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A decoração de uma casa diz muito sobre a pessoa que mora nela, por isso é super
importante que você tenha uma casa de acordo com o próprio estilo, nós do Sua Decoração
traremos vários estilos decorativos para você, que quer renovar ou introduzir uma
decoração original para seu lar.

Importância de se sentir confortável em casa

Ao longo de dias estressantes no trabalho muitas vezes tudo o que desejamos é o conforto
do nosso lar, e isso deve ser fator determinante para você que está em processo de reforma
ou de manutenção na hora de escolher sua decoração. Qual tom de cores você prefere?
Qual sentimento você quer sentir quando chegar no seu quarto, na sua sala ou no seu
jardim? Tais fatores são essenciais para que você escolha de forma correta e precisa, o
estilo mais bonito e reconfortante para si mesmo.

Permita-se tomar as decisões sobre o próprio lar, muitas vezes sofremos por nos tornarmos
obrigados a sermos submissos em boa parte do tempo de nossa trajetória e acabamos
dependendo de situações externas para tomarmos as nossas próprias decisões, mas com a
decoração da sua casa, você pode ser totalmente empoderado (a), escolhendo tudo a partir
dos próprios gostos e do próprio estilo, veja aqui algumas opções para que você possa
expressar 100% das suas ideias no seu lar.

20 Estilos diferentes de decoração

1 –  Estilo Boho

Esse estilo é totalmente excêntrico e tem bases de cores mais simples que o normal,
trazendo certo egocentrismo para a obra, que tem cores amarronzadas em destaque,
passando sensação calma ao ambiente que parece conversar com você e te convida a se
acalmar. Esse modelo de decoração traz um ponto de vista mesclado entre o Country, o
Romance e o Punk. O estilo apontado tem vários estilos em denominador comum com
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diversas referências étnicas, orientais, minimalistas e do punk. Esse tipo de decoração é
ideal para pessoas cheias de personalidade, dificilmente verá algum conhecido com uma
decoração tão autêntica e bonita quanto a sua.

2-  Estilo Rústico

Mesmo que o ambiente seja reduzido, o estilo campestre é muito fácil de ser “encaixado”
em qualquer espaço, inclusive, no seu quarto. O uso de pallets também é muito bem vindo!
Exagere no tom de cor amarronzado da madeira, o marrom traz sensação de conforto,
nada melhor que se sentir confortável e tranquilo após um dia cansativo, concorda? Eu sei
que sim, então que está esperando para começar a investir no estilo campestre? A
decoração rústica é muito inclusiva e expansiva, trazendo sentimentos confortáveis, além
de um lindo cenário, composto por muita madeira, criatividade e originalidade. É importante
que não ocorram exageros e variações de cores exageradas nesse ambiente, para que não
se percam as características principais da decoração rústica/campestre.

3- Estilo Moderno

https://suadecoracao.com/estilo-de-decoracao-campestre/


O Estilo Moderno tem como principal função ressaltar a funcionalidade do ambiente,
evitando poluição visual ou combinações de cores mal feitas, por isso, nesse estilo torna-se
ideal se manter fiel ao planejamento inicial, que é evitar exageros e focar no básico, tons
mais escuros são muito usados nesse estilo decorativo. O cinza, o preto e o marsala são
cores básicas nesse tipo de decoração, garantido um ambiente confortável e longe de erros,
já que tenta sempre acertar no mais simples possível. Essa decoração é ideal para os
apaixonados por ambientes simples e modernos.

4- Estilo Vintage

https://iloveflores.com/flores-cor-marsala/


Esse tipo decorativo busca retomar os objetos e meios artísticos do passado, com cadeiras
em moldes mais antigos, mesas com arquiteturas retrô, dão um toque charmoso e ao
mesmo tempo original e elegante ao lugar de conforto. Dessa forma, por ser um ambiente
com um toque pouco mais antigo que o habitual, invista no acabamento dos móveis e em
uma boa mistura de cores que combinem com a temática retrospectiva da casa que busca
fazer uma releitura adaptada de uma casa antiga aos moldes modernos. Veja também as
cozinhas vintage.

5 – Estilo FarmHouse

https://suadecoracao.com/quarto-retro/
https://suadecoracao.com/cozinha-vintage/


Esse estilo é o ideal para quem ama mesclar as tranquilidades rurais com a modernidade
urbana, esse tipo de decoração mistura tons amadeirados com tetos mais altos do que o
comum e móveis bem espessos e chamativos. Esse estilo preza bastante pelos tons de
cores neutras e discretas, porém bastante elegantes e originais, tendo potencial de
promover variação entre os móveis e a pintura da casa, por exemplo. Caso queira inovar,
invista nesse estilo de decoração que está super na moda e tem tudo para impressionar
todos os que forem à sua casa.

5- Estilo Contemporâneo

https://suadecoracao.com/pintura-casa-interior-exterior/


Ideal para as pessoas de gostos mais simples e que querem evitar muitos objetivos e cortes
muito chamativos. O estilo contemporâneo tem denotação elegante e se caracteriza pela
ausência de exageros e proximidade com o minimalismo, esse tipo de decoração preza
muito por tons mais escuros, como o vermelho, vermelho e cinza em tonalidades mais
fortes. Essa decoração é perfeita para pessoas que fazem home office, pois evita distrações
e trazem seriedade e profissionalismo ao local.

6- Estilo Eclético

É o estilo clássico daquele que não se importa muito com combinações de cores, estilos,
móveis e nem nada. Essa pessoa só quer ser feliz e fazer as coisas do seu próprio jeito.
Portanto, se você é assim, vá em frente, seja feliz. Coloque seu sofá laranja perto de uma
cadeira vermelha, vai ficar bonito! Use e abuse dos tons da sua personalidade, a mesa não
precisa combinar com a parede, o ambiente deve combinar com você. O conforto é o motivo
principal de todas as decorações, por isso, se você estiver confortável, pouco importa a
combinação.

7- Estilo Tropical



É perfeito para o brasileiro, o destaque de cores vivas e arranjos florais dão vida ao
ambiente trazendo um pouco de nossa alegria e empolgação para nós e para nossos
convidados, esse estilo é preterido principalmente por quem ama estampas e quer trazer
vários formatos e tons diferentes ao seu local de descanso principal. O conforto nesse tipo
de decoração é um ponto importante, pois o estilo tropical é bastante impactante, por isso,
não existem termos medianos quando se trata dele.

8 – Estilo Provençal



O estilo provençal se destaca também pelos móveis mais antigos e tons mais claros do que
o comum, esse estilo preza pela amplitude do ambiente e principalmente pelo conforto, já
que a decoração traz sensação de calma a quem entra no ambiente, e permite também que
a pessoa que faz parte do projeto invista em autenticidade pela variedade de cores que
podem se estabelecer nesse modelo. O estilo provençal tem seu diferencial na maior
quantidade de espelhos nos arredores, que dão aparência de maior espaçamento para a
casa.

9 – Estilo Folk



Esse estilo de decoração se caracteriza pela representação da mistura e miscigenação dos
povos e tem grande inspiração no estilo musical que une vários gêneros diferentes. Esse
modelo de decoração preza por cores vivas e passa a sensação de diálogo entre elas,
como se fosse uma “bagunça organizada” entre cores que podem não combinar muito, mas
acabam se entendendo nesse ambiente.

10- Estilo Oriental

O modelo de decoração oriental dá muita importância ao minimalismo e busca afirmar isso
em sua casa, com cores pouco distintas umas das outras. Esse estilo, ao contrário do
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eclético, não aceita nenhum tipo de exagero, portanto, caso queira aderir o estilo oriental é
bom que se adapte a esses conceitos. Essa decoração é ideal para pessoas que prezam
pela calma e pelo necessário, e detestam se distrair com muitas coisas diferentes e
desarmônicas ao seu redor.

11 -  Estilo Glamour

Esse tipo de decoração preza principalmente pela combinação de cores de tons neutros e
estilos modernos, evitando modelos ultrapassados, esse tipo tem como característica
móveis modernos e lustres muito bonitos, trazendo sentimento de segurança e seriedade ao
lugar. Portanto, o objetivo principal dessa decoração é a elegância e a sofisticação em seus
cômodos. Dessa forma, abrace esse projeto se você ama estar na moda.

12 – Estilo africano

Esse estilo usa e abusa dos componentes naturais e suas cores, e é muito parecido com o
rústico/campestre, já que busca dar maior foco à natureza e passa sentimento de calma e
seriedade. Esse estilo é ideal para quem ama decoração com base em árvores e tons
florais, invista nesse modelo caso queira uma casa alegre e tranquilizadora.

13 – Estilo clássico



Esse estilo busca dar prioridade ao clássico, como o nome já diz. Os móveis de casas
desse modelos tem tons de cores neutras, como o branco, o preto e o cinza, além de serem
robustos e muito bem dimensionados, esses móveis devem passar sentimento de
autoridade e seriedade a quem chega, além de denotar seriedade e profissionalismo.
Portanto, esse estilo é ideal para quem está trabalhando em home office e pretende
continuar.

14 -  Estilo Geek

Esse modelo de decoração já foi tratado aqui no site. Se você ama o universo Geek, de
jogos, filmes, histórias em quadrinho e outras características do mundo nerd, entre de
cabeça nesse estilo, com placas interativas, quartos temáticos e pinturas com referências
na parede. Esse estilo é ideal se você ama cores fortes e cenários interativos e alegres. O
universo Geek é muito amplo e pode trazer denotação séria e divertida, de acordo com a
intenção de quem investe na decoração.

15 – Estilo Colonial

Esse modelo tem como principal objetivo trazer elegância ao local, e tem boas referências
do estilo retrô e do modelo de decoração rústico retratado anteriormente. A sutileza da
madeira nesse tipo de decoração é algo a ser admirado, visto que passa a sensação de
tranquilidade e contato com a natureza típicos do tema campestre e também passa a
denotar a elegância e charme diferenciado característico do tema retrô. Por fim, esse tema
é a fusão de dois lindos estilos de decoração tratados aqui.

16 – Estilo Navy

https://suadecoracao.com/quarto-nerd/
https://www.youtube.com/watch?v=1WOyVu_5QW0


Esse estilo é feito especialmente para quem ama a simplicidade e beleza do litoral, do mar
e das praias. As cores azuis e branca se destacam nesse ambiente, que busca trazer
referências íntimas à relação entre o céu e o mar. Se você ama ir a praia, por que não ter
uma casa mobiliada com esse tema, tenha uma temática original que está em constante
crescimento no Brasil em 2022.

17 – Estilo Rock

https://suadecoracao.com/quarto-praia/


O estilo Rock é para você que tem atitudes e personalidade forte, esse modelo traz
bastante referências do estilo de música que foi o mais tocado no mundo por várias e várias
décadas. O modelo pode ser representado de diversas formas, com tons de vermelho e
preto mais escuros, e referências musicais, sua casa vai ficar autêntica e linda.

18 – Estilo Tudor

https://www.youtube.com/watch?v=iGYJkh9fKdM


Esse estilo é ideal para quem ama o modelo das casas medievais mostradas em filmes de
padrão europeu. Nesse caso, as casas têm cores mais modestas que trazem denotação
nobre a quem usa, como as cores azuis e brancas. Esse estilo é perfeito para você que
quer uma casa mais discreta.

19 – Estilo Country



Esse modelo tem como principal característica seu contato forte com a natureza e também
tem fortes influências do estilo rústico, que conquistou o coração de todos os brasileiros
desde o período colonial, com sua estética romântica e convidativa.

20 – Estilo Barroco



Esse estilo se caracteriza pela dimensão de seus móveis e a uniformização de cores
próximas, e diferenciação de cores distantes, importante destacar que são cores de tons
mais escuros, reforçando a intenção de passar sensação de elegância, firmeza e charme
para quem vê.

Nós, do blog Sua Decoração te mostramos diversos modelos de decoração, te demos
várias opções, mas quem manda é você. Portanto, personalize cada modelo da forma que
bem entender, a casa é sua, desta forma, apenas você deve escolher o jeito que ela vai ser
decorada. Traga sua autenticidade para cada cômodo do seu lugar de descanso, o conforto
é o principal objetivo de toda e qualquer estilo de decoração.
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