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Na natureza é possível encontrar uma variedade enorme de plantas suspensas com cores, texturas, 
formatos, tamanhos e características de manutenção peculiares. Logo, dentre tantas opções separa-
mos abaixo uma lista com 17 tipos de plantas suspensas para você cultivar e decorar seu ambiente.

1. Corações emaranhados

4. Planta jiboia

7. Peperômia scandens

10. Samambaia americana

2. Flor de maio

5. Cipó uva

8. Ripsális (Rhipsalis Baccifera) 

3. Planta batom

6. Cacto espinha de peixe

9. Rabo de Burro

temperos e ervas mais comuns para 
esse tipo de cultivo e que podem servir 
de ponto de partida para um jardim 
repleto de plantas de todos os tipos!

Os corações emaranhados, também fazem 
parte da nossa lista de plantas suspensas, e se 
tratam de um tipo de suculenta com folhas em 
formato de coração. Os corações emaranhados 
apreciam meia-sombra e não gostam de solo 
muito úmido. Logo, quando for cultivar essa 
planta suspensa na sala, use vasos em locais 
altos para que seus galhos fiquem caídos e 
simulem uma linda cascata.

O cultivo da planta jiboia em vasos suspen-
sos pode render lindas cascatas na decoração 
da casa. Suas folhas possuem formato de 
coração, variando entre a coloração verde e 
amarela. Essas plantas suspensas apreciam 
sombra e luz indireta, já as regas precisam 
ser espaçadas para que o solo não fique en-
charcado.

A Peperômia scandens é uma planta perene 
e pendente que também compõe nossa lista de 
plantas suspensas. De fácil cultivo e adaptabi-
lidade, a peperômia se desenvolve facilmente 
tanto em ambiente internos como externos. A 
cor de suas folhagens variam das mais claras 
às mais escuras. A planta aprecia locais de 
meia-sombra, que sejam bem iluminados.

A samambaia americana, conhecida como 
samambaia de Boston, também faz parte da 
nossa lista de plantas suspensas. A samambaia 
americana além de trazer beleza e frescor 
também ajuda a melhorar a qualidade de ar 
no ambiente. A planta aprecia muito o clima 
quente e úmido e não é tolerante ao frio in-
tenso. Além disso, seu cultivo deve ser feito 
sob meia sombra ou luz difusa, tornando-se 
uma ótima opção para ambientes internos.

Originária da mata atlântica brasileira, a flor 
de maio também faz parte da nossa lista de 
plantas suspensas, já que seus ramos penden-
tes podem chegar até 60 cm de comprimento. 
Sua floração, que ocorre normalmente em 
Maio e dura em média de 15 a 20 dias, pode 
produzir pétalas em tons variados (vermelho, 
rosa e branco) e degradê.

O Cipó Uva também faz parte da nossa lista 
de plantas suspensas. A espécie apresenta 
caule ramificado, dotados de gavinhas para 
fixação e folhas compostas. Sua folhagem 
robusta pode ser plantada em vasos ou cestas 
suspensas. Aprecia sol pleno, meia-sombra 
ou luz abundante difusa, bem como, irrigado 
regularmente.

Seu nome se dá pelo fato das folhas caídas, 
que lembram um prato de macarronada. Po-
dendo atingir até 10 metros de comprimento, o 
Ripsális é muito sensível a incidência direta de 
luz solar. Na natureza, a ripsális é vista agar-
rada em troncos de árvore, já em ambientes 
internos essas plantas suspensas podem ser 
cultivadas lindamente sobre prateleira para 
plantas suspensas, vasos e cestas.

A planta batom também faz parte da nos-
sa lista de planta suspensas. Suas folhas são 
verdes, ovaladas e ficam dispostas em ramos 
longos bronzeados e finos. A floração ocorre 
durante o verão, com flores de corola tubular 
de cor vermelho vivo e cálice com tons que 
variam de verde ao marrom. Características 
essa que torna essas plantas suspensas muito 
semelhantes a um batom.

O cacto espinha de peixe possui esse nome 
devido ao formato peculiar de seus galhos. 
Essas plantas suspensas adoram sombra e 
não possui espinhos agressivos. A flor do cacto 
espinha de peixe surge no final da primavera 
para início do verão. As belas e grandes flores 
dessas plantas suspensas, variam entre 10 a 
15 centímetros de tamanho – as pétalas são 
finas com tonalidades de branco para creme, 
enquanto as partes mais externas possuem 
um tom mais avermelhado.

A planta Rabo de Burro é uma espécie de 
hábito pendente com até 1,5 metro de com-
primento. Suas folhas de cor verde-azulada 
são carnudas, pontiagudas e caem ao menor 
toque. Suas flores são pequenas, em forma 
de estrela, de cor rosa ou vermelha e surgem 
esporadicamente na ponta das hastes.



Cor pêssego: como usar a cor na 
decoração e fotos

Um toque de rosa aqui, um 
toque de laranja acolá e eis que 
ressurge uma das cores mais 
amadas em decoração de inte-
riores: a cor pêssego. 

Esse tom aconchegante, 
quentinho e confortável fez 
muito sucesso entre as décadas 
de 70 e 80 e, agora, em pleno 
século XXI, ele reaparece com 
força total. 

Só que diferentemente dos 
tempos passados, hoje em dia, 
a cor pêssego se apresenta de 
modo mais moderno e até mes-
mo mais ousado, sendo empre-
gada ao lado de cores vibrantes 
que sugerem decorações nada 
óbvias. 

Quer saber mais sobre a cor 
pêssego e como usá-la na deco-
ração? Então vem ver todas as 
dicas e ideias que trouxemos a 
seguir.

 
Como usar a cor pêssego 

na decoração?
A cor pêssego pode parecer 

difícil de ser usada na deco-
ração, mas só parece. O tom 
calmo e aconchegante pode ser 
usado nos mais diversos am-
bientes e de inúmeras maneiras 
diferentes. Veja as dicas.

Pinte as paredes
Já dá para imaginar que 

uma das formas mais práticas, 
simples e baratas de usar a cor 
pêssego na decoração é por 
meio da pintura das paredes. 

Aqui, as opções são muitas. 
Você pode pintar a parede intei-
ra com o mesmo tom de pêsse-
go ou fazer um degrade de tons 
indo da cor pêssego escuro a cor 
pêssego claro, por exemplo.

Outra maneira de trazer a 
cor para as paredes é investindo 
em uma meia pintura que, por 
sinal, é uma super tendência. 
O mesmo vale para as pinturas 
geométricas. 

Revestimento de paredes
Além da pintura, a cor pêsse-

go ainda pode entrar na decora-
ção por meio de diversos tipos 
de revestimentos. 

Dá para usar azulejos e pisos 
de cerâmica, por exemplo, para 
quem não tem problema em fa-
zer uma mini reforma em casa. 

Outra opção, mais simples, 
econômica e sem quebra que-
bra, é o papel de parede pês-
sego. 

Traga cor aos móveis
E o que acha de pintar os 

móveis da casa na cor pêssego? 
A cor pode ser usada em mesas, 
cadeiras, armários, aparadores 
e todo tipo de móvel que tiver 
dando sopa por aí. 

Vale ainda apostar em es-
tofados na cor, como sofás e 
poltronas. E se não quiser pintar, 
saiba que é possível encontrar 
mobiliário nessa cor pronto para 
vender. 

Invista nos detalhes
Tapetes, cortinas, luminárias, 

vasos de plantas, mantinhas, 
roupa de cama, toalhas de 
banho, entre outros detalhes 
também podem receber a cor 

pêssego.
Essa é uma ótima dica para 

quem deseja trazer a cor de 
modo mais discreto e pontual. 
Nesse caso, é importante in-
vestir em uma boa cor de fundo 
que favoreça e valorize o estilo 
decorativo que você planejou 
para o ambiente.

Aposte em texturas
A cor pêssego tem a caracte-

rística de ser aconchegante só 
no olhar. Agora imagina quando 
ela vem acompanhada de textu-
ras macias e agradáveis também 
ao toque? 

Por isso, é legal trazer para 
a decoração texturas na cor 
pêssego. Um bom exemplo são 
peças em cerâmica, palha, pe-
lúcia, crochê e veludo.

Cor pêssego combina com 
qual cor?

Vamos acabar de uma vez 
por todas com a dúvida de qual 
cor combina com pêssego? Con-
fira as dicas a seguir:

Cores neutras
Branco, preto e cinza são 

sempre ótimas companhias para 
qualquer cor e não seria diferen-
te com o pêssego. 

Contudo, cada uma das cores 
neutras acaba revelando sensa-
ções e estilos diferentes. 

O branco, por exemplo, ao 
lado do pêssego evidencia am-
bientes relaxantes, calmos e 
com toque de classe. 

Já o cinza traz um pouco mais 
de modernidade para o ambien-
te, mas sem perder o conforto 
e a tranquilidade. 

Por outro lado, o preto com 
a cor pêssego revela uma de-
coração mais ousada, arrojada 
e sofisticada. 

Do laranja ao vermelho
A cor pêssego forma um con-

junto perfeito com os tons de 
vermelho e laranja. Juntas, es-
sas cores trazem uma quentura 
e acolhimento extra a qualquer 
ambiente. 

E isso não é por acaso. Tanto 
o vermelho, quanto o laranja 
são consideradas como cores 
análogas ao pêssego, uma vez 
que elas se encontram lado a 
lado dentro do circulo cromático.

Essas cores se completam por 
terem a mesma matriz cromáti-
ca e possuírem baixo contraste, 
revelando uma decoração har-
mônica, sutil e equilibrada, mas 
sem cair na mesmice e no óbvio.

Azul e verde
Mas se a intenção é criar uma 

decoração com toque contem-
porâneo, arrojado e com maior 
apelo visual, então aposte na 
composição entre a cor pêssego 
e o azul ou verde. 

As duas cores são consi-
deradas complementares ao 
pêssego, justamente porque se 
encontram em posição oposta 
dentro do circulo cromático.

Elas não possuem a mesma 
matriz cromática e se caracte-
rizam pelo forte contraste ao 
serem colocadas lado a lado.

Perfeitas para um ambiente 
mais jovem e descontraído.

Como fazer cor pêssego?
Sabia que você mesmo pode fazer a cor pêssego aí na sua 

casa? Para isso você vai precisar de três cores principais: branco, 
amarelo e vermelho.

Para fazer a cor pêssego comece pingando uma gota de amarelo 
e depois uma gota de vermelho. Você vai obter um laranja puro 
dessa mistura. Feito isso, vá adicionando branco até atingir o tom 
de pêssego desejado. 

Caso a mistura fique em um toque de pêssego muito alaranja-
do, acrescente mais amarelo. Mas se ficar muito claro e apagado, 
adicione mais um pouco de vermelho. 

Se puder, vá anotando a quantidade utilizada de cada cor, assim 
caso precise de mais tinta você consegue chegar novamente ao 
mesmo tom.



 Teto Colorido: Ideias para Transformar 
Quarto, Sala e Cozinha

Já reparou como grande parte dos projetos pintam o teto de 
branco? É bem difícil encontrar um que fuja dessa estética. Mas 
a verdade é que isso nunca foi uma regra, é possível inovar na 
pintura de casa por meio do teto colorido.

Ter uma decoração com teto colorido proporciona uma estética 
diferente e inovadora ao projeto. É a garantia de que todos se 
surpreenderão ao entrar no cômodo. 

Inclusive, você pode escolher apenas um ambiente da casa – 
ou parte dele – para fazer a pintura de teto colorido. No caso de 
apartamentos no conceito aberto, é possível pintar apenas o teto 
da cozinha, como se fosse uma pintura setorizada, para separá-la 
da sala de jantar. A criatividade é quem manda. 

Mas antes de escolher uma cor para pintar o teto do seu lar, 
vale a pena conferir nossas dicas e inspirações de casas reais 
que utilizaram esta tendência para inovar no design. Confira e 
escolha as inspirações mais lindas para aplicar no seu projeto. 

 Qual a melhor cor para pintar o teto? 

Não existe uma cor que seja a mais indicada para pintar o teto. 
No entanto, caso você não esteja acostumado com uma estética 
mais vibrante, nossa dica é investir em tons pastéis, como azul 
claro, verde ou rosa clarinho – isso porque os tons suaves que 
são mais adaptáveis. 

Depois, caso você queira pintar o teto com cores mais vibran-
tes, você já estará mais acostumado com o design diferenciado. 

Outra dica que podemos dar é: escolha cores que combinem 
com a estética do seu ambiente. Escolha uma das cores da paleta 
do ambiente para pintar seu teto colorido. A harmonia precisa 
prevalecer em todos os cantinhos da decoração. 

 Ideias de decoração com teto colorido

Separamos algumas ideias de decoração com teto colorido que 
você pode usar de inspiração para fazer a pintura setorizada em 
diferentes cômodos do seu lar. Confira e depois conta pra gente 
quais foram as suas favoritas! 

 

Quarto com teto colorido
Lembre-se que o quarto é o seu refúgio. É o local de descanso 

e descontração. Por isso, as cores e detalhes do ambiente – até 
mesmo a cor do teto colorido quarto – precisam refletir a sua per-
sonalidade e fazer com que você se sinta à vontade no ambiente. 

Crie composições que combinam com o tema do espaço para 
pintar o teto colorido quarto. Experimente fazer combinações de 
rosa claro com azul claro para quartos mais femininos, ou sim-
plesmente pintar o teto de verde para trazer a tranquilidade da 
natureza para o quarto de casal. 

Caso a parede tenha alguma pintura ou um papel de parede, 
escolha uma tonalidade presente na estampa para pintar o teto 
colorido quarto. Assim você garante que a harmonia prevaleça 
no espaço. 

 Teto de cozinha colorido

A cozinha é um cômodo alegre e que você pode inovar sem 
medo. Porém, também precisa ter harmonia nos detalhes, então 
não coloque qualquer cor para pintar o teto colorido, ok? 

Nossa dica é escolher uma cor dos armários para pintar o teto 
de cozinha colorido. Caso sua cozinha tenha armários preto e 
laranja, use o mesmo tom de laranja na pintura do teto. É uma 
forma simples de evitar erros. 

Também é interessante fazer armários de tonalidades neutras 
e deixar para inovar no teto de cozinha colorido por meio de tons 
mais vibrantes, como amarelo ou até mesmo pink. O que acha da 
ideia? O contraste do branco com o pink é incrível!! 

 Teto colorido sala

A sala também é um excelente cômodo para fazer a pintura 
do teto. 

Inclusive, você pode pintar apenas o teto colorido sala ou até 
mesmo descer um pouco essa pintura para criar uma linha ho-
rizontal que divide o ambiente. Mas essa opção não é indicada 
para quem tem salas muito pequenas, pois a divisão pode dar a 
sensação de diminuir o espaço. 

Experimente fazer uma sala com decoração neutra e usar uma 
cor mais vibrante apenas no teto. Finalize o projeto com um belo 
lustre para refletir a beleza do teto colorido sala e impressionar a 
todos com um projeto moderno e único. Garanto que todo mundo 
vai querer copiar! 



Decoração Natalina: Ideias e Dicas 
Criativas Para Seguir

Com a chegada do final do ano 
muitas famílias começam a planejar 
a decoração natalina para deixar a 
casa mais bonita, aconchegante e 
com clima de festa de final de ano. 
Há quem prefira investir em grandes 
arranjos e enfeites para decoração 
de Natal, porém, também há que 
prefira fazer uma decoração de Natal 
simples, mas nem por isso, menos 
bonito. Tudo vai depender do que 
você realmente deseja e quanto 
você pretende investir para a sua 
decoração de Natal.

Por conta disso tudo, hoje nós 
falaremos sobre dicas de decoração 
natalina, com muitas ideias e fotos 
para inspirar você na decoração na-
talina para casas. Confira!

 
Dicas para decoração nata-

lina
Quando pensamos na decoração 

de Natal a primeira coisa que nos 
vem à mente são as cores vermelha 
e verde, afinal de contas, essas cores 
são bem tradicionais nos enfeites e 
arranjos de Natal. 

Mas é importante lembrar que 
não é necessário seguir esse estilo 
mais tradicional de decoração de 
Natal se você não quiser, afinal, 
a decoração natalina para casas 
também pode ser elaborada com 
um estilo bem clean todo branco, 
ou quem sabe algo mais sofisticado 
com ideias de decoração de Natal 
em tons de dourado, ou mesmo algo 
diferenciado fazendo uma decoração 
natalina em outras cores como rosa, 
azul, roxo e por aí vai.

Por conta disso, uma dica para 
deixar a sua decoração natalina para 
casas com um estilo bem harmônico 
é escolher primeiramente qual será a 
cartela de cores que você quer usar 
na sua decoração de Natal, seja ela 
mais tradicional ou algo mais ousado 
e moderno. Assim você consegue 
começar a escolher arranjos, enfei-
tes de mesa  e também a árvore de 
Natal decorada.

 Depois de definir quais vão ser 
as cores da sua decoração de Natal, 
pense em quais tipos de enfeites de 
Natal você quer para compor a sua 
decoração natalina. A árvore de Na-
tal decorada é a grande estrela dessa 
época do ano, por isso ela não pode 
ficar de fora da sua decoração de Na-
tal, mas além dela também podemos 
investir em guirlandas de Natal para 
decorar a fachada da casa, usar al-
guns arranjos de decoração de mesa 
de natal sobre aparadores feitos com 
velas e flores.

Você ainda pode usar alguns 
presentes e lembrancinhas de Natal 
para colocar embaixo da árvore de 
Natal decorada, trazendo assim um 
toque todo especial para o ambiente 
e deixar a sua decoração de Natal 
ainda mais especial e completa. 

 
Decoração natalina simples
Você sabia que não é preciso de 

grandes investimentos para fazer 
uma decoração de Natal bonita e 
especial para a sua casa? Pois é, a 
decoração natalina para casas nem 
sempre precisa ser carregada de 
enfeites caros e arranjos de flores 
de Natal super bem elaborados e 
volumosos. Para isso, basta pensar  
em uma decoração de Natal simples 
e bonita investindo em ideias de 
decoração de Natal fáceis de fazer e 
aproveitando o que você já tem em 
casa para trazer esse gostoso clima 
de final de ano. 

Para quem tem tem mais facilida-
de com trabalhos manuais e gosta de 
artesanato, uma das ideias de deco-
ração de Natal é fazer seus próprios 
arranjos e enfeites para decoração 
de Natal simples, e é importante 
lembrar que nessa hora a imagina-
ção deve fluir para que assim você 
consiga criar arranjos artesanais para 
a decoração natalina simples bem 
elaborados e que vão combinar com 
o estilo de decoração de Natal que 

você escolheu para sua casa.
Aqui é válido criar desde capas 

para almofadas, guirlandas para 
portas, caixinhas personalizadas 
para embrulhar as lembrancinhas até 
mesmo uma bela árvore de Natal na 
parede ou arranjos para decoração 
de mesa de Natal.

 Outra dica para decoração na-
talina simples é investir em enfeites 
menores e pontuais pela casa. Às 
garrafas decoradas natalinas, por 
exemplo, podem ser usadas para de-
corar um barzinho ou quem sabe um 
aparador e até mesmo na decoração 
de mesa natalina na noite da ceia. 

E para você que pensa em usar 
garrafas na decoração de Natal 
simples lembre-se que você pode 
investir em versões diferentes para 
decorar o seu ambiente, como al-
gumas garrafas natalinas que são 
infantis com desenhos fotos e en-
gradados de bonecos de neve, rena 
e Papai Noel, já outros modelos são 
mais minimalistas perfeitas para uma 
decoração de Natal simples e clean. 
Por isso, escolha as garrafas natali-
nas decoradas que mais tem a ver 
com o estilo de sua casa e capriche 
nos detalhes da decoração natalina.

 Além dos enfeites artesanais, 
também é possível investir em ele-
mentos naturais para a decoração 
natalina simples. Uma dica legal 
é montar um arranjo com galhos 
secos, flores e frutas. Fica lindo e é 
uma ideia perfeita para decoração 
de mesa de Natal.

Para quem já tem em casa vasos 
de plantas maiores, é válido também 
decorá-los com pisca pisca e enfeites 
de Natal, sendo que muitas vezes 
essas plantas grandes e naturais 
são usadas no lugar da tradicional 
árvore de Natal decorada e fazem 
muito sucesso.

 
Decoração de mesa natalina
A decoração de mesa natalina 

precisa ser planejada com muito 
cuidado, afinal, é importante que os 
arranjos e enfeites da decoração de 
mesa de Natal não atrapalhem quem 
vai pegar as deliciosas comidas na 
ceia de Natal, não é mesmo? Por 
isso, prefira usar um único grande 
arranjo no centro da mesa ou elabore 
uma decoração de mesa natalina 
com arranjos grandes laterais.

Uma dica legal para você que está 
pensando em elaborar arranjos para 
decoração de mesa natalina é usar 
alimentos como frutas da época para 
deixar seu arranjo ainda mais bonito. 
Para isso, você pode usar cerejas, 
morangos, maçãs, pêssegos e lichia 
para trazer todo o vermelho de natal 
para o seu arranjo de decoração de 
mesa natalina, e para complemen-
tar você também pode investir em 
pinhas, flores vermelhas e bolas de 
Natal. Ficará lindo! 

Além disso tudo, os práticos tipos 
de Natal também podem ajudar a 
incrementar a decoração de mesa de 
Natal e ainda encher a boca d’água 
dos convidados. Para isso, invista nas 
comidas típicas como peru, tender, 
saladas, tortas e claro nos pratos 
doces como pavês, pudins e bolos 
de Natal. 

Para finalizar, a decoração de 
mesa natalina também pode ser 
composta por arranjos de flores de 
vários tipos. Claro que os arranjos 
de flores vermelhas com bastante 
folhagens verdinhas são os mais 
tradicionais, mas você pode querer 
sair um pouco do tradicional e trazer 
outras cores para a sua decoração de 
Natal, não é mesmo?

Para isso, você pode usar flores 
brancas que nos remete à paz ou 
flores bem coloridas para deixar a 
sua decoração natalina mais alegre 
e divertida, e claro, tudo isso com-
binado com suas melhores louças e 
talheres. Por isso, abra os armários 
de cozinha e tire todas as louças, 
baixelas, talheres e taças que você 
mais gosta e aproveite para usá-las 

nesse dia tão especial.
 
Decoração natalina para 

sala
A sala de estar com certeza é o 

espaço da casa que mais utilizamos, 
seja para passar horas jogo no sofá 
em frente a TV, seja para ficar reu-
nido com a família ou mesmo rece-
bendo visitas, por isso, a decoração 
de Natal para sala é uma das mais 
elaboradas da casa.

A decoração de Natal para sala 
pode receber vários elementos para 
complementar esse ambiente e dei-
xá-lo perfeito para as festas de final 
de ano. Aqui além da tradicional 
árvore de Natal decorada também 
é válido contar com ideias de de-
coração de Natal como almofadas 
personalizadas, pequenos detalhes 
como pisca pisca e festão que pode 
ser usado na cortina, ou ainda um 
belo arranjo de decoração de natal 
para mesa de centro. 

Também lembre-se que não é 
preciso de muito para fazer uma bela 
decoração de Natal para sala, por 
isso, pense em detalhes que vão te 
ajudar a incrementar esse ambiente. 
Como um vaso de vidro com bolas de 
Natal sobre um aparador, ou ainda 
pequenos globos de neve sobre o 
rack, um arranjo de flores vermelhas 
com pinhas. Então, solte a sua cria-
tividade e faça a sua decoração de 
Natal para sala de maneira criativa e 
que se harmonize ao ambiente. 

 
O que não pode faltar na de-

coração de Natal
Elaborar a decoração natalina é 

uma delícia, afinal, são tantos en-
feites lindos para espalhar pela casa 
que a gente fica até confuso na hora 
de escolher. No entanto, para deixar 
a decoração natalina de casas ainda 
mais especial e encantadora alguns 
detalhes não pode ficar de fora. Por 
isso, veja abaixo nossa lista sobre o 
que não pode faltar na sua decora-
ção de Natal.

Árvore de Natal
Como você já pode imaginar, a 

árvore de Natal é o grande destaque 
da decoração natalina. O pinheiro 
comprido cheio de bolinhas colo-
ridas, pisca pisca e enfeites para 
árvore de Natal é o modelo mais 
tradicional de árvore natalina que 
conhecemos, porém, é sim possível 
usar sua imaginação e fazer uma 
árvore de Natal decorada diferente.

Para isso, você pode criar, por 
exemplo, uma bela árvore de Natal 
na parede usando galhos secos, 
festão ou apenas pisca pisca. Além 

disso, você também pode decorar 
algum vasos de planta e transfor-
má-lo em uma linda árvore de Natal 
natural, por isso, pense fora da caixa 
e personalize sua decoração natalina 
simples de maneira bem criativa. 

Guirlanda natalina na porta
Para fazer uma decoração natali-

na para casas que já começa encan-
tando desde a entrada a guirlanda 
natalina não pode ficar de fora. A 
guirlanda de Natal pode ser feita e 
encontrada de diferentes formas, por 
isso escolha uma que se harmonize 
à sua decoração e deixe sua fachada 
com clima de Natal.

Enfeites com Papai Noel
O Papai Noel também é presença 

garantida em toda decoração natali-
na. Seja em enfeites para árvore de 
Natal, na guirlanda, sobre a decora-
ção de Natal para mesa ou mesmo 
bonecos soltos pelo ambiente, o 
bom velhinho está sempre presente 
trazendo um toque especial para a 
decoração natalina.

Presépio
Assim como a árvore de Natal, 

o presépio também é presença ga-
rantida em praticamente todas as 
casas com decoração natalina, por 
isso, escolha um modelo que mais 
te agrada e invista nesse símbolo 
natalino.

Velas
As velas trazem mais charme 

e um toque bem aconchegante a 
decoração de Natal, por isso, é vá-
lido investir em arranjos com velas 
natalinas que podem ser usados 
principalmente para deixar a mesa 
natalina ainda mais bonita.

Luzes de Natal
Além das velas, as decorações 

natalinas também sempre contam 
com muito pisca-pisca também cha-
mado de Luzes de Natal. O pisca-pis-
ca nas decorações natalinas garante 
uma iluminação aconchegante ao 
ambiente e eles são responsáveis por 
trazer esse clima gostoso de festa 
de Natal. 

Além de ser usado na árvore 
de Natal decorada, o pisca pisca 
também também pode compor as 
decorações natalinas através de ar-
ranjos, dentro de garrafas decoradas 
natalinas, em enfeites para porta de 
entrada entre várias outras opções.
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