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A 
proposta da reforma era modernizar os 
ambientes existentes em um apartamen-
to do bairro Jardim Botânico, em Porto 

Alegre. “O casal disse que havia executado o projeto 
de marcenaria na época da compra do apartamen-
to, e, por pressa de se mudar, na época não pres-
tou bem atenção aos detalhes e atualmente muita 
coisa os desagrava”, conta Aline Dal’Pizzol, arqui-
teta que assina o projeto de reforma o apartamento 
– onde hoje o casal diz estar realizado.

Como um dos ambientes que pedem mais con-
forto e aconchego, a suíte do casal resultou em um 
verdadeiro recanto. “Aproveitamos a cabeceira que 
o casal já tinha no quarto, afastando-a um pouco 
da parede para que fosse possível utilizar alguns 
quadros apoiados. Trabalhamos com iluminação 
indireta na sanca existente e com pendente cobre 
acima do criado-mudo, quebrando um pouco a si-
metria do ambiente”, conta a arquiteta.

Os móveis ao lado da cama foram trocados por 
modelos mais baixos, para, segundo a arquiteta, 
ficaram mais harmônicos no ambiente. Já para o 
painel que fica em frente à cama, o móvel escolhi-
do tem prateleiras e basculantes com pouca pro-
fundidade, para não comprometer a circulação no 
espaço.

“Utilizamos papel de parede que se assemelha 
a um tecido linho cru, que deu toda a base para a 
decoração. O ambiente ficou suave, harmônico e 
muito mais iluminado”, finaliza Aline.
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Embora simples, o banheiro 
da suíte complementa ainda mais 
a praticidade do dormitório do 
casal, que tem tudo o que preci-
sa à mão na bancada que já era 
do ambiente. “Foi uma solicita-
ção dos clientes, então comple-
mentamos com um armário aéreo 
de duas portas com espelho que 
proporcionam um aproveitamen-
to interno para produtos de higie-
ne e beleza”, diz Aline.

As paredes ganharam reves-
timento com efeito volumétri-
co, proporcionando movimento 
para a composição – ele foi apli-
cado sobre o revestimento exis-
tente, evitando uma intervenção 
maior de obra. 
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