09 DE NOVEMBRO 2021

4 IDEIAS DE DECORAÇÃO DE PAREDE PARA
FAZER NA SUA CASA
Começar a decorar sua casa pode parecer uma tarefa e tanto,
principalmente para quem não tem muita ideia do que está fazendo
ou está começando o projeto do zero, mas assim como tudo na vida,
existem diversos truques e formas de transformar sua casa sem quebrar
a cabeça. O segredo está em buscar inspirações e ideias de decoração
que sigam seu estilo pessoal.
Uma boa forma de transformar qualquer ambiente em um espaço

1 - Aposte em um papel de parede

Um papel de parede é uma das formas mais fáceis e divertidas de decorar uma parede. Além de dar pouquíssimo trabalho, a variedade de cores, estampas e modelos é praticamente
infinita, logo você pode transformar a decoração de sua casa
no que desejar, com o estilo que tiver mais a ver com você.

2 - Faça uma parede de quadros

Quando falamos de ideias de decoração para dar um
up em paredes brancas, uma boa parede de quadros é a
primeira coisa que vem à mente, né? Não existe nada mais
descolado do que uma parede recheada de quadrinhos e
pôsteres, e aqui não tem regra! Quanto mais diverso e
colorido forem os itens, melhor!

digno de uma revista de decoração é focar nas paredes. Muitas vezes
temos móveis e itens de decoração lindíssimos, mas acabamos deixando de lado as paredes brancas que o cercam, o que deixa tudo
menos interessante. Então se você quer dar um up na sua decor e
transformar as paredes da sua casa, continue aqui e confira 5 ideias
de decoração super criativas, fáceis e funcionais para pôr em prática
em todos os cômodos:

3- Use a parede de tela

Por que não fazer uma parede da sua casa de tela e
desenvolver uma arte especialmente para levantar o astral
do cantinho?! E não se preocupe caso você não tenha habilidades manuais e criativas para a arte, existem diversas
pessoas que podem fazer isso por você.

4 - Crie um porta acessórios

Uma forma estilosa e super funcional para investir na
decoração da sua parede é usar seus próprios acessórios
como itens de decoração, como os chapéus e bonés, que
além de deixar seu espaço mais organizado, irão trazer
um toque fashionista para sua casa.

7 dicas de decoração para receber
a estação mais quente do ano

DICAS DE DECORAÇÃO
9 TENDÊNCIAS DE DECORAÇÃO
DA CASACOR SÃO PAULO 2021

1 - Que tal começar 4 - Diga adeus às
pelas plantas?
mantas
As plantas combinam com
todas as estações do ano e
devem ser um item sempre
presente na decoração de
quem busca trazer mais leveza e vitalidade para a casa.
Com a chegada do verão, elas
se tornam ainda mais essenciais, já que ajudam a trazer
um pouco da natureza para
perto de nós, contribuindo
inclusive com as sensações
de relaxamento e bem-estar.
Você pode optar por pequenos vasos pendurados
nas paredes ou espalhar
va s o s m a i o r e s p e l o p i s o ,
dependendo do espaço que
tiver disponível. Lembre-se
apenas de escolher espécies
de plantas que se adaptem
bem ao clima de sua região e
de dedicar um tempo por semana para cuidar bem delas.

2 - Aposte nos tecidos
que alegram

As mantas são um dos
acessórios queridinhos das
decorações de outono e inverno, mas a chegada do
verão faz com que elas precisem ser deixadas de lado
durante alguns meses. Com
os dias mais quentes, é pouco provável que as mantas
sejam utilizadas, por isso o
ideal é trocá-las por tecidos
estampados que podem contribuir para criar uma decoração mais leve e agradável nos
diversos ambientes da casa.

5 - Busque materiais
naturais
S e m p re q u e e s t i ve r e m
dúvida na hora de escolher
algum material para compor
a decoração de sua casa no
verão, lembre-se de optar
por aqueles que são naturais,
como fibras, bambu, algodão,
madeira, etc. Esses materiais
são a cara do verão e certamente farão toda a diferença
na hora de criar composições
que combinam com essa estação. Anote a dica: quanto
mais natural, melhor!

Uma das formas mais simples de dar uma repaginada
na aparência de qualquer
ambiente sem precisar gastar
muito e com pouco tempo é
substituindo alguns tecidos
pesados por outros mais leves e alegres. Isso vale tanto
para as capas de almofadas, 6 - Aproveite as
que podem receber estampas
áreas externas
coloridas para combinar com
a chegada do verão, quanto
para as cortinas e tapetes da
Além de cuidar para que
casa, que podem ser trocados
por peças feitas de materiais a decoração interna de sua
naturais, trazendo um toque casa fique preparada para receber a estação mais quente
de frescor para a casa.
do ano, você também deve
aproveitar os espaços exter3 - Lembre-se abrir nos do imóvel para curtir os
dias quentes de verão. Para
as janelas
quem possui um jardim mais
amplo, vale a pena apostar
Pode parecer uma coisa em móveis mais rústicos nessimples, mas o simples ges- se espaço, como, por exemto de abrir as janelas para plo, uma espreguiçadeira ou
permitir a entrada de luz e um sofá de vime para desfrude ventilação natural nos cô- tar das tardes ensolaradas.
Se você possui uma pemodos já contribui para que
quena
varanda, sacada ou
sua casa fique com um ar
de verão. Além de valorizar quem sabe um terraço, pode
os ambientes internos, a luz pensar na possibilidade de innatural também faz com que serir uma rede ou cadeira de
os gastos com a energia elé- balanço nesse local, e comtrica sejam reduzidos, o que plementar a decoração com
pode ser muito importante elementos naturais, como
em tempos de bandeiras ta- vasos de plantas e uma fonte
d’água.
rifárias mais elevadas.

1 - Cores claras

5 - Pop of colour

As cores claras já são
tendência na decoração há
alguns anos e isso não mudou. O uso destes tons faz
com que os espaços se tornem mais claros e passa a
impressão que são maiores, o
que é uma ótima técnica para
quem mora em apartamentos
pequenos, por exemplo.

Os bares decorativos são
uma escolha de decoração
que além de deixar qualquer
sala de estar maravilhosa,
ainda é uma tendência útil,
pois com a vinda da pandemia, as pessoas deixaram de
sair para beber e muitos se
viram na necessidade de criar
um espaço dentro do lar para
momentos de descontração.

2 - Formas orgânicas
Há alguns meses, realizamos uma pauta sobre como
a decoração pode ajudar na
sua saúde mental e uma das
dicas foi muito vista na CASACOR São Paulo: a presença de formas orgânicas em
quase tudo, desde mobílias
a peças menores de décor,
a tendência veio com força
uma vez que ela cria ambientes mais leves.

3 - Rústico
O estilo rústico está fortemente presente nos projetos
da CASACOR São Paulo 2021.
Vimos desde móveis feitos de
pedras até o projeto de uma
casa toda em madeira feita
de peças montáveis. Os elementos naturais estão mais
presentes dentro de casa, já
que passamos mais de um
ano sem sair de dentro deles, então por que não levar
a natureza para dentro de
nossos lares?

4 - Bares decorativos
Os bares decorativos são
uma escolha de decoração
que além de deixar qualquer
sala de estar maravilhosa,
ainda é uma tendência útil,
pois com a vinda da pandemia, as pessoas deixaram de
sair para beber e muitos se
viram na necessidade de criar
um espaço dentro do lar para
momentos de descontração.

6 - Cristais
Ainda seguindo a linha de
contato com a natureza, os
cristais estão super em alta
nas decorações. Pelo que
vimos no evento, eles vêm
em peças grandes, diferentes
daqueles que usamos para
energização pessoal, por
exemplo.

7 - Palha natural
A palha natural já está em
alta há algum tempo, mas
ela ainda continua, principalmente em assentos e encostos de cadeiras, ou em portas de armários. É mais um
elemento que nos aproxima
da natureza. Na exposição,
ela foi bem usada em dos
banheiros, o que trouxe um
ar tropical aconchegante.

8 - Azul e verde
Se nas maiores semanas
de moda do mundo, como
Nova Iorque, Paris e Milão,
as cores azul e verde estavam
em alta, agora na decoração
elas também estão. Num
geral, as cores não foram
vistas juntas, com exceção
deste ambiente criado pela
arquiteta e designer de interiores Ana Weege, que tinha
bastante informações e era
recheado de tendências.

Luminárias criativas:
como escolher o modelo
para minha casa

Minha casa está
pronta, decorada,
cheia de móveis
novos, mas ainda
falta aquele toque
final para dar a
sensação de aconchego e de projeto
finalizado. É a hora
da iluminação entrar em cena nos
momentos finais da
conclusão de sua
obra.
Localização
O primeiro passo
é escolher o local
onde ficarão as luminárias criativas.
Use de sua imaginação, e do bom
senso, para escolher a melhor localização da luminária
nos diferentes cômodos de sua casa.
Na sala, por exemplo, tente alocá-las
nos cantos ou entre
os sofás – o ambiente ficará suave
e sem a sensação
de luz direta em
seus olhos. Já no
escritório, muitas
pessoas preferem
uma luminária por
perto para poder
trabalhar, por isso,
escolha luminárias
que possam ser facilmente trocadas
de local – o que
facilitará sua mobilidade e sempre
deixará uma ótima

iluminação no seu
local de trabalho ou
estudo.
Intensidade e
luminosidade
Uma das opções
das luminárias criativas e modernas é
a função de regular
a intensidade da luz
em diferentes ambientes e contextos. Na maioria das
vezes as luminárias
com essa opção são
mais caras, porém,
é um investimento
que te proporciona a liberdade de
escolha entre um
ambiente mais leve
ou mais iluminado
– dependendo de
sua necessidade e
do contexto em que
a luminária estará
inserida.
Preços para os
diferentes gostos
Se você não está
preocupado com
o orçamento final
de sua obra, vale
a pena investir em
luminárias de teto
que trarão um design moderno e arrojado para o interior de sua casa.
Existem artistas
especializados em
luminárias e que
possuem inúmeras
opções ($$) para os
diferentes ambientes de sua casa.

11 dicas para decorar quarto de bebê
Depois de comemorar a notícia de que o
bebê está a caminho, é hora de começar a
preparar a casa para a chegada da nova “pessoinha” da família. A primeira coisa a fazer,
antes de decorar o quarto de bebê, é avaliar
se o imóvel precisa de alguma reforma para
adaptação às novas necessidades da família.
Por exemplo: troca de piso para um de limpeza
mais fácil, reforma do banheiro para facilitar o
uso da banheira do bebê (para comodidade e
menos riscos de acidentes na hora de encher
e esvaziar), instalação de grades ou janelas
antirruído e com boa vedação contra o frio,
dedetização, além da renovação da pintura
(aconselhamos usar tintas atóxicas, antimofo
e lavável, com cores suaves). Depois dessa
avaliação vem a parte divertida: a decoração.
Confira as 11 dicas para decorar quarto de bebê
• Para o quarto do bebê, escolha lustres e
luminárias ou abajures que mantenham uma
iluminação leve, de preferência ajustável por
dimmer para os diferentes momentos da criança;
• Melhor se os papéis de parede e móveis
tiverem cores neutras. Lembre-se que o bebê
irá crescer, então, invista em móveis adaptáveis
às futuras necessidades, por exemplo, armários
maiores e berço que vira cama;
• Na hora de escolher o berço, verifique se
o móvel é certificado pelo INMETRO, para ter
certeza que as barras laterais têm medidas seguras e que a pintura é atóxica. Melhor optar
por modelos altos ou reguláveis, para dar uma
“forcinha” para a coluna dos pais e cuidadores.
Uma cômoda alta com trocador também pode
ajudar muito.
Alguns cuidados com a segurança e
saúde do bebê são fundamentais:
• Coloque o berço e o trocador longe de ja-

nelas para evitar friagem e riscos de quedas, e
posicione todos os móveis de forma a facilitar
a circulação com o bebê no colo;
• Por motivo de segurança, para evitar sufocação, é melhor evitar protetores de berço,
travesseiro e bichos de pelúcia. Se for instalar
algum tipo de móbile, lembre-se de colocá-lo
bem alto, longe do alcance do bebê;
• Lembre-se que muitos enfeites só servirão
para acumular pó. Se puder evitar também cortinas e persianas no quarto do bebê, é melhor;
• Avalie se será necessário instalar umidificador de ambientes, ar condicionado ou aquecedor no imóvel. Torneiras com água quente
também podem ser muito úteis;
• Verifique se as flores e plantas que você
tem casa são tóxicas, neste caso, retire do
ambiente;
• Faça uma boa faxina, mandando lavar com
antecedência cortinas, tapetes, sofás, travesseiros e almofadas. Se possível, faça uma higienização nos colchões com ionização anti-ácaro.
Se você tem animais de estimação, é importante educar o bichinho para a chegada do
bebê:
• Não mude a rotina do animal depois da
chegada do bebê. Se for necessário reeducar
algum hábito, faça isso antes da chegada da
criança;
• Para acostumar o seu bichinho com mais
um membro na família, deixe-o cheirar os móveis novos, mas depois disso, evite a entrada
dele no quarto da criança. Você pode deixar
bonecas ou bichos de pelúcia com cheiro de
produtos de bebê (talco, perfume, pomada)
perto do animal, para ele ir se acostumando.
Se você puder usar um pouco desses produtos
também nas suas roupas, o bicho vai se familiarizar com os novos odores mais rapidamente.
O ideal é que tudo esteja pronto com, no
mínimo, 2 meses de antecedência à chegada
do bebê, para evitar imprevistos.

Mesas de jantar para ambiente compacto

Se você está pesquisando por mesas de jantar e está com dificuldades para encontrar um
modelo que se encaixe no seu espaço, esse artigo foi feito para você! Na hora de mobiliar um
ambiente mais compacto, é preciso ser atento
e criativo para aproveitar cada cantinho da melhor forma. Alguns móveis maiores, como sofás
e mesas de jantar, por exemplo, requerem um
cuidado especial na hora da escolha. Justamente
por serem móveis que costumam ocupar mais
espaço, precisam ser bem escolhidos para que
não se tornem um incômodo.
Convenhamos, a mesa é uma peça que faz
muita falta, não? Mesmo para quem mora só.
O fato de sentar-se confortavelmente ao fazer
uma refeição, é bastante importante em vários
aspectos. Dessa forma, é possível apreciar melhor
a refeição, relaxar e comer com calma até para
que o organismo faça uma melhor digestão.

Muitas pessoas sentem dificuldades na hora
de escolher a mesa certa para a sala de jantar ou
cozinha quando o ambiente é pequeno. Algumas
até são obrigadas a abrir mão dela com receio
de tornar o ambiente muito carregado e desconfortável. Bom, não é das mais fáceis a tarefa
de mobiliar e decorar um ambiente compacto,
tornando-o funcional e aconchegante. Isso é
fato. Mas com algumas dicas práticas, pode dar
super certo!
Então, vou te mostrar agora algumas inspirações de mesas de jantar para o seu espaço
pequeno. Vamos conferir?

refeição. Ela é prática e conta com um design moderno que trará funcionalidade, além de sofisticação para a sua sala de jantar. A Mesa Extensível
Maxi é perfeita justamente para quem tem pouco
espaço no ambiente, mas eventualmente recebe
amigos e familiares para refeições. O funcional
sistema de extensão faz com que o seu tampo
mude de 140 centímetros de largura para 199,5
centímetros, ou seja, de quatro lugares a mesa
passa para seis lugares.
Você também pode mandar fazer sob medida
em uma marcenaria de sua confiança. Não se
esqueça de se atentar à qualidade também, ok?

2. Canto alemão
Você já ouviu falar de canto alemão? É o uso
de um banco apoiado na parede que substitui
as cadeiras comuns, que por sua vez ocupam
mais espaço. Isso porque as cadeiras requerem
um espaço apropriado para a circulação e para
serem aproximadas e afastadas da mesa com o
devido conforto. Por isso, o canto alemão é outra
solução que economiza e aproveita ainda mais
o espaço do ambiente e substitui perfeitamente
as mesas de jantar.

3. Mesas Redondas
As mesas de jantar redondas são uma ótima
opção para espaços pequenos e áreas em formato quadrado. Esse formato de mesa deixa o
ambiente mais aconchegante e intimista, além
de aproximar as pessoas. Um ótimo modelo de
Mesa Redonda é a Mesa Saarinen, que pode ser
feita em diversas medidas diferentes, além de
1. Mesas de jantar dobráveis/extensí- várias opções para o tampo também.
veis.
Essas mesas são uma boa pedida para aproOutra dica é usar um espelho em frente à
veitar melhor o espaço, pois você pode ampliá-la mesa. Isso dará a impressão de amplitude ao
na hora de usar (quando receber visitas, por espaço. Sem contar que as mesas com tampo
exemplo), e voltá-la ao tamanho menor após a em vidro também podem auxiliar nesse quesito.

