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“Uma casa gostosa”, diz maurício Ka-
ram, arquiteto idealizador dos ambientes desse 

apartamento em sampa, quando questionado sobre as necessidades 

dos proprietários daqui. “Todos pedem isso!”, ele reconhece o maior 

objetivo de quem, finalmente, realiza o desejo de morar em um lugar 

belo e adequado ao dia a dia. “eles vieram pelo meu estilo, portan-

to, foi bem mais fácil de lidar com conceitos. a casa deveria ser 

clara, mas foram bem receptivos com tons mais sóbrios e texturas 

mais escuras”, explica o profissional. assim, para o casal cuja filha 

é ainda criança e que dispõe de pouco tempo para passar em casa – 

são workaholics –, maurício criou espaços aconchegantes para que 

pudessem receber os amigos nas folgas. Quando deu os primeiros 

passos, o apartamento estava com a configuração original. “o piso 

em madeira marfim foi mantido; os banheiros estavam em mármore 

travertino bege e a cozinha em granito branco polar. Na sala, a janela, 

ao fundo do sofá de capa de linho cinza, era fechada com um drywall 

de cor vermelha. os armários eram de madeira escura, bem como 

as portas”, conta. desafio maior foi ter de se adaptar à exigência de 

seu cliente, que não queria retirar o piso existente na sala, tampouco 

tingir, clarear ou escurecer. “o piso de pau-marfim é muito amarelo 

e iria impactar no resultado”, explica. e revela o modo como deu 
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cabo do problema: “Raspamos o piso com o intuito de deixá-lo o 

mais claro possível e aplicamos uma bona fosca, que o deixaria mais 

‘apagado’”, revela o segredo. daí para a frente, a aposta foi em uma 

decoração voltada para o cinza com o intuito de neutralizar o amarelo 

e a implantação de um grande tapete em toda a extensão da sala, 

unificando o layout, para esconder parte do piso. o resultado, além do 

mais, permitiu que a sala de jantar grafite pudesse ficar sem tapete. 

“a proposta desse apartamento era, justamente, ser o mais conser-

vador nas ideias, utilizando tons sobre tons e cores neutras para 

obter o aspecto clássico por meio da sobriedade”, diz o arquiteto. 

saindo da linha, uma única e extravagante peça: o pendente turquesa 

sobre a mesa de jantar, a vedete que teve licença para ocupar o papel 

do objeto mais arrojado nessa bela cenografia.

Projeto, maurício Karam; cortinas e persianas, sol & art; planejados, ornare; ferragens, Ketesi; couros, 
la Novita; iluminação, decorlight e lustreco; louças e metais, Tecnobanho; marcenaria, arthem e 

mielnik; pedras, Polimenti mármores; mobiliário, Brentwood, dpot, espaço 204, micasa e Novo antigo; 
molduras, Paper.com; papel de parede, Celina dias; revestimentos, euroville; tapetes, ariadne; tecidos, 

Casa Fortaleza.
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“Nada de modismos ou 
cores que pudessem 
cansar com o tempo. 

Tinha de ser um aparta-
mento que daqui a alguns 
anos pudesse ter cara de 
novo, com um estilo con-
temporâneo”, 

maurício Karam, arquiteto
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