
Em grandes transformações ou só nos detalhes, toda
mudança decorativa é bem-vinda. Organize os objetos
de forma diferente, explore as cores, aproveite os
espaços. A seguir, dicas viáveis para turbinar sua casa
Texto Mariana Mello e Marilena Dêgelo
Repórteres de imagem Juliana Pikel e Verônica Naka
Fotos Edu Castello
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1

50
Ideias de
decoração

1 Exponha suas
coleções como
obras de arte. as
máquinas fotográficas
da moradora ficam
no móvel de laca,
desenhado pelo
arquiteto Mauricio
arruda e feito pela
Marcenaria Drumello.
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2 na entrada da casa, coloque chinelos
em uma cesta e ofereça-os a quem chega.
sugestão da arquiteta Gabriela Marques.

3 a decoradora neza Cesar pintou a
penteadeira antiga com spray dourado, da
Lukscolor, e a transformou em aparador.

4 placas metálicas no armário da cozinha
do diretor de arte Flavio saballa fizeram do
móvel um quadro de ímas.

5 a luminária-clipe transita além da mesa de
jantar no projeto da arquiteta Carol Lovisaro.

6 a arquiteta renata sandoli pintou o fundo
da estante, feita pela Marcenaria Medeiros.

7 a designer de interiores Luciana penna trocou
a coluna da cuba no lavabo por um barril.

8 após a pintura com tinta amarela, a estante
metálica, de uso industrial, funciona como
biblioteca. projeto do arquiteto Leo romano.

2

4

6 8

5

3

7

CJ689_p74a86_Ideias.indd 75 31/05/2012 13:22:22



9

12

14

13

11

10

15
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9 no hall de entrada, a cantora patricia Talem
dispôs cadeiras, da Coisas da Doris, para pen-
durar casacos, além dos ganchos para bolsas.

10 no painel de madeira, Luciana penna fez o
nicho de 15 cm de profundidade para quadros.

11 Coloque um espelho grande em moldura
de madeira apoiado no chão da sala. por
segurança, prenda-o a um gancho na parede.

12 a estilista Valéria Montag quebrou a
monotonia no banheiro com peças pretas.

13 Experimente colocar molduras vazias em
paredes coloridas ou estampadas. projeto do
arquiteto Mauricio Karam.

14 na casa da arquiteta Yara pereira, antigas
malas de couro são as mesas de centro.

15 no quarto infantil, Gabriela Marques
aproveitou o espaço debaixo do criado-mudo
para fazer uma gaveta de brinquedos.

CJ689_p74a86_Ideias.indd 76 31/05/2012 13:22:33



16 no lugar do gabinete, cômoda adaptada
para o cano e o sifão. projeto de Luita Trench.

17 o vidro na frente dos gavetões ajuda na
busca dos discos de vinil no móvel laqueado,
criado pela arquiteta Lica Cukier.

18 Descentralize a cabeceira da cama. Esta,
com tecido da regatta, é do quarto projetado
pelo arquiteto Toninho noronha.

19 na sala em desnível, a designer de
interiores Marília Campos Veiga transformou
um lado do guarda-corpo em estante.

20 a parede virou um mural de fotos com lona,
da JrJ, sobre painel de cortiça, no projeto de
ricardo Miura e Carla Yasuda.

21 os elementos vazados deixam passar a luz
entre as salas. projeto de Lica Cukier.

22 no quarto do arquiteto paulo Mencarini, o
nicho, preso à parede, substitui o criado-mudo.
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23 Os azulejos sobem até o teto no banheiro,
reformado pela Arquitetura Paralela. As peças
são reproduções da Mosaico Pisos e Azulejos.

24 Na casa da designer Karina Vargas, do
Estúdio Glória, a geladeira sugeriu a pintura da
parede com listras nos tons coral e goiaba.

25 Por causa das medidas dos livros, Yara
Pereira fez a estante com nichos de diferentes
alturas e larguras e com 25 cm de profundidade.

26 Para causar efeito, junte vários bancos
Tam Tam, de cores diferentes, na sala.

27 Aposte na simetria para ter um espaço
sofisticado. Dica do escritório In House.

28 O arquiteto Vitor Penha colocou um nicho
no hall de entrada para deixar os sapatos.

29 A bicama tem colchões com tecidos
diferentes, da Regatta, no quarto projetado
pela arquiteta Simone Mantovani.
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30 Efeito neon na cozinha. para evitar a luz
chapada, Vitor penha embutiu lâmpadas azuis
embaixo do armário superior, da Exímio.

31 parece um mosaico de azulejos, mas é um
tecido adesivo para parede, vendido na Flok.

32 para aproveitar o espaço sob a escada,
os arquitetos Marcos Marcelino e roberta
Martins fizeram a estante metálica.

33 a lateral do berço virou paneleiro, preso ao
teto, na cozinha da arquiteta Kita Flórido.

34 Letras vinílicas, do studio oficina e art,
fazem o caça-palavras na parede. projeto das
arquitetas Tieko Matsuda e Luciana nogueira.

35 no hall de entrada da arquiteta Leticia
nobell, o espelho inclinado dá profundidade.

36 Entre as paredes, o arquiteto Juan
pablo rosenberg fez a estante de tábuas de
garapeira sustentadas por trilhos metálicos.
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37 os armários revestidos de chapa de inox,
inspirados nos de vestiário, são a despensa do
banheiro, criado pela arquiteta Valéria Blay.

38 no lavabo, projeto de Lica Cukier, o cano
funciona como uma original torneira.

39 De estilo industrial, o carrinho de estoque,
da Micasa, é apoio para livros de arte na sala
do apartamento de Houssein Jarouche.

40 na sala da arquiteta andrea Murao, o
quadro de fotos tem placa de grama sintética.

41 as flores de crochê, feitas pela mãe de
Vitor penha, foram aplicadas no tecido da
cabeceira, desenhada pelo arquiteto.

42 no banheiro das filhas, Valéria Blay
instalou lâmpadas na moldura do espelho,
para ficar igual a um camarim.

43 Multiplique o espelho no lavabo. patricia
Talem usou vários, com diferentes molduras.
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44 Duplas de cadeiras, da Micasa, deram
bossa à mesa de jantar. projeto da in House.

45 os produtos de banheiro ficam nos nichos
embutidos na parede. projeto de Valéria Blay.

46 o guarda-corpo da escada ganhou visual
descontraído com a tinta automotiva amarela,
da rD pinturas, na casa de patricia Talem.

47 Cobrir uma parede com ladrilho hidráulico,
da Ladrilart, foi a solução do físico Fernando
Brandão para tirar o branco do banheiro.

48 a geladeira de bar conquistou a sala de
jantar, com adesivo e pintura automotiva.
projeto de Tieko Matsuda e Luciana nogueira.

49 no quarto da arquiteta Beatriz Quinelato,
o adesivo de manequim parece um cabideiro,
graças ao gancho para dispor chapéu e roupa.

50 a casinha de boneca foi projetada sobre a
cama infantil. Criação da Um Quarto de Gente.
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