
ESTILO DO PROJETO
Contemporâneo de linhas retas e limpas, com predominância de tons neutros. 
Características que serviram de grande aliadas para o sucesso do projeto, em 
função da pouca metragem do apartamento, e que vieram ao encontro do gosto 
da moradora. O piso vinílico essence acácia, usado em todo o apartamento, 
trouxe o aconchego da madeira, em continuidade com a marcenaria, sem se 
tornar monótono. Pontos de cor e desenhos geométricos, vistos em objetos e 
azulejos, conferiram personalidade e descontração à proposta. 

Os sonhos da moradora deste apartamento de 10º andar, que fica no bairro 
Chácara das Pedras, em Porto Alegre (RS), foram preenchendo com exatidão 
cada ambiente do imóvel de 67,54m². A começar por um closet amplo e 
funcional, ela queria também uma décor bem contemporânea e de linhas 
retas. Dois pedidos atendidos com precisão pela arquiteta Aline Dal’Pizzol, que 
assina o projeto de interiores da residência, entregue nova pela construtora, e 
o mobiliário sob medida. “Como a proprietária mora sozinha, seu desejo era 
ter um supercloset. Para isso, foi utilizado um dormitório inteiro. Fizemos um 
armário em L para roupas em cabideiros e prateleiras; uma sapateira vertical, 
com altura das prateleiras programadas conforme os pares existentes; nichos 
para bolsas; e, aproveitando a iluminação natural, uma bancada com gavetas 
e bancada para maquiagem”, detalha Aline. Ali, itens mais clássicos como 
cadeira, tapete e lustre caracterizam a proposta de um closet feminino. O 
mesmo cuidado com conforto e beleza foi tomado com a suíte e o banheiro, 
que evidenciam os tons leves e neutros dos acabamentos. Se nas áreas íntimas 
as soluções atenderam às expectativas em praticidade e visual, no setor social 
não foi diferente. A integração faz o layout ganhar em amplitude, graças também 
à combinação de dois padrões amadeirados, usados em toda a marcenaria, 
o chamois e o elmo suíço, e à aplicação de espelhos.

ALINE DAL’PIZZOL arquiteta
POR VIVIANE FREITAS   FOTOS MARCELO DONADUSSI

O painel continuo no padrão chamois reveste toda a parede entre sala e cozinha. Nele foi embutida a TV e uma bancada americana 
padrão elmo suíço, mesmo usado na churrasqueira. Na cozinha, abaixo, parede revestida com azulejos rabat lilás e bancada de 
quartzo branco, pedra também usada na cuba esculpida do banheiro social, que ganhou ares de lavabo graças ao painel ripado 
sobre vidro. Na página esquerda, detalhes do estar, com sofá de linho Cubo e tapete kilim; mesa lateral Cone e luminária Tripod.

CE
DI

DA

38   Anuário Visual&Design38   Anuário Visual&Design



PERFIL
Formada em 2006 pela PUC/RS, Aline Dal’Pizzol tem escritório próprio desde 2008, em 
Porto Alegre. Durante e após sua graduação, trabalhou em renomados escritórios da capital 
gaúcha, onde adquiriu experiência em projetos de interiores residenciais. Convicta de sua 
missão como profissional, Aline busca referências para enriquecimento de seu trabalho em 
viagens, palestras de atualização, publicações e visitas a mostras e feiras. “Ver o sonho de 
cada cliente, conhecer os gostos, paixões e estilo de vida de quem me procura faz parte 
de todo o processo, que determina a essência de cada projeto e é meu grande desafio. 
Desafio este que me dá cada vez mais energia e vontade de criar projetos que tenham alma 
e personalidade”, declara. Para ela, a arquitetura de interiores atua como um aliado ao bem-
estar das pessoas. “Às vezes, frequentamos espaços onde nos sentimos fora de contexto e 
outros onde temos a sensação de um aconchego incrível e isso é fascinante, pois, através 
da arquitetura, conseguimos proporcionar variadas sensações”, afirma, completando: 
a arquitetura, com suas diversas técnicas, proporciona a otimização do potencial dos 
ambientes, valorizando áreas de convívio, possibilitando funcionalidade, texturas e cores. 

PRINCIPAIS PARCEIROS
Contemporânea mobiliário solto 
Expresso do Oriente tapetes da sala, suíte e 
closet
Luminare luminárias de embutir e decorativas 
Exclusive Decorações cortinas e persianas
Manjabosco Decor papéis de parede 
Ladrilhart louças, metais, acessórios de banheiro 
e azulejos da cozinha e do banheiro da suíte
Espaço do Piso piso vinílico 
Braun Móveis toda a marcenaria, vidros e 
espelhos
Pedraria Ivoti tampos de cozinha, lavanderia e 
banheiro

Para o jantar, conjunto e mesa Dublin 
de madeira, laca e vidro e cadeiras em 
linho Spin. Sobre o conjunto, pendente 
Stella. Tela de Renato Filomena. Na pá-
gina esquerda, a suíte máster foi estra-
tegicamente planejada e, mesmo com 
metragem reduzida, recebeu um banco 
aos pés da cama e uma bancada de vi-
dro para estudos. Pendentes de cobre, 
cadeira Compass e persiana double 
vision. O closet recebeu papel de pare-
de rosé, que se destaca na marcenaria 
branca. Gavetas com visor de vidro, um 
grande espelho com boa iluminação e 
nichos para produtos de beleza com-
pletam o ambiente funcional. 
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