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Receber os amigos em um ambiente espaçoso, clean e moderno. A 
partir dessas premissas, o arquiteto Sidney Quintela criou o projeto 
para este apartamento de frente para o mar em Salvador, BA, ideal 

para um casal com dois filhos. 
A atmosfera contemporânea e aconchegante do lar ganhou mais ampli-
tude graças aos novos revestimentos nobres em tonalidades claras, como 
o marmoglass no piso. "ele nos permitiu trabalhar com papéis de parede 
estampados (da Casulo) e ainda aplicar uma decoração em tons escuros, 
proporcionando uma sensação de conforto", comenta.
o mesmo conceito foi aplicado nos sanitários dos filhos com a bancada e 
os revestimentos brancos, além de pastilhas em apenas uma das paredes 
no espaço molhado. Já o sanitário máster, segundo o arquiteto, recebeu 
piso e parede com mármore Carrarinha, proporcionando mais sofisticação. 

Por Priscila San Martin
Fotos: Xico Diniz

Arte de morar bem
os revestimentos neutros e a decoração arrojada demarcaram 

o estilo contemporâneo e sofisticado deste apartamento de 212 m2!
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Para tornar o local mais espaçoso, como o aparta-
mento tinha uma suíte a mais, Quintela modificou a 
planta original, ampliando o living e o quarto do ca-
sal. este ganhou um closet e uma área especial para o 
trabalho com uma grande bancada, painel de madei-
ra e papéis de parede em tons de bege. 
o estilo moderno seguiu ainda na escolha dos móveis 
com uma mescla de madeira e laca, para tornar o lo-
cal o mais agradável possível.
o ponto chave do projeto é a sala de estar, totalmen-
te integrada à varanda e sala de jantar – com mesa 
para oito lugares, feita de madeira com tampo de 
vidro. os dois pendentes (da omni Light) de tonali-
dades neutras trazem charme e personalidade para o 
espaço. Um bufê também foi posicionado ao lado de 
uma pequena adega, aparador e nichos para abrigar 
objetos.
o tapete com estampa listrada neutra faz par com os 
sofás e com o móvel-estante que divide o ambiente 
para assistir TV. Um grande espelho com moldura es-
cura traz ainda mais amplitude para o living, também 
decorado com papel de parede listrado bem clarinho. 
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