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Decoração Elegante de Salas 

Decoração de uma sala – como pode fazê-la e torná-la mais atractiva? 

Apresentamos algumas #ideias de decoração de sala que irá inspirar e ajudar a criar uma sala 

de estar e de jantar mais elegante, confortável, e espaçosa, para comer as refeições, para 

poder descansar, assistir televisão ou receber amigos e familiares com toda tranquilidade e 

conforto. 

 

I- Ideia de decoração de salas comuns 

Uma das formas mais habituais de obter maior dimensão possível numa casa com uma sala 

pequena é através da união de espaços. Por exemplo, em vez de ter uma cozinha e uma #sala 

de jantar, pode ter ambos num espaço mais amplo. Ou então, em vez de ter uma sala de estar 

e uma sala de jantar, pode ter uma área maior, onde se junta ambas as vertentes. Contudo, 

para que esta solução resulte, são necessários ter alguns cuidados. Conheça aqui algumas 

dicas de decoração de salas comuns, e ainda, confira várias ideias e projectos. 

Ao conjugar espaços e uni-los em salas comuns, é importante ter alguns cuidados, de forma a 

criar áreas equilibradas, confortáveis e esteticamente elegantes. Conheça assim algumas ideias 

de decoração de salas comuns. 

 

II- Possuir previamente um esboço 

O #mobiliário disposto nas salas comuns deve ser cuidadosamente arquitectado, de forma a 

criar um espaço amplo coerente e com o mesmo estilo. Se tem uma sala de jantar e uma sala 
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de estar lado a lado, estas devem dar a sensação de serem duas áreas de um mesmo espaço. 

Assim, para haver continuidade e harmonia, os estilos devem ser idênticos. Você apenas tem 

de escolher qual o estilo que mais gosta e que quer na sua casa, e decorar as salas comuns da 

mesma forma. Não tem de ser necessariamente tudo igual, mas tudo deve combinar bem. Só 

assim é que conseguirá uma decoração de salas comuns equilibrada e esteticamente 

agradável. 

A escolha da #cor das paredes dos espaços a decorar é muito importante para um ambiente 

confortável e equilibrado. As melhores cores para as paredes de uma sala de estar pequena, 

com certeza são as cores claras e neutras, pois elas abrirão o espaço e deixarão o ambiente 

com aquela sensação de que é maior. Quando dizemos cores claras e neutras, a primeira coisa 

que vem na sua cabeça é a cor branca, não é ? Mas nem sempre é assim. 

Ora vejamos, não precisamos usar obrigatoriamente a cor branca tradicional, pois existem 

várias outras cores que são claras e neutras, gerando amplitude ao ambiente combinando com 

praticamente tudo, por exemplo: 

 Bege claro 

 Salmão claro 

 Marrom claro 

 Cinza claro 

 Castanho claro 

 Branco gelo 

 Entre outras 

Uma ideia importante é também lembrar-se de anotar todas as medidas antes de ir às 

compras. É de extrema importância que meça as paredes e qualquer outro espaço disponível 

que queira decorar antes de sair às compras. Meça e anote as medidas, e se você for comprar 

pela internet, confirme as medidas do item entrando em contacto com o site ou fabricante. Se 

for comprar os mobiliários e objectos de decoração a uma loja, leve um caderno de papel com 

as medidas e uma fita métrica para escolher a peça ideal com cuidado e tranquilidade. 

 

III- Mobiliário e objectos dispersos 

Além disso, o planejamento das salas comuns é também importante para que o espaço seja 

aproveitado da melhor forma, não prejudicando a circulação das pessoas. Para qualquer 
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espaço ser confortável, deve permitir a fluidez de movimentos. Ou seja, deve permitir que 

várias pessoas se desloquem ao mesmo tempo, sem existir dificuldades. Para isso, é 

importante deixar bastante espaço entre os vários móveis, para que pelo menos duas pessoas 

possam passar ao mesmo tempo e ninguém ande a dar pontapés acidentais em mesas ou 

cadeiras. 

Prefira um #sofá com linhas rectas, menos profundidade, com uma cor lisa e neutra. Móveis 

com linhas rectas são mais simples e limpas, por isso é uma óptima opção para decoração de 

salas de estar pequenas. Sofás menos profundos ajudam a ganhar espaço quando se trata de 

ambientes pequenos. E móveis com cores lisas e neutras são as melhores opções para 

ambientes pequenos, pois não sobrecarregam o ambiente, e o melhor, combinam com tudo. 

#Sofás de 2 e 3 lugares ficam muito bem em salas de tamanho médio e grande, mas não é a 

melhor opção para decorar uma sala de estar pequena, pois ocupam bastante espaço e na 

maioria dos casos dificultam a circulação de pessoas. A solução mais adequada é optar por 

apenas um sofá, e se precisar de mais acentos, use algumas peças soltas tais como poltronas, 

cadeirões, cadeiras ou puffs. 

Salas de estar pequenas não devem possuir móveis escuros, por que eles deixarão o ambiente 

mais pesado e fechado, e dará a sensação que o ambiente é ainda menor do que o normal. Por 

isso, vale sempre lembrar que cores e tons mais claros são óptimos para ambientes pequenos, 

pois gera claridade e amplitude ao espaço a decorar. 
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IV- Truques de Decoração para criar a ideia de amplitude nos espaços pequenos 

 

A- Espelhos 

Utilizar #espelho na parede é um grande truque de decoração para ampliar ambientes 

pequenos, ele ajuda a propagar a luz pelo ambiente, ajuda na sensação de amplitude e é um 

belo item de decoração.  

Pode colocar um grande espelho, com uma moldura glamourosa, na parede da sala ou colocar 

vários espelhos ao lado um do outro, formando um conjunto, que também fica esmerado. 

Deve ter cuidado para que o espelho não reflita uma vista desconfortável como, banheiro, 

lavandaria, cozinha, ou alguma parte da sua sala de estar que não seja tão atraente. 

Se tiver um espaço vazio muito grande na parede da sua sala de estar, preencha com um 

quadro, uma tela ou uma obra de arte de estilo abstrato. Certamente ficará esplenderoso. 

 

B- Cortinados 

Com relação aos #cortinados, opte por um tratamento mais simples nas janelas, escolha 

modelos em tecidos mais leves e soltos como seda, renda de algodão, linho ou transparências. 

Prefira cortinados sem quaisquer estampas chamativas e cortinados em tons mais claros e 

suaves para iluminar a sala. Em ambientes pequenos é melhor evitar cortinados com muito 

floreados e objectos, pois trazem muita informação para as paredes. 

 

C- Tapetes 

Prefira #tapetes em tons claros, sem muitas estampas e desenhos de cor forte, para iluminar o 

ambiente e dar sensação de amplitude. 

Na escolha do tamanho do tapete, escolha um tapete proporcional ao espaço da sala, de modo 

que não precise ficar nenhuma parte do tapete em baixo de algum móvel, ou se for ficar, que 

fique apenas uma pequena parte para não sufocar o espaço e ficar mais fácil para fazer 

manutenção (limpeza) do ambiente. 
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D- Tetos 

Para dar amplitude, fuja de forros com sancas ou muitos detalhes sofisticados. Prefira um 

trabalho de forro em alvenaria, gesso, pvc ou madeira mais simples e limpo. Aposte sempre 

em cores neutras e claras para o #teto, como branco, por exemplo, pois isso ajudará bastante 

na sensação de amplitude. 

 

E- Vasos decorativos 

Escolha um belo #vaso moderno, com uma cor forte e contrastante, assim quebrará a 

monotonia do ambiente e deixará com um ar mais sofisticado. 

 

F- Almofadas 

Umas das melhores ideias para decorar sem medo uma sala de estar mesmo que pequena são 

as #almofadas, elas trazem conforto, são óptimos ideias de decoração e podem ser trocadas 

sempre que quiser, sem gastar muito dinheiro. 

Se a decoração da sua sala está neutra, o sofá e as poltronas também, use almofadas com 

cores mais vivas e estampas chamativas para alegrar o ambiente e deixar mais convidativo. 

 



 

6 

G- Detalhes em metal 

#Detalhes em metal, em talha dourada ou em talha prateada como objetos de decoração, 

móveis com pernas de metal e molduras de quadros de metal espelhado, darão ao ambiente 

um ar sofisticado, único, e ajudarão a dar amplitude ao ambiente como um todo. 

 

 

 

H- Iluminação 

A #iluminação de um ambiente é muito importante na decoração e composição de um 

espaço, ainda mais se tratando de espaços pequenos como uma sala de estar pequena. 

O espaço deve estar bem iluminado para ganhar amplitude, para isso use sempre iluminação 

difusa (iluminação principal), aquela que ilumina o ambiente por inteiro, mas use também 

iluminação dirigida como arandelas, abajur, chão, iluminação embutida na parede, móveis ou 

forro para criar cenas, destacar uma obra de arte, um objecto ou um canto da sala. 

Prefira um modelo de candeeiro mais moderno, simples e pequeno para ser a iluminação 

principal do ambiente, assim deixará o ambiente com aspecto que é maior e com mais beleza. 
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I- Luz Natural 

Sempre que a #luz natural entre na sala, abra os estoros e corra as cortinados para que o Sol 

entre e invada a sala, pois ela ajudará a iluminar o ambiente durante o dia e também ajudará a 

deixar o espaço mais fresco e arejado. 

 

 

Finalizando, como podemos ver, existem várias ideias para decoração de salas que pode 

projetar e colocar em prática de forma simples na sua casa para criar um ambiente muito mais 

amplo, elegante e confortável para sí e para a sua família. 

Escolha as ideias que mais se encaixam às suas expectativas e necessidades, faça um 

planejamento com calma e vá implementando aos poucos na decoração da sua sala de estar, 

se assim fizer, conseguirá um óptimo resultado no final. Seja criativo e dê mais originalidade à 

sua casa. 

 


