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Divulgação

LLMUDANDO A DECORAÇÃO

Pintar parede
de azul e usar
papel de
parede com
detalhes nessa
cor são opções
para investir
no tom de 2020

Trabalhada no azul
A casa pode ficar de cara nova com o uso da cor do ano em paredes, móveis e objetos
LLmarina cardoso

marina.cardoso@meiahora.com
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ais um ano chegou.
Com ele, também
vem mais uma cor
do ano. Isso porque a Pantone, empresa americana conhecida por seu sistema de
cores, escolhe o tom que representa cada período. Para
2020, o azul foi o escolhido.
Para quem quer dar uma repaginada no visual da casa,
uma boa pedida é usar a cor
de 2020 na decoração do lar.
O azul é uma cor atemporal, duradoura e, segundo especialistas, elegante em
sua simplicidade. De acordo

com a Pantone, o tom escolhido aumenta a aspiração por
uma base sólida e estável sobre a qual construir ao entrar
no limiar de uma nova era.
Segundo a arquiteta Cris
Paola, a cor pode ser usada
na sala de estar, sala de jantar
e quartos. “Para as salas, opte
tanto em mobiliários quanto
em objetos decorativos. Pintar a parede ou usar papel de
parede com detalhes em azul
também é uma opção”, ensina
a especialista.
Já para os quartos, além do
azul no papel de parede, outra
opção é apostar em quadros
dessa cor e também no enxoval. “Se curtir muito o azul, po-

de usar em uma das paredes, a
da cabeceira, por exemplo, que
fica muito bonito”, indica Cris.

Cai bem com verde, rosa e branco
O azul pode ser combinado
com vários outros tons, caso a intenção seja misturar
cores dentro de um mesmo
ambiente da casa. De acordo
com a arquiteta Patrícia Cillo, a cor de 2020 escolhida
pela Pantone pode combinar com as seguintes cores:
verde, cinza, preto, rosa e, é
claro, outros tons de azul.
Já para quem prefere decorar com cores mais neutras, a arquiteta Cris Paola
sugere optar pelo branco,
bege e cinza, pois não terá erro. “Também combi-
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‘Combina com quase tudo’
Também dá para investir na
cor em outros locais da casa,
como na marcenaria da cozinha. Outra opção é a decoração com detalhes azul nos azulejos, pisos, louças, portas de
armários e portas do lar. “Como é uma cor que combina
com quase tudo, ela pode servir de base de decoração para
que o morador brinque com
outros tons em detalhes, como
quadros, almofadas, entre outros objetos”, explica a arquiteta Patrícia Cillo.

na com cores amadeiradas e
tons de terra”, explica.
No entanto, Cris alerta
que, na hora de decorar a
casa com o azul, não indica pintar todas as paredes da
mesma cor. “É sempre importante ter em mente que
o morador traga cores neutras ou madeira para trazer
uma harmonia e não deixe
o ambiente com muita informação e pesado. Pode ser
também na marcenaria da
cozinha, mas não em todas
as portas do armário”, ressalta a arquiteta.

