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Texto Márcia Luz Fotos Marcelo Magnani

Arquitetura limpa, atual e com viabilidade 
ecológica. Assim são os projetos residências, co-
merciais e de mostras desenvolvidos por Gabriel 
Magalhães e Luiz Cláudio Souza. Os interiores 
privilegiam a criatividade nas soluções, conforto, 
identidade e memória. O resultado é a satisfação 
dos clientes desta dupla de jovens arquitetos. 

O apartamento de 450m²apresentado a seguir 
é um exemplo de inovação. O desafio foi recon-
figurar o imóvel, que era incorporado à unidade 
vizinha, por isso, foi adotada a seguinte divisão: 
no térreo ficou o setor social com jardim e pisci-
na, e no pavimento superior, a parte íntima e de 
serviço. “A proposta era que o apartamento fosse 
amplo, claro, com um grau de contemporaneida-
de moderada, indo mais para uma linha divertida 
e colorida, em alguns momentos”, comentam.

Para deixar o projeto na medida certa para 
seus donos, os arquitetos apostaram em soluções 
práticas para os ambientes, como a divisão do sa-
nitário máster em duas células conectadas pelo 
box; a criação de dois closets na suíte máster e 
as portas tipo camarão de madeira veneziana (no 
home e lavabo). Além disso, transformaram o la-
vabo em um spa, com jacuzzi situada em frente 
ao telão do home theater. Também substituíram a 
parede da escada por outra de elementos vazados  
(cobogó - desenhado pelo escritório e executado 
um por um na obra) e investiram no detalhamen-
to do lavabo com estante de tijolos de concreto, 
bancada-aparador de madeira, parede de pedra 
portuguesa, piso de deck de madeira, chuveiro 
com piso de pedra de rio, nicho para velas e pare-
de de espelho.
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Graduado pela Universidade Federal da Bahia, cursou parte 
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engenharia em Salvador. Nasceu na capital baiana e tem 
entre suas referências o espanhol Rafael Moneo.

Luiz Cláudio Souza
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