
  

3 ideias de como usar arranjos de 

flores artificiais na decoração da sua 

casa 
 

Investir na decoração de casa nem sempre demanda gastos expressivos. De vez em 

quando, tudo o que buscamos é um toque para dar um novo visual.  

 

Ou as vezes, surge a vontade de mudar o ambiente, mas sem gastar muito. Entretanto, não 

sabemos como.  

 

Mas, é possível fazer pequenas mudanças que podem transformar os seus espaços de 

forma simples! 

 

Para facilitar essa tarefa, daremos algumas ideias de como decorar a casa utilizando 

arranjos de flores artificiais, dando assim nova vida aos ambientes.  

Os arranjos de flores artificiais estão em alta 

A tecnologia e as mais variadas opções de arranjos de flores artificiais mudaram a 

concepção das pessoas a respeito deste item decorativo.  

 

Designers e floristas já se renderam a essa tendência, que tem se tornado uma bela 

alternativa às plantas naturais por sua praticidade, facilidade na manutenção e beleza.  

 

As plantas têm o poder de nos reconectar com a natureza e deixam o ambiente com um ar 

mais botânico, o que é bem-vindo na decoração.  

 

Porém, para aqueles que não tem tempo para cuidar de uma planta natural e viajam muito, 

as plantas artificiais podem ajudar a levar um pouco de natureza à sua casa.  

 

Outro ponto interessante é que os arranjos de flores artificiais estão cada vez mais 

realistas e de alta qualidade, como as feitas de tecidos aveludados e silicones, tornando-

se objetos decorativos sofisticados e requisitados. 

 

3 ideias de como usar arranjos de flores artificiais em casa 

 

Por serem versáteis, os arranjos de flores artificiais são adequados para a decoração de 

qualquer espaço.  

 

Aqui, segue algumas ideias para os ambientes mais comuns da sua casa. 

https://www.felicitadecor.com.br/blog/2015/01/05/arranjos-de-flores-artificiais/


  

1. Sala de estar  

 
Arranjos de flores artificiais na sala de estar - foto Pixabay 

 

A regra de ouro para decorar a casa com arranjos de flores artificiais é considerar o 

tamanho do ambiente.   

 

Se o ambiente é pequeno, dê preferência para vasos e arranjos pequenos. Se a sala é 

grande, explore arranjos grandes.  

 

Para decorar mesas, mesas de centro, estantes, cantoneiras e aparadores, use vasos com 

flores. 

 

Rosas, crisântemos, orquídeas, gérberas, são algumas escolhas para deixar sua sala 

encantadora.  

 

Já para as extremidades do sofá e cantos da sala, aposte em folhagens e palmeiras.  

 



  

2. Cozinha 

 
Arranjos de flores artificiais na cozinha - foto Unsplash 
 

Decorar a cozinha com flores deixa o ambiente mais aberto e convidativo.  

 

E para conseguir esse resultado, sugerimos que posicione seus arranjos em cima dos 

armários, na mesa ou balcão.  

 

Para dar mais vida a sua cozinha, opte por arranjos de flores artificiais de cores 

contrastantes.  

 



  

3. Banheiro 

 
Arranjos de flores artificiais na cozinha - foto unsplash 
 

Para embelezar o banheiro, vasos pequenos e médios ou cachepôs são os mais indicados 

para suas flores artificiais.  

 

Arranjos de suculentas e cactos, por serem menores também combinam com esse 

ambiente.  

 

Não é interessante como decorar com arranjos de flores artificiais pode transformar 

qualquer recinto? 

 

Por fim, independente de qual parte da casa for decorar com suas flores artificiais, o 

importante é lembrar que elas devem estar em harmonia com o espaço, cores, formatos e 

materiais.  

 

Continue acompanhando nossas dicas por meio das nossas newsletters! 


