
Sob o comando do arquiteto Sidney Quintela, formado pela Universidade Federal da Bahia, em 1998, o trabalho da SQ + Arquitetos As-

sociados parte da observação dos hábitos de uma sociedade urbana, em que surge a necessidade de releitura dos espaços propos-

tos, sem perder de vista a influência da cultura local, a interferência do entorno e a natureza como componente dominante do projeto.

Sediado em Salvador, Bahia, o escritório, em seus 15 anos de atividades, tem cerca de dois mil projetos executados, nos quais algu-

mas características sempre aparecem, como a constante preocupação em aprimorar a qualidade de vida dos usuários, a sustentabi-

lidade, o fortalecimento da relação com o mercado imobiliário e a busca por soluções inovadoras e visão de mundo que transcendem 

a própria Arquitetura.

Com essa filosofia de trabalho, a empresa foi precursora, na Bahia, em levar a arquitetura brasileira para a Europa e a África e é a única 

da região a manter representantes em cidades como São Paulo, Lisboa, Madri, Luanda, Maputo e Miami.

De empreendimentos de luxo à habitação popular, a SQ + Arquitetos Associados trabalha sempre dentro do mais alto padrão de Ar-

quitetura. E já se sabe disso em vários países.
Sidney Quintela – Salvador (BA) 

SQ + Arquitetos 
Associados
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Edifício Adelaide
Avaliar e planejar a maneira de inserir cada empreendimento no contexto de 

seu entorno é uma tarefa da qual a SQ+Arquitetos Associados não abre mão.

Um exemplo disso é o Edifício Adelaide, projetado para “não aparecer”, já que 

seria construído em local onde são muitos os edifícios históricos e em que a 

natureza é exuberante.

Com apenas 20 unidades, o edifício Adelaide combina sua proposta arquitetô-

nica inovadora com uma completa estrutura de lazer e conforto para os seus 

moradores. São oito opções de planta e áreas diferentes, com apartamentos 

de 304 a 796 m², nesse empreendimento de altíssimo luxo que tem como vista 

única a Baía de Todos os Santos.

Além da vista deslumbrante, os condôminos têm à disposição atracadouro 

privativo, guarita blindada e eclusa de acesso (e uma sala para marinheiros 

e motoristas), piscina com duas raias e borda infinita, academia de ginásti-

ca, lounge para festas, brinquedoteca, spa, cinema, deck com acesso ao 

mar e piscina natural nas águas da Baía de Todos os Santos.

Esta combinação tornou o Adelaide um dos endereços mais desejados 

em Salvador.
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Ficha Técnica: 

Technical Informations:

  Contorno, Salvador (BA) 

 Julho de 2009 

  Junho de 2013 

  12.915,70 m²

Produtos Portobello: 

Portobello Products:

Deck Ecowood Canela 10x90
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Like a ship immersed in the sun and sea 

of the Bay of All Saints



Um destaque entre os projetos de alto padrão, especialidade da SQ+Arqui-

tetos Associados, o Edifício Noveau, em Salvador, Bahia, é uma prova da 

importância dos detalhes na arquitetura. Pensado para que o morador, em 

suas idas e vindas para casa, sentisse o encanto de estar em um espaço 

confortável e elegante como a entrada de um hotel-boutique, o edifício tem 

o charme garantido pela disposição do ambiente, pela delicadeza da ilumi-

nação e no equilíbrio entre pedra, madeira e cerâmica.

O empreendimento residencial tem 16 pavimentos com apartamentos de 

quarto e sala e dois quartos, além de duas coberturas horizontais, mais o 

térreo, um mezanino e garagem, num total de 55 unidades imobiliárias.

Nas áreas sociais, com iluminação em LED, haverá wi-fi disponível, espaço 

fitness e sala de jogos com vista panorâmica. O empreendimento disporá, 

ainda, de três espaços gourmet integrados à piscina, business center e sauna.

Nouveau
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Produtos Portobello: 

Portobello Products:

Arquiteto Design -  Golden ocre, preto e neve 

White Polar Mate Bold 

Bianco TU Nat 

Cetim Bianco Ret 

Colors Aveia 

Plural Forest 

Gea Marfim Pol
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Ficha Técnica: 

Technical Informations:

  Brotas, Salvador (BA)) 

 Outubro de 2011 

  Agosto de 2014 

  6.854,02 m²

Ceramics, wood and stone create the 

pleasure of being at home


