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Construir a própria casa é o 
sonho de muitas pessoas, pois ver 
o projeto que a família escolheu e 
ajudou a compor a sair do papel é 
extremamente satisfatório. Porém, 
mesmo com toda a empolgação 
existem alguns pontos que devem 
ser avaliados com cuidado antes 
de iniciar a obra. Para fazer uma 
boa economia e diminuir os custos 
com a construção, o planejamento 
é uma das partes mais importantes, 
já que ele será o momento de de-
finir todos os gastos e traçar alter-
nativas para continuar poupando 
mesmo após a mudança. Por isso, 
fique atento a alguns quesitos.

O primeiro deles é a escolha 
do engenheiro e do arquiteto res-
ponsáveis. A função do arquiteto 
é a de projetar o esquema arqui-
tetônico, hidráulico e elétrico. 
Posteriormente, entra em cena o 
engenheiro, que fará os cálculos 
necessários e se certificará de que 
tudo seja feito conforme as espe-
cificações do projeto.

Antes de começar a obra, tam-

Os tapetes trazem conforto e aconchego 
ao lar. São eles que dão vida e incrementam 
a decoração da casa. Pode parecer simples 
escolher um tapete, mas uma peça mal co-
locada pode gerar sensação de mau gosto e 
desleixo. Os tapetes delimitam ambientes e 
facilitam na hora de posicionar os móveis. É 
sempre importante pensar no tipo de peça de 
acordo com a necessidade e uso que ela terá 
no cômodo. Deve-se levar em conta em qual 
ambiente da casa será colocada e como é rotina 
da família. Isso pode determinar, por exemplo, 
se o tapete tem de ser mais resistente, macio 
ou mais fácil de limpar.

No geral, eles são divididos em duas linhas, 
a feita à mão, com itens exclusivos e que 
precisam de cuidados especiais na hora da 
limpeza; e as feitas a máquinas, que também 
têm excelente qualidade e são indicados para 

o dia a dia. Para não ter erro na hora de decorar 
e escolher o que melhor cai bem siga algumas 
orientações fornecidas por especialistas.

O tapete pode ser utilizado como limitador 
do ambiente, facilitando visualmente onde co-
meça e termina a sala, ou mesmo a circulação 
proposta em um espaço. Contudo, a atenção 
deve ser dobrada no momento de estabelecer 
a medida ideal do tapete. No caso das salas 
de estar ou TV, o correto é que o tapete esteja 
cerca de 20cm – ou mais – abaixo de cada um 
dos móveis que compõem o ambiente. Em 
espaços de circulação como corredores onde 
não existem móveis, o tapete deve compor o 
ambiente preservando pelo menos 20cm para 
se ver o piso existente em ambos os lados.

No que se refere a formatos não existem re-
gras, mas ambientes clássicos dão preferência 
aos modelos quadrados. Querendo ousar um 

pouco, optar um tapete redondo ou um modelo 
um pouco menor deslocado da composição 
dos móveis pode personalizar a sua decoração. 
O padrão do tapete também deve ser pensado 
em conjunto com as texturas, estampas ou 
cores existentes na decoração. Os com desenho 
mais marcantes devem ser apresentados no 
décor, tomando o cuidado de usar mesas de 
centro mais leves. Os mais rústicos ou com 
desenhos mais simples não comprometem em 
nada a decoração, podendo ser utilizados com 
mais tranquilidade. 

E se mesmo com todos esses cuidados o 
tapete parecer destoar com o restante da deco-
ração? A dica infalível é combinar o tapete com 
almofadas. Aliás, mesmo se o conjunto estiver 
harmonioso, você consegue realçar ainda mais 
escolhendo almofadas com padrões ou cores 
semelhantes às do tapete. 

Depois da casa pronta, o que vem a mente é a decora-
ção. E se você é daqueles que acreditam que gastos com a 
decoração são sempre elevados, você está enganado. Com 
criatividade e seguindo algumas dicas é possível expressar 
a sua personalidade no lar com economia. Confira algumas 

Como diminuir custos na construção

Um bom planejamento ajuda a reduzir os gastos na hora de construir.

bém é preciso atentar para o tipo 
de terreno e fazer as adequações 
necessárias no projeto. Caso seja 
um terreno irregular, o estudo 
serve para indicar se é possível 
construir assim ou se é preciso rea-
lizar uma terraplanagem. A solidez 
do solo também é um ponto que 
deve ser avaliado, a fim de que os 
alicerces da casa fiquem em terra 
firme. Estas são medidas que já 
representarão uma boa econo-
mia, pois ter que fazer alterações 
no plano depois da obra ter sido 
iniciada significa maiores gastos.

Neste momento, é preciso sa-
lientar aos profissionais que seu 
objetivo é não gastar além do limi-
te. Ressalte o valor que tem dispo-
nível para financiar a empreitada 
e fique atento às especificações 
pedidas. Com o projeto da casa 
em mãos, você já poderá elaborar 
a lista de materiais que precisa 
comprar. Ferragens, cimento, 
tijolos, tubulação, torneiras, entre 
tantos outros itens: não deixe para 
escolher depois, separe um tempo 

e faça todas as compras de uma 
só vez. Isto vai garantir que você 
consiga melhores condições nas 
lojas de material de construção, 
pois esta será uma grande compra. 

Preste atenção em alguns de-
talhes. O telhado, as portas e as 
janelas costumam ser os itens 
mais caros da lista. Por isso, o 
ideal é pesquisar sobre quais são 
as melhores opções para o espaço. 
Considere planejar cômodos que 
podem se conectar por meio de 
um vão de porta para não ter que 
adquirir tanto material. Para pou-
par ao comprar as janelas, prefira 
os modelos feitos em alumínio 
e que não precisem de estrutura 
adicional para serem instalados.

Um projeto hidráulico bem 
pensado também ajuda a reduzir 
gastos. Ao dispor os banheiros, 
área de serviço e cozinha em 
uma área específica será possível 
economizar na hora de comprar 
as tubulações. Com esta medida, 
serão usados comprimentos me-
nores de tubos, o que garantirá 

uma alta economia. Caso não seja 
possível posicionar todos estes 
cômodos em uma mesma área da 
moradia, escolha alinhar ao menos 
os banheiros. Nos acabamentos 
também é possível encontrar al-
ternativas mais em conta. Os mais 
simples cumprem bem a função 

Tapetes para inovar o ambiente

e atendem às normas técnicas 
perfeitamente. Caso dos pisos 
que podem ser os de madeiras 
laminados, os quais podem ser 
limpos facilmente, não precisam 
de aplicações de sinteco, além de 
removidos com facilidade no caso 
de uma mudança.

Fotos DIVULGAÇÃo

A decoração pode ser econômica
ideias acessíveis:

– Papel de parede: fácil aplicação, não faz sujeira e pode 
ser colocado por você mesmo. Só é preciso ter cuidado e 
paciência. O mercado oferece uma infinidade de estampas, 
texturas e estilos.

– Pallets: estão super na moda e são materiais baratos que 
podem ser encontrados em feiras, empresas de logísticas ou 
supermercados. Podem ser utilizados como mesa de centro, 
sofás, camas, estantes. A dica é lixar e envernizar antes de 
usá-los. 

– Adesivos: valorizam os espaços. Podem ser apenas um 
detalhe ou algo marcante em qualquer ambiente da casa. Por 
exemplo, no quarto você pode utilizá-lo como cabeceira.

– Quadros de pôsteres: você pode salvar aquelas imagens 
que encontrou na internet (ilustrações, pôsteres, cartazes de 
filmes ou bandas) imprimir e colocar em quadros. Ordene de 
forma organizada para montar como um painel.

– Parede de jornal ou revista em quadrinhos: você pode 
revestir uma parede com jornal ou gibis, em cômodos como 
quartos, salas ou escritórios. O ideal é limpar bem a parede, 
lixar e aplicar o jornal, depois basta envernizá-lo.

– Móveis antigos: pinte seus móveis antigos com tintas 
coloridas. Isso dará maior durabilidade e estilo à decoração. 
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