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BRINKS PAREDE Prateleiras de materiais
inusitados deixam
ambientes mais alegres

DECORAÇÃO

Victor Villarpando

“A função básica da
prateleira é suporte”,
conceitua a arquiteta Érika
Karpuk. Tá, mas não precisa
ser sempre tradicionalzinha,
de fórmica, metal ou vidro.
“Em ambientes mais
descontraídos, podem ser
feitas com caixas de plástico,
bobinas de papelão, ripas de
madeira (pallets), engradados
de bebidas...”, sugere o
arquiteto Gabriel Magalhães.

Já que a ideia é fugir do que
tem pronto por aí, aproveite
as possibilidades e faça do
jeito que te der na telha. Mas
não esqueça dos aspectos
práticos. “Para utilizar
materiais e itens alternativos,
você deve escolher os que
aguentem peso e pressão”,
ensina Érika. Ela acrescenta
ainda canos de PVC e gavetas
à lista de ideias de Gabriel. O
arquiteto complementa: “No
caso de caixas, por exemplo,
deve-se selecionar as que
estejam em bom estado, dar
um tratamento (pinturas e
adesivos são sempre bem
vindos) e ter cuidado com a
fixação, para que elas não
cedam ou deformem”.

O local de instalação é

importante, inclusive para a
segurança. “Cuidado com
lâmpadas próximas a papelão
ou PVC. Não adianta colocar
papelão no banheiro por
causa da umidade. Nem
engradado na cozinha,
porque jogos de louça têm
peso...”, alerta Erika.

Uma vez resolvidos os
aspectos “burocráticos”,
é só se jogar. Além da
personalidade, o bolso
agradece. “O custo é quase

A sala do apartamento do jornalista Léo Marques: em vez de uma estante tradicional, ele optou por caixas plásticas de supermercado para organizar livros e souvenirs e apoiar a escrivaninha
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sempre menor do que o de
uma versão tradicional”, diz
Gabriel. Erika concorda:
“Utilizar objetos e materiais
alternativos é uma ótima
opção para economizar”. O
jornalista Léo Marques, que
reformou a sala de seu
apartamento em 2013 e
investiu em caixas plásticas,
engrossa o coro: “Queria algo
que fugisse do comum e fosse
barato. Aí surgiram as caixa.
Cada uma custou R$ 18”.

Uma gaveta antiga reformada pode ganhar nova cara e virar prateleira

Caixas de pallets empilhadas viram suporte para cadernos no evento Cubo
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