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Entre pratos e pr sas

decor
salas de
jantar

o
Ao retomar hábitos como cozinhar e receber, 
brasileiro volta a priorizar a sala de jantar, cada 
vez mais integrada e constituída como ambiente 
de convívio para agradáveis encontros em 
torno da boa mesa. Apresentamos uma seleção 
de cenas para você se inspirar e transformar 
essa área da casa em cartão de visitas
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Todo em tons de cinza, este espaço 
de jantar integrado ao living é 
moderno e contemporâneo. A 
mesa, em laca grafite, quebra a 
uniformidade do matiz mais claro 
presente em todo o apartamento. 
As cadeiras em acrílico 
transparente são peças-chave 
no projeto da arquiteta Simone 
Saccab, conferindo mais leveza ao 
ambiente. Lâmpadas de filamento 
de carbono, penduradas de forma 
linear, recriam um clima de luz de 
velas para o jantar.
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No melhor estilo 

clássico, este jantar 
elaborado pelas 

arquitetas Renata 
Castilho e Camila 
Buciani, do RCB 

Arquitetura, ganha 
mesa toda em cristal, 
rodeada por cadeiras 

com acabamento 
em folha de ouro 

envelhecido, revestidas 
em seda rústica da 

Empório Beraldin. A 
tela de Ary Corrêa traz 

contraste ao ambiente.
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Moderna, despojada e com um toque de cor, a sala de jantar 
projetada pela arquiteta Duda Senna brinca com formas 
e texturas. A grande mesa em laca branca é cercada por 
cadeiras laranjas em polipropileno e com pés de madeira. 
Nas cabeceiras, poltronas estofadas em tecido geométrico, 
também em sobretom de laranja. Em harmonioso contraste, 
o trio de pendentes de Fernando Jaeger surge em matiz 
de berinjela. Adquirido em loja de antiguidades, o espelho 
recostado na parede amplia e traz elegância ao espaço.
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Sóbrio e com tons neutros, 
este espaço de jantar 
desenhado pela arquiteta 
Leila Libardi investe em 
peças de design atemporal, 
como as cadeiras pretas de 
Philippe Starck. As telas e o 
jogo de pendentes em dois 
níveis inserem movimento 
e uma sensação futurista 
a um ambiente de traçado 
clássico e linguagem 
contemporânea.
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Integrada com a 
varanda, esta sala 
de jantar é neutra e 
contemporânea. Ao 
reaproveitarem alguns 
móveis da família, 
a arquiteta Marta 
Martins e a designer 
de interiores Débora 
Valente repaginaram 
as cadeiras existentes, 
agora revestidas em 
seda sintética na cor 
fendi, mesmo tom 
do buffet-bar em laca 
brilhante. Sob a mesa 
de pés cromados e 
tampo de vidro, o 
tapete em sisal da Santa 
Mônica traz conforto e 
aquece o ambiente.



revistaithome.com.br - 43

Projetado pelo 
escritório Hildebrand 

Silva Arquitetura, esta 
sala de jantar tem mesa 

em madeira nogueira 
americana circundada 

por confortáveis 
cadeiras Prima, de 

Jader Almeida. O painel 
em madeira apricot 

black e o aparador em 
laca preta acetinada 

conferem sobriedade 
e elegância. Piso 

em tecnocimento 
e paredes com 

acabamento em 
concreto deixam 
o ambiente mais 

moderno e despojado. 
Destaque para o 

pendente de
bolas Bocci.
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Elegante e moderna, 
esta sala de jantar 

projetada pela 
arquiteta Thaisa 

Camargo investe 
no equilíbrio das 

cores, mesclando 
tons neutros e 

vibrantes. Destaque 
para as cadeiras em 

tecido ultra suede 
azul marinho e o 

aparador em laca 
amarela brilhante 

(Brentwood). A 
mesa de jantar 

é toda em pedra 
Silestone, material 
de fácil limpeza e 

que não mancha. A 
dupla de pendentes 
oferece efeito de luz 

indireta, ideal para 
um encontro mais 

intimista.
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projeto

Tons neutros 
e mescla 

de materiais 
garantem 

sofisticação e 
uma dose extra 

de conforto 

Leveza e muito 
aconchego
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Elaborado para um casal com um filho pequeno e um 

bebê recém-nascido, este apartamento de 260m² no 

bairro de Perdizes, na capital paulista, privilegia a prati-

cidade e o aconchego, pontos fundamentais para quem 

tem criança.

Responsáveis pelo projeto, os arquitetos Marcello 

Sesso e Débora Dalanezi dividiram a obra em duas 

fases, atendendo a um pedido da moradora, que não 

queria passar os meses de gravidez com reforma den-

tro de casa.

A primeira parte, que demorou cinco meses, incluiu 

interferência estrutural, troca de revestimentos, compra 

de mobiliário e execução de marcenaria. A segunda eta-

pa, após o nascimento do bebê, levou dois meses e foi 

reservada para a decoração de interiores.

O resultado é uma morada clara, agradável e har-

moniosa, com traçado simétrico e ambientes amplos e 

bem arejados.

Unificadas, as salas de TV, estar e jantar interligam-

-se com a copa e o terraço, criando uma grande área 

social quando desejado.

Em total simetria, 
as salas de estar 
interna e externa 
têm layout 
centralizado e 
alinhado. Na sala 
de estar (ao lado), a 
ampla estante com 
nichos valoriza os 
objetos decorativos 
e peças de herança 
da família
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A integração total, porém, não era a preferência do 

casal, que queria ter a opção de isolar a varanda e man-

ter a copa mais reservada para as refeições informais e 

diárias. A solução foi conservar o caixilho no terraço – 

permitindo sua abertura ou fechamento - e, para a copa, 

adotar painéis deslizantes, em madeira ripada, que além 

de funcionais agregam charme e personalidade.

Na decoração, a madeira freijó, predominante na mar-

cenaria, alterna-se com a laca fosca marrom e branca, 

Destaque da 
decoração, os painéis 
em madeira ripada 
trazem elegância e 
leveza e permitem 
isolar ou integrar a 
copa ao living
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Sofisticada e contemporânea, a sala de jantar (acima) tem mesa 
com base em mármore e tampo em vidro, cadeira em madeira 
(Brentwood) e um banco centralizado recostado sobre a grande 

parede de espelhos. Os pendentes (Lustres Yamamura) mais 
parecem esculturas. Mais reservado, o family room (abaixo) tem 
um aconchegante sofá estilo futon. Bem colorida, a tela traz cor 

e um toque de descontração ao ambiente
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Sesso & Dalanezi Arquitetura + Design  
Marcello Sesso e Débora Dalanezi 
T.: (11) 3542-3380 
sessoedalanezi.com.br

projeto

imprimindo leveza nos contrastes. A escolha dos mobi-

liários evidencia a mescla de materiais, como a madeira 

e a palha natural no banco, o linho nos sofás, o croma-

do e o mármore marrom imperial na mesa de centro 

e a laca no painel da TV. O piso, em madeira cumaru 

cortada em taco palito, auxilia no conforto térmico do 

apartamento e equilibra sensitiva e visualmente a tem-

peratura da residência.

Ao lado, o estar da varanda 
dialoga com o ambiente 

interno e conta com 
poltronas, mesa de centro, 
sofá e seat garden. Sereno 

e tranquilo, o quarto do 
casal (abaixo) tem contraste 

sutil de tons café e branco 
na marcenaria (Movelaria 

Paulista). Detalhes como o 
abajur (Lustreco) conferem 

delicadeza e elegância
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A utilização do espaço, o perfil do cliente e o estilo 

da ambientação são extremamente importantes na hora 

de planejar o uso da luz e devem ser levados em consi-

deração desde o início da reforma.

“Um dos erros que noto com frequência é quanti-

ficar e determinar as luminárias aleatoriamente, sem 

qualquer relação com os objetos e as necessidades bá-

sicas de luminosidade”, conta a arquiteta e especialista 

em luminotécnica, Neide Senzi.

A quantidade e o tipo de iluminação são determinan-

tes para a funcionalidade de cada cômodo. Tanto o ex-

cesso quanto a falta de luz causam desconforto visual e 

comprometem o aproveitamento para o qual o espaço 

foi pensado. 

“Alguns projetos exageram na quantidade de lâmpa-

das, o que significa não só gastos extras com materiais, 

como também um desperdício de energia. Outros, por 

sua vez, pecam pela falta, deixando o ambiente escuro e 

desconfortável”, avalia a arquiteta Érica Salguero.

Assinado pelo escritório Sesso & 
Dalanezi, este living que integra 
estar, TV e jantar faz uso de 
diferentes tipos de iluminação, 
que ajudam a conferir um ar 
jovem e despojado ao espaço

No ambiente de estar 
projetado pela arquiteta 
Érica Salguero, uma 
espécie de pórtico de 
madeira percorre todo o 
teto e recebe iluminação 
indireta e aconchegante. 
O abajur cria um clima 
mais intimista
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Despojado e 
dinâmico, o apê 
elaborado pelas 

arquitetas da 
Loft87 aposta no 

azul como cor 
principal, associado 

a outros tons, 
como o amarelo, o 

cinza e o mostarda. 
A cor surge com 

protagonismo 
no aparador de 

laca e no tapete 
geométrico que 

compõem o 
ambiente de estar

Clean, a cozinha 
projetada pela 

arquiteta Adriana 
Agostinho tem 

como destaque 
o acabamento 

em laca azul 
brilhante, que dá 

uma aparência 
mais high tech 
na composição 
com o inox dos 

eletrodomésticos

Lavabo com 
proposta criativa 
assinado pela 
dupla Iris 
Filomena e 
Marcos Vaz, tem 
bancada em dois 
níveis executada 
em quartzo azul, 
que acompanha 
a cor do papel de 
parede


