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INSIDE

Acordar de manhã cedo e saber que basta olhar pela janela para 

contemplar a maior baía do Brasil é ter a certeza de que o dia será 

maravilhoso. Com uma exuberante vista para a Baía de Todos-os- 

Santos, em Salvador (BA), o apartamento conta com ambientes 

cosmopolitas e contemporâneos. Planejado pelo arquiteto Sidney 

Quintela, a residência é um verdadeiro convite à contemplação, em 

um espaço tão requintado quanto confortável.

O QUE A
Bahia tem?

Com uma leitura moderna e espaços amplos, morada transmite 
clima urbano com doses de serenidade e jovialidade

SIDNEY QUINTELA
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Utilizando a deslumbrante paisagem da Baía de Todos- 
os-Santos como pano de fundo, o arquiteto Sidney 
Quintela criou um projeto pensado para um casal 
com três filhos adultos. O imóvel de 370 m² foi todo 
replanejado para seguir o estilo de vida dos moradores. 
Com espaços amplos, a residência recebeu um living 
ampliado, integrado com a sala de jantar e o home 
theater, além de área íntima com cinco suítes, sendo 
uma delas destinada a hóspedes.
Seguindo a linguagem clean do projeto, o living 
integrado oferece conexão total para jantares, sessões 
de cinema, degustação de vinhos ou uma recepção de 
amigos regada à boa música clássica. Materiais nobres e 
obras de arte que mesclam o clássico e contemporâneo 
criam um ambiente acolhedor e sofisticado. 
Para valorizar a vista, as telas e a escultura em tecido 
de Ricardo Teixeira, optou-se por uma base neutra, 
em que os tons claros imperam em móveis, pare-
des e revestimentos. O papel de parede, o piso em 
nanoglass e o forro em gesso acartonado branco liso, 
além das luminárias embutidas, proporcionam uma 
atmosfera inspiradora. 
No estar, o design clássico das poltronas Charles Eames 
faz contraponto com o colorido das mesas de apoio 
amarelas com muita personalidade. Compondo o 
espaço, destaque para o lustre antigo sobre o conjunto 
de mesa e cadeiras brancas, que agregam praticidade e 
charme ao ambiente.
A mesa com tampo de vidro e 12 cadeiras pretas com-
põem com requinte o jantar, onde as telas, acervo do 
proprietário, figuram majestosas.
Os dormitórios apresentam mobiliário, em estilo 
contemporâneo, Toque da Casa, onde os tons claros e 
neutros predominam, conferindo elegância à área._

INSIDE
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A mesa de jantar branca e as cadeiras pretas, juntamente com os 
quadros na parede, conferem sofisticação ao ambiente

INSIDE
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No living, o clássico do design é representado com 
muito estilo pela dupla de  poltronas Charles Eames

INSIDE
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O painel em madeira traz lâmpadas embutidas que 
valorizam os quadros; já a cadeira de palhinha agrega 

ainda mais charme ao dormitório de casal

INSIDE
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