
Saiba como utilizar as plantas artificiais para 

decoração! 

No último ano as plantas viraram objetos presentes no interior das casas. Mas, 

muitas pessoas escolhem pelas plantas artificiais para decoração pois, além da 

praticidade, atualmente encontramos peças muito bonitas no mercado. 

Porém, todos nós já nos deparamos com ambientes com plantas artificiais 

deslocadas e estranhas certo? Bom, saiba que é possível escolher as peças de 

forma assertiva e usá-las para embelezar ainda mais sua casa!  

Confira algumas dicas logo abaixo. 

1 – Considere o espaço do cômodo 

Um ponto importante para decorar com as plantas artificiais é avaliar o espaço 

que se tem disponível.  

Por exemplo, quando falamos em cômodos menores, como banheiros e copas, 

as peças com folhas mais finas se tornam uma opção mais atraente, pois não 

carregam demais o ambiente. 

Agora, as folhagens e arranjos com mais volumes são uma boa escolha para 

cômodos mais espaçosos, como a sala de estar.  

2 – Alie diferentes tipos de plantas 

Uma vantagem das plantas artificiais para decoração é que você não precisa se 

preocupar se pode plantar um tipo com outro, ou seja, você fica livre para 

escolher aquelas que combinam melhor juntas.  

Use sua imaginação! 

Combine cores e formatos de folhas, assim irá criar um arranjo com movimento 

e que fique muito próximo de um natural. 

3 – Use elementos naturais 

Uma ótima opção para preencher os vasos é usar pedras e conchas.  

Esses elementos vão trazer a naturalidade que procuramos quando falamos 

sobre plantas artificiais para decoração.  

4 – Escolha um bom vaso 

O vaso também vai fazer a diferença, então considere a cor, o tamanho e o 

formato. 

Por exemplo, uma peça com as folhas verdes poderá combinar muito bem com 

um vaso na cor branca. Imagina essa combinação em um banheiro com a pia de 

mármore.  

Lindo né? 



Outro exemplo: Um vaso que reproduz a textura de madeira junto de uma peça 

com folhagens mais volumosas, pode dar um toque mais rústico ao ambiente. 

Enfim, existem várias possibilidades. 

Vantagens das plantas artificiais para decoração: 

Como podemos ver, com as escolhas certas podemos usar as plantas artificiais 

ao nosso favor!  

E há várias vantagens no seu uso: 

- Você pode viajar tranquilamente com sua família e durante suas férias sem se 

preocupar se elas morrerão e apodrecerão dentro da sua casa. 

- Hoje no mercado há infinitas opções! Cores, tamanhos, tipos de material. Você 

pode criar belos arranjos da forma que mais lhe agrada. 

- Você não precisa se preocupar com a saúde de sua família ou de seu pet! Nem 

todas as plantas naturais são ideais para ficar dentro do quarto, algumas podem 

atrapalhar seu sono ou prejudicar sua respiração.  

Há plantas inclusive que são venenosas para alguns animais. Logo, se optar 

pelas plantas naturais, lembre-se de estar atenta a essa questão. 

- A semelhança com a naturalidade permite criar um ambiente mais 

aconchegante.  

As técnicas empregadas para a fabricação delas hoje em dia são cada vez mais 

modernas e permitem essa proximidade com as plantas naturais. 

Apesar da praticidade, é importante tomarmos alguns cuidados básicos. 

Elas precisam de uma atenção com a limpeza: um pano levemente úmido já 

basta para tirar o pó e deixar o arranjo sempre com aspecto novinho. 

De uma forma geral, elas são bem resistentes a luz, mas é interessante prestar 

atenção se o local que você deseja colocar sua planta recebe sol intenso durante 

todo o dia, excesso de luz e calor podem desbotar a cor do material se não 

cuidado. 

Bom, as plantas artificiais para decoração podem ser uma ótima aliada para 

incorporar seu ambiente, seja sua casa ou mesmo ambientes comerciais, já que 

dispensa um cuidador.  

Então, que tal considerar essa opção na hora de planejar seu espaço?   

 

 


