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Diagnosticar as necessidades, elaborar as readequações, equilibrar estilos. 

O nome por trás desses desafios é Maurício Karam, arquiteto e urbanis-

ta encarregado de dar forma ao apartamento paulistano recém-entregue 

pela construtora para um casal com dois filhos. Enquanto o briefing ditava 

uma rotina acelerada da família, que gostava de receber amigos e cujos 

filhos já haviam passado da “fase bagunça”, a metragem do imóvel possi-

bilitava criar espaços bem definidos, sendo a única integração a do living 

com a varanda, e uma área social com décor mais conservador. “Foi então 

a arte de receber bem dos anfitriões está estampada 
desde o hall do apartamento, com um trabalho feito na 

parede com folhas de ouro do atelier Mira 
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que nasceu a ideia de conceber uma arquitetura moderna com elementos 

clássicos”, relata Maurício. O apartamento, em geral, conjuga o quente 

da madeira – recorrida assiduamente pela marcenaria – e o clássico com 

um quê de moderno, aqui representado por cristais, molduras, tecidos e 

louças delicadas. A harmonia entre esses estilos, segundo o arquiteto, vem 

da escolha de móveis que pudessem se misturar às formas orgânicas e 

retilíneas, além do uso inteligente das cores. A exemplo dessa fusão de 

inspirações está o preto, que permite deixar os ambientes mais arrojados e 

Dois painéis foram instalados em lados opostos simetricamente, 
sendo um deles em espelho fumê e o outro em madeira, para que 

esta pudesse ser refletida, dando profundidade ao espaço 
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sóbrios, o piso bege e, por fim, a madeira. “O resultado é algo nem tão claro 

nem tão escuro, justamente para haver uma harmonia entre acabamentos”, 

conclui. Ao idealizar a composição do apartamento com épocas distintas, 

sejam elas revitalizadas ou não, acabou-se por evidenciar as gerações que 

a habitam. Segundo Maurício, os moradores gostam de móveis antigos, 

candelabros e lustres bem ao estilo clássico italiano. Assim, houve a su-

pervisão do que é tendência e, principalmente, do que é prático, visando 

acompanhar os passos da família rumo ao aconchego.

a proposta de ampliar a suíte do casal é evidenciada pela sua integração com o closet. “Optei por revestir todas 
as paredes com linho rústico e os móveis em madeira de tom médio no intuito de equilibrar os acabamentos. Na 

cabeceira, madeira nogueira walnut com verniz fosco”, diz Maurício Karam
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a cozinha de 25 m² tem sua área operacional bem 
trabalhada, com o número de armários e bancadas 

respeitando a rotina acelerada da família. O aconchego vem 
com os materiais mais escuros, como o preto e melamínico 

madeirado carvalho dourado 
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Brasil . são Paulo . sP

Projeto, MauríCio karaM; 

marcenaria, Christie MóVeis; 

móveis da varanda, DePósito santa 

Fé; sofá da sala, MiCasa; desenho 

da marcenaria da sala, MauríCio 

karaM; execução da marcenaria da 

sala e dos quartos, Mielnik; cadeiras 

da cozinha, DesMoBília; pinturas 

especiais, Mira atelier.

a varanda serve de apoio à 
sala, mas com um visual mais 
descontraído. Essa ideia de 
continuidade se revela no uso de 
um só piso em ambos os espaços: 
o porcelanato rústico, imitando o 
travertino romano bruto
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