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Para se ter uma ideia da importância do aço é preciso voltar no tempo e conhecer o seu

surgimento no Brasil.

O ano de 1950 é considerado um marco de um novo ciclo de crescimento da siderurgia no

país. Nesse período, a produção nacional de aço bruto alcançou 788 mil toneladas. Dez

anos depois, a produção triplicou e passados mais dez anos, em 1970, eram entregues ao

mercado 5,5 milhões de toneladas.

Com uma história tão rica, o Brasil tem hoje o maior parque industrial de aço da América do

Sul; é o maior produtor da América Latina e ocupa o sexto lugar como exportador líquido de

aço e nono como produtor de aço no mundo.

Por toda a sua riqueza e versatilidade, o aço é utilizado em diversos produtos que estão

presentes no nosso dia a dia. Além disso, também é usado na decoração de imóveis,

trazendo um aspecto moderno, sofisticado e mais sustentável aos ambientes.

Neste ebook, você vai conhecer as vantagens de usar aço na decoração e ainda se inspirar

com dicas incríveis que selecionamos para aproveitar esse material em projetos, seja

residencial ou comercial.

3



Percebemos a presença do aço com mais frequência em portas, janelas, portões e grades

dos imóveis. Porém, ele também pode ser usado na decoração interna e externa.

A decoração industrial, onde objetos feitos a partir do aço é predominante, caiu no gosto da

população. Apesar de acharem que esse estilo é recente, a decoração industrial surgiu na

década de 70, com a desindustrialização da economia americana e o alto preço dos imóveis

comuns. Antigos galpões e prédios operacionais da cidade começaram a ser procurados

para a instalação de estúdios artísticos ou como opção residencial.

Como você pode perceber, utilizar o aço na decoração vem de longas datas. Confira

algumas vantagens em utilizar esse material nos projetos.
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Agora que você já sabe as vantagens de utilizar o aço na decoração, chegou o momento de

conferir essas dicas que separamos. Elas vão te ajudar a se inspirar a fazer peças que

chamem a atenção dos clientes e despertem o desejo de tê-las nos imóveis.

Na cozinha

O aço inox tem uma ótima durabilidade, além de ser resistente a umidade e a corrosão.

Dessa forma, pode ser uma ótima opção para as casas na praia e em cômodos, como a

cozinha. É fácil de limpar e não acumula nenhum tipo de resíduo.

No banheiro

O aço é perfeito para utilizar nesse ambiente por ter uma ótima condição higiênica. A

limpeza é fácil: você precisa utilizar somente água, um pano macio e detergente neutro. É

interessante que você evite materiais como esponjas.
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Na sala

A decoração com aço na sala deixa o ambiente moderno e luxuoso. Podem ser colocados

estantes, objetos decorativos nas paredes, mesinhas de centro, entre outros. A versatilidade

do material permite criar uma decoração bastante criativa.
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No quarto

Nos quartos, as decorações com aço tendem a ser minimalistas. Assim como na sala,

também podem ser feitas estantes e mesinhas. Porém, também podem ser feitos cabideiros

para organizar roupas e sapatos.

Na área externa

Por ser altamente resistente à corrosão, o aço é um ótimo elemento para usar nas áreas

externas. Algumas ideias são colocar em jardins, varandas gourmet, fachadas,

churrasqueiras e em decoração de decks.
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Móveis em aço inox

O aço também pode ser utilizado para acabamento e completar alguns elementos dos

móveis. Ele pode ser aplicado em pernas de mesas, pernas de cadeiras ou até em mesas

de centro.

Em decorações rústicas

As peças de aço combinam perfeitamente com quem deseja ter uma decoração rústica.

As divisórias de aço corten, apesar de ter um grande apelo rústico, conseguem renovar o

espaço com uma tonalidade particular e encantadora. O aço também pode ser usado em

peças decorativas para colocar vasos de plantas.

Painéis para TV de madeira também podem ser colocados em móveis feitos com aço

corten. Já as prateleiras de aço, proporcionam um visual bonito e criativo ao ambiente. Nos

banheiros, o estilo industrial e rústico casam perfeitamente.
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Em decoração de escritório

Para quem tem escritório, a decoração com peças de aço são funcionais e práticas. Pode

ser desde arquivos, para organizar documentos, até balcões. As estantes de aço também

são muito utilizadas nesses ambientes, pois trazem modernidade para a decoração.
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Como você pode perceber, utilizar o aço nos projetos de decoração é uma tendência

moderna e que pode ser muito lucrativa para o seu negócio. As peças tornam os ambientes

funcionais, práticos e criativos.

Além disso, como já dissemos, esse material é resistente e durável, o que faz as pessoas

adotarem o aço na decoração dos imóveis. Esperamos que essas dicas possam ser úteis e

que inspirem você a fazer projetos que elevem o seu trabalho para um patamar ainda mais

lucrativo.

Em nosso site, você encontra diversos produtos feitos a partir do aço, com a qualidade

necessária para que o seu trabalho tenha o melhor resultado possível. Nos siga nas redes

sociais para acompanhar outros conteúdos!

Casa do Serralheiro, o maior shopping de aço do Brasil!
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