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Toques rúsTicos e paisagismo especial Transformam 
a residência baiana em um oásis para relax ToTal.

O QUE É QUE 
A BAHIA TEM?

Paraíso ensolarado, o litoral baiano é o endereço Perfeito 

Para abrigar belas residências de Praia; com suas águas cristali-

nas, o local transborda alegria e bem-estar. com 302m², esta casa 

de praia em camaçari (ba), assinada pelo escritório sQ+ arquitetos associados, foi de-

senvolvida justamente para compor um cenário de relax total, com linguagem praiana e 

toques rústicos, valorizando a natureza do entorno e as áreas sociais. 

a casa ocupa um lote de 1.469 m², e foi projetada em quatro módulos independentes, 

interligados por um deck de madeira ipê. um dos principais desafios foi justamente con-

ciliar na implantação a orientação solar mais adequada com a valorização da vista e venti-

lação nas áreas sociais. “nessa divisão em módulos as áreas íntimas estão protegidas do sol 

poente”, conta o arquiteto sidney Quintela. 

a estrutura é mista, com fechamento de alvenaria, cobertura de eucalipto, telhas tau-

bilhas e esquadrias de vidro temperado, o que permite um visual arrojado, e a inclusão 

da natureza e iluminação natural no cotidiano familiar. destaque para os pergolados de 

eucalipto tratado com cobertura dupla de vidro laminado e temperado que sombreiam e 

amenizam o calor nos ambientes internos. 

no interior da residência os profissionais optaram por piso em cimento queimado, por 

ser um material durável, resistente e de fácil manutenção. características que também 

nortearam a escolha dos outros materiais. 

três suítes foram definidas no pavimento térreo, e a suíte master no piso superior. a 

metragem privilegiada do terreno foi aproveitada para criação de muitos espaços de con-

vívio. a piscina, por exemplo, foi construída com concreto armado, tem 72 m² e é reves-

tida com pastilhas de vidro em vários tons de azul. Há espaço para hidromassagem, raia 

e deque molhado. evidência para o paisagismo, desenvolvido pelo escritório, mantém a 

privacidade dos moradores, preservando a vegetação nativa. 
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Entrada da casa, 
localizada Em camaçari, 

litoral nortE baiano. 
o paisagismo foi 

pEnsado para prEsErvar 
a privacidadE dos 

moradorEs E mantEr a 
vEgEtação nativa.
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circulação ExtErna através 
dE dEck Em madEira ipê E 

cobErta com pErgolado Em 
Eucalipto E vidro laminado.

Fotos: Marcelo Aniello/Divulgação
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a rEsidência foi dEfinida com 
Estrutura mista com fEchamEnto 

dE alvEnaria, cobErtura dE 
Eucalipto, tElhas taubilhas E 

Esquadrias dE vidro tEmpErado.
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a mEtragEm privilEgiada do tErrEno foi 
aprovEitada para criação dE muitos Espaços dE 
convívio, como o módulo da árEa social, quE 
tEm sua Estrutura suspEnsa com fEchamEnto 
Em vidro para valorizar a vista.

Fotos: Marcelo Aniello/Divulgação



SQ+ Arquitetos Associados 
www.sidneyquintela.com.br   

Onde encOntrAr

o dEck dE madEira ipê intErliga os 
quatro módulos da casa: as árEas 

sociais são valorizadas no projEto.


