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BELEZA EM TODOS
OS ÂNGULOS

COM LINHAS ARQUITETÔNICAS BALANCEADAS E GRANDES ABERTURAS, 
A CASA É PALCO DE MOMENTOS INESQUECÍVEIS EM FAMÍLIA, SEMPRE 

EMOLDURADOS PELAS BELAS VISTAS, SEJA DA IMENSIDÃO DO MAR OU DO 
PÔR DO SOL NA LAGOA
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 Ao adquirir o terreno no município de Camaçari, na Bahia, o 

jovem casal, que tem dois filhos pequenos, recorreu ao talento 

e à experiência de Sidney Quintela para transformar a área de 

aproximadamente 730 m² em uma casa de veraneio perfeita: um 

refúgio completo e elegante de lazer e descanso.

 A partir de então, coube ao arquiteto o estudo do espaço, 

cercado de belas paisagens – mar de um lado e lagoa do outro – 

para driblar os obstáculos iniciais, como a angulação do terreno. 

“Utilizamos a superfície levemente irregular para conceber 

o volume da construção, assim, temos uma planta contínua. 

Propusemos um balanço interessante para que as suítes fossem 

levemente apoiadas sobre os dois pilares que saem do living, 

permitindo que a estrutura se tornasse um elemento indispensável 

na estética da obra”, evidencia o arquiteto.
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 Edificada com pilares, vigas e lajes de concreto armado e moldado 

in loco, a construção apresenta cobertura com Platibanda – faixas 

horizontais que marcam a arquitetura e imprimem o estilo contemporâneo 

desde a fachada. 

 O módulo principal, com três pavimentos, agrega os ambientes 

íntimos e sociais: quartos, salas de estar e jantar, cozinha e áreas de 

serviço. No volume anexado está o espaço gourmet com churrasqueira, 

totalmente integrado à piscina e à hidromassagem, de onde se tem vista 

privilegiada do pôr do sol na lagoa.

 Tida como essencial, a conexão entre as áreas interna e externa 

assegura a amplitude dos ambientes, evidenciada pelas grandes 

aberturas de vidro, que proporcionam iluminação e ventilação naturais 

abundantes. Do lado de fora, tudo é conectado pelo campo gramado, que 

leva à praia, e pelo deque de madeira que abraça a residência.

As linhas orgânicas da piscina promovem leveza ao 
conjunto, já que a arquitetura explora os traços retos e 

marcantes
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No décor, o estilo contemporâneo predomina em todos os cômodos 

amplos e funcionais. O living tem pé direito altíssimo e, sobre o piso 

de porcelanato Travertino, os móveis surgem com tonalidades suaves e 

traços elegantes, como o sofá de linho bege com encosto capitonado, as 

poltronas Cut, do designer Tadeu Paisan, com costas de fibras naturais 

trançadas, e as muitas peças de madeira de cor natural, incluindo a mesa 

de centro, mesa, cadeiras e pendente da sala de jantar e a dupla de bufês 

Colônia, com portas trabalhadas e vazadas, assinados por Leonardo 

Lattavo e Pedro Moog.

Projeto, Sidney Quintela; móveis, Kitchens e Toque da Casa; revestimento, Artimex; 

ornamentação, Bizâncio; iluminação, OMNILight.

Com paredes revestidas de pedras e piso de porcelanato, o espaço Gourmet 
sob o charmoso pergolado tem ambientação rústica e aconchegante. 

Combinando com a bancada alta de granito marrom, as mesas de madeira de 
demolição acomodam confortavelmente até 14 convidados. As cadeiras, com 

formato de poltroninhas, têm encostos e braços feitos de fibras naturais.  
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No segundo andar, 
as portas de 
correr, feitas de 
madeira, trazem 
a paisagem para 
o interior. Os tons 
de azul permeiam 
o décor suave e 
aconchegante 
com papel de 
parede floral 
e cabeceira 
revestida de linho 
azul-marinho


