
Para receber Pedro, o caçula da família, o antigo quartinho cor-de-
-rosa, que pertenceu à irmãzinha, precisava ser completamente re-
modelado. A transformação ficou aos cuidados da arquiteta Duda 
Senna, que, junto com os papais, buscou inspiração na beleza do 
céu. A pintura artística com nuvens das paredes laterais dá o tom 
da decoração, que teve o mobiliário solto reposicionado, incluindo 
o berço com detalhes entalhados e cabeceira de palha natural e a 
poltrona de modelo clássico, feita de madeira de tom mel e estofada 
de linho bege. O enxoval clean é formado por peças de tecido de al-
godão e traz tricô nos rolinhos protetores e nas almofadas da cama. 
A atmosfera infantil é ressaltada pelos bichinhos de pelúcia, enfeites 
e quadrinhos lúdicos posicionados sobre a dupla de prateleiras.

Pedacinho  
do céu!

PROJETOS BABY

Projeto, Duda Senna; berço, cama, armário e poltrona, acervo 
da família; prateleira, Casa Mind; pintura artística, A Casinha; 

tapete e enfeites, Coisas da Doris, tecidos, JRJ Tecidos.
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Alegria, alegria !

Projeto, GF Projetos; berço, cômoda, prateleiras e nichos, marcenaria GF Projetos 
Marcenaria; cortina, Bela Ideia; poltrona, Artachos; papéis de parede, Wallcovering; kit 

de higiene e móbile, Uauá Baby; kit de berço, luminárias e enfeites, Coisas da Doris.

PROJETOS BABY
Texto: Laura de Biagio • Fotos: Mariana Orsi/Divulgação

Além de funcionalidade e conforto em um espaço de medidas 
reduzidas, a mamãe queria cor e descontração para o quarto de 
Pedro. Responsáveis por toda a concepção, os profissionais da GF 
Projetos apostaram nos móveis sob medida – para melhor apro-
veitamento. O berço de linhas retas é feito de madeira maciça 
de tom natural, assim como as prateleiras. A cômoda tem acaba-
mento de laca cinza e os nichos altos, quadrado e com formato 
de casinha, são vermelhos. A parede principal é coberta por papel 
de parede vibrante, com desenhos de aviões, enquanto as demais 
estampam maxipoás peroladas de cor off-white, o que imprime 
leveza ao conjunto. O enxoval explora traços geométricos por 
meio dos tecidos de algodão e dos detalhes de tricô. A poltrona 
de amamentação tem pés de madeira com pintura vermelha e 
estofado de suede azul-marinho. Ao lado, a mesinha com for-
mato de nuvem acomoda uma graciosa luminária de corujinha.
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