
Vigor
soteropolitano

Abrir espaços, diminuir barreiras físicas e valorizar a 

iluminação natural foram as prioridades desta obra

localizada na capital da alegria

A pedido do casal morador, tons neutros e claros, en-

tre branco, bege e off-white, e um mobiliário de design 

leve conduziram a ambientação do apartamento de 135 

m² em Salvador, Bahia. Os arquitetos Gabriel Magalhães e 

Luiz Cláudio Souza optaram por adicionar as cores de for-

ma bem pontual, como o recamier azul-turquesa, o abajur 

laranja e as almofadas afegãs, que trouxeram referências 

étnicas e uma atmosfera calorosa ao living. A valorização 

do design nacional foi premissa, a exemplo das mesas de 

Jacqueline Terpins e das cadeiras Pompom. Seguindo a 

mesma linha, três desenhos emoldurados, do artista plás-

tico baiano Leonel Mattos, foram eleitos para complemen-

tar a decoração e, de quebra, geraram um clima lúdico, tão 

conveniente em ambientes de estar.

Materiais para acolher
A presença do linho, feito de fibras 
naturais, nos revestimentos de estofados 
e cortinas, combinada à madeira pro-
porcionou aconchego ao décor. Na mesa 
branca, madeira lyptus de reflorestamento 
revestida com laca branca de alto brilho, e, 
nas poltronas, tauari maciça.

duplo acesso
Um grande painel de laca branca com 
duas portas de correr independentes – 
uma conduz à cozinha e, a outra, ao home 
office – permite integrar ou isolar os dois 
ambientes da área de estar. Para otimizar 
o espaço do home office, que antes era um 
quarto de serviço sem utilidade, um móvel 
com prateleiras abertas foi desenvolvido 
em parceria com a Marcato, e o restante 
do pequeno cômodo foi equipado para 
atender as necessidades do casal
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O principal desafio foi convencer os mora-

dores de que a incorporação da varanda de 28 

m² ao living, transformando-a em um jantar-

gourmet, melhoraria a circulação do ambiente, 

sendo igualmente agradável. A intervenção 

atendeu ao desejo do casal de paraenses, que 

reside na capital baiana há mais de 30 anos, 

de ter uma casa leve, espaçosa, clara e pronta 

para receber amigos e familiares nos fins de 

semana. O sistema de esquadria de vidro ar-

ticulada foi utilizado para fechá-la, com possi-

bilidade de aberturas mínimas ou quase totais, 

para controlar a quantidade de ventilação. Já 

as persianas rollux tela solar detêm o excesso 

de iluminação. 

Cantinho relax
Conjugada à área de refeições, uma 
pequena saleta é dedicada ao repouso, 
bate-papos e longas horas de leitura. O 
revestimento de cerâmica azul intenso, 
parte da fachada do edifício, não podia 
ser alterado e acabou auxiliando na 
composição do pequeno espaço

espaço gourmet
Esse status conferiu à sala de jantar um 
projeto de marcenaria de design clean e 
funcional para dar suporte às refeições. A 
combinação entre a mesa de vidro incolor 
colado e as cadeiras de madeira tauari, com 
estofado revestido em linho cru, trouxeram 
requinte que harmoniza o décor
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toque de linho
Ao lado da cama, a poltrona feita de madeira 
maciça agrega modernidade com seu estofado 
revestido por linho estampado geométrico, 
em alta na decoração. No tecido de blackout 
branco da janela foi sobreposta uma cortina 
também de linho, porém, na versão cru

Assim como nos outros ambientes, a composição do dor-

mitório é calcada na neutralidade dos tons. Para dar continui-

dade ao painel espelhado, com arandela embutida, que fica 

no corredor de acesso, o guarda-roupas foi confeccionado com 

portas de espelho, solução que também atenuou a proximida-

de entre o móvel e a cama. A marcenaria é de MDF revestida 

por laca branca de alto brilho, inclusive a cabeceira, embutida 

no vão da alvenaria. Acima dela, duas gravuras que a anfitriã 

mantinha guardadas há muito tempo entraram como suaves 

adornos, com molduras de acabamento em ouro velho e vidro 

antirreflexo.<

Projeto e execução, Gabriel Magalhães e Luiz Cláudio Souza; iluminação, Omni 
Light; móveis, Home Design; marcenaria, Marcato e Paulista Armários; objetos de 

decoração, Home Design e Bizancio; papel de parede (escritório) - Ref. 668646, 
Contzen; estampa geométrica da poltrona, Tecdec; obras de arte, Fabio Pena Cal 

Galeria; vidros e espelhos, Technovidro; cortinas e persianas, Decoran; fechamento 
do vidro da varanda, Reiki; almofadas do living (Marcelo Kruschewsky), Zen Garage; 

forro de gesso, Serit; bancadas, Decorally; louças, metais e rodapé, Fonseca Shop. 
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