lourenço, no li-

toral paulista, tinha uma decoração pesada e muitos armários em-

butidos. Os novos proprietários queriam repaginar o imóvel para 

deixá-lo com ares de casa de praia e convocaram Maurício Karam 

para comandar a empreitada. “A ideia do projeto era deixar a casa 

mais fluida, com móveis soltos e materiais claros e rústicos”, ex-

plica o arquiteto.

O ponto de partida foi “trazer” o mar para dentro do apê com 

a preferência por nuanças de azul na decoração e a integração da 

varanda à sala, por meio da retirada dos caixilhos e da regulari-

zação do piso, que garantiu mais amplitude à área social. Mas, 

fugindo um pouco das tendências, o profissional optou por manter 

o clima da sacada, com deck de madeira ebanizado e mármore 

travertino Romano Bruto, mesa para refeições e estar. Destaque 

para o aparador circular feito em peroba rosa, que envolve o pilar 

estrutural revestido com cortina de voil.

O clima rústico chique toma conta do apartamento, com a pa-

lha natural que reveste as paredes da sala, a mesa de jantar com 

pés de fibra natural e as ripas de madeira branca – que escondem 

o ar condicionado – em contraste com o painel de mármore Cala-

cata, que reina absoluto no ambiente. As bancadas foram refeitas 

com Silestone.
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Roupa de cama, Mundo do Enxoval; móveis, Artefacto, Casual Interiores, 

Érea, Kare, Micasa e Q&Etc; paisagismo, Atacadão das Plantas; mármores, 

Minexco, Pedra de Esquina e Litoral Mármores; papel de parede de palha 

tramada, Nani Chinellato; papel de parede de fibra, Espaço Paper; papel 

de parede Flamant, Celina Dias; luminárias, Acerbi, Simone Figueiredo e 

Le Lis Blanc Casa; marcenaria, Marcenaria Medeiros; cortinas e persianas, 

Sol e Art; tecidos, Casa Fortaleza, Donatelli e Sol e Art; tela, Art Aplicada; 

tapete, By Kamy; itens decorativos, Divino Espaço, Érea,  

Juliana Benfati, Le Lis Blanc Casa e L´Oeil

Como os moradores gostam de convidar os amigos para chur-

rascos e festas, a sala apresenta um bom espaço livre na área dos 

sofás. O conjunto de pufes traz um ar lúdico, além da possibilidade 

de criar diferentes configurações para o décor. 

Os quartos receberam revestimentos nas paredes para fica-

rem mais aconchegantes e tirar o eco do piso frio e a iluminação foi 

toda repensada para garantir uma noite mais aconchegante depois 

de um longo dia de praia.
Projeto, Mauricio Karam Arquitetura.
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