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PARA QUEM NÃO É 
MAIS CRIANÇA
Os quartos das adolescentes expressam o 
melhor do street art style de forma única
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U
ma mesma planta baixa somada 
à personalidade resultou em dois 
projetos de dormitórios para ir-

mãos: um menino de 1 ano, e uma menina 
de de 3. Em uma residência do bairro Cristal, 
em Porto Alegre, cada um dos quartos tinha 
9,5 m² e foram projetados visando individu-
alidade e conforto.

“Os quartos foram pensados para refletir 
o mundo da criança, ser seu cantinho, onde 
poderiam  brincar com sossego e, ao mesmo 
tempo, ser um lugar organizado que facilitas-
se na hora da organização”, conta a arquiteta 
Aline Dal’Pizol, que assina os projetos.

Os dois espaços ganharam piso vinílico pa-
ra facilitar o brincar e dar conforto térmico pa-
ra os pequenos habitantes dos dormitórios.

O quarto da criança de 3 anos tem a base da decoração 
nas cores branca e rosa, tanto nos móveis quanto no enxoval. 
“Utilizamos a marcenaria branca com alguns detalhes em la-
ca brilho na cor rosa, e isso deu um toque mais que especial. 
O papel de parede utilizado traz a estampa pied de poule, um 
clássico que remete a aura feminina”, conta a arquiteta, que 
sinaliza os papeis de parede como um recurso simples para 
complementar a decoração de um quarto infantil.

“Utilizamos uma mini cama com um painel com nichos 
que hospedam bichinhos de pelúcia em material hipoalergê-
nico e prezamos pela harmonia de tons entre eles, o que fez 
um lindo pano de fundo para o quarto”, conta Aline.

O móvel multiuso que se destaca no projeto abriga televi-
são, mesa retrátil, além de um mini camarim e que também 
reproduz um pequeno palco.  “O ‘palquinho’ tem um grande 
espelho e nichos para acessórios para que a criança possa dan-
çar e brincar a vontade com as fantasias que ficam expostas 
em um carrinho com arara e rodízios”, explica a arquiteta.

DORMITÓRIOS INFANTIS 
COM PERSONALIDADE
OS IRMÃOS GANHARAM QUARTOS 
ÚNICOS E FUNCIONAIS; PROJETO 
PARTIU DE PLANTAS IGUAIS
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“Para este quartinho utilizamos marcenaria sawcut com um 
padrão bem neutro e pincelamos alguns toques de azul e ver-
de em laca brilho. Uma ótima dica para quem quer investir em 
uma base mais neutra, ou porque não está seguro para optar por 
alguma cor ou por medo de enjoar, é pontuar nos detalhes”, in-
dica Aline.

No ambiente, papel de parede e berço aparecem com apre-
sentação em cinza. Um painel iluminado com nichos para brin-
quedos faz as vezes de cabeceira para o berço, enquanto o armá-
rio com portas em espelho e o espelho junto ao painel iluminado 
dão efeito de continuidade e amplitude para o espaço.

“Criamos um móvel super funcional, onde temos a televisão, 
além de um grande tampo com duas alturas, gavetas, caixas para 
brinquedos e prateleiras – que são ótimos para acomodar itens 
de organização, brinquedos ou porta livros”, finaliza.

 



   
 


        


