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¬ RENATA ABRITTA

¬A sala de jantar é o espa-
ço próprio para almoços e
jantares em família ou en-
tre amigos. Porém, se anti-
gamente ela era bem espa-
çosa, hoje em dia esse cômo-
do tem tamanho reduzido.
“Além de não ser mais um
hábito comum sentar-se à
mesa devido à falta de tem-
po, os apartamentos estão
cada vez menores, deixan-
do esse ambiente quase em
extinção”, explica a desig-
ner de interiores Roberta
Cavina.

Diante da nova realida-
de de grande parte dos imó-
veis, a dica é deixar o espa-
ço aconchegante, funcional
e convidativo ao mesmo
tempo. “O primeiro passo é
ter os pés no chão. Não
adianta querer ter todos os
mobiliários se não há espa-
ço suficiente para isso. A sa-
la de jantar é um ambiente
de grande circulação, não
se pode obstruir as passa-
gens, portanto, atenção às
medidas disponíveis, pois
deve haver folga na distân-

cia entre um móvel e ou-
tro”, afirma Roberta.

Segundo o arquiteto Jú-
nior Piacesi, o planejamen-
to da sala de jantar deve ser
feito de forma a existir har-
monia entre o tamanho do
espaço e as dimensões da
mesa escolhida. “Tem que
analisar qual o tipo de mesa
que ficaria interessante den-
tro da possibilidade, se será
redonda, oval, retangular
ou quadrada, para buscar o
melhor aproveitamento”,
afirma.

Na falta de uma mesa
bem adaptada ao espaço do
apartamento, a solução po-
de ser encomendar. “Uma
opção é fazer mesas sob me-
dida. Além de conseguir es-
colher diversos materiais, o
móvel ficará planejado para
o seu espaço, dando tam-
bém a oportunidade de
agregar outros mobiliários,
como aparador, armário
etc”, analisa Roberta.

DICAS. Piacesi frisa que o fa-
to de uma mesa ter seis luga-
res, por exemplo, não signi-

fica que somente seis pes-
soas poderão ser convida-
das para o encontro gastro-
nômico. “É possível fazer
bancadas mais altas próxi-
mas à mesa para servir mais
pessoas nesse mesmo espa-
ço”, explica.

Outras sugestões do ar-
quiteto são para proporcio-
nar um clima prazeroso.
“Pensar na sonorização,
principalmente no caso dos
cômodos integrados com a
sala de estar, cria um clima
delicioso. Uma iluminação
diferente para o dia a dia e
outra para a hora do jantar
também tem sido muito soli-
citada pelos clientes ”, desta-
ca Piacesi.

DÉCOR. Para compor a sala,
Roberta indica o uso de es-
pelhos, papéis de parede e
de tapetes. “Esses itens aju-
dam a demarcar o ambien-
te, deixando-o mais acon-
chegante, diversificando-o
dos demais espaços e, ao
mesmo tempo, dando im-
portância à decoração”, con-
clui.
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Profissionais dão dicas e sugestões que contribuem para tornar este ambiente ainda mais convidativo

Redonda. A mesa com este formato foi utilizada neste projeto criado para um jovem solteiro que
pretendia receber amigos em casa; design convida ao diálogo de todos que sentam ao seu redor

Singular. O espaço ganhou um toque supercontemporâneo com a utilização de um tipo de mesa em
formato retangular e com design singular, o que garantiu requinte e visual diferenciado ao ambiente

Para acompanhar todos os passos do anfitrião desta casa no
preparo da comida, a mesa de jantar foi acoplada ao coocktop

Sóbria e elegante, a mesa quadrada com tampo de vidro abriga
com mais conforto a grande família proprietária dessa morada

Para proporcionar funcionalidade e sensação de amplitude, o arqui-
teto Júnior Piacesi integrou a cozinha e as salas de estar e de jantar

Madeira. Neste espaço com vista, a grande mesa feita em madeira de demolição, que abriga até oito
pessoas, faz um contraponto com as cadeiras contemporâneas do design Guto Índio da Costa
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Soluções de decoração para
valorizar sua sala de jantar
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