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Mais dicas sobre decoração

Pufes

Papel de parede

Fita dupla-face

Com preços 
interessantes e podendo 
virar mesinhas, caixas de 
organização e local para 
acomodar as visitas, 

os pufes são opção 
decorativa e funcional 
para quem quer decorar 
sem gastar muito com 
móveis. (DL)

O papel de parede é 
opção para repaginar 
um cômodo sem gastar 
muito dinheiro, bastando 
uma faixa para envelopar 

uma parede, mantendo 
as outras pintadas com 
cores harmoniosas. O 
papel de parede também é 
facilmente trocável. (DL)

Quem vive sozinho, 
muitas vezes, não tem 
furadeira ou ferramentas. 
Por isso, para furar 
parede para colocar 

quadros, a fita dupla- 
-face evita sujeira, furos 
na parede e trabalho 
adicional. Verifique as 
especificações. (DL)
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Casa&Design

Daiane Libero

Morar sozinho traz inú-
meras vantagens na 
forma de decorar ou 

organizar o lar. Isso quer dizer 
mais liberdade para trans-
formar o espaço. “Sempre que 
pego algum projeto de inte-
riores de alguém que mora 
sozinho, fico muito animada 
pois agradar a uma pessoa só 
é mais fácil e também as possi-
bilidades são infinitas”, revela 
a arquiteta Christina Garcia. 

Para ela, quanto menos 
espaço a pessoa tiver mais 
desafios na hora de decorar. 
“A ideia é sempre investir 
em funcionalidade e soluções 
inteligentes para espaços re-
duzidos”, acredita. 

A jornalista Evelise Couto 
criou o blog “Casa de Um” 
justamente para dar dicas 

para quem decidiu se aven-
turar a morar só. No blog, ela 
aborda desde culinária a re-
latos pessoais de quem vive 
sozinho, mas também indica 
formas simples e baratas de 
decorar e organizar. 

“Eu sempre gostei de ter a 
casa caprichada, então quando 
fui morar sozinha, imaginei que 
a casa se comunica, mostra 
para os outros quem mora ali. 
Quem vive sozinho geralmente 
tem um orçamento bem restrito, 
então decidi pensar em coisas 
que saíssem mais baratas”, en-
sina Evelise. 

Um bom exemplo é fazer 
os quadros que decoram a sua 
casa. Basta imprimir as ima-
gens e comprar as molduras 
prontas, ou mesmo mandar 
emoldurar. Para a arquiteta, 
outra dica interessante é in-
vestir em móveis funcionais, 

que tenham muitas gavetas e 
nichos, além de priorizar por 
uma decoração “clean”. “Uma 
outra ideia é utilizar o papel de 
parede em tiras diferentes para 
estampar pequenos espaços”, 
enfatiza.

Pufes têm um uso variado e são 
elementos decorativos acessíveis

Evelise explica que outra 
solução interessante em sua 
casa para acomodar as visitas 
foi comprar pufes quadrados 
pequenos. Baratos, com preços 
variando entre R$ 30 e R$ 70, 
trazem inúmeras cores e es-
tampas. “Tenho um pufe que 
funciona como caixa, ele tem 
uma tampa, utilizamos como 
mesinha, para organizar coisas 
e tenho outros dois que ficam 
como um aparador para livros 
e objetos”, analisa. “Prefira 

Para quem 
vive sozinho, 
a decoração 
precisa ser 
funcional e 
confortável só
A arte de
morar

as cores mais neutras como 
preto, areia e branco, que 
possam agradar em qualquer 
ambiente”, indica a arquiteta 
Christina. 

Para ela, outra forma de 

decorar o espaço de um é in-
vestindo em elementos como 
um tapete diferente, capas de 
almofadas e também móveis de 
dois usos, como estantes que di-
vidam cômodos ou aparadores 

que possam virar mesas para 
home office. 

SERVIÇO - O blog Casa de Um 
pode ser acessado no endereço: 
www.casadeum.com.br.

Decoração simples e ‘clean’ pode tornar a experiência de morar sozinho muito agradável e também funcional

Espaços pequenos podem comportar vários ambientes como sala de jantar, escritório e corredores de circulação

Pufes decorados podem trazer boa 
solução para espaços pequenos

Na casa da jornalista Evelise 
Couto, bibelôs dividem espaço 
com caixinhas de organização
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