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INSIDE
SIDNEY QUINTELA

Projeto exalta o estilo praiano e uso de 
madeira em ambientes e mobiliários 

projetados para bem viver

EQUILÍBRIO 
NATURAL
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INSIDE
SIDNEY QUINTELA

Abrigo de reservas ecológicas, de projetos que preservam a vida animal e ainda um centro que inclui 
gastronomia requintada, compras e aventuras, a Praia do Forte, no litoral baiano, foi a escolha da família 
para a construção da sua casa de férias.  Projetada pelo arquiteto Sidney Quintela para um casal com 
dois filhos jovens, a morada precisava ser um local elegante mas casual, com conforto e praticidade, 
priorizando a convivência familiar. 
Planejada pelo profissional desde a arquitetura até o interior, a estrutura foi feita com vigas, pilares e 
telhado com base em eucalipto, lajes em concreto armado e esquadrias em madeira maciça. Já para as 
escadas de acesso, a escolha foi a madeira ipê champagne. No design de interiores, grande parte do 
mobiliário, Home Design Casual, é composto por peças em cores neutras, abrindo espaço a toques 
pontuais com itens de uma paleta de tons vibrantes. Objetos trazidos de viagens pelos proprietários 
fazem parte da composição do décor, revelando ambientes mais intimistas. 
No primeiro piso, logo na entrada, o hall de acesso recebe com grandes persianas pivotantes em madeira, 
um exuberante jardim e escada para acesso às suítes produzida com meia-tora de eucalipto. As portas 
são importantes para a circulação de ar, contribuindo para manter a casa fresca e arejada.
Em um espaço integrado, também no primeiro andar, estar e home theater foram marcados pela 
presença da madeira. Tanto no mobiliário quanto em detalhes do forro e pilares, o material se destaca.
No estar, o sofá super aconchegante coordena a cor clara com o marrom das poltronas com botonê. 
Cercado por aberturas em vidro, o espaço recebe bastante iluminação natural, que pode ser controlada 
pelas cortinas. 
O home theater recebeu o mesmo padrão, como uma continuação do ambiente anterior. O balcão 
com portas ripadas de madeira ipê champagne lembra o clima praiano, que contempla todo o projeto.
Situado no mesmo pavimento, o jantar foi posicionado no eixo central da casa, com pé-direito duplo, 
com uma grande mesa com dez lugares e cadeiras em madeira e luminárias suspensas.
Ao lado do jantar, a cozinha possui layout prático e foi o único ambiente a receber uma paleta de cores 
diferenciada. Bancadas em pedra escura com a adição de banquetas e geladeira em vermelho conferem 
personalidade para o espaço. Já a churrasqueira e eletros em aço inoxidável formam um espaço gourmet 
com todas as funcionalidades essenciais.

Integrado aos demais ambientes, o 

home theater coordena com décor 

leve e praiano que contempla toda 

a residencia. Já o sofá confortável é 

um atrativo do espaço, que convida 

pra o lazer e o descanso
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No segundo piso estão as suítes dos filhos e a do casal.  Para a suíte máster, 
tons claros para o piso e paredes. Já as amplas aberturas em madeira revelam 
a vista da praia. O ambiente recebeu ainda mobiliário com design limpo 
e funcional e pontos de cor em peças decorativas.  
O banho do casal apresenta uma mescla de pedra e madeira, sem excessos. 
Novamente a iluminação natural e linhas limpas dos balcões e metais, Deca, 
são pontos altos. Assim como nos demais banhos, os chuveiros fazem parte 
de uma das soluções ecológicas utilizadas no projeto, com água aquecida 
por placas solares. 
Toda a área externa foi valorizada pelas amplas varandas,  uma das priori-
dades na casa, com móveis em materiais naturais junto ao belíssimo cenário 
com plantas, coqueiros e o próprio mar. Com muito verde e diversas espécies, 
o jardim conta com paisagismo do escritório Barbosa & Facchinetti. Aqui, 
a irrigação é feita com aproveitamento das águas pluviais.  Além disso, a 
piscina com formato de curvas e fora do padrão encaixa-se perfeitamente 
no espaço. Em todos os seus detalhes, a casa exalta o estilo praiano, aliando 
o convívio ao bem-estar. 

INSIDE
SIDNEY QUINTELA

Com uma bela vista da paisagem, 

esta varanda, assim como as demais 

do projeto, foi um dos principais 

pedidos dos cl ientes. Totalmente 

aberto, o espaço conta apenas com 

o telhado e garante ligação com a 

área externa
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INSIDE
HILDEBRAND SILVA
ARQUITETURA

CONEXÃO 
REQUINTADA

Apartamento em São Paulo destaca  
marcenaria e décor contemporâneo
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INSIDE

Prezando pelo conforto, a 

decoração requintada dos 

ambientes tem sua base nos 

tons da madeira, presente 

ao longo de toda a morada, 

e nos tons suaves presente 

no estofamento de alguns 

mobil iár ios,  em contraste 

com pontos de cor de alguns 

adornos e utensílios

HILDEBRAND SILVA
ARQUITETURA
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Em um dos bairros mais nobres de São Paulo, está localizado este apartamento com design 
de interiores assinado pelo escritório Hildebrand Silva Arquitetura. Estabelecido no primeiro 
pavimento, o imóvel conta com uma área externa com  piscina que recebeu atenção especial 
para tornar o espaço convidativo e confortável para a família. 
Assim, as maiores mudanças estruturais ficaram por conta da reformulação das áreas externas e 
sociais, e nas áreas íntimas as modificações mantiveram praticamente o mesmo layout já existente.
Resultado de um projeto com ambientes que podem estar totalmente conectado ou isolados, por 
meio de painéis de marcenaria Ivory Wood, que também revestem paredes e pilares existentes 
na área social, a residência apresenta, ao longo dos seus 650 m², um décor contemporâneo 
com a predominância dos tons amarelados da madeira e da mistura de tons crus e marrons 
presentes no mobiliário e pinturas das paredes.
No hall social dois elevadores levam até o living principal, com dois amplos sofás em "L" 
poltronas, pufe, mesas de centro e um deslumbrante piano de cauda. Na sequência, o acon-
chegante home theather, pode ser totalmente protegido por painéis de madeira para uma 
melhor acústica e iluminação, ou mantido aberto e integrado. 
O jantar principal recebeu uma imponente mesa em pedra branca e preta trazida da antiga 
residência dos moradores, paredes também em marcenaria, e uma adega refrigerada que abriga 
160 garrafas de vinho e se conecta à área gourmet. Esta, por sua vez, abriga confortavelmente 
dez pessoas e está ligada à cozinha por meio de grandes portas de vidro. 
Um segundo jantar, mais casual, tem em sua composição mesa, aparador e cadeiras com 
design super moderno, que contrastam com as luminárias orientais escolhidas para com-
plementar o décor. 
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Um dos pontos altos do projeto, a 

área externa ganhou atenção espe-

cial. A piscina com borda suspensa, 

que estava mal aproveitada, obte-

ve nova vida, e o amplo espaço do 

deck, que possibilita reunir a família 

e os amigos, traz como destaque o 

projeto paisagístico
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As áreas íntimas compreendem uma suíte máster, com um amplo closet e dois banhos, e os dormitórios dos filhos, todos com varanda. Apesar 
de ser um apartamento giardino, todos os espaços contam com abundante luz natural e incidência de sol. Além disso, por ocupar todo o andar, 
a morada recebe ainda uma boa ventilação cruzada. 
Para completar, o projeto de iluminação prático e inteligente conta com sancas iluminadas nos cortineiros, luzes em pontos focais e abajures com 
tomadas comandadas, assim como as cenas de iluminação, totalmente automatizadas.
Com acesso tanto pelo home theather quanto pela área gourmet, a área externa dispõe de um grande deck em dois níveis. Ombrelones, espregui-
çadeiras e um pergolado com cobertura de vidro fazem parte do ambiente, que agora tem sua piscina de bordas elevadas como ponto de destaque. 
Trazendo uma sensação de aconchego e conexão com a natureza, uma parede verde no muro atrás da piscina foi a proposta paisagística. Com 
uma perfeita integração entre as áreas internas e externas, o projeto resultou em uma morada repleta de conforto, com espaços que exalam con-
temporaneidade e sofisticação na medida certa. 
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GET THE DECOR
PROFESSIONAL

COMPOSIÇÃO
HARMÔNICA

Reduto ideal para descansar e recarregar energias, o dormitório é um dos cômodos mais im-
portantes da residência. Criando uma atmosfera acolhedora e aconchegante, os designers de 
interiores Vitaliy Yurov e Iryna Dzhemesiuk, do Diff Studio, projetaram o ambiente conforme 
o pedido dos clientes, uma jovem família ucraniana. Prestando atenção especial aos materiais, 
detalhes e acabamentos, o uso da madeira tornou o espaço mais aconchegante, e os tons de 
grafite concederam um toque urbano ao décor, que traz um minimalismo requintado na escolha 
do mobiliário. Acompanhe as sugestões feitas por profissionais para trazer sua personalidade 
ao ambiente, sem perder a essência.
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Gustavo Figueiredo e Livia Fischer, 

do escritório Figueiredo & Fis-
cher, sugerem a cama Zoe, Casa 

Pronta, pois sua estrutura solta em 

relação ao piso traz mais leveza ao 

ambiente, e a madeira em tom cla-

ro e a palha dão um toque ainda 

mais contemporâneo e atempo-

ral. Por ser um ambiente amplo, 

a dupla acrescentaria a poltrona 

Humberto da Mata com pufe la-

teral para leitura, Neotrama, desta-

cando o tom vinho. Para finalizar, 

a luminária Bob Ab, da designer 

Cristiana Bertolucci, que concede 

graciosidade à composição.

Criando um jogo entre as tonalidades, os arquitetos 

Marcelo Diniz e Mateus Finzetto e a designer 

de interiores Deise Pucci sugerem a aplicação 

de uma brise em cumaru, Indusparquet, em toda 

a extesão da parede atrás da cama. No lugar da 

mesa lateral, entraria o criado-mudo cheio de es-

tilo Emmy, Artefacto, com dimensões perfeitas 

para acomodar os mais diversos pertences. Na 

iluminação, a sugestão é o pendente Mush, Jader 

Almeida, Dpot, que mesmo apagado, faz as vezes 

de obra de arte, e vem pontuar o espaço com 

ousadia e elegância.

Para contrastar com as cores já existentes, e deixar o 

ambiente mais leve, a arquiteta Michele Ledoux Caba-

nelas e a designer de interiores Ana Carolina Torres 

Rogoginsky, do Studio Deux, trazem para o ambiente 

o tapete, Punto e Filo, na Wood Móveis, em um tom 

rose, que também aquece o espaço. Por ser mais baixo 

e horizontal, o criado-mudo Munique, Quartos Etc., 

substitui a mesa de apoio com graciosidade, enquanto 

a luminária Mube, Bertolucci, substitui a peça existente 

com delicadeza e cor mais sutil.
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