
52 | REVISTA DECOR

inside
SidnEY quintELA



 REVISTA DECOR | 53

LayoUT
 FUncionaL

Moderno e elegante, loft no litoral baiano apresenta décor discreto, 
ambientes integrados e paisagem de tirar o fôlego
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Com a integração da sala de estar e co-

zinha, as duas áreas se complementam, 

gerando espaço para uma grande mesa 

de jantar e um sofá acolhedor para rece-

ber e encantar.
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Localizado em um bairro histórico de Salvador, na Bahia, este projeto 
foi transformado em um moderno e funcional loft com ares minima-
listas, exalando a personalidade do seu proprietário, um jovem empre-
sário. Com assinatura do arquiteto Sidney Quintela, o apartamento 
de cerca de 100 m² possui apenas uma frente para entrada de luz e 
ventilação, portanto os cômodos foram pensados de maneira que não 
ficassem mal iluminados. Destaque para a grande janela que revela a 
vista deslumbrante para a Baía de Todos-os-Santos.
Inicialmente, o projeto apresentava uma configuração bem tradicional, 
com os ambientes separados sem nenhuma integração. A nova pro-
posta trouxe um layout de estilo contemporâneo, sem excessos, com 
a utilização de materiais de fácil manutenção e elementos que reme-
tessem ao universo masculino. Para conferir aconchego, a escolha foi 
por revestimentos em madeira e piso em porcelanato imitando cimento 
queimado. A paleta de tons neutros proporcionou liberdade na hora de 
escolher as cores dos objetos de décor e das obras de arte, que mesclam 
diferentes expressões artísticas, como escultura, óleo sobre tela e foto-
grafia, formando uma vibrante galeria de entrada. 
Em função da metragem restrita, o arquiteto optou por poucas peças 
de mobiliário, prezando pela qualidade, pela sofisticação e pelo design. 
A cozinha ficou completamente integrada ao jantar e estar, ampliando 
assim a área social onde figura a elegante mesa de jantar Dinn, do de-
signer Jader Almeida. 
Para separar o dormitório dos demais ambientes, foram usadas divisó-
rias em madeira e venezianas, Demuner, oferecendo mais iluminação e 
ventilação para o espaço. 
Com uma visão geral de todo o apartamento, mesmo na cama, o pro-
prietário pode contemplar a magnífica paisagem do litoral baiano com 
todo conforto. 
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Além de confortável, o dormitório é 

agraciado pelas belas imagens dos qua-

dros expostos no corredor de entrada 

do loft , assim como pela visão geral do 

apartamento
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Uma espécie de lavabo complementa o 

décor da suíte, apresentando design mo-

derno e elegante, assim como o banho
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