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“A busca por 
uma moradia 
repleta de 
referências e 

memória se reflete 
nas escolhas de 
mobiliário e no mix 
de texturas.”
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Foram seis intensos meses de reforma para que o antigo apar-

tamento, inteiramente debruçado sobre a Baía de Todos os Santos, 

litoral da Bahia, alcançasse a configuração atual. Sob o comando 

de Gabriel Magalhães e Luiz Cláudio Souza, muitos espaços foram 

abertos de modo a integrar os ambientes e os 320 m² do imóvel 

foram acometidos pela luz natural. 

O projeto todo foi um grande processo de adequação e com-

plementação de ideias dos clientes. “Os desejos foram mutuamen-

te respeitados”, revelam os profissionais. A proposta era imprimir 

um estilo contemporâneo sem permitir que as características da 

arquitetura dos anos 1960 se perdessem. Assim, tanto as vigas 

baixas quanto o piso de mármore branco foram mantidos. E a si-

metria das vigas foi ponto de partida para a disposição dos móveis, 

que se alojaram sobre o imenso tapete Pixel. 

Da tabeira de madeira, que contornava toda a área social, os 

arquitetos criaram o elegante painel que abriga a estante laque-

ada da sala de jantar, as portas e o painel do home theater e a 

moldura que envolve o jardim vertical da sala de almoço, que foi 

integrada à cozinha.

Da cozinha anterior, restou apenas o piso Brenan preto, que 

serviu como base da paleta de cor para todo o ambiente. O res-

tante foi demolido para trazer a vista do mar. Banquetas assinadas 

f
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pelo designer Jader Almeida acompanham a bancada de granito 

preto e frente espelhada. À frente, o clássico conjunto de mesa 

oval e cadeiras Saarinen é coroado com o lustre de cristal Fratelli 

Vita, herança da família. Na sala de jantar, as clássicas cadeiras 

Bertóia ganharam a cor laranja, estabelecendo um diálogo com a 

face interna do pendente que ilumina a mesa Milla.

Para poder criar uma nova suíte conforme o desejo dos mo-

radores, os arquitetos tiveram de elevar o piso da circulação para 

conduzir as tubulações ao novo espaço, uma vez que o vizinho 

do pavimento inferior não autorizou a passagem da tubulação 

por dentro de seu apartamento. Surgiu, então, uma passarela 

com elevação de 10 cm coberta por pastilhas de vidro amarelas, 

numa alusão ao caminho percorrido pela personagem Dorothy, de 

“O Mágico de Oz”. Acima dela, um adesivo com o tema do filme 

completa o cenário. Destaque também para a coleção de azulejos 

portugueses, que foi emoldurada e ganhou status de obra de arte. 

Banquetas, Home Design; arandelas, La Lampe; pastilhas de vidro, Vidrotil; 

tapete, Belucci; sofás, Estudiobola; estofados das poltronas, Fabrízio Rollo; 

marcenaria, SCA; objetos e roupa de cama, Diesel; mesa de acrílico, Kartell; 

cozinha planejada, Kitchens; painéis de azulejo, Pavão Revestimentos; 

laminados, Pau Ferro; tijolos cerâmicos, Wall Green Ceramic
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Para finalizar, uma sequência de balizadores atribui força ao ama-

relo da passagem e remete às salas de cinema.

Os arquitetos definiram a iluminação como simples e acon-

chegante. “Por conta de o imóvel ter um pé-direito oscilante e não 

muito alto, mantivemos a base de luminárias mais simples e leva-

mos os destaques para as peças de parede, os pendentes e as de 

mesa”, explicam. Na suíte máster, o projeto luminotécnico é mais 

apurado, com rasgos de luz na cabeceira da cama e ao lado da 

poltrona de leitura.

Projeto, Gabriel Magalhães e Luiz Cláudio Souza Arquitetos.
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REQUINTE 
 À BEIRA MAR
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“A inspiração 
veio de praias 
sofisticadas, 
como Trancoso 

e Angra dos Reis.”
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O apartamento de 450 m², na Riviera de São Lourenço, no li-

toral paulista, tinha uma decoração pesada e muitos armários em-

butidos. Os novos proprietários queriam repaginar o imóvel para 

deixá-lo com ares de casa de praia e convocaram Maurício Karam 

para comandar a empreitada. “A ideia do projeto era deixar a casa 

mais fluida, com móveis soltos e materiais claros e rústicos”, ex-

plica o arquiteto.

O ponto de partida foi “trazer” o mar para dentro do apê com 

a preferência por nuanças de azul na decoração e a integração da 

varanda à sala, por meio da retirada dos caixilhos e da regulari-

zação do piso, que garantiu mais amplitude à área social. Mas, 

fugindo um pouco das tendências, o profissional optou por manter 

o clima da sacada, com deck de madeira ebanizado e mármore 

travertino Romano Bruto, mesa para refeições e estar. Destaque 

para o aparador circular feito em peroba rosa, que envolve o pilar 

estrutural revestido com cortina de voil.

O clima rústico chique toma conta do apartamento, com a pa-

lha natural que reveste as paredes da sala, a mesa de jantar com 

pés de fibra natural e as ripas de madeira branca – que escondem 

o ar condicionado – em contraste com o painel de mármore Cala-

cata, que reina absoluto no ambiente. As bancadas foram refeitas 

com Silestone.

o
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Roupa de cama, Mundo do Enxoval; móveis, Artefacto, Casual Interiores, 

Érea, Kare, Micasa e Q&Etc; paisagismo, Atacadão das Plantas; mármores, 

Minexco, Pedra de Esquina e Litoral Mármores; papel de parede de palha 

tramada, Nani Chinellato; papel de parede de fibra, Espaço Paper; papel 

de parede Flamant, Celina Dias; luminárias, Acerbi, Simone Figueiredo e 

Le Lis Blanc Casa; marcenaria, Marcenaria Medeiros; cortinas e persianas, 

Sol e Art; tecidos, Casa Fortaleza, Donatelli e Sol e Art; tela, Art Aplicada; 

tapete, By Kamy; itens decorativos, Divino Espaço, Érea,  

Juliana Benfati, Le Lis Blanc Casa e L´Oeil

Como os moradores gostam de convidar os amigos para chur-

rascos e festas, a sala apresenta um bom espaço livre na área dos 

sofás. O conjunto de pufes traz um ar lúdico, além da possibilidade 

de criar diferentes configurações para o décor. 

Os quartos receberam revestimentos nas paredes para fica-

rem mais aconchegantes e tirar o eco do piso frio e a iluminação foi 

toda repensada para garantir uma noite mais aconchegante depois 

de um longo dia de praia.
Projeto, Mauricio Karam Arquitetura.
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SOFISTICAÇÃO 
CLÁSSICA
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“O desafio 
maior foi 
dialogar com 
tantas peças 

importantes, sem 
que uma ofuscasse 
a outra, e conseguir 
criar uma harmonia 
clássica, mesmo com 
peças tão ecléticas.”
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aA proprietária desse apartamento de 178 m², localizado em 

Salvador (BA), pretendia preservar a memória de sua família atra-

vés das peças de decoração herdadas. “A concepção do projeto foi 

baseada no período clássico, do qual buscamos resgatar o confor-

to e o luxo, dotando o espaço de móveis, objetos e obras de arte 

representativos do estilo”, conta Sidney Quintela, que assumiu o 

desafio. Segundo o arquiteto, é possível encontrar no imóvel escul-

turas sacras do século 17 e pinturas a óleo do século 18, além de 

diversas obras menores que passeiam por diversos períodos.

A iluminação artificial foi meticulosamente pensada para va-

lorizar as obras de arte, mas a luz natural é suficiente para o 

espaço – o que garante duas versões para os ambientes: uma 

durante o dia (mais usual) e outra para a noite (mais dramática). 

Os espaços da morada possuem aberturas que proporcionam 

uma boa ventilação natural, mas o sistema de ar condicionado 

também dá conta do recado. 

O profissional especificou materiais naturais, que remetem ao 

estilo escolhido para o imóvel, como mármore boticino, mármore 

Rosso Verona, madeira e seda. A modernidade surge com a inte-

gração da cozinha às salas em um interessante contraste com a 

concepção clássica do ambiente.

 “O que mais me atrai nesse projeto é o astral obtido, ou 

seja, a sensação de conforto e cultura criados com a diversi-

dade, bem como o resgate de uma época em que as pessoas 

valorizavam a história de suas famílias e da sociedade em que 

viviam”, finaliza Quintela.
Projeto, SQ+ Arquitetos Associados.
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Móveis, Toque da 

Casa; papel de parede, 

Quatro Estações; 

iluminação, Omni Light; 

cozinha, Todeschini; 

cortinas, Donatelli; 

obras de arte, Itamar 

Musse Antiquário
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