SQ+ ARQUITETOS ASSOCIADOS
Lá fora, a apenas 30m de distância, o mar de águas límpidas e quentes da Praia do Forte, a 80km
de Salvador (BA), forma um paraíso tropical preservado. Tão próxima dele, esta casa, de 645,82m²,
é protegida da força das ondas por um recife de corais, que acompanha todo o trecho e ainda
forma atrativas piscinas naturais. Aqui, realmente fica difícil decidir onde passar a maior parte do
tempo. Com projeto arquitetônico e de interiores da SQ + Arquitetos Associados, a residência
contemporânea-rústica mistura em sua estrutura eucalipto autoclavado e grandes painéis de vidro,
compondo dois módulos distintos. O primeiro possui dois pavimentos, que abrigam seis suítes,
salas de estar, jantar, dependências de serviço e uma generosa varanda que se comunica com
outro módulo da casa. O segundo módulo, térreo, é a principal área de lazer, com sala de estar e
espaço gourmet próximos à piscina. Um pergolado de eucalipto interliga os dois blocos. A proposta
reverencia a convivência e atende aos anseios do casal de meia idade, com filhos adolescentes,
que recebem os amigos nos finais de semana e nas férias. A opção foi por materiais rústicos e
por objetos e artigos locais, sem perder em conforto. “Tudo na casa, desde a especificação de
materiais de acabamento até os tecidos foi pensado para uso praiano, com peças e obras de
arte que remetem ao verão, sol e mar. O desenho atemporal, sem a influência de modismos ou
supérfluos, faz da proposta arquitetônica algo bem atual”, explica o arquiteto Sidney Quintela.
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Principal área de lazer, o espaço
gourmet com estar fica num
anexo que se une à residência
pelo pergolado (foto ao lado).
Portas sanfonadas do tipo
camarão de ipê champanhe
permitem seu fechamento
total se necessário. Na parede
ao fundo da churrasqueira e
do forno de pizza, ladrilhos
hidráulicos. Móveis da
Creazione Brasil, Home Design
Casual e do acervo dos
clientes. À esquerda, a piscina,
de 20m², conta com spa e é
vista de toda a casa.

Suportado pelas colunas de eucalipto, o telhado se estende para além da construção central, formando a cobertura da varanda,
que ganhou assim um pé-direito de 6m de altura. A solução possibilita o sombreamento e permite a ventilação natural de toda a
casa. Na sala de jantar de 100m², pendentes da Omni Light iluminam a mesa de madeira de lei. Sobre os aparadores de madeira
de demolição, fotos dos arredores. Cabos de aço inox e eucalipto formam o guarda-corpo.

Ao fundo, a praia, que fica a apenas
30m da residência. A vegetação
tropical traz privacidade à piscina,
sem deixar de revelar a paisagem
paradisíaca do entorno.
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