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ESPECIAL  
FESTAS  

IDEIAS PARA CHÁ 
REVELAÇÃO, MESAS 

DE MATERNIDADE, 
MESVERSÁRIO, FESTAS DE 

UM ANO E DO PIJAMA 

QUARTOS ROMÂNTICOS,

BOOK GESTANTE: APRENDA COMO GARANTIR LINDAS FOTOS

ENXOVAL, MÓVEIS E ACESSÓRIOS INCRÍVEIS

MODERNOS E DIFERENTES



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

Quando a mamãe e o papai descobriram que Nicolas estava chegando, não tiveram dúvida: de-
cidiram que a decoração seria inspirada na inesquecível história de “O Pequeno Príncipe”. Além 
disso, queriam que a releitura aparecesse de uma maneira discreta e atemporal. Para concretizar 
esses desejos, contaram com o auxílio do escritório MAB3 Arquitetura. Juntos, decidiram trazer 
as cores da capa do livro para o espaço, proporcionando mais suavidade e aconchego. O papel 
com estampa geométrica foi aplicado em todas as paredes e exibe flechinhas de cores cinza, ama-
rela e azul-clarinha. A marcenaria sob medida englobou o guarda-roupas com portas de correr 
– para ganhar mais espaço de circulação no ambiente –, prateleira alta, que vai de um lado ao ou-
tro, e o lambri cinza-claro, que futuramente poderá fazer papel de cabeceira para a cama quando 
o garoto crescer. O berço tradicional, com grades fixas e retas, e a cômoda, de medidas reduzidas 
com área para cestos porta-objetos, têm acabamento de laca branca, garantindo ainda mais leve-
za à composição. A moderna poltrona de amamentação tem pés de madeira e estofado de sarja 
amarela. A cortina é de linho e o enxoval, customizado com tecidos de algodão com as cores do 
décor, inclui kit de berço com rolinhos de listras largas e almofadinhas lúdicas com formato de nó.

Sutil inspiração!

Projeto, MAB3 Arquitetura; berço, cômoda, kit de berço, Puro Amor; armário, Bontempo; 
mesa lateral, Lu Home; cortina, Emporium Cortinas; tapete, Nani Chinellato; luminária e 

prateleira, Marcenaria Marvelar; poltrona, Velha Bahia; colcha e almofadas, Casa Mineira; 
papel de parede, Etz Décor; enfeites, almofadas de nó e acessórios, Mamatuka.

O banheiro também recebeu intervenção. O 
gabinete de marcenaria faz referência às peças 
de Lego de tons amarelinho, cinza e azul. A 
toalha com personagem traz a temática para a 
composição e garante o toque lúdico ao décor
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Projeto, Caroline Fontoura, Danielle HajjarNahas e Marcela Dantas / 
Start Arquitetura; berço e cama, Quartos ETC; poltrona e trocador, Per 

Bambini; enxoval, Puro Amor; marcenaria, AWS Marcenaria; quadrinhos, 
Juliana Valle; móbile, bichinhos de crochê e enfeite de porta, Little Land.

O grande desafio de Caroline Fontoura, Danielle HajjarNahas e Marcela 
Dantas, da Start Arquitetura, foi colocar todos os desejos e necessidades 
dos papais de primeira viagem em um quartinho de 10 m². Tudo sem 
perder o charme e a funcionalidade fundamentais para esse momento 
tão especial: a chegada de Bernardo. A primeira aquisição da mamãe foi o 
papel de parede listradinho de tons de azul, que norteou toda a compo-
sição e foi complementado pelo rodameio branco e pela pintura de cor 
azul-seco na parte inferior. Para garantir leveza e aconchego, os móveis 
têm acabamento de laca branca e linhas retas, além de detalhes práticos 
e de otimização de espaço, como as abas laterais da cômoda, que podem 
ser fechadas sempre que necessário, e o baú, feito sob medida, que além 
de organizar os itens do bebê faz papel de criado-mudo e de apoio para 
a poltrona de amamentação. O enxoval confeccionado com tecidos de 
algodão ganhou base branca e detalhes bege para o kit de berço e almo-
fadas azul-jeans para a cama auxiliar. Já o móbile sobre o berço traz bichi-
nhos de crochê e o projeto luminotécnico inclui pendente com dimmer, 
fita de LED no cortineiro e spots embutidos próximo ao guarda-roupas.

Menos é  
sempre mais!

projetos baby
Texto: Laura de Biagio • Fotos: Mariana Orsi/Divulgação
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Projeto, ACF Arquitetura; marcenaria, Santa Cruz; 
almofadas e mantas, Tricô Déor; quadros, Urban Arts; 

paredes, tinta Suvinil cor Papel Marchê.

PROJETOS KIDS
Texto: Raquel Gama • Fotos: Divulgação / Mariana Orsi

Tudo no  
lugar!

O quarto divido pelos irmãos Guilherme, de 8 anos, e Henrique, de 7 anos, 
precisava ter um local para estudo, bastante espaço para guardar brinque-
dos e uma cama extra para receber amigos. Com essas diretrizes, a equipe 
a ACF Arquitetura elaborou todo o projeto com móveis sob medida. A 
madeira Freijó foi escolhida para a confecção das camas e dos armários 
superiores, que ganharam acabamento degradê de laca cinza, e bancada 
de estudos de fórmica cinza, para os garotos poderem desenhar, brincar e 
estudar sem preocupação com riscos e arranhões no móvel. A sapateira 
estilo nicho, feita embaixo da cama logo na entrada do quarto; os baús 
entre as camas – que formam uma pequena cabeceira e são perfeitos para 
guardar brinquedos, almofadas e bichinhos, assim como as gavetas embai-
xo da cama, e o nicho que serve como apoio para garrafinha de água, reló-
gio e celular, ajudam as crianças na hora de organizar o quarto. Já as gavetas 
na espessura da bancada de estudos acomodam todo o material escolar.
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