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FORMAS DE DECORAR O AMBIENTE COM LIVROS
Quem nunca comprou um livro pela capa, que atire a primeira pedra. Muitas das vezes, a estética
do objeto é capaz de despertar a curiosidade e o desejo de compra. Mas, não se sinta mal se o conteúdo
não for tão atrativo quanto a beleza exterior, pois hoje, vamos te mostrar 7 formas de decorar a sua
casa, usando os seus livros - mesmo aqueles que você já leu e releu e não quer se desapegar nunca.
É fato que, depois de um longo período em quarentena, reformar ou mudar a decoração das nossas
casas têm sido um dos assuntos mais comentados na internet. A mudança de comportamento, se deve
ao novo “lifestyle” que estamos vivendo em um momento de isolamento social. Afinal, hoje em dia estamos passando muito mais tempo dentro de casa e, certos detalhes, não passam mais despercebidos
e outros, já não causam mais tanto entusiasmo quanto antes.
Se você é do time que adora ideias criativas para o seu lar e não dispensa uma boa leitura nos dias
de folga, com certeza vai se identificar com essa junção nada óbvia, mas que te garantimos que resulta
em uma decor super cool. Agora chega de papo e vem ver todas as formas de decorar utilizando livros:

Você é do tipo que compra vários livros de receitas, mas sempre esquece deles na hora de preparar
um jantar? Que tal deixá-los à mostra para nunca
mais esquecer e ainda fazer deles, uma parte da decoração da sua cozinha? Para isso, basta enfileirar a
sua coleção em uma prateleira e preencher o espaço
restante com potes de grãos e plantas.

Comprou vários nichos de parede, mas
não tem objetos de decoração o suficiente
para preencher todos os espaços? Que tal
apostar em uma parede mais dedicada à
literatura, mesclando com alguns itens
cheios de personalidade - pode ser aquela
lembrança de viagem ou algum adorno
vintage de família.

Uma das formas de decorar a sua casa
com livros e ainda economizar uma grana
é trocar a ideia de comprar um aparador
para a sala e apostar nas várias pilhas de
livros (e na mesma altura) no chão. Dessa
maneira nada óbvia, você consegue apoiar
quadros, objetos e abajures.

Comprou uma mesa de centro, mas não sabe
quais objetos de decoração usar para deixar o espaço mais a sua cara e ao mesmo tempo, prefere algo
minimalista? A dica é simples, coloque alguns dos
seus livros favoritos sob a mesa e finalize com um
vaso de flores ou velas.

7 MANEIRAS DE SUBSTITUIR A
CABECEIRA DA CAMA
Com toda certeza você já parou e olhou para os ambientes da
sua casa nessa quarentena e quis
mudar certos aspectos da decoração. Não é? Nossa casa, assim
como nossas roupas, são uma
extensão da nossa personalidade
e agora mais do que nunca, é importante deixarmos o ambiente o
mais aconchegante e a nossa cara

possível. Olha só o poder transformador que a cabeceira pode
ter no seu quarto!
Por isso, buscar a fundo inspirações de decoração ajudam.
Então, se você passa pelo mesmo
dilema ou só está atrás de inspirações para dar um up na decoração da sua casa ou quarto, vem
conferir as dicas:

Preencher o espaço superior
da cama com acessórios de decoração é uma ótima tática para
preencher o vazio que pode
ficar caso você não tenha uma
cabeceira. O espelho redondo,
além de ser super cool, é mega
utilitário.

a roupa de cama para ficar ainda
mais equilibrado, chique e aconchegante.

Outra forma super em conta
para substituir a cabeceira de
sua cama, é posicionar uma prateleira na parede traseira e preencher itens de decoração, fotos
e plantinhas, deixando o espaço
a sua cara.
Pintar a parede detrás da cama
é uma forma de dar uma sensação de preenchimento. Escolha
uma cor forte e vibrante para o
truque ser ainda mais certeiro.
Se sua cama fica logo à frente
de uma janela, uma boa pedida
para deixar a decoração mais
aconchegante é adicionar cortinas e pendurar plantinhas no
teto. Coordene as cores da cortina com o macramê dos vasos e

A Vic Hollo resolveu nos dar
uma baita dica de decoração ao
mostrar seu quarto em seu Instagram. Vic substitui o espaço da
cabeceira de sua cama box por
quadrinhos e colares pendurados
na parede.
Uma forma super cool de
substituir a estrutura da cama,
como o estrado e a cabeceira, é
criar sua própria estrutura de
paletes. Os paletes de madeira
dão um aspecto boho chic super
lindo e aconchegante para o ambiente.
Se suas habilidades manuais
estão em dia, outra forma nada
óbvia de transformar a aparência
do quarto e substituir a cabeceira
é preencher o espaço com peças
feitas de crochê ou tricô. Aposte
em lãs coloridas para deixar o
ambiente ainda mais divertido
e descolado.

5 TENDÊNCIAS DE DECORAÇÃO
QUE VÃO DOMINAR 2021
Ao passarmos praticamente
o ano inteiro dentro de casa,
começamos a dar mais valor
para a decoração dos nossos
ambientes e cada vez mais,
tivemos a necessidade de criar
um espaço que transmita nossa
personalidade e nos deixe com
o astral lá em cima! Ter um
espaço lindo e funcional, hoje
em dia não é mais supérfluo, e
sim, algo essencial para nosso
conforto e saúde mental.

Madeira

Texturas

O mundo da decor se expandiu como nunca em 2020 e
ao que tudo indica, continuará
conquistando mais fãs com o
decorrer do tempo. Se você,
assim como nós se apaixonou
pela estilização do seu ambiente esse ano e quer continuar com a paixão e prática de
decorar em 2021, vem com a
gente ver quais serão as maiores tendências de decoração do
próximo ano:

Formas orgânicas
Móveis, acessórios e itens de decoração de madeira são outra trend que
promete ser desejo entre as gênias da decor. Eles seguem a onda de uma proposta mais orgânica e vintage e deixam o ambiente mais sóbrio e sofisticado.

Mais cor, por favor

As formas orgânicas são as tendências de decoração que
mais prometem marcam presença em 2021. Com uma abordagem mais natural e art nouveau do espaço, as formas orgânicas são o oposto das geométricas e dão ao ambiente um
aspecto mais vintage e muito cool.

Seria esse o fim do minimalismo na decor? Salas, quartos, cozinhas - e até
banheiros, super coloridos e estampados, dominaram nosso feed do Pinterest
e ao que tudo indica será uma das grandes tendências de decoração do próximo ano. Cá entre nós, quem não sonha com um ambiente super fun assim?

Adicionar itens texturizados à sua decor, seja um tapete, uma manta ou
até um sofá com texturas, é uma excelente maneira de dar um up no local,
deixando-o mais descolado e a sua cara.

Móveis vintages

Os móveis vintage - ou com carinha de vintage - são outra das tendências
de decoração que caminham lado a lado às formas orgânicas. Adicionar um
item com uma vibe “antiga” ao seu espaço, deixam-o sofisticado no ato. Se
você quer mesmo um móvel vintage, arregace as mangas e corra para bazares
e brechós, os achados tendem a ser valiosos!

COMO COMBINAR AS CORES DA PANTONE 2021 NA
DECORAÇÃO DE CASA
No último mês de 2020, a Pantone anunciou o Illuminating e o Ultimate Gray como as cores da Pantone de
2021. O duo não agradou muita gente logo de cara, mas
segundo a arquiteta e nossa colaboradora Betth Garcia, “o
objetivo com essa união do amarelo com o cinza é criar um
sentimento de otimismo para o novo ano, já que o passado
não foi muito bom.”

3. na sala

Se você se animou com a ideia de decorar a casa com
as cores da Pantone 2021, saiba que essa mistura é uma
opção muito interessante (e até mesmo ousada!) para que
tem medo de brincar com cores”, diz Betth, que ainda dá
a partir de agora boas dicas para investir nesse combo.

2. na cozinha

1. no papel de parede

Se a sua sala é toda branca e cinza, por que não colocar
um amarelo? “Minha dica é trabalhar com um amarelo
mais claro, com um fundo mais frio, pra combinar bem
com o cinza”, diz Betth.

4. no quarto

Para quem ama papel de parede e não quer ousar muito na mistura
essa combinação de cores da Pantone 2021 é uma ótima introdução
à uma casa mais colorida.

Quando pensamos na cozinha, essa é uma boa inspiração para usar as cores da Pantone 2021. “Nesse projeto
o cinza é a base com vários materiais e texturas”, explica
Betth, “e o amarelo é aquele ponto de luz que dá a alegria
e descontração na marcenaria.”

Outro lugar da casa que pode receber muito bem as
cores da Pantone 2021 é o quarto. Nele, o duo de tons
pode ir do jogo de cama estampado a uma sobreposição
de lençol e manta. “É possível apostar em um jogo todo
no cinza e uma manta ou cobertor amarelo, e assim já
acordar recebendo a energia gostosa dessa cor solar”,
indica a especialista.

DESCUBRA QUAIS SÃO OS NOMES DAS TENDÊNCIAS
DE DECORAÇÃO
Minimalista

Escandinava

O minimalismo é um movimento que é possível ver
na arquitetura, nas artes plásticas e visuais, na moda,
literatura, música e, é claro, na decoração. Neste último
caso, o conjunto dos móveis e as escolhas de design são
responsáveis pela estética minimalista. Para que a ideia
desta tendência de decoração fique de acordo com a própria proposta, é necessário que todos os itens sejam super funcionais e essenciais. O desafio para quem monta
qualquer ambiente com a ideia do minimalismo é decidir
o que é primordial, eliminando tudo o que não for.

O estilo escandinavo se baseia bastante no minimalismo, porém
com alguns pontos diferentes. Esta tendência de decoração leva este
nome, porque surgiu no norte do continente europeu, na península
escandinava, composta pela Suécia, Noruega, Islândia, Dinamarca e
Finlândia. O estilo preza pela luminosidade natural nos ambientes,
por isso abusa de tons claros em móveis e na decoração. Diferente
do minimalismo, a decoração escandinava não preza apenas pelo
essencial e básico, as portas dos armários da cozinha, por exemplo,
têm uma tendência a terem molduras, para não ficarem extremamente
lisas e básicas. Para trazer um pouco de aconchego, existe uma forte
presença da madeira em tons claros.

Contemporânea

Mais uma tendência do momento do que um estilo de
decoração, o contemporâneo é, basicamente, o que está em
alta. Ou seja, atualmente as linhas retas e sinuosas, tons
neutros, móveis básicos, e revestimentos simples são uma
tendência de decoração bem usada. O contemporâneo também aposta em pontos de cor, como almofadas, quadros e
até poltronas coloridas. A tendência atual visa a sutileza
e a classe que um ambiente pode ter, porém ainda sendo
confortável e aconchegante.

Contemporânea

Maximalista

Memphis

Mais uma tendência do momento do que um estilo de
decoração, o contemporâneo é, basicamente, o que está
em alta. Ou seja, atualmente as linhas retas e sinuosas,
tons neutros, móveis básicos, e revestimentos simples são
uma tendência de decoração bem usada. O contemporâneo também aposta em pontos de cor, como almofadas,
quadros e até poltronas coloridas. A tendência atual visa
a sutileza e a classe que um ambiente pode ter, porém
ainda sendo confortável e aconchegante.

Completamente ao contrário do minimalismo, o maximalismo - tendência dos anos 70 - prega que tenha muito
de tudo. Muitas cores, estampas, objetos, e plantas, mas
não se deixe enganar achando que sua casa vai parecer
com a de um acumulador. Esta tendência de decoração
vanguardista prega que você leve a sua própria história
pessoal para sua casa, então a decoração é livre e eclética,
não existe nenhuma regra essencial para o maximalismo.

A tendência de decoração chamada Memphis voltou
diretamente dos anos 80. É um estilo criado por um grupo
italiano de designers e arquitetos em 1981. Inspirado no
Art Deco e no movimento Pop Art, o estilo memphis se
caracteriza pelo uso de cores vibrantes que contrastam
com o preto, decoração bem colorida, laminados de plástico em móveis, formas assimétricas e geométricas, além
de estampas, pontos estes que diferenciam o memphis
do maximalismo.

JAPANDI: A NOVA TENDÊNCIA DE
DECORAÇÃO MINIMALISTA
A decoração, assim como a
moda e a beleza, também vive
se atualizando com novas tendências. Entre as fortes apostas para 2021 no Brasil está
o Japandi e, se você não faz
ideia do que é isso, a arquiteta e nossa colaboradora Betth
Garcia explica: “o Japandi é
uma tendência de décor que
une o escandinavo e o estilo
wabi sabi, derivado do Japão
e que exalta a arte da imperfeição.”
Resumindo, o que isso significa é uma decoração baseada no “minimalismo, simplicidade e organização”, diz
Betth, “três características em
comum entre o escandinavo
e o wabi sabi”. O Japandi é
aind a u ma fu são d e licad a,
que agrada a muita gente por
“transmitir calma e harmonia, e que vem se destacando
na Europa desde 2018, 2019,
e agora chega para valer no
Brasil”, complementa a especialista. Então agora que você
já compreende em termos gerais o que é o Japandi, vamos
explorar mais e melhor esse
estilo de décor.

Paleta de cores
Tendo como base que o Japandi é uma mistura entre o escandinavo e a tranquilidade japonesa, não é de se surpreender
que a sua paleta de cores seja bastante neutra. “No geral, vemos
muitos tons claros”, diz, “principalmente a variedade da cartela
de brancos e cinzas, e o uso do areia.”

Materiais
Natural é palavra de ordem para
o estilo Japandi. Por isso, segundo a
arquiteta Betth, “os materiais sempre
estarão ligados a elementos naturais
como pedra, madeira, cimento, tecidos crus.” Nesse cenário, as estampas
não têm vez e respeita-se muito a
textura das matérias-primas, tradicionalmente mais foscas ou levemente
acetinadas.Nada de brilho por aqui.

Peças-chave
Entre as peças-chave do Japandi, se destacam os móveis baixos,
uma clara referência à decoração
oriental - sobretudo, japonesa.
“Essa relação cultural também
passa para esse estilo através de
bancos, mesas, camas e até sofás
mais próximos ao chão”, comenta
a arquiteta.
Essa escolha de móveis rebaixados traz uma sensação incrível
de conforto e acolhimento na decoração de casa, apesar de não ser
muito prática para todos.
Minimalismo
A Betth é direta ao ponto na hora de
evidenciar onde está o minimalismo
do Japandi. “Como já dizia Mies Van
Der Rohe, arquiteto alemão naturalizado norte-americano, ‘o menos é
mais!’ e assim, dessa forma, se constrói o Japandi.” Portanto, não espere
por salas e quartos repletos de bibelôs
e pontos de atenção. A regra é clara:
menos móveis, apenas objetos que
sejam úteis e nada de acumular itens
desnecessários.
Aqui, aproveitamos para citar a
especialista em organização Marie
Kondo: se não te dá alegria, se livre da
peça. Se te dá alegria, aí sim guarde.

