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OO rápido crescimento imobiliário em todo o Brasil 
difundiu a ideia de casas e apartamentos com es-
paço físico compacto. Em Cachoeirinha este tipo 
de empreendimento também se difundiu. Com 
isso, a funcionalidade dos ambientes ganhou des-
taque já que os projetos devem otimizar o espaço 
integrando beleza e praticidade.  Um exemplo das 
muitas possibilidades que podem compor este 
tipo de imóvel é este sobrado de 30 m2, que possui 
sala e cozinha integradas e representa uma amos-
tra do trabalho da Designer de Interiores Camila 
Bernardes.

Para corresponder as expectativas dos pro-
prietários que gostariam de delimitar os espaços 
sem perder a amplitude, a  designer desenvolveu 
um projeto personalizado de marcenaria e pintu-
ra em laca, com utilização de vidros que oferecem 
transparência e espelhos que ampliam o ambien-
te. O acabamento de primeira linha e espaços fun-
cionais, aliado ao aconchego e sofisticação, são as 
características que marcam este projeto cheio de 

estilo e personalidade.
As cores são outro ponto alto da decoração. 

O estofado, as paredes e a cor utilizada nos aca-
bamentos de marcenaria possuem tons mais neu-
tros, já as almofadas, nichos e objetos menores, 
oferecem cores mais quentes e vibrantes. “Esse 
dinamismo traz graça e valoriza o resultado fi-
nal,” revela Camila Bernardes.

O estilo de vida e os hábitos do jovem casal e 
do filho foram a principal inspiração para criação 
do ambiente. “ A família adora receber amigos, 
assistir filmes, escutar música e fazer refeições 
juntos, aproveitando todos os momentos de la-
zer. Por isso, o resultado só poderia ser um apar-
tamento bonito, moderno e muito confortável”, 
ressalta Camila.

“Meu trabalho é realizar sonhos, mudar a vida 
das pessoas, proporcionando conforto, organiza-
ção e praticidade. E isso não depende do tamanho 
do espaço, porque prioriza a qualidade de vida das 
pessoas com o ambiente”, finaliza.
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Projeto para sobrado de 30 m2 possibilitou  beleza e praticidade

Utilização de vidros e espelhos ampliam o ambiente

Cozinha e sala de jantar integradas


