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Projeto, Duda Senna; berço, acervo da família; cama, guarda-roupa, 
escrivaninha retrátil, painel com nichos e prateleiras, Marcenaria Ramos 

Araújo; cortina, Sol & Art; adesivo de parede, AK Adesivos; almofadas 
de tricô, Tri.co Decór; almofada de nuvem, Lorena Canals; banco, 
almofadas de nó, quadros, bandeirolas e enfeites, Coisas da Dóris.

A família cresceu e o novo quarto precisava oferecer funcionalidade para a ma-
mãe e conforto para a caçula Chiara e seu irmãozinho Marcello, de três anos. 
Assinado pela arquiteta Duna Senna, o projeto tem como base as cores branca 
e cinza-clarinho. As portas do guarda-roupa foram substituídas por um modelo 
de correr e revestidas de espelho, para aumentar a sensação de amplitude; e 
o adesivo, aplicado em partes das paredes, tem estampa geométrica discreta. 
A cama, feita sob medida, conta com cama auxiliar na parte inferior e gavetão 
para brinquedos. Na cabeceira do berço, o painel de marcenaria inclui prate-
leiras, nichos fechados com acabamento madeirado e suporte para TV. O en-
xoval coordenado ganhou detalhes personalizados para cada criança. No ber-
ço, rolinhos de tricô e colcha com maxipoás na cor rosa. Para o mais velho, as 
almofadas são de formatos variados e exploram as cores cinza, branca e azul.

Graça sob medida!

A escrivaninha retrátil, acompanhada de 
banquinho, é perfeita para as atividades 

do irmãozinho mais velho. Quando 
fechada, o móvel garante boa circulação 

e mais espaço para brincadeiras
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Quarto de 
boneca!

Projeto, Ellen Silveira e Dino Vasconcelos/ WVS 
Arquitetura e Interiores; cama, enxoval e kit de 
cama, Ri-Pô-Pi; marcenaria, Definitiva Móveis; 
mesa para desenho, Quartos Etc; cortina, Nani 

Chinellato; tecidos, Entreposto; papel de parede, 
Celina Dias; luminária, Coisas da Doris.

Aos três anos de idade, Paloma deixou o antigo quar-
to de bebê para a irmãzinha caçula, que está a cami-
nho, e ganhou um ambiente completamente novo, 
desenhado no antigo dormitório de hóspedes e pen-
sado de acordo com as preferências e necessidades 
da garotinha. No mobiliário, a cama com formato de 
casinha e acabamento de laca rosa é o grande desta-
que, assim como a iluminação de fibra ótica, que imita 
um céu estrelado, e garante uma atmosfera lúdica e 
aconchegante. O painel com suporte para TV e a me-
sinha para desenhar, acompanhada de minicadeiras 
de acrílico, combinam perfeitamente e são comple-
mentados pelas prateleiras e estante com nichos, fei-
ta sob medida. O papel de parede com estampa ge-
ométrica traz um toque de cor, enquanto o enxoval, 
feito com tecidos de algodão, privilegia o tom suave 
do off-white e os acabamentos delicados, como ner-
vuras, apliques de tecido rosa-claro e bordadinhos.
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Feita de madeira maciça e acabamento de laca 
rosa, a cama com formato de casinha tem 

uma graciosa janela com floreira. No enxoval, 
os apliques de coração nas almofadas 
exaltam o romantismo da composição
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