
LOFT 

INDUSTRIAL
Uma bela opção para montar 

sua casa ou apartamento

Decora

Folhetim

ANO 1 - EDIÇÃO 8 – SET/2015

Casa Cor RJ e Morar Mais por Menos: confira alguns dos 

ambientes destes belos eventos que aconteceram.

Decoração de festa 

e o tema: Frozen.

Dicas de blogueiras

Decoração clean, apartamento com estilo industrial e mais dicas ótimas. 
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EDITORIAL

Temos o prazer de

apresentar a edição

08 do Folhetim

Decora.

A matéria de capa

deste mês, foi

sugestão de um

dos participantes

do grupo: O Loft

industrial destaca-

se principalmente

pelo espaço amplo

e por não ter

paredes. Confira.

Vejam também 02

eventos: Casa Cor

RJ e Morar Mais

por Menos em BH.

Além de dicas de

blogueiras e as

nossas arteiras

talentosas.

Quer ver como fica

a decoração de

festa com o tema

Frozen? Aqui tem

também.

Boa leitura.  Foto: Morar Mais por Menos
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O que você vai encontrar nesta 8ª edição

LOFT INDUSTRIAL

Matéria de capa6

Morar Mais por Menos

BH/MG

20 Apartamento industrial

Por: Taiane Falk

12

31

35 Ideias para organizar sua cozinha

Por: Inara Souza

38 Reciclando e decorando

42 Artesanato

Projeto de Diego Revollo

16 Casa Cor RJ 2015

24 7 passos para decorar

Por: Simone Collet

29 5 dicas de revestimentos

Por: Andrea Almeida

Como deixar ambiente clean

Por: Fabi Sucigan

44 DIY – Faça você mesmo

46 Decoração de festa
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LOFT INDUSTRIAL

ideia do Loft industrial ganhou fama em meados dos anos 90.

Este conceito também foi bem aplicado para pequenos apartamentos.

Selecionei para o Folhetim algumas fotos que nos enviaram e outras

que procurei na Net.

A
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Pé direito alto. 

Vejam que lindo este loft. Ele tem o pé direito alto, janelas grandes e

uma bela escada. Os tons mais escuros conferem mais seriedade.

Arriscaria, neste projeto, dar destaque na parede com um

revestimento mais colorido, tipo vermelho, ao invés de cinza.

Buscaria algo pra destacar ou um belo quadro.
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Tijolos à vista

Ambientes integrados e conjugados
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O que um loft de verdade tem1:

• Pé-direito de, no mínimo, 3,20 metros;

• Ausência de paredes como divisões internas;

• Ambientes conjugados preferencialmente em um nível só;

• Colunas de sustentação aparentes;

• Tijolos e tubulações à vista – elétrica, hidráulica e de ar-

condicionado;

• Ausência de forro e piso. O chão é de cimento;

• Uso de materiais frios, como cerâmica;

• Iluminação natural garantida por grandes janelas.

1 Fonte: Diversas fontes, dentre elas, Hofmann Imobiliária

Fabi Cordero

Blog Fabi Cordero Design 

http://fabicorderodesign.wordpress.com/
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sta varanda foi idealizada de forma a manter suas

curvas sinuosas, trazendo as cores dos quatro

elementos da natureza (terra, céu, mar e ar), priorizando o

artesanato e aguçando os cinco sentidos (tato, olfato, visão,

audição e paladar).

MORAR MAIS POR MENOS 

Belo Horizonte - MG
Por: Alexsandra Camilo

Blog: Atelier da Casa Design

http://atelierdacasadesign.blogspot.com.br/

E
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As cores são baseadas em cada elemento da natureza,

assim como os materiais e as peças que compõe o ambiente,

passeiam entre a sustentabilidade, reciclagem, o artesanato e a

história, trazendo leveza, aconchego e plenitude.

Neste evento, também podemos encontrar outros belos

ambientes, como este na foto a seguir:

Morar Mais  por Menos
Por: Alexsandra Camilo

Foto: Casa Abril
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MORAR MAIS POR MENOS 

EDIÇÃO 2015

9 de agosto à 04 de outubro

Horário

Quarta à sexta das 16hs às 22hs

Sábado das 13hs às 19h

Local

Rua Comendador Viana, 432 |

Mangabeiras | Belo Horizonte |

MG

Mais informações:

http://www.morarmais.com.br/
Fotos: Morar mais por menos
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CASA COR - RJ 2015
Por: Dena Interiores

Decora

Folhetim
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CASA COR Rio de

Janeiro, que acontece

entre os dias 01 de setembro e

04 de outubro de 2015, além

de decoração, também tem

história. Os 42 ambientes

foram montados na recém

restaurada Villa Aymoré.

CASA COR 2015
Por: Dena Interiores

Para contar a trajetória da

restauração da Villa, a mostra

carioca possui o Espaço

Memória, ambiente com 68 m²,

criado pela Raf e Lafem. Não

deixe de conferir.

Blog Denna Interiores: 

http://www.denainteriores.com/

A
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Jantar à Carioca – Projeto de  

Mariana Dornelles e Stéfano

Barino.
Foto: Casa Abril
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CASA COR RIO DE JANEIRO

EDIÇÃO 25 ANOS

01 de setembro à 04 de outubro

Horário

Terça a domingo, das 12h às 21h

Local

Villa Aymoré - Ladeira da Glória, 26

Rio de Janeiro/RJ

Mais informações:

http://www.casacor.com.br/

Fotos: casa.abril.com.br
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Na mesma vertente do loft

industrial a Taiane Falk havia

apresentado este projeto em

seu blog.

Decora

Folhetim

20

Dicas de blogueiras

Por: Taiane Falk

Apartamento industrial



Este apartamento foi projetado pela SHED Architecture &

Design. Ele é totalmente cheio de charme e trás o estilo

industrial na decoração. É o estilo é o favorito de Taiane, pois

tende a ter sempre a planta aberta dando aos ambientes mais

espaço.

Fotos: James F. Housel - www.shedbuilt.com/
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No quarto, destaque

para o guarda-roupa!

Foto: James F. Housel - www.shedbuilt.com/

22Ano I – Ed.08 – Set/2015

Decora

Folhetim



A área externa

também tem o

estilo industrial.

Blog Falk Art e Decoração

www.falkartedecoração.com.br/
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Moodboard, também conhecida como painel

semântico, é um tipo de cartaz composto de

imagens, textos, amostras de objetos e tudo o que

representa seus gostos e desejos para o projeto.

Designers e arquitetos as utilizam para

desenvolverem seus conceitos de design e

servirem de referência durante o processo de

elaboração do projeto.

REVELAR

O SEU ESTILO

Conhecer o seu

estilo aumenta a

segurança e

funciona como um

filtro na hora das

escolhas.

Resultando em

economia de

tempo e dinheiro.

07 PASSOS PARA NÃO SE

PERDER QUANDO DECORAR

SUA CASA

1

FIQUE 

SABENDO

Por: Simone Collet
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CONSIDERE

SEU ESTILO

DE VIDA. Sua casa

tem que funcionar

para o seu estilo de

vida. O sofá que

funciona para uma

família com crianças e

pets não é o mesmo

que funciona para um

jovem solteiro que

adora receber os

amigos, sacou?

2

INVENTÁRIO: Fotografar

seus móveis e acessórios como

cortinas, luminárias e tapetes dá

uma distância na hora de decidir

se reaproveita ou desapega.

Também fica mais fácil de

visualizar novos usos para eles.

3
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ACRESCENTE CORES, TEXTURAS E

ILUMINAÇÃO

Estas “camadas” da decoração é que vão

transmitir a sua personalidade e o clima

que você quer para o ambiente. Use o

seu estilo como guia e divirta-se!.

5

DESENHE SEU ESPAÇO. A forma como os móveis

são organizados no espaço influencia a percepção do

ambiente. Quando você desenha a planta fica mais fácil de

testar a posição dos móveis até achar a que funciona melhor.

4

Seja o desenho

por meio digital

ou um rascunho

a lápis.
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07 PASSOS PARA NÃO SE

PERDER QUANDO DECORAR

SUA CASA

PLANEJE SEUS GASTOS

Ao invés de ficar paralisada porque não tem dinheiro

para decoração, defina um valor que caiba no seu

bolso e faça algo! O importante é começar.

6 D

I

C

A

S
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É hora de mostrar que na sua casa tem vida! Divirta-se

expondo seus tesouros particulares, suas coleções, os

desenhos das crianças, fotos de família, etc.

7

Com o roteiro em mãos é

hora de por a mão na

massa!!

Blog Meu Estilo Decor: 

www.meuestilodecor.com.br/
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hegou a hora de

revestir?

Olha a infinidade de

produtos que vão fazer a

sua cabeça!

Se você está construindo

ou reformando já

percebeu a infinidade de

materiais e produtos que

o mercado oferece para

que sua obra fique ainda

mais linda.

São tantas opções

lançadas que fica difícil

escolher não é mesmo?

DICAS DE BLOGUEIRA

05 DICAS DE REVESTIMENTO      
Por: Andrea Almeida

Imagens sacras

C
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Vejam os revestimentos

diferenciados que foram

lançados na Expo

Revestir em março desse

ano. Relevo, textura,

tecnologia, beleza e

design contemporâneo

são as grandes

tendências do ano no

mercado de

revestimentos.

Mosarte

Cerâmica

Portinari

Posters

Andrea Almeida

Blog Lar Design e Artes
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DICAS DE BLOGUEIRA
Por: Fabi Sucigan
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onha com uma decoração clean e não sabe por onde

começar? Bem mais fácil do que você imagina, a

decoração clean traz um ar sóbrio e refinado, porém não

significa uma decoração sem graça. Invista em peças de

destaque e itens marcantes e tenha um décor de arrasar.

Como ter uma decoração

clean e cheia de graça
Por: Fabi Sucigan

S
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O grande segredo é trabalhar

as cores claras e neutras,

misturando texturas e usando

a criatividade para colocar

peças chaves em destaque.

Aposte em móveis modernos

e com linhas retas. O vidro é

uma ótima opção, peças

transparentes também.

Lembre-se que iluminação é

tudo, use esse recurso a seu

favor, ele fará diferença no

resultado do seu projeto.

Vai reformar? Aproveite para

integrar ambientes, cômodos

amplos também são mais

indicados nessa decor.

33Ano I – Ed.08 – Set/2015

Como ter uma decoração clean e cheia de graça

Decora

Folhetim



Hoje as empresas de tinta oferecem os tons off white (como por

exemplo Suvinil ou Coral), o branco com um leve toque de cor.

Se quiser dar um destaque maior ao local você ainda pode incluir

algumas cores escuras como o preto e o marrom.

Fabi Sucigan

Blog: Decora La Vida Frida
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2

1 - Organizador suspenso de

talheres feito de tábua de

carne ou organizador feito

de lego;

- Pintar as tampas dos

potinhos de tempero e

escrever com giz deixa tudo

organizado;

- Pallet como organizador

de canecas.

2

3 4

24 IDEIAS CRIATIVAS

PARA ORGANIZAR

SUA COZINHA

Por Inara Souza

- E que tal, tiras de contact

para decorar a geladeira?!

- Prateleiras para o tempero

com parede preta para

escrever os nomes

respectivos;

- Organizador de papel

toalha feitos de cabides;

- Colorir os cabos das

colheres de pau.

5 6

7 8
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- Rolo de papel preso com

barbante para recados;

- Balcão feito de pallets;

-Gaveta transformada em

nicho vertical para

organização dos temperos;

- Utilização de tábua para

apoiar tablet para visualizar

a receita;

24 IDEIAS CRIATIVAS PARA ORGANIZAR

SUA COZINHA

- Luminária charmosa de

escorredor de macarrão;

- Ganchos de garfos na

tábua de carne;

- Organizador de talheres

com latas de alumínios;

- Estante de cozinha com

caixotes de feiras

9 10

1211

13 14

15 16

Por Inara Souza
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- Quadro de talheres;

- Etiquetar os potes de

mantimentos;

-Pendurar panelas e

demais utensílios ;

- Utilização de bandeja para

organizar os principais

temperos.

17 18

19 20

- Personalizar vidros para

armazenar produtos;

- Montar um cantinho do

café na cozinha;

- Utilizar papel contact para

personalizar as paredes;

- Decorar com letras em

mdf.

22

2423

21

Blog Casinha Arrumada

www.casinhaarrumada.com

24 IDEIAS CRIATIVAS PARA ORGANIZAR

SUA COZINHA

Por Inara Souza
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ue tal

reciclar

usando disco de

vinil ?

Fazer um relógio,

por exemplo.

Ou desenhos

diferentes pra

colocar na parede ?

Tem também

símbolos clássicos,

como a marca do

batman.

Criativos, não?!

Pois é... Aquele seu

disco de vinil pode

ser até porta

revista.

DISCO DE VINIL

Q
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Olha que fácil fazer: neste

exemplo, foram usados dois

disco de vinil onde na parte

debaixo foi dobrado pra

poder dar o suporte.

A dobra pode ser feita

aquecendo o disco um pouco

com água quente e depois

posicionar onde você quer

dobrar. É simples assim.

Fonte: Como Decorar Fácil
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abe aquele jeans que

você cortou ou que você

não usa mais? Ele pode ser um

porta celular simpático, como

na foto abaixo ou mesmo um

pote ou porta treco, que tal ?

Como fazer? Veja aqui do lado.

JEANS

S

38
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u lhes apresento o

Yoshi. Sim. Esta fofoura

foi feita pela Mariana Ruza.

Ela disse que foi feito em

crochê e que já está

preparando mais

“amiguinhos” pra ele.

Adoro essas coisinhas. 

ARTESANATO

Contato e-mail: kaleops@gmail.com

E
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ALMOFADAS FEITAS COM

CAMISETAS ANTIGAS
Por: Ana Heloisa Segatta

e você tem uma camiseta antiga

e gosta muita dela e não quer ser

desfazer, que tal transformá-la em

camiseta, como a Ana Heloisa mostrou

no blog dela? Veja que interessante.

Diferente e criativo, né ?

Blog Casa de Arlequim: 

http://casadearlequim.tumblr.com

S
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DIY - FAÇA VOCÊ MESMO
Por: Fran Lunelli

sta dica a Fran postou lá no grupo de decoração1 e

também postaram no grupo do whatsapp. A ideia é fazer

luminária usando potes. Uma dica que deram foi a de utilizar

lâmpadas do tipo led para não aquecer demais o pote. Ótimo

pra colocar na varanda por exemplo. 
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FAÇA VOCÊ MESMO
Por: Katlin Costa

onversei com a Katlin e ela me disse

que esta é a Pipoca. Uma simpática

cadelinha que pensa que é gato. Ela pula

no colo de todo mundo! 1

2

3

4

Materiais utilizados: 

• Bobina

• Grampeador

• Tecido estampado

• Tinta PVA

• Espuma

• Cola quente

Passos: 

1. Os materiais

2. A bobina 

pintada;

3. Colocando a 

espuma

4. Finalizado

Acho que ela

gostou, né?

Olha a carinha

dela que

divertida!

Parece que eu

escuto daqui o

latido dela de

felicidade.

C
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Por: Fernanda Bernardes

DECORAÇÃO DE FESTA

Fernanda fez uma festa linda com o tema Frozen.

Preparou tudo com muito carinho: a mesa do bolo, as

guloseimas, cada detalhe sobre o tema.

Ela tem três filhos! Imagina! Fazer uma festa em buffet iria ficar

muito caro. Claro que algo personalizado e dedicado

especialmente para a sua amada filha, fica muito melhor!

A
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As guloseimas... 

Com essas guloseimas todas

a gente acaba tendo dois

sentimentos:

A vontade de experimentar

todos e a “dó” de desmanchar

tanto capricho, né ?

Facebook.com/ateliermaluju

www.malujuartes.com.br

E-mail: contato@malujuartes.com.br

47Ano I – Ed.08 – Set/2015

Decora

Folhetim



Decora

Folhetim

48



abajur articulado

Woody é

confeccionado em madeira

certificada (Cumaru originado

de reflorestamento,

reciclagem, demolição).

Você escolhe a posição e

melhor função para sua

decoração e iluminação.

Pode ser seu companheiro de

leituras, além de decorar

seus ambientes com

criatividade, estilo e bom-

humor. Será fornecido com

ou sem a cúpula. Aqui, nós

teremos cúpulas de cor sólida

nas opções (Branco,

Amarelo, Laranja, Vermelho,

Verde, Azul e Roxo).
http://www.cromalux.com.br/

O

Decora

Folhetim
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