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No living, a solução para tirar partido de um recuo entre o estar e a 
circulação foi desenhar um painel-armário multiuso sob medida, que 
resolve um dos problemas mais constantes nos imóveis novos: falta de 
espaço. No living, o painel amadeirado serve de base para a TV
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No living, o uso estratégico de 
espelhos – no pilar e sobre o painel 
da TV – contribui para proporcionar 
mais fluidez e amplitude ao espaço 

de convívio social e íntimo

Com 3,35 metros 
quadrados, a 
circulação que leva 
à área íntima era 
uma tela em branco 
para a arquiteta 
e moradora. Para 
deixar o corredor 
mais atrativo, 
o objetivo foi 
transformar o 
espaço de passagem 
em uma galeria 
fotográfica em 
constante mudança

“Como amamos 
fotografia, o objetivo 

foi deixar isso à mostra 
de maneira divertida 

para as visitas. 
Quando os amigos nos 
visitam, todos param e 

contemplam por alguns 
instantes as imagens 

selecionadas para aquele 
momento específico”, 

diz a proprietária

Com a cozinha integrada, 
a meta foi manter os 
revestimentos originais. 
Sobre a cerâmica branca 
da parede e a pedra em 
granito cinza da bancada, a 
escolha foi por marcenaria 
clara e eletrodomésticos em 
aço escovado. A bossa do 
ambiente funcional fica por 
conta da personalização com 
adesivos vinílicos (detalhe)
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U
m lar em constante atua-
lização. Este foi o mote do 
projeto de interiores reali-
zado pela arquiteta Aline 
Dal' Pizzol no apartamen-

to que ela divide com o marido. 
No início da vida em comum, o jo-

vem casal de proprietários sonhou 
com um imóvel prático e funcional, 
sem que a reforma exigisse um inves-
timento financeiro elevado. Além dis-
so, o desejo era por uma ambientação 
clean, que recebesse com harmonia 
novos elementos com o tempo e acom-
panhasse o momento dos moradores, 
sem parecer uma decoração estanque, 
que não muda por anos a fio. 

– Queremos incluir novidades ao 
longo do tempo e mudar cores e re-
vestimentos com o passar dos anos, 

se esse for o caso, e, assim, mudar 
a ambientação de maneira rápida 
– explica a arquiteta. 

Cozinha integrou-se
 ao living e à sacada

Já na largada, o apartamento novo 
de dois dormitórios passou por uma 
transformação: a cozinha foi integra-
da ao living, assim como a sacada, 
que foi fechada e teve o piso todo ni-
velado e unificado com a aplicação 
de porcelanato bege. Com a reforma, 
o novo estar integrado atingiu 30,71 
metros quadrados totais.  

– Essa foi a ideia: como ficou, a 
casa está mostrando a nossa perso-
nalidade. Queremos que a nossa casa 
tenha sempre a nossa cara – conclui.
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Projeto enxuto e com soluções 
personalizadas adapta apartamento  
que arquiteta divide com o marido

Íntimo e pessoal


