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NA HORA DE PLANEJAR O QUARTO DO SEU FILHO! 
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INTRODUÇÃO

E-book desenvolvido para auxiliar nas escolhas na hora de montar o quarto de bebê. O 
conteúdo foi elaborado a partir do questionamento de uma futura mãe que precisava de 
ajuda para montar o quarto da sua filha de forma otimizada e sem gastar muito. Minha 
maior preocupação no desenvolvimento deste material foi dar dicas para utilizar o orça-
mento de forma inteligente, para que não falte nada importante para os pais e o bebê.

Confira também o vídeo sobre o assunto: http://bit.ly/dicasquartodebebe
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1 – Criar uma lista de “prioridades” 
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É importante entender o que é mais importante para receber o bebê.

A) O que é imprescindível

Quando pensamos no que é mais impor-
tante para o quarto, devemos priorizar os 
espaços para dormir e trocar fraldas. 

1 - BERÇO
Pensando no conforto e na segurança 
do bebê, o berço deve ser escolhido de 
acordo com o espaço disponível no quar-
to. É possível pensar em berços que vão 
ter uma versatilidade e assim um uso 
prolongado. 

2 - TROCADOR
O espaço do trocador é onde estará tudo 
o que é necessário para trocar a fralda 
do bebê de forma sEgura e confortável 
para os pais e para a criança. Podemos 
optar por uma cômoda ou, em espaços 
menores, pode ser resolvido em conjunto 
com o berço,pois existem modelos que 
contam com as duas funções no mesmo 
móvel.
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B) Importante

Junto com os itens imprescindíveis, podemos pensar em elementos que são importan-
tes na composição do quarto, tendo em vista que, para se obter um melhor aproveita-
mento, o ideal é que tais objetos ou móveis sejam pensados para uso a longo prazo, 
acompanhando o crescimento do bebê.

2 - POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO
A poltrona é um item que tem a sua im-
portância no quarto para deixar mais con-
fortável o momento da amamentação, 
especialmente no início. Mas esse não 
é um item que será usado depois pela 
criança. Sendo assim, uma forma de tra-
balhar com ela de forma a ter um aprovei-
tamento futuro é imaginar outro cômodo 
que você possa levá-la, por exemplo um 
escritóio, um canto da sala ou do quarto 
dos pais. 

3 - MESA DE APOIO
Ao lado da poltrona é prático ter uma 
mesa lateral de apoio. O uso desta vai 
depender do espaço que o quarto tem.
Ela pode ser uma mesa de cabeceira ou 
uma mesa lateral mesmo, que também 
pode ir para outro ambiente depois. 

1 - ARMÁRIO
Se você optar pelo modelo planejado, o 
ideal é pensar em espaços para guardar 
as roupinha de forma prática e, mesmo 
depois que o bebê crescer, o móvel con-
tinue sendo funcional.Por se tratar de um 
investimento alto não vale a pena ser 
pensado para poucos anos de uso.
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1 - ILUMINAÇÃO 
O ideal quando pensamos na iluminação 
do quarto de bebê é poder pensar nela 
de forma que crie diferentes formas de 
iluminar o cômodo, com uma composi-
ção entre uma luz geral, uma luz focada 
onde será troca de fralda, e também uma 
luz mais fraca, preferencialmente indire-
ta, a qual os pais possam acender para 
atender o bebê durante a noite, sem que 
atrapalhe o sono do mesmo.

Colocamos este item como algo que 
pode ser feito depois pois é possível re-
solver com uma luz geral e abajur nos 
locais mais importantes, sem demandar 
grandes mudanças ou investimentos.

2 - DECORAÇÃO 
Aqueles itens que vão trazer graça e per-
sonalidade para o quartinho, mas que de 
fato não vão interferir no dia a dia nem do 
bebê e nem dos pais. Por isso, se o orça-
mento está curto, sugiro que não come-
ce a enfeitar o quartinho para não correr 
o risco de gastar mais do que poderia e 
acabar atrapalhando o restante.

C) “Pode ser feito depois”

Por fim, temos os itens que podem ser pensados com calma e serem colocados a me-
dida que o orçamento permite.
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Não adianta querer colocar mais do que o quarto comporta. É importante entender as 
medidas do cômodo para ser assertivo nas escolhas.

*Melhor Opção: Fazer um projeto ou consultoria com um profissional, ele vai conseguir 
fazer um desenho específico para o seu quarto, juntando suas vontades e necessida-
des com o melhor aproveitamento do espaço! 

2 – Entender o espaço disponível
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Para escolher os itens, entendendo o es-
paço de cada um deles, devemos come-
çar priorizando a lista de imprescindíveis. 
Começamos, então, entendendo qual  é 
o tamanho do berço e a melhor posição 
para ele. 

Depois vamos definir a melhor posição 
para o trocador e qual tamanho é ade-
quado. E assim por diante. Se no quarto 
já houver um armário ou outro móvel fixo, 
estes devem ser levados em considera-
ção.

Como já dissemos, o ideal é pensar no 
quarto de bebê podendo ter pequenas 
mudanças para virar um quarto de crian-
ça, então o ideal é já considerar o tama-
nho que terão os móveis a medida que a 
criança for crescendo, especialmente na 
hora de definir onde vão os móveis que 
exigem um investimento mais alto, como 
o armário. 

DICA: Marque no chão com fita 
crepe o espaço que cada móvel 
vai ocupar, assim você não só 
consegue ver se vai caber, como 
pode simular a praticidade de 
suas escolhas. 
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Por mais difícil que possa ser, pois tem 
muita coisa linda no mercado, o seu bebê 
não precisa ter um quarto enfeitado e sim 
prático e seguro, então segura o coração 
e a carteira e foca no que é realmente 
importante!!

3 – Não se preocupe com os detalhes de 
decoração! 

Mesmo papel de parede é algo fácil de 
ser aplicado, então sem desespero.
E na hora de escolher o papel de pare-
de, de preferência aos desenhos que não 
fiquem cansativos, para não ter que ser 
trocado a cada ano! 

DICA: Se não cabe no orçamento 
deixar o quarto todo decorado já no 
início, deixe as paredes neutras e de-
pois você pode ir adicionando itens 
de decoração.

Aos poucos, você pode ir colocando qua-
dros, imagens, adesivos. E estes itens 
podem mudar conforme o crescimento 
da criança. 
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Então seguem algumas dicas para a 
escolha certa dos itens:

A) Segurança

Atente-se às normas e de preferência 
aos móveis prontos.
De acordo com a norma do Inmetro para 
segurança de berço, estes são os itens 
que devem ser levados em considera-
ção:

1_Grades: Antes de ser modificada a 
norma, a distância entre as grades era 
de 6,5 cm, depois das mudanças, agora 
ficou estabelecido que as grades de-
vem ter um espaço de 6 cm entre uma 
e outra, assim diminui o risco do bebê 
colocar as mãos e pés entre os vãos das 
grades. Além disso, as grades, quando 
forem móveis, devem possuir um siste-
ma de travamento.

4 – Já entendeu o que é o mais importante de 
ser comprado?

2_Colchão: Quando o colchão não é par-
te integrante do berço, é preciso que nele 
exista uma marcação indicando a espes-
sura que o colchão deve ter que, no caso, 
é de no máximo de 12 cm, além de sua 
densidade D18. Também, o vão entre a 
lateral do móvel e o colchão não pode ser 
maior que 2,5 cm. Assim, uma vez que 
o bebê esteja dentro do berço, não deve 
conseguir levantar o colchão ou a base 
dele.

3_Pintura: A pintura do berço deve ser 
feita a base de tinta atóxica, pois ela evi-
ta qualquer intoxicação no bebê. É inevi-
tável que a criança, assim que os dentes 
começam a nascer, comecem a morder 
as laterais do berço, por isso o uso da 
tinta atóxica é essencial, já que ela não 
possui chumbo, diferentes de outras tin-
tas comuns, que podem causar intoxica-
ção e outros problemas aos bebês. 
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B) Higiene 

Quando pensamos em cuidados com hi-
giene para os bebês, o cuidado costuma 
ser diário para protegê-lo ao máximo e 
evitar que ele fique doente. Muitas vezes 
aplicamos álcool gel antes de nos apro-
ximarmos de bebês pequenos, mas não 
prestamos atenção na esterização do 
ambiente. Você já parou para pensar em 
como a higiene do quarto pode colaborar, 
e muito, para impedir que o bebê tenha 
problemas de saúde? É necessário ter 
um cuidado diferenciado com o quarto e 
os itens do bebê, para evitar a prolifera-
ção de fungos e bactérias, pois ele pos-
sui um sistema imunológico que ainda 
está em formação, facilitando a entrada 
de bactérias que podem deixá-lo doente. 
 
Portanto devemos ter cuidado com todos 
os materiais utilizados, para que sejam 
laváveis, fáceis de limpar e de manter 
limpo. E, principalmente, ter cuidado com 
os tecidos. Priorize o uso de opções sin-
téticas para que o que será colocado no 
berço, o tecido da poltrona, e até mesmo 
o tapete, não acumulem pó.

4_Bordas: Essa é uma das característi-
cas que também mudou em 2016 com as 
novas normas. Hoje, as bordas e partes 
salientes do berço devem ser arredonda-
das ou chanfradas para evitar que o bebê 
se machuque.

5_Material de fabricação: Não existe uma 
regra específica para o material usado na 
fabricação dos berços. Há berços de ma-
deira, modelos desmontáveis, de MDF, 
planejados, entre outros. O que você 
deve prestar atenção sempre é nas ca-
racterísticas de segurança para berços, 
sempre tendo como base as normas do 
Inmetro.

6_Montagem: O manual de instruções de 
montagem deve ser todo em português, 
outra regra que mudou em 2016. Além 
disso, conte com a ajuda de um monta-
dor especializado para que a montagem 
do berço não tenha problemas depois

Fonte: 
https://www.quater.com.br/blog/conheca-principais-normas-de-
-seguranca-para-bercos
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C) Funcionalidade

A criança cresce rápido, por isso é muito 
importante pensar em todas as soluções 
que serão utilizadas não só para o pri-
meiro ano do bebê e sim a longo prazo. 
Isso vai desde as escolhas feitas no 
layout do quarto, até a compra do berço. 
 
Em relação a escolha do berço, pensando 
no investimento alto que é, por que não 
comprar um berço que terá vida útil maior?  
 
Existem muitos modelos de berço que 
podem ser usados desde mini berço até 
uma mini cama, desta forma, em uma úni-
ca compra, você consegue ter um móvel 
que vai durar anos, passando por várias 
fases de desenvolvimento do seu filho. 

Quando pensamos em funcionalida-
de, pensamos também na questão do 
melhor aproveitamento do ambiente. 
Então se faltou espaço, podemos com-
binar mais de uma função ao berço. 
 
O berço com Trocador pode ser uma 
ótima opção, por exemplo. Estes ber-
ços ainda possibilitam ter uma bicama 
junto ao móvel, assim podendo resolver 
mais uma questão, que seria de ter uma 
“cama” para uma visita, uma babá ou até 
mesmo para os pais, caso queiram estar 
mais próximos ao filho durante a noite.
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O dia a dia com um bebê já pode ser bem 
desafiador, por isso o mais importante re-
almente é você deixar tudo prático, tudo a 
mão. Pensar realmente como você pode 
fazer para que o quarto funcione a seu 
favor, ou seja, ter espaço para tudo que 
vai ser preciso, sem tirar os olhos de seu 
pequeno.

5 – Pense no que pode ser útil para o seu dia 
a dia depois da chegada do bebê. 

Pense principalmente em relação ao que 
você irá precisar na hora de trocar uma 
fralda, para que fique de fácil acesso.

O uso das paredes pode ser bastante útil 
– especialmente em espaços menores! 
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Sobre Ana Johns 

Ana Johns é arquiteta e urbanista forma-
da pela Universidade Positivo e mestre em 
Sustentabilidade e Arquitetura Nórdica pela 
Universidade de Aalborg, na Dinamarca. 
Com experiência no ramo desde 2008, a 
profissional já desenvolveu trabalhos inter-
nacionais - no escritório Carvalho Araújo, 
em Portugal - além de  atuar em diversos 
escritórios renomados em Curitiba, como o 
Maganhoto e Casagrande onde exerceu a 
função de gerente de projetos na área de 
arquitetura de interiores.Com essa visão di-
ferenciada e ampliada da arquitetura, no iní-
cio de 2016 fundou o escritório Ana Johns 
Arquitetura, com o objetivo de desenvolver 
de forma consciente projetos em todas as 
escalas.
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Obrigada!


