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Sidney Quintela

Para destacar o relevo do terreno e o fato dele estar entre o mar de Camaçari (BA) e uma grande 
lagoa, o projeto desta casa de praia de quase 900 m2, assinado pelo arquiteto Sidney Quintela, foi 
desenvolvido para atender as necessidades de um casal com dois filhos pequenos.

Com linhas retas e volumes simples, a casa se divide em três pavimentos, o primeiro de serviço e gara-
gem, o segundo para área social, com living, sala de jantar, espaço gourmet, piscina e varandas, além 
da cozinha, suíte de hóspedes e lavabos; e um terceiro onde encontram-se quatro suítes. 
“Escolhemos materiais que se destaquem, de forma leve, na paisagem natural e, por se tratar de uma 
casa de veraneio, optamos por materiais simples e de fácil manutenção como cerâmicas, pedras, pas-
tilhas, deck em madeira Ipê e pintura texturizada para dar mais resistência nas fachadas expostas ao 
sol e sal”, completa Quintela.
. 

O projeto prioriza materiais 
que se adaptem ao ambiente 
de forma leve e natural, 
como o mobiliário da área 
externa, Tamanduá Bandeira 

Um grande deck em madeira interliga a piscina, o acesso social, à casa e ao espaço gourmet. Deste ponto se tem uma 
linda vista da lagoa, que pode ser admirada de dentro da banheira de hidromassagem. O espaço ganhou mobiliário em 
madeira, Tamanduá Bandeira

Casa no litoral baiano privilegia vista para o mar
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A decoração da sala de estar garante o ambiente casual e praiano, sem perder o 
conforto e a sofisticação. O sofá ganhou capa em sarja Off White, Toque da Casa, 
e abajur azul, Bizancio 

Um dos destaques do projeto se dá pela 
integração das áreas internas: salas de 
jantar e estar, com as áreas externas: 
varandas, espaço gourmet, piscina e 
jardim. Destaque para as cortinas de linho 
Off White, Donatelli
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O paisagismo funcionou como 
uma ferramenta que possibilitou 
a manutenção da privacidade, já 
que existem residências de ambos 
os lados, e optou-se por vegetação 
nativa na sua grande parte

No espaço gourmet destaque para 
a churrasqueira, Viking, e forno de 
pizza, Construflama

SQ+ARQUITETOS ASSOCIADOS
Av. Sete de Setembro, 2872

Ladeira da Barra – Salvador / Bahia
(71) 3333-7000

Fornecedores:

Bizancio:  
(71) 3341-6881

Construflama: 
(11) 5181-3071

Donatelli: 
(71) 3341-4196

Tamanduá Bandeira: 
(21) 2776-4444

Toque da Casa: 
(71) 3503-7575

Viking: 
(11) 3064-0011


