
A R Q U I T E T O

arquiteto Sidney Quintela é apaixonado por lugares, edi-
ficações e pessoas. Essa trilogia levou o profissional a 
eleger a arquitetura como o seu caminho de vida profis-

sional. Em 2009, criou o escritório SQ+ Arquitetos, sediado em 
Salvador (BA), com filiais em vários países como EUA (Estados 
Unidos da América), Itália, Espanha, Suíça, Portugal, Angola e 
Moçambique. E a sua trajetória de sucesso pode ser conferida 
em mais de mil projetos desenvolvidos, ultrapassando a marca 
de 1 milhão de m2 (metros quadrados) projetados, espalhados em 
diversos países. Para contar um pouco sobre o trabalho e a liga-
ção com a madeira, Quintela concedeu a seguinte entrevista para 
a Revista PRODUTOS DE MADEIRA:

Sidney Quintela
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Como começou sua relação com a 
arquitetura?
Sempre gostei de me relacionar com a 

cidade em si, com os edifícios e, principal-
mente, com as pessoas. Quando descobri 
sobre o que se tratava a profissão de 
arquiteto, tive a certeza de que tornaria 
um profissional da área.

Na sua opinião, qual é o significado 
da arquitetura?
 Para mim, arquitetura significa pro-

porcionar qualidade de vida aos usuários, 
ou seja, conforto. Isso se consegue com 
um bom dimensionamento espacial, ven-
tilação natural adequada, boa utilização 
de iluminação natural, soluções acústicas 
eficientes e muita preocupação com a 
sustentabilidade ambiental e cultural 
das sociedades. Sob o ponto de vista es-
tético, tudo é muito relativo e subjetivo, 
pois a plena satisfação dos clientes passa 
por referências pessoais que, em sua 
maioria, são particulares. Isso me leva 
a crer que o futuro da arquitetura será 
eclético, buscando atender e realizar os 
sonhos e desejos das pessoas. Penso que 
a arquitetura é composta de releituras 

Entrevista



Sid
ne

y Q
uin

tel
a

diretamente no meio ambiente e foi feita 
para durar. Trabalhamos para obter o 
máximo em relação a isso, desde uma 
melhor eficiência energética até o maior 
racionamento de água, passando pela 
utilização de materiais ecologicamente 
corretos, tais como a utilização da madei-
ra de reflorestamento, certificada pelos 
órgãos ambientais.

Tem a preocupação de saber a proce-
dência da madeira utilizada em seus 
projetos? Se ela é certificada ou se é 
de reflorestamento?
Todas as madeiras utilizadas em 

nossos projetos são certificadas ou 
reflorestadas. Para tanto, buscamos 
sempre indicar fornecedores sérios e 
conceituados.

Seu escritório tem representantes 
em outros países, como Portugal, 
Espanha e EUA. Qual é a diferença no 
uso da madeira na arquitetura brasi-
leira, europeia e norte-americana?
A utilização da madeira na Europa e 

nos EUA (Estados Unidos da América) 
segue o mesmo caminho em relação ao 
mercado brasileiro. Porém, eles já estão 
na nossa frente no que diz respeito à sua 
industrialização. Eles utilizam a madeira 
de reflorestamento na construção civil. 
O processo industrial confere à madeira 
uma resistência maior.

sucessivas de soluções incrementadas 
por técnicas e tecnologias ao longo do 
tempo. 

Seu escritório de arquitetura é base-
ado em três pilares: um deles é a sus-
tentabilidade. Como trabalham esse 
princípio? A madeira é um elemento 
fundamental nesse quesito?
Não dá para pensar em arquitetura 

sem levar em conta as preocupações 
sustentáveis, sendo que ela interfere 
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Tem alguma espécie de madeira fa-
vorita? Qual? 
Prefiro trabalhar com as madeiras 

advindas de reflorestamento, como é o 
caso do eucalipto.

Qual é a principal vantagem da 
utilização da madeira nos projetos 
arquitetônicos? Quais os benefícios 
que ela tem como matéria-prima?
A utilização da madeira na constru-

ção civil proporciona conforto e bem-
-estar para a arquitetura. Trata-se de uma 
matéria-prima com grande flexibilidade 
estética e confere, até mesmo nos pro-
jetos mais modernos, um charme natural 
que remete à sensação de aconchego.

Desde o início da profissão, trabalha 
com madeira? 
Trabalho no desenvolvimento de 
projetos e fazendo a especificação 
desde o começo, por acreditar que a 
madeira tem o poder de aquecer os 
ambientes.

Quais são suas inspirações e referên-
cias arquitetônicas?
Só podemos pensar em projetos 
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Qual seu critério na utilização da 
madeira, em termos de aplicação? 
Prefere usar a madeira em projetos 
externos, residências ou comerciais?
Temos projetos com todos os tipos 

de aplicação, visto que cada cliente tem 
suas preferências e cada projeto tem um 
propósito específico, desde sua localiza-
ção até sua utilização.

arquitetônicos ou urbanos se percebe-
mos como as pessoas vivem e do que 
elas precisam para ter uma qualidade 
de vida melhor. Para adquirirmos essa 
percepção, temos que aprender a ler 
e interpretar o ser humano. Na minha 
opinião, dois nomes são referência nesse 
sentido: Norman Foster e César Pelli.


