
Decoração handmade para sala: 
peças para inspirar!

Que tal renovar a de-
coração da sua sala com 
peças handmade? Além 
de dar aquele toque de 
autenticidade no am-
biente, você ainda vai 
ter peças únicas, char-
mosas e que refletem 
toda a sua personalida-
de! 

Mantas para o sofá, 

almofadas, tapetes e al-
guns acessórios handma-
de podem trazer aquele 
toque que faltava para 
transformar a casa em 
um lar, trazendo aquela 
sensação de aconchego 
e conforto que nos abra-
ça no fim do dia. Afinal, 
o nosso lar não é ape-
nas onde moramos, mas 

onde nos encontramos 
com nós mesmos. Repre-
senta refúgio e bem-vi-
ver. Cuidar de cada es-
paço é cuidar um pouco 
da gente também!

 
Decoração handma-

de para sala!
Para te inspirar a de-

corar a sua, seleciona-

mos algumas peças que 
vão deixá-la muito mais 
aconchegante e cheia 
de personalidade! E o 
melhor é que você pode 
confeccionar os itens 
com as próprias mãos!  
Confira e encante-se 
com o poder das peças 
feitas à mão na decora-
ção!
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Tapetes Mantas

Almofadas Acessórios

As peças têm o poder de trans-
formar o ambiente, trazendo mais 
aconchego e conforto! Além de 
deixar a decoração mais bonita, 
também ajuda a aquecer e organizar 

os ambientes. Assim, sua sala ficará 
muito mais convidativa. Os tapetes 
são versáteis e estão disponíveis em 
vários modelos, cores e estilos. Esco-
lha o que mais combina com você!

Além de colorir a sua sala, as 
mantas trazem a sensação de 
aconchego quase instantanea-
mente! Coloridas ou não, as peças 
trazem uma textura diferente para 

a decoração, deixando tudo mais 
interessante e cheio de persona-
lidade. Uma ótima ideia é combi-
ná-las com almofadas e fazer uma 
linda composição. 

As almofadas adicionam um 
toque especial na decoração! São 
perfeitas para trazer cor e textura 
para a sua sala e deixá-la mais 
alegre, divertida ou moderna e 
sofisticada. Por isso, não tenha 

medo de ousar! Por serem peças 
pequenas e fáceis de trocar, você 
pode apostar em cores que não 
teria coragem de colocar nas pare-
des ou em móveis maiores, como 
o sofá.

Além de ajudar na organização 
da sua sala, pequenos acessó-
rios são perfeitos para trazerem 
o charme das peças feitas à mão 
para a decoração! E como você 

mesmo pode confeccionar esses 
pequenos objetos, aproveite para 
fazer do jeito que sempre quis. 
Deixe a criatividade fluir e assim 
você terá peças exclusivas!

Gostou das dicas para deixar a sua sala ainda mais aconchegante? Então, aproveite as 
inspirações e crie você mesmo novas peças que trarão toda a sua personalidade para um 
cantinho super especial da casa.



Casa nova: como decorar sem fugir 
do orçamento

Quer decorar sua casa sem 
apertar o orçamento? Sem 
problemas! Seguindo alguns 
cuidados, você pode fazer isso 
facilmente! Inclusive, você pode 
pensar em soluções criativas 
para a sua decoração. Sem 
dúvida, você tem itens hoje que 
podem fazer toda a diferença 
no visual da sua casa e terra-
ço. Mas também dá para gastar 
pouco com novos produtos e 
materiais. Acompanhe o texto 
para saber o que fazer!

 
Antes de mais nada: pla-

nejamento
Para decorar sua casa nova, 

você precisa fazer um plane-
jamento completo. De quanto 
você pode gastar, dos itens que 
você precisa comprar, como 
você vai executar a decoração e 
como você vai pagar por tudo. 
Ter o entendimento de tudo isso 
vai evitar que você tome deci-
sões ruins. Por exemplo, com-
prando materiais dos quais você 
não precisa e gastando dinheiro 
à toa. Mesmo que sua ansieda-
de para colocar tudo em prática 
seja grande, tenha calma. Uma 
boa análise do seu cenário vai 
ajudar a realizar tudo da melhor 
forma possível.

5 dicas para economizar 
na decoração da casa nova

Decorar a casa não precisa 
ser sinônimo de gastar rios de 
dinheiro. Veja o que fazer logo 
abaixo!

1. Aposte no seu gosto 
pessoal

Na hora de decorar, vale a 

pena procurar por referências 
no Instagram, em sites espe-
cializados e no Pinterest. Mas 
cuidado! Não é porque algo é 
tendência, que você precisa 
usar. O importante mesmo é dar 
atenção ao seu gosto pessoal. 
Decore com o que combina com 
o seu perfil. 

Você vai ver essa decoração 
todos os dias na sua casa. Se se 
cansar dela porque não era bem 
o que queria, você vai precisar 
gastar mais dinheiro para re-
fazer. Ou seja, analisar o que 
você realmente gosta vai ajudar 
você a economizar desde o iní-
cio. Além de evitar o retrabalho.

 
2. Tenha uma lista de 

compras e fique de olho em 
promoções

É bem provável que você 
queira decorar tudo de uma 
vez. Afinal, você quer ver sua 
casa bonita o mais rápido pos-
sível, não é? Mas essa não é a 
melhor opção para economizar. 
Comprar tudo de uma vez vai 
impedir você de aproveitar pro-
moções, por exemplo.

Por isso, o melhor é fazer 
uma lista de tudo que você pre-
cisa. A partir daí, defina o que 
é mesmo urgente e que você 
precisa comprar agora.

As demais coisas, pesquise 
pelos preços e melhores lojas, e 
comece a acompanhar as ofer-
tas. Você pode até programar 
um alerta no Google Shopping. 
Assim, quando o valor do pro-
duto baixar, você receberá uma 
notificação e poderá fazer sua 
compra mais barata.

3. Evite acumular muitos 
móveis

Uma decoração mais “cle-
an” pode ser exatamente o que 
você precisa. Primeiro, porque 
isso vai evitar ocupar demais 
seu espaço e tornar o local 
menor do que realmente é. Ao 
mesmo tempo, quando temos 
vários móveis, é bem comum 
não usarmos todos. Por isso, 
eles ficam ali ocupando o am-
biente e você pode ter que 
vendê-los depois. Uma dica é 
comprar apenas o básico, como 
um sofá e uma mesa para a 
cozinha. Os demais móveis, 
você pode avaliar depois se são 
mesmo necessários. Se for, você 
poderá escolher um que combi-
ne bem com a sua decoração e 
o que você precisa.

 
4. Aproveite a iluminação 

artificial
Pontos de luz podem dar um 

“up” na decoração. Lâmpadas 
suspensas por cabos, luzes por 
trás do painel decorativo, no 
teto, atrás da cama etc. podem 
garantir um belo visual. Procu-
re por referências para avaliar 
como essas ideias se encaixam 
no seu espaço. Até porque, 
você vai precisar iluminar o am-
biente. Por que  não usar essa 
iluminação a favor da sua deco-
ração?

 
5. Use a criatividade
Seja criativo! Muitas vezes, 

você vai pensar em soluções 
que não estão na internet, por 
causa dos seus gostos pessoais. 
Alguns objetos domésticos tam-
bém podem se tornar parte da 
sua decoração e fazerem toda a 
diferença. Xícaras colecionáveis, 
por exemplo, podem fazer toda 
a diferença na cozinha. Não 
tenha medo de experimentar o 
que você tem em mãos, nem 
que “faça você mesmo”. Colocar 
a mão na massa vai dar maior 
personalidade à sua casa.

 
Qual a melhor forma de 

pagamento?
Você pode até economi-

zar mas, com certeza, vai ter 
que gastar dinheiro com sua 
decoração. Nessa hora, é im-
portante avaliar qual o modo 
de pagamento que vale mais a 
pena para o seu caso. Coloque 

as despesas na ponta do lápis 
e avalie com cuidado cada uma 
das suas opções. Assim, você 
vai conseguir decorar sem ter 
problemas financeiros.

Vantagens do pagamento 
à vista

Pagar à vista pode ser uma 
excelente opção para evitar as 
dívidas. Afinal, você não vai fi-
car com parcelas para pagar no 
cartão de crédito. Porém, tenha 
a certeza de que o dinheiro que 
você tem guardado não fará 
falta depois. Gastar tudo pode 
deixar você na mão em caso de 
emergências.

Você também pode pagar à 
vista obtendo um empréstimo. 
Neste caso, porém, progra-
me bem seu orçamento. Será 
preciso quitar as parcelas do 
empréstimo depois, e isso não 
pode prejudicar seu orçamento. 
Mas mesmo obter crédito para 
quitar sua decoração à vista 
pode ser bem vantajoso. Pagar 
tudo de uma só vez costuma 
garantir descontos, por exem-
plo.

Vantagens do cartão de 
crédito

Para usar o cartão de cré-
dito, você precisará fazer um 
planejamento bem cuidadoso. 
Avalie se as parcelas das suas 
compras não vão impactar seu 
dia a dia. Até porque, ficar com 
dívidas no cartão é bem caro 
e pode trazer várias dores de 
cabeça. Mas a vantagem é que 
o parcelamento vai permitir a 
você decorar sua casa mesmo 
não tendo dinheiro agora. Pagar 
aos poucos pode ser mais rea-
lista para as suas finanças, não 
é mesmo? 

Curtindo seu novo lar
Depois de decorar tudo, será 

hora de aproveitar sua casa 
nova! Aprecie seu trabalho e 
aproveite para chamar os ami-
gos, a família ou aproveitar mo-
mentos sozinho. Será bastante 
gratificante pensar que você 
pensou em tudo com tanto cari-
nho e em detalhes. Sem dúvida, 
sua satisfação com seu lar será 
enorme. Mas não se esqueça: 
se você tiver parcelado suas 
compras, você precisará man-
ter atenção a elas. Não deixe 
prestações em aberto, pois isso 
pode se tornar um pesadelo 
para as suas finanças.

Rack minimalista para sala

Decoração minimalista: modelos de 
rack para sua decoração clean

Se você está procurando por 
móveis inteligentes para decorar 
ambientes compactos, nossa dica é 
investir no rack minimalista. Mas o 

que é um rack minimalista, afinal? 
O rack minimalista é um móvel 

que não possui muitos detalhes. 
Geralmente é feito de madeira ou de 

apenas uma cor – e não tem muitas 
gavetas e portas. A premissa “me-
nos é mais” é o lema dos móveis 
minimalistas. E para você aprender 

a fazer uma decoração com rack 
minimalista maravilhosa, hoje vamos 
dar dicas infalíveis para você incluí-lo 
no seu projeto. Confira! 

O rack minimalista para sala 
pode ser utilizado para apoiar a te-
levisão ou para ajudar na decoração 
do espaço. Mas além de escolher a 
melhor cor para rack para sala mini-
malista, procure por um tamanho de 
móvel proporcional ao ambiente. 

O quarto também pode contar 
com um rack minimalista para TV.  
Combine o rack tv minimalista com 
outros móveis, como o guarda roupa 
e a cômoda. Caso seu espaço seja 
pequeno, você pode instalar nichos 
na parede e usar como um rack mi-
nimalista para TV suspenso – assim 
você ganha espaço embaixo para 
colocar outros móveis e pode usar o 
nicho para guardar seus itens. 

Aproveite o rack tv minimalista 
para colocar detalhes e enfeites 
lindos, que podem transformar 
sua decoração. Quadros, vasos 
de flores e porta-retratos são 
as melhores opções para você. 
Mas não exagere na quantidade. 
lembre-se que é uma decoração 
minimalista e chique, o menos é 
mais! 

Rack minimalista para TV 
no quarto 



Quadro Abstrato: saiba como usar 

A sala de estar é o cômodo da 
casa onde passamos mais tempo, 
além de ser o espaço onde também 
usamos para receber visitas, por 
isso, a decoração desse ambien-
te é sempre pensada de modo a 
deixá-lo bonito, acolhedor e com a 
personalidade dos donos da casa, 
e claro que o quadro abstrato pode 
ajudar nisso. 

Os quadros para sala abstrato 
muitas vezes são usados para ga-
nhar a atenção de todos e se tornar 
o principal elemento decorativo 
desse ambiente, por isso é preciso 
que os quadros para sala abstrato 
se harmonize ao ambiente, mas 
que tenha detalhes que o fazem se 
destacar.

Na foto abaixo, por exemplo, 
você pode observar que o ambiente 
possui um estilo mais clássico e é 
todo decorado em cores neutras, 
e nesse caso foi escolhido quadros 
para sala abstrato que também tem 
cores claras e neutras, mas para 
que ele ganhe mais evidência na 
decoração, o quadro abstrato gran-
de possui toques de cores acima da 
sua base neutra.

O quadro abstrato tem como prin-
cipal característica a representação 
de imagens não uniformes que são 
reproduzidas em formas, texturas 
e cores diversas. E hoje em dia o 
quadro abstrato grande ou pequeno 
está super presente no mundo da 
decoração, porém, é preciso saber 
combiná-lo com o estilo da sua 
casa, escritório ou estabelecimento 
comercial.

E pensando nisso, hoje resol-
vemos trazer dicas de como usar 
o quadro abstrato decorativo no 

seu ambiente e assim levar mais 
personalidade e beleza para a sua 
decoração. Confira!

 
Decoração com quadros abs-

tratos
Os quadros decorativos abstratos 

são capazes de mudar a decoração 
de um ambiente, principalmente 
quando falamos do quadro abstrato 
grande que ganha muito destaque 
na decoração. Porém, é necessário 
saber usar da maneira correta o 
quadro abstrato decorativo, afinal de 

contas é preciso que ele “converse” 
com a decoração do ambiente onde 
ele está sendo usado. 

Primeiramente a gente precisa 
lembrar que os quadros decorativos 
abstratos não precisam ser usados 
unicamente em ambiente com de-
coração contemporânea, afinal de 
contas eles também se encaixam 
bem em um espaço mais clássico, 
mas para isso é importante optar 
por um modelo de quadro abstrato 
decorativo que tenha um ponto fo-
cal específico e também que tenha 

as cores presentes na decoração do 
ambiente. 

Outra dica para usar os quadros 
decorativos abstratos é ficar atento 
ao tamanho do ambiente para não 
criar uma decoração sobrecarregada, 
além disso, é importante lembrar que 
os quadros decorativos abstratos não 
precisam ser usados sozinho em um 
ambiente, é sim possível combinar 
modelos diferentes de quadro abs-
trato que se harmonizam entre si e 
criam uma bela composição para a 
decoração.

Quadro abstrato para sala de estar

Assim como a sala de estar, a 
sala de jantar também é usada 
como um ambiente social da casa, 
e por conta disso sua decoração é 
sempre pensada com muito cui-
dado, mas para escolher o quadro 
abstrato para sala de jantar basta 
seguir basicamente as mesmas re-
gras que a sala de estar.

Fique atento ao tamanho do 
ambiente e ao estilo de decoração 
escolhida para esse espaço e lem-
bre-se de que o quadro abstrato 
pode ser usado como o principal 
item decorativo desse ambiente, e 
por isso ele pode ficar em um local 
de destaque.

Na foto da sala de jantar abaixo 
foi usado um grande quadro abstra-
to azul com alguns traços de outras 
cores na tela, mas como a sala pos-
sui uma decoração bem moderna 
porém neutra, o quadro abstrato 
azul trouxe muita personalidade ao 
ambiente deixando-o mais alegre e 
divertido.

Usar quadros abstratos colori-
dos, geométricos, grandes e mo-
dernos no hall de entrada é muito 
fácil, isso porque esse ambiente co-
mumente possui poucos ou nenhum 
móvel e objetos de decoração, por 
conta disso, o quadro abstrato será 
o responsável por colocar mais per-
sonalidade nesse espaço.

Uma dica para escolher quadro 
abstrato para hall de entrada é fi-
car atento ao tamanho do hall e se 
ele faz conexão direta com outro 
ambiente da casa como a sala,  por 
exemplo. Caso o hall seja amplo 
e não tenha conexão direta com 
outros ambientes é interessante 
usar um modelo de quadros abs-
tratos coloridos que já garanta um 
ar alegre e moderno logo ao entrar 
na residência, já se o hall está inte-
grado diretamente a outro ambiente 
é preciso ficar atento ao estilo de 
decoração para que o quadro abs-
trato seja escolhido de modo a se 
harmonizar com o espaço.

Nem todo mundo tem o hábito 
de usar quadros na decoração do 
banheiro, porém fique sabendo que 
eles podem garantir um ar super 
descontraído ao ambiente e deixar 
o seu banheiro com muito mais 
personalidade. Uma dica para usar 
quadro abstrato para banheiro é 
sempre optar por modelos peque-
nos a médio, afinal de contas o 
banheiro costuma ser um cômodo 
mais compacto, além disso lembre-
se de observar as cores da decora-
ção do banheiro antes de escolher o 
quadro abstratos geométricos para 
esse ambiente. 

É bem comum que os modelos 
de quadro abstrato azul ou verde 
sejam mais usados nesse espaço da 
casa, mas isso porque eles passam 
maior sensação de limpeza e leve-
za no ambiente, porém isso não é 
uma regra. É possível usar quadros 
abstratos coloridos no banheiro e 
ganhar um espaço super alegre e 
descontraído.

Quadro abstrato para sala de jantar

Quadro abstrato para hall de entrada

 Quadro abstrato para banheiro

O quadro abstrato moderno 
é muito usado na decoração de 
quarto de casal, isso porque ele 
transmite uma decoração mais neu-
tra, mas claro que nada impede de 
também serem usados para quarto 
de solteiro.

A dica para usar quadro abstrato 
moderno na decoração do quarto 
é primeiramente ficar atento ao 
tamanho do ambiente, afinal de 
contas, o quarto nem sempre é o 
maior ambiente da casa, e por isso 
um quadro abstrato grande em um 
quarto que já tem outros objetos 
decorativos pode deixar a decora-
ção um pouco carregada.

Para quartos pequenos é inte-
ressante optar por um único quadro 
abstrato moderno localizado logo 
acima da cabeceira da cama com-
plementando a decoração de um 
ambiente mais clean e sem muitos 
enfeites. Já para um quarto amplo 
a possibilidade de usar quadro 
abstrato grande é bem interessan-
te, e se você quiser dar um toque 
ainda mais moderno no ambiente 
o quadro abstratos geométricos 
grande pode ficar no chão apoiado 
na parede, ou mesmo um quadro 
abstratos geométricos apoiado so-
bre algum móvel.

Na foto abaixo você pode obser-
var que o quarto tem uma decora-
ção bem clean e minimalista com 
poucos enfeites e todo em cores 
bem claras e neutras, e para que o 
ambiente ganhe um ponto de cor 
e um toque de alegria foi usado 
quadros abstratos coloridos sobre 
a cabeceira da cama, porém, foi 
escolhido um quadro abstrato colo-
rido que não é muito grande e que 
também tem uma base mais neutra 
para se harmonizar ao restante do 
ambiente bem clean.

Quadro abstrato para quarto



Existe combinação mais clássica 
do que hall de entrada com espelho? 
É praticamente impossível pensar em 
um sem logo se lembrar do outro. E 
toda essa popularidade não é à toa. 
No post de hoje vamos te contar 
todos os bons motivos para investir 
nessa dupla, além de dicas para te 
ajudar a decorar. Vem ver!

Porque usar espelho no hall 
de entrada?

Ilumina
Para abrir a lista de bons motivos 

para ter um espelho no hall de en-
trada, vamos começar falando sobre 
a incrível capacidade dos espelhos 
em refletir a luz. Ou seja, isso sig-
nifica que seu ambiente ficará mais 
claro e iluminado, especialmente se 
o hall de entrada for decorado com 
cores claras. Outra vantagem dessa 
iluminação extra proporcionada pelo 
espelho é que ele amplia visualmente 
os espaços, como você verá a seguir.

Amplia
O espelho amplia os ambientes 

e provoca uma sensação de pro-
fundidade, valorizando espaços pe-
quenos. Esse é um ótimo truque de 
efeito visual. Nesses casos, procure 
posicionar o espelho na parede que 
recebe a luz, assim a sensação de 
amplitude é maior.

Decora
O espelho no hall de entrada é 

super decorativo. Essa é outra gran-
de função desse elemento. Existem 
dezenas de centenas de modelos de 
espelhos diferentes que variam tanto 
no tamanho, quanto no formato. 
Cada um deles traz uma informação 
estética e visual diferente para o 
projeto. Os modelos com moldura, 
por exemplo, garantem um visual 
mais clássico, robusto e marcante 
para o hall de entrada, enquanto os 
espelhos sem moldura são perfeitos 
para halls modernos, sofisticados e 
com apelo minimalista.

É funcional
Quem resiste a passar por um 

espelho sem dar uma conferida no vi-
sual? Pois é! Isso é muito útil no hall 
de entrada, já que esse é o último 
espaço da casa que você passa antes 
de sair para a rua. Com um espelho 

no hall dá para conferir e retocar pela 
última vez a maquiagem, o cabelo e 
dar aquela ajeitada no look.

Traz boas energias
De acordo com o Feng Shui, téc-

nica chinesa milenar de harmoniza-
ção de energias, o espelho no hall de 
entrada ajuda a atrair boas energias 
e repelir as más energias que possam 
entrar na sua casa. Se isso é impor-
tante para você, então tem mais um 
motivo para usar espelho no hall de 
entrada. Mas para isso funcionar, o 
Feng Shui alerta que o espelho deve 
refletir boas imagens, como um vaso 
de flores, um jardim ou uma janela 
iluminada. Nada de refletir bagunça 
ou espaços sujos e desorganizados. 

Decoração de hall de entrada 
com espelho

Pode parecer simples levar um 
espelho para o hall de entrada. E 
de fato é! Mas com algumas dicas 
você consegue um resultado ainda 
mais bonito, funcional e confortável. 
Confira:

Tamanho do espelho
O tamanho do espelho é uma 

das primeiras coisas para se pensar. 
E aqui se engana quem pensa que 
espelho grande só serve para hall 
grande e espelho pequeno para hall 
pequeno. Pelo contrário. Um espelho 
grande é muito bem vindo também 
em um hall de entrada pequeno. 
Isso porque quanto maior o espelho, 
maior a capacidade dele absorver e 
refletir a luz, contribuindo para a sen-
sação de amplitude e profundidade 
do ambiente. 

Nesse caso, você pode pensar, 
por exemplo, em um espelho que 
cubra toda a parede. 

Outra possibilidade é usar um 
espelho grande e retangular apoia-
do diretamente sobre o piso. Além 
de moderno, essa solução é ideal 
para espaços pequenos. E o espe-
lho pequeno? Geralmente esse tipo 
de espelho possui uma função mais 
decorativa, servindo como peça 
complementar. Para acertar no uso 
do espelho pequeno, a dica é posi-
cioná-lo sobre algum móvel, como o 
clássico aparador, por exemplo.

Estilo decorativo do hall

Qual o estilo decorativo do seu 
hall de entrada? Ele é clássico? Mo-
derno? Rústico? 

Para cada um desses estilos exis-
te um espelho mais indicado. O hall 
de entrada clássico, por exemplo, 
pede por espelhos com molduras 
amadeiradas e de design marcante. 
Já para um hall com estética moder-
na e sofisticada, a dica é optar por 
um espelho sem moldura ou com 
moldura fina e estreita. 

Mas se a ideia é criar um hall de 
entrada de estilo moderno, despo-
jado e jovial, as molduras coloridas 
e as formas orgânicas são uma boa 
pedida. O estilo rústico, por sua vez, 
se harmoniza com espelhos de mol-
dura de madeira, bambu ou fibras 
naturais. O formato orgânico ou 
redondo também é bem vindo nesse 
estilo decorativo.

Com ou sem moldura
O espelho do hall de entrada 

pode vir com ou sem moldura. Como 
dito anteriormente, a moldura do 
espelho ajuda a definir a estética do 
ambiente. Ela não é obrigatória, mas 
precisa se harmonizar com o estilo 
do hall. Por isso, preste bastante 
atenção aos detalhes e cores desse 
elemento. Uma moldura rebuscada 
e de estilo provençal, por exemplo, 
pode ficar deslocada em um hall de 
características modernas. Já a opção 
sem moldura é mais indicada para 
halls de entrada de estética moderna 
e minimalista, onde todo o excesso 
de informação visual é eliminada. 

Mais de um espelho
Dependendo da sua proposta de 

decoração é possível inserir mais de 
um espelho no hall de entrada, so-
bretudo, quando eles são pequenos. 
Nesse caso, vale escolher modelos 
que combinem entre si, seja na for-
ma, no tamanho ou no material da 
moldura. Por exemplo, você pode ter 
três espelhos redondos com moldu-
ras de madeira diferentes. Outra op-
ção é formar mosaicos com espelhos 
na parede, criando uma composição 
moderna e original.

Cuidado com os reflexos
Não é só o Feng Shui que manda 

tomar cuidado com o que é refletido 
no espelho.  Designers e decoradores 
também recomendam esse cuida-
do, de modo que o hall de entrada 
transmita uma boa impressão a 
quem chega. Imagina só um espelho 
refletindo um armário bagunçado? 
Não pega nada bem!

Pontos de luz
A decoração do hall de entrada 

com espelho pode vir acompanhada 

de um projeto de iluminação espe-
cial. Isso ajuda a tornar o ambiente 
mais aconchegante e receptivo, além 
de auxiliar na distribuição da luz, fa-
vorecendo a sensação de amplitude 
do local. Você pode fazer isso com 
luminárias pendentes ao lado do 
espelho, rasgos de luz no teto e na 
parede ou com um simples abajur 
sobre o aparador.

Acrescente outros elementos
Você pode decorar o hall só com 

espelho? Claro que pode! Mas ele 
fica mais completo quando alguns 
outros elementos são adicionados. 
Dessa forma é possível tornar esse 
espaço ainda mais confortável, acon-
chegante e funcional. Na grande 
maioria das vezes, o hall de entrada 
é aquele cantinho da casa onde os 
moradores dão uma última conferida 
no visual, pegam as chaves e calçam 
os sapatos antes de sair. Ao chegar, 
os moradores devolvem as chaves 
nesse espaço, tiram os sapatos e 
penduram a bolsa, mochila ou o 
casaco.

Na sua casa também funciona as-
sim? Nesse caso, então, a dica é pla-
nejar a decoração do hall de entrada 
com espelho junto de um pequeno 
banco onde é possível se sentar com 
conforto para colocar e tirar os sapa-
tos. Um cabideiro resolve a questão 
das bolsas, casacos e mochilas, já 
que é possível pendurar tudo ali, 
ocupando o mínimo de espaço. Já 
para as chaves, correspondências e 
outros pequenos objetos que você 
carrega ao entrar em casa podem 
ser colocados em uma caixinha 
elegantemente posicionada sobre o 
aparador, por exemplo.

Outra possibilidade é instalar uma 
prateleira ou nicho com ganchinhos 
para as chaves e um espaço para 
deixar correspondências, moedas e 
outros objetos. O que mais pode ter 
no hall de entrada? Um tapetinho 
também é bem-vindo neste espaço. 
Se quiser trazer um charme extra 
para o ambiente experimente colocar 
plantas. 

Caso o hall de entrada seja pe-
queno, pendure as plantas no alto, 
na parede ou sobre uma prateleira. 
Em um hall maior é possível pensar 
em plantas grandes no chão. E em 
tempos de pandemia também é reco-
mendado manter no hall de entrada 
um kit de higiene básico, com álcool 
em gel e máscaras limpas. Aproveite 
também para ter uma caixinha para 
colocar as máscaras sujas que devem 
ser lavadas.

Hall de entrada com espelho: ideias 
incríveis e dicas de projetos


