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Salvador

A fAvor dA 
diversidAde

Texto: Ana Luiza Basílio Imagens: Xico Diniz

Em Salvador, este apartamento revela 
estilo e personalidade marcante com 
um décor que e foge do lugar-comum

O living surge em uma proposta integrada à varanda 
e à sala de jantar. O ambiente dispõe de iluminação 
natural expressiva, graças ao grande vão que o une à 
varanda – abertura fechada por uma porta de correr 
em vidro. Os tons terrosos aliados às estampas 
listradas compõem um cenário sofisticado e atual
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Aberto à varanda, o ambiente de TV tem painel em laca 
brilhante e parede revestida com papel listrado (Casulo). Nas 
costas e laterais do sofá, aparador em laca com nichos para 
livros e objetos substitui a necessidade de uma estante. Ao 
lado, detalhe da varanda gourmet, que aparece como uma 

extensão da área social. Além de mesa de refeições com 
cadeiras giratórias, poltronas em madeira e corda (Toque 

da Casa) convidam a relaxar e apreciar a vista do mar

Um apartamento amplo com bom espaço para receber amigos e 
uma suíte que incluisse uma pequena área de trabalho. O de-
sejo claro do jovem casal pautou o trabalho do arquiteto Sidney 

Quintela, que usou os 212 metros quadrados disponíveis em espaços 
amplos, integrados e muito iluminados. Não à toa, o profissional aponta 
como pontos-chave do projeto a sala de estar, a varanda e a suíte. Estru-
turalmente, a locação dos ambientes de jantar, estar e TV num mesmo 
espaço gerou amplidão ao living além de valorizar o acesso à varanda e 
trazer a vista do mar para dentro da sala. 

Esteticamente, o arquiteto lançou mão da troca de todos os revesti-
mentos “para garantir ao imóvel um aspecto mais nobre e alinhado ao 
perfil do cliente”, explica. O piso em marmoglass garantiu unidade e 
uma base neutra que possibilitou a decoração ousada com cores e peças 
de diferentes estilos. “Mesclar elementos garante a identidade do proje-
to”, atesta o profissional. O mobiliário propõe cenário contemporâneo e, 
para isso, a mescla de madeira e laca se faz presente em peças de design 
atual, complementadas por obras de arte do acervo pessoal.
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No hall de circulação, piso em porcelanato, guarda corpo em madeira e painel 3form 
sintetizam a funcionalidade. O quadro vivo faz um contraponto aos tons neutros 

A mistura equilibrada de estilos agrega personalidade ao projeto

Quadros com gravuras dão um toque 
sofisticado ao ambiente de estar. Listras em 
tons crus se repetem no papel de parede, no 
tapeta e no revestimento do sofá, sem causar 
monotonia. Os móveis são da Toque da Casa 
e a iluminação pontual é da Omni Light

Para o ambiente de jantar, o 
profissional apostou em móveis 
contemporâneos, como a mesa 

com tampo em vidro e as cadeiras 
estofadas em couro. Ao fundo, adega 

e aparador dão suporte ao espaço. 
Os pendentes são da Omni Light
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O quarto do filho adolescente mescla 
uma atmosfera masculina e jovial. Na 
cabeceira da cama, o painel em laca azul 
reproduz peças de um quebra-cabeça. O 
papel de parede listrado (Casulo) faz um 
contraponto de tons. Criado e escrivaninha 
em laca completam o ambiente

Duas suites da planta original foram unidas para criar uma única espaçosa e integrada a um home office com bancada e armário com 
portas espelhadas e nichos para organização. O painel que forma a cabeceira da cama ganhou o mesmo acabamento dos criados e 
foi estofado em algodão listrado (Toque da Casa). Para o banheiro, revestimentos em mármore (Artimex), paredes espelhadas


