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5 MANEIRAS DE 
INTEGRAR VARANDA 

E SALA
Dicas e sugestões dos nossos arquitetos para transformar sua casa!

Luxo é ter na 
sua casa aquilo 
que te deixa 
feliz.
arquiteto Isay Weinfeld 

Varandas e sacadas complementam os 

ambientes e podem ampliar espaços 

quando bem planejadas. 

Veja 5 maneiras de integração à sala ou 

living do seu apartamento e mude sem 

medo de errar!  
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ANTES DE EXECUTAR É 
PRECISO PLANEJAR

Porquê integrar? Quais as vantagens e desvantagens?

Quais
aspectos 
considerar ao 
definir a 
integração?

É importante que o proprietário considere a 

finalidade e o uso que será destinado o espaço ao 

integrar os ambientes. Por exemplo a ampliação 

da sala ou a transformação em uma cozinha 

gourmet exigem aspectos diferenciados em uso e 

manutenção, que por sua vez acarretam layout, 

materiais e revestimentos adequados para cada 

função. 

As dimensões existentes também são relevantes 

para tal mudança, ou seja, deve-se verificar se a 

reforma terá alteração significativa dos espaços 

em relação ao projeto original. Por vezes uma 

varanda com formato irregular pode não trazer a 

amplitude e circulação desejados no ambiente. 

Vale lembrar que qualquer tipo de reforma e 

quebras de paredes deve ter ART/RRT do 

responsável técnico. 

O auxílio e o acompanhamento do arquiteto responsável é indispensável para o 
planejamento do projeto e para a execução da obra com segurança e sucesso.

FUNCIONALIDADE

DIMENSIONAMENTO
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Você e sua casa em sintonia.

Quais as 
vantagens?

E as 
desvantagens?
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A principal vantagem na integração da varanda 

com a sala de jantar ou estar é a ampliação do 

ambiente. Apartamentos pequenos ou grandes 

ganham mais espaço e conforto para interagir 

com amigos e familiares em um ambiente único. 

AMPLITUDE

A retirada da parede que separa sala e sacada 

permite que a luminosidade natural permeie o 

apartamento com maior incidência. 

I LUMINAÇÃO

Outra grande vantagem é a valorização da 

paisagem. Quando se tem uma vista que merece 

ser admirada, a integração é muito bem-vinda!

VISTA

Ao fechar a sacada automaticamente perde-se o 

sentido de contato direto com a área externa, se 

essa é uma prioridade, é necessário avaliar melhor 

a mudança. 

ÁREA  EXTERNA

Quando não existe planejamento existem 

grandes chances de erros. O uso de vidros 

inadequados pode deixar o ambiente quente 

como uma estufa. Para uma varanda gourmet é 

válido salientar que é aconselhável o uso da coifa 

para purificação do ar quando a reforma incluir o 

fogão próximo da sala ou living.
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ATENÇÃO !



Um espaço do seu jeito.

É permitido?
Todo condomínio residencial possui o regimento 

interno. A fachada do prédio comumente é 

preservada a fim de não haverem alterações na 

arquitetura. Quando permitido o fechamento das 

sacadas exige regras de padronização quanto às 

especificações dos materiais, tipos, qualidade, cor 

do vidro e dos perfis metálicos aceitos.

Como fechar 
a sacada?

Hoje existem empresas especializadas em 

fechamento de sacadas. O envidraçamento é feito 

através da instalação de vidros modulares em 

sistema de abertura independente com módulos 

deslizantes (conhecido também como tipo keiki). 

Os vidros devem ser tratados e ter proteção 

contra raios solares e isolamento acústico para 

melhor conforto no ambiente.

É seguro?
É importante que sejam feitas as vedações 

adequadas, utilização de estruturas metálicas 

certificadas e vidros laminados (de preferência 

duplos) para que seja garantida a segurança e a 

impermeabilização da sacadas contra ventos e 

chuva.  Além disso o ambiente que será integrado 

pode contar com móveis, eletrodomésticos e 

objetos que precisam de cuidados específicos. 

E a 
privacidade?

Para uma maior privacidade é feito o uso de 

persianas e cortinas em toda a extensão da 

sacada. A solução também traz maior conforto e 

proteção quando a incidência de sol é grande e o 

uso do ambiente é de longa permanência.
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DICAS DE INTEGRAÇÃO
5 maneiras de unir a varanda à sala

01 
Piso

Para maior unicidade e amplitude do espaço o 

uso do mesmo piso traz continuidade no 

ambiente. Ao nivelar o piso da sacada com o da 

sala opte por um único tipo de revestimento no 

chão, seja porcelanato ou madeira, essa escolha 

trará sensação de amplitude e permitirá a 

disposição de móveis de maneira mais livre. 

Quando no uso de tipo de pisos diferentes é 

importante que estejam no mesmo nível para 

minimizar a impressão de separação dos espaços.

O novo piso preferencialmente deve ter maior 

durabilidade, resistência e de baixa manutenção.

AMPLITUDE

RESISTÊNCIA
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02 
Iluminação

O efeito da iluminação tem poder transformador 

no ambiente. Para a integração entre varanda e 

sala ter maior sucesso e conforto é adequado 

reajustar e planejar novos pontos de luz de 

acordo com o layout definido, A nova iluminação, 

sempre que possível, pode ser feita no forro 

nivelado com o pé-direito da sala. Pode ser em 

forro de gesso ou madeira, ou até com a criação 

de painéis com iluminação indireta em fita de led 

ou spots que criam uma atmosfera aconchegante.

Como a luz do sol pode ter mais presença na 

sacadas, vale reforçar a proteção, o conforto e a 

segurança com o uso de persianas e/ou cortinas. 

FORRO

PROTEÇÃO
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03  
Acabamentos

Para completar a sensação de maior amplitude ao

integrar varanda e sala pode-se optar pelo uso de

pinturas, revestimentos e acabamentos 

semelhantes ou iguais nas paredes conduzindo o 

olhar para uma maior unicidade do espaço. Outra 

dica é o uso do mesmo rodapé em continuidade. 

Lembrando que essas sugestões não são regras e 

sim estratégias para a linguagem do ambiente ser 

entendida,  a criatividade e estilo pessoal levam a 

uma composição única.

Materiais adequados para uso em área externa 

tem maior resistência. Pinturas com tintas 

resistentes e de fácil manutenção também são 

uma boa pedida para área gourmet. 

REVESTIMENTOS

RESISTÊNCIA
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04  
Decoração

A decoração é o ponto importante para unir os 

ambientes. Construir um conceito de decór e 

seguir a paleta de cores é essencial para garantir a 

harmonização entre móveis, objetos, estofados, 

tecidos, quadros e adornos dos ambientes. Todos 

esses elementos de decoração, usados com 

moderação, agregam charme, beleza, 

personalidade e definem o estilo do morador. 

Procure combinar tons e texturas, use referências 

e não tenha medo de mudar!

Outra dica é usar móveis baixos próximos à janela 

para não bloquear a entrada de luz e sol. Dê 

preferência para móveis e tecidos de alta 

qualidade e resistentes ao sol, 

DECÓR

MOBIL IÁRIO
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05  
Jardim 
vertical

Para não perder o contato com a natureza é 

possível usar a sacada integrada para criar o 

espaço verde à sua maneira com vasos de chão, 

vasos de parede em prateleiras ou vasos 

suspensos no teto com plantas pendentes, Outra 

forma de trazer o jardim pra dentro de casa é criar 

um jardim vertical. Existem diversas espécies de 

meia-sombra e sombra que são plantas ideais 

para lugares que recebem apenas a luz indireta 

dos raios solares. 

Hoje os jardins verticais são muito usados, uma 

solução sustentável, bonita e natural. Existem 

empresas especializadas na implantação de 

sistemas de parede verde que contam com 

irrigação automática para mais praticidade.

NATUREZA

EXECUÇÃO

Imagem de Pinterest 



www.gramaarquitetura.com.br

Veja mais!
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As imagens da pesquisa foram extraídas do site  

www.pinterest.com - todos os direitos reservados. 

No perfil do escritório Grama Arquitetura você 

encontra mais inspirações incríveis na pasta: Sala 

e varanda integradas.

INSPIRAÇÕES
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