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Sidney Quintela tira partido da paisagem
para criar projeto em Camaçari, na Bahia.
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A localização privilegiada entre o mar e uma grande
lagoa foram fatores para lá de inspiradores na criação
de uma casa de veraneio em Camaçari, na Bahia.
O projeto, assinado pelo arquiteto Sidney Quintela, tem
como ponto alto a planta, que respeita a angulação
do terreno, ao mesmo tempo em que garante a
visualização da paisagem a partir de toda a área social.
A ideia atendeu completamente aos anseios dos
clientes, um jovem casal, com dois filhos pequenos,
que adora receber amigos. Enquanto a volumetria
moderna e simples contrasta com o clima praiano, o
arquiteto apostou em soluções que valorizam as áreas
de lazer. “A casa foi encostada no recuo do terreno
para que criássemos um generoso jardim com piscina”,
explica o profissional. Com 732 m2 de área construída,
o projeto conta com um módulo principal de três
pavimentos, que abriga todos os espaços inerentes a
uma residência, como quartos, sala de jantar e living,

01. Como a proposta é utilizar a residência
para o lazer, o espaço gourmet e a
piscina, com 20 m de comprimento, são
alguns dos ambientes mais usufruídos.
As espreguiçadeiras são
Tamanduá Bandeira.
02. Modernidade e simplicidade marcam
a volumetria do projeto, cujo pavimento
inferior é semienterrado. A casa conta
com fachada em pintura texturizada
(tintas Suvinil) e porcelanato imitando
madeira. Um pergolado, à esquerda,
propicia sombra e abrigo para os
incontáveis dias de sol na Bahia.
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cozinha e áreas de serviço. Um anexo abriga estar e
espaço gourmet integrados à piscina e à hidro, com
magnífica vista do pôr do sol na lagoa. “Os espaços
são interligados de um lado por um campo gramado,
que também é usado como acesso à praia, e de outro
por um deck de madeira”, completa o arquiteto.
Já a decoração dialoga com a cultura regional e
o clima litorâneo. Como as paredes do living e do
home theater foram pintadas de branco, o tom
off white presente no piso e nos tecidos destaca
as peças decorativas de cerâmica e artesanato,
e até mesmo conchas e estrelas do mar.
03. O espaço gourmet é revestido com porcelanato Portinari
da linha Urban Quartzo (by Artimex) e paredes em pintura
texturizada na cor bege, da Suvinil. A churrasqueira Viking
foi instalada em uma bancada de granito Marrom Absoluto
(Arte Pedras); grill e forno de pizza da Construflama.
04. O traço moderno na sala de jantar aparece no piso
da Artimex e nas cortinas de linho off white, da Donatelli.
As mesas e as cadeiras são da Toque da Casa.
05. No detalhe, o sofá em sarja off white e a mesa de
centro, ambos da Toque da Casa, combinam com os
objetos decorativos com motivos praianos da Bizâncio.
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06. Todas as aberturas da casa foram pensadas para promover
a ventilação natural e a vista da paisagem. No living, ligado
diretamente à varanda e à praia, todo o mobiliário é Toque da Casa.
05
O revestimento em pedra portuguesa é da Arte Pedras.
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07. Com móveis em madeira da
Tamanduá Bandeira, o deck oferece acesso à
lagoa e uma maravilhosa vista do pôr do sol.

Planta baixa: tirou-se partido da localização privilegiada
do terreno, situado entre o mar e uma grande lagoa.

+ proﬁssional
Sidney Quintela
Formação: arquitetura
Tempo de atuação: 15 anos
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Localização: Camaçari (Bahia). Área do terreno:
1.154,33 m². Área construída: 732 m².
Número de pavimentos: 3. Tempo de obra: 9 meses.
Mobiliário: Tamanduá Bandeira e Toque da Casa.
Revestimentos: Arte Pedras, Portinari (by Artimex) e
Suvinil. Churrasqueira: Viking. Grill e forno
de pizza: Construflama. Cortinas: Donatelli.
Objetos decorativos: Bizâncio.

“O espaço gourmet
e a piscina, assim
como a banheira de
hidromassagem no
deck, são as áreas mais
usufruídas da casa”.

