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Bahia de todas 
as cores

O molejo baiano foi o princípio que originou este 

projeto, desenvolvido pelos arquitetos Gabriel Maga-

lhães e Luiz Cláudio Souza. Localizado na Praia do For-

te, no litoral norte da Bahia, os 84 m² do apartamento 

mesclam harmoniosamente o ar praiano e a vibração 

cosmopolita da região. Bela e funcional, toda a deco-

ração foi inspirada na ideia de um ambiente rústico, 

tudo para que a família, que aproveita o local somente 

aos finais de semanas, sinta-se relaxada e inserida no 

inspirada na Bahia, a decoração 
prima pelo estilo étnico, notado 
na estampa das almofadas e nos 
quadros de xilografias - instalados 
no nicho iluminado por fitas de LED, 
feito na parede atrás do sofá retrátil 
de linho de cor cinza a poltrona azul, 
com cordas náuticas amarradas, faz 
menção à decoração de bangalôs 
e proporciona um conforto 
personalizado ao espaço. Barcos à 
vela, chapéus de palha e peças de 
madeira pontuam o estilo e criam a 
releitura ideal para o ambiente

todas as paredes, inclusive a do teto 
da sala, foram revestidas com a textura 

Efeito Concreto. além de imprimir um 
ar diferenciado, esse acabamento é 

fácil de manter e limpar

O piso vinílico, que imita madeira, 
foi a opção para a sala. além de 

resistente, é bem fácil de limpar e 
não é escorregadio

Pastilhas de efeito ondulado revestem a parede principal do 
lavabo e imprimem uma suave semelhança com os grãos de 
areia. a base da pia, de madeira ipê Champagne, a cuba de 
mármore e o espelho verticalizado completam o décor
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contexto de mar e sol. A pedido dos proprietários, os 

profissionais optaram por uma composição confortável 

e prática. A ousadia da mistura de estampas, além da 

excentricidade nas cores presentes, finaliza o décor, 

composto por revestimentos e detalhes tipicamente 

praianos.<

Projeto, Gabriel Magalhães e Luiz Cláudio Souza; piso do apartamento, Fademac; 
efeitos das paredes e do teto, Suvinil; marcenaria do quarto e da cozinha, SCA; 

móveis da sala, Home Design Casual; bancadas de mármore, Pavimenti; azulejos 
da cozinha, Pavão Revestimentos; aparador azul, Baú Baú; piso, Fonseca Shop; 

mármores, Bege Bahia. 

O balcão da cozinha americana foi elaborado 
a partir de uma mesa de Marmoglass, que 
permite que a família faça breves refeições, sem 
necessariamente ir para a varanda em todas as 
ocasiões. O charme litorâneo fica por conta da 
bancada e da cuba, de Corian areiado, além do 
aparador Balinês, de madeira de demolição com 
acabamento de pintura azul-marinho
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O quarto traz uma decoração clean, 
acompanhando o perfil de todo o projeto. 
Detalhes como a cabeceira de ladrilhos 
hidráulicos e o criado-mudo – com formato 
de banqueta – feito de madeira de 
demolição garantem um estilo singular e 
elaborado com carinho pelos profissionais

a varanda é um espaço 100% 
voltado ao bem-estar e à 
tranquilidade. revestida de 
persianas ripadas, feitas de madeira 
Cumaru, arremata o décor com o 
sofá de madeira Bali, repleto de 
futons e almofadas, além da mesa 
de mármore travertino, de cor bege, 
e das cadeiras de fibra
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