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de customização – decou-
page, pátina, laqueamento,
envelhecimento. “ Essas téc-
nicas de customização dão
um novo tratamento aos mó-
veis, sejam eles novos ou an-
tigos, todos adquirem uma
nova roupagem”, pondera.

Esses móveis costumam
ser uma boa solução para es-
paços pequenos, pois dão
uma sensação de um
ambiente mais amplo e acon-
chegante, e também combi-
nam de forma harmônica com
os outros móveis que a pes-
soa já tenha em casa.

Com a utilização de pe-
ças de segunda-mão, consi-

dera-se que decorar no esti-
lo vintage não exige acaba-
mentos refinados e a busca
da perfeição, mas sim uma
combinação de itens de esti-
los variados, como de peças
herdadas pela família ao
longo dos anos.

Para decorar sua casa
com toques vintage, não é
preciso gastar muito. Vale a
pena conferir brechós, feiras
e lojas de antiguidade. Nes-
te caso, não há necessidade
de se preocupar se os obje-
tos tiverem sinais de uso de
muitos anos, na verdade, é
isto que dá às peças todo
seu charme.

Acessórios dão um 
charme a mais
ao retrô

Uma boa dica é apostar
nas cores de tons pastéis,

cores suaves que remetem ao
“antigo e usado” – nada mui-
to colorido ou com cores mui-
to fortes. As estampas de flo-
res podem e devem ser utili-
zadas, especialmente as ro-
sas, ao escolher itens para de-
corar sua casa. Uma forma de
deixar qualquer ambiente re-
trô é aplicar papel de parede
com estampas florais.

Outros acessórios que
complementam a decoração
vintage incluem toalhas de
mesa, almofadas, e tecidos
bordados e rendas. Invista
nas peças de cerâmica como
jogos de bule e xícaras e tam-
bém os vasinhos com flores
para dar ainda mais charme à
sua casa. A cozinha é ainda

mais fácil de ser decorada; se-
ja com cestas de ovos e obje-
tos em formato de vaquinha
ou com estampas florais nos
aventais e panos de prato.

Um item que é indispen-
sável na decoração retrô é a
cristaleira, nela você pode
colocar todo tipo de item
vintage como bules, caixas
estampadas, bonecas de
porcelana, objetos herdados
da família e telefones ou
máquinas fotográficas anti-
gas e vitrolas. 

Estes armários podem
ser reformados se necessá-
rio, pintados com cores co-
mo rosa, azul ou amarelo cla-
ro e depois podem ser lixados
nos cantos para dar o toque
vintage, podendo decorar sa-
las ou até mesmo quartos.


