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Texto: Juliana Duarte

Cartão de visitas
Um dos ambientes mais importantes da casa, o hall de entrada 
dá as boas-vindas e anuncia o que está por vir. Inspire-se nos 
projetos selecionados e capriche no espaço

D izem por aí que a primeira impressão é a que fica. 
Esse ditado popular faz todo o sentido quando o as-
sunto é o hall de entrada de uma casa. O espaço tem 

um papel decisivo no projeto: recepciona convidados e mo-
radores, sempre em grande estilo. Para não fazer feio logo de 
cara, é fundamental caprichar no projeto e redobrar a atenção 
para não cometer erros graves, como colocar itens demais em 
uma área reduzida ou planejar um ambiente que não combina 
com o restante da morada. “Ele tem a função de receber e, 
principalmente, acolher o visitante. Além de bonito, deve ter 
circulação livre, iluminação na medida, uma porta bem tra-
balhada e materiais que não escorreguem”, alerta a arquiteta 
Janete Chaoui. 

Segundo ela, a escolha dos móveis é uma das etapas mais 
importantes e deve ser feita com consciência. “Eleja poltronas 
e aparadores com pouca profundidade, evite preencher o espa-
ço por completo”, ressalta. Os tons também devem estar em 
harmonia, o que confere leveza e amplitude ao ambiente. “É 
importante evitar o uso em excesso de materiais muito escu-
ros ou com estampas, pois diminuem o ambiente”, enfatiza a 
arquiteta Cristina Rocha, que comanda o escritório Rocha An-
drade Arquitetura ao lado de Patrícia Rocha e Rosana Andrade. 

Papéis de parede e espelhos são sempre bem-vindos, bem 
como arandelas e quadros. “Valorize as paredes. Nesse caso, 
a decoração não atrapalha a circulação e ainda compõe um 
campo visual interessante”, afirma Janete. Em apartamentos, 
a dica é conversar com os vizinhos antes de tomar alguma 
decisão. “O ideal é desenvolver o projeto em conjunto para 
evitar possíveis saias justas”, recomenda. u

O amarelo do aparador alegra o hall de en-
trada planejado pelo arquiteto e designer de 
interiores Gerson Dutra de Sá. O tampão do 
móvel foi desenvolvido com vidro serigrafado 
preto e recebeu a companhia de um vibrante 
abajur. A porta, com sistema de abertura pi-
votante, é de laminado de madeira com um 
detalhe de vidro na cor bambu. Fo
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Com 2,88 m², o hall de entrada do apartamen-
to projetado pela arquiteta Crisa Santos chama 
atenção pelo tom vibrante usado nas paredes 
(Pitanga Madura, da Coral). Outro destaque é o 
espelho com moldura de retalhos de madeira 
(MAC). “O vaso [L’oeil] ajuda a equilibrar as co-
res, introduzindo um tom mais frio”, diz a pro-
fissional. O piso foi revestido com taco palito de 
cumaru (IndusParquet).

Fo
to

: L
uc

as
 F

on
se

ca

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Uma das principais preocupações da arquite-
ta Janete Chaoui foi usar a mesma identidade 
dos outros ambientes no hall de entrada de 
6,85 m². O papel de parede estampado (Quatro 
Estações) quebra a sobriedade do piso, reves-
tido com mármore crema marfil. O espelho é 
um grande aliado, pois ajuda a dar amplitude. 
Completam a ambientação a cortina de ma-
deira e o tapete semiartesanal (Bagdá). 

O aparador clássico é o destaque do hall de 
entrada planejado pelo arquiteto Maurício 
Karam. O espelho, que segue o mesmo estilo, 
ganhou ainda mais relevo devido ao tom es-
curo da parede. As características do projeto  
ganham ainda mais vida com a iluminação 
pontual idealizada pelo profissional.
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Amplo e naturalmente iluminado, o hall de en-
trada planejado pelo escritório nova-iorquino 
Blaze Makoid Architecture segue a mesma lin-
guagem do restante da casa: simples, porém 
aconchegante. O lustre contemporâneo, os 
quadros com grandes proporções e o banco 
de madeira que acompanha toda a extensão 
do espaço são os destaques. 
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Diferentes espécies, como a bromélia, dão vida 
ao hall de entrada de 20 m², planejado pelas 
profissionais do escritório Rocha Andrade Ar-
quitetura. O espaço, que recebe iluminação 
natural constante, ganhou piso de mármore 
crema marfil e um painel de madeira freijó. A 
iluminação pontual ajuda a acentuar as carac-
terísticas do projeto. Destaque também para a 
escada de madeira com guarda-corpo de vidro.
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A cadeira-escultura, da série Confessionário 
(Eudes Mota), é a responsável por dar as boas-
vindas aos visitantes. O projeto dos arquitetos 
Zezinho e Turíbio, do escritório Santos & San-
tos, ainda conta com um charmoso tapete ver-
melho, um aparador de madeira desenhado 
pelos profissionais e esculturas do artista José 
Bezerra, do Vale do Carimbau. Outro item rele-
vante é a luminária de acrílico (Luceplan). 
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Para seguir a proposta da casa, que alterna itens 
clássicos e contemporâneos, o hall de 15 m² ga-
nhou papel de parede (Miranda Green) com es-
tampa geométrica – o tamanho dos quadrados 
varia de acordo com a luz, o que confere um 
efeito visual interessante ao projeto. No piso, 
a opção foi por taco de cumaru (Gasômetro) 
clareado pela Aplicadora Butantã. Outros des-
taques são a cômoda antiga (Antiquário Basile) 
e o vaso da artista Isabelle Tuchband. Projeto 
do escritório TXT Arquitetura.
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O pequeno hall de 3,75 m², planejado pela 
designer de interiores Iara Santos, foge do con-
vencional em se tratando de apartamentos, 
uma boa ideia para quem deseja inovar sem 
incomodar os vizinhos. O piso de mármore po-
lido (Marta Rocha) faz companhia para o papel 
de parede (Ravello Decorações). A porta de 
MDF com revestimento de couro foi desenha-
da pela profissional. O espelho bronze comple-
menta a ambientação.

Projetado pela arquiteta Myrna Porcaro, o hall 
de entrada de 11,38 m² é composto por dife-
rentes texturas: mármore polido (MG Mármo-
res) no piso e, nas paredes, pintura que simula 
o efeito de cimento queimado (Suvinil). As pe-
ças de decoração dão o tom do projeto e pro-
porcionam um agradável contraste, que pode 
ser visto na combinação entre o lustre clássico 
de cristais e o aparador de acrílico.
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