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Cosmopolitan
Por: Carlos Hummig   Imagens: Marcelo Magnani
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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”.

+

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. 
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Invasão de 

01

Sidney Quintela deixa natureza 
entrar em residência de Salvador.

01. Tudo está perfeitamente integrado. 
O espaço gourmet (ao fundo) aparece sob a 
suíte máster, que é acessada pela passarela 
com guarda-corpo em vidro. O pé-direito de 
5,80 m dá mais amplitude ao pavimento que 
abriga a área social, localizada no subsolo. 
Esse pé-direito generoso também permite 
a visão privilegiada do descolado acervo 
de obras de arte pertencente à família.

domicílio
Por: Carlos Hummig  Imagens: Xico Diniz



64 65salas, home theaters e áreas externas salas, home theaters e áreas externas

02

Salvador (BA) viu o número de seus condomínios 
fechados aumentar significativamente a partir 
dos anos 1990. Os moradores desse tipo 
de empreendimento imobiliário, fugindo dos 
problemas da cidade, buscam segurança, 
qualidade de vida e mais contato com a 
natureza. Nesse último quesito, os clientes do 
arquiteto Sidney Quintela tiveram muita sorte: 
é que eles conseguiram adquirir um lote que 
fica muito próximo a uma APP, ou seja, uma 
Área de Preservação Permanente, onde a 
natureza é e deve permanecer intocável. 
“A proximidade da construção com uma 
APP permitiu que fosse construída uma casa 
contemporânea, com linhas retas e muitas 
aberturas para integração com o verde”, assinala 
o profissional. Como o cliente pediu um espaço 
amplo com vários ambientes integrados para 
receber amigos e familiares em diversas situações, 
Sidney reservou um dos pavimentos, o subsolo 
(já que a residência se encontra em um terreno 
com grande declive), especialmente para essa 
vida social intensa da jovem família, que tem duas 

02. A grande pele de vidro da lateral e dos fundos do 
projeto traz o verde da reserva para o interior da sala. 

O sofá do living é em couro camelo e as almofadas 
tem o Rio de Janeiro antigo como tema das estampas. 

A mesa de centro tem acabamento em laminado 
metalizado com tampo em vidro bronze 
Sobre ela, escultura da artista plástica 

Elisa Pena. Ao fundo, à direita, é possível 
apreciar os móveis da área externa, 

colocados à beira de uma piscina.

crianças. Ali, ele encaixou estar íntimo, living, 
jantar, home, espaço gourmet e piscina com deck.
Uma das sacadas do arquiteto foi colocar 
a suíte máster em balanço sobre o espaço 
gourmet, “permitindo a vista da suíte para a 
área verde e a sombra no espaço gourmet com 
apenas um pilar de apoio aparente”, explica o 
arquiteto. A arquitetura contemporânea surge 
como uma base neutra para a decoração, 
que foi pautada no conforto: paredes brancas 
e revestimentos discretos abrem alas para 
peças de design e obras de arte. 
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profissional
Sidney Quintela
Formação: arquitetura
Tempo de atuação: 15 anos

“É uma residência 
contemporânea, com linhas 
retas, aberturas generosas, 
pé-direito alto e integração 

total com o verde”.

+

Localização: Salvador (BA). Área total: 380 m². 
Área da sala: 147 m².  Mobiliário: Creazione Brazil, 
Home Design e Jader Almeida. Lustres: Habitat. 
Revestimentos: Portobello. Acessórios e objetos 
decorativos: Bizâncio. Quadros: RV Galeria. 

Planta baixa: A ausência de paredes no 
subsolo permitiu a integração de diversos 
ambientes na área social do projeto.

03. Na outra extremidade do pavimento 
está a sala de jantar. A mesa em laca 
preta foi coordenada com as cadeiras 

Anna do designer Jader Almeida. 
Ao fundo, tela assinada por 

Ananda Nahu. O piso foi todo 
revestido em porcelanato que 

imita cimento queimado. 


