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Você está sempre preocupa-
do em deixar a sua casa na 
moda? Compra revistas, co-
pia as ideias, mas nunca sen-
te que está com a sua cara? 
Pense que casa tem alma, e 
que colocar os objetos e co-
res que você gosta vai tra-
zer um aconchego que ne-
nhuma receita pronta pode 
te dar. Revestir os estofados 
com a cor dos sonhos, as al-
mofadas com uma estampa 
(sim, estampa!) especial e fi-
nalmente pendurar aquela 
rede comprada em uma via-
gem tão linda ao nordeste... 
Essas escolhas transformam 

a sua casa em lar. 
“Não existem muitas re-

gras de decoração quando a 
intenção é deixar os ambien-
tes com a sua cara”, expli-
ca Andressa Savi, gestora de 
produtos da loja de móveis 
on-line KD.

Quando o morador é mais 
clássico, a casa também deve 
ser. Já para aqueles que abu-
sam um pouco mais na cria-
tividade, o indicado é a mis-
tura de cores e ambientes 
que reforcem as lembran-
ças, decorados com itens de 
viagens e porta-retratos.

A designer de interiores, 
Monica Cintra, dá algumas 
dicas de como colocar tudo 
isso em prática. 

Madeira orgânica 
O uso da madeira orgânica já 
é uma forma de personalizar 
um ambiente, já que cada 
peça tem formas exclusivas. 

“Um banquinho em tronco 
num canto dando um char-
me, uma peça fácil de se en-
contrar e que faz toda a di-
ferença.”, explica a designer.

Garrafas pet
O uso de materiais reciclá-
veis na customização de ob-
jetos também é recorrente, 
dentre eles, a garrafa pet. “As 
pets trazem uma gama enor-
me de opções de reaproveita-
mento, e, em casa pode ficar 
bonito e descolado. E é uma 
forma de colaborar com a na-
tureza”, completa Mônica.

Miriam Utsumi é artesã e 
especialista na arte de deco-
rar com garrafas pet, ela ex-
plica que “além da decora-
ção, esse tipo de prática evita 
que as garrafas pet sejam 
encaminhadas para um li-
xo inadequado prejudicando 
sua decomposição e compro-
metendo a natureza”.  METRO

É possível deixar a sua 
casa com a sua cara

O uso da matéria orgânica garante
ao ambiente um ar personalizado

Além de bonita, a decoração 
com pet é ecologica
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Lar, doce lar! More 
num lugar onde se 
sinta bem e  
que trasmita o seu 
estilo de vida


