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Para a reforma
ser tranquila

Casa & Construção

Velas, sachês e aromatizadores naturais 
podem ser usados para deixar o ambiente 

com a sua marca. Página 2

Casa perfumada 
com o seu estilo

Conheça detalhes do estilo industrial 
chique, que prioriza itens autênticos para 

estabelecer uma identidade. Página 6

Cores desbotadas e 
superfícies envelhecidas

O tempo estimado para cada projeto dependerá do tamanho da 
obra. Por isso, colocar tudo no papel evita surpresas desagradáveis. 

Orçar preços dá trabalho, mas evita desperdício. Página 2
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- Muitos produtos são comercializa-
dos com aromas artificiais. Eles são 
perfumados, mas geralmente são caros. 
Uma boa dica é fazer um aromatizador 
natural, combinando soluções e borri-
fando nos ambientes. Para spray junte 
200ml de uma essência da sua prefe-
rência com 700ml de álcool e 100ml 
de água. Deixe a mistura descansar por 
três dias para incorporar bem e aplique 
diariamente nos cômodos da casa. Vale 
também testar o modo difusor: misture 
uma xícara de álcool com uma colher de 
cravo e gotas de sua essência preferida. 
Coloque a mistura em um pote de vidro 
e acrescente palitinhos de madeira para 
espalhar a fragrância no ambiente, de 
forma contínua e suave. 

– Outra dica importante é manter 
pastilhas ou sachês dentro dos móveis. 
Estas podem ser compradas ou pro-
duzidas em casa. Para fazer pastilhas 
aromatizadas misture pasta de gesso 
com água de colônia até formar pastilhas, e distribua 
nas gavetas e compartimentos da casa. Se a opção for 
sachês, misture flores, ervas e especiarias e coloque 
em saquinhos de algodão. Finalize com fitas de cetim 

para aromatizar o interior dos móveis. 
– As velas aromáticas também são ótimas aliadas 

para manter um odor agradável na casa. Elas são 
decorativas e funcionais. Podem ser encontradas 
com variações de cores, modelos e aromas. Na hora 

de utilizá-las procure adequar 
o aroma com a necessidade de 
cada cômodo. Nos quartos, os 
que mais combinam são lavanda, 
alecrim, bergamota, sândalo, ce-
dro; na sala a melhor opção são 
os mais frutados como gerânio, 
tangerina e lima. Já na cozinha, 
laranja, hortelã, manjericão são 
bem aceitos; nos banheiros, abu-
se do pinho, pitanga, eucalipto e 
maracujá.

– Para quem prefere aromatizar 
a casa com mais discrição, pode 
optar pelas esponjas com óleos 
e essências. Espalhe em locais 
escondidos pela casa pedaços 
de espoja embebidos de uma 
essência para deixar o ambiente 
perfumado. 

– Os incensos também são 
bem-vindos e complementares na 
hora de agradar o olfato dentro 

de casa. No final do dia ascenda uma vareta com 
fragrância calmante para relaxar. Para esta finalidade 
opte pelas fragrâncias de alfazema, mirra, camomila, 
erva doce e flor de lótus.

O primeiro passo para quem 
deseja reformar a casa é planejar as 
mudanças que serão feitas e os gas-
tos. Especificar todos os detalhes 
faz a diferença para uma reforma 
mais eficiente e econômica. Isso 
garante também fidelidade à ideia 
original e evita custos desnecessá-
rios. O tempo estimado para cada 
projeto dependerá do tamanho da 
obra, por isso, colocar tudo no pa-
pel evita surpresas desagradáveis. 
Orçar preços dá trabalho, mas 
garante desperdício. Algumas lojas 
especializadas dispõem de listas 
de preços, o que gera uma noção 
dos gastos totais antes mesmo de 
iniciar a obra. 

É importante confiar nos profis-
sionais que se está contratando e 
planejar o projeto com antecedên-
cia para que tudo corra dentro do 
esperado. Obra gera confusão na 
casa, ainda mais se a família conti-
nua a residir no local enquanto elas 
são feitas. Monte um cronograma 
com quem coordenará o trabalho 
para ir acompanhando o que será 
feito e o que precisa ser adquirido 
antes ou o que pode esperar um 
pouco mais. 

Uma reforma, por mais simples 
que seja, sempre envolve demoli-
ção ou acabamentos de estrutura, 
alterações elétricas, pintura e mar-

Vai reformar? Saiba qual a melhor época

Trabalhos de acabamento como pintura devem ser deixados por último numa obra.

cenaria, entre outros. Se quiser que 
tudo corra mais tranquilamente, 
evite uma reforma no final do ano 
ou nos meses de muita chuva – isso 
pode atrasar o cronograma. 

É sempre difícil que não ocorra 
nenhum imprevisto ou atraso, por 
isso é complicado estabelecer 
prazos finais quando o assunto 
é reforma. Pode demorar para 
chegar algum produto ou mesmo 
descobrir algum problema na 
estrutura do imóvel que impossibi-
lite a atividade. Esteja aberto para 
mudanças e saiba que transtornos 
fazem parte. Se a família perma-
necer na casa durante a reforma, 
é preciso conviver com entra e sai 
de pessoas, poeira, cheiro de tinta 
e bagunça. 

Evite colocar vários fornecedo-
res trabalhando juntos. Isso acaba 
dificultando o trabalho deles e o 
seu controle da qualidade da obra. 
É importante guardar todos os 
contratos, assim como as notas 
fiscais das compras. Lembre-se 
de que uma reforma que envolve a 
infraestrutura (alvenaria, hidráuli-
ca, gesso) deve ser a primeira a ser 
feita. Assim como os trabalhos de 
acabamento (pintura, colocação de 
piso, revestimentos e decoração) 
devem ser deixados por último. 
É direito do contratante exigir 

limpeza dos contratados, evitando 
confusão e também desperdícios. 

Se o caso da reforma for também 
de mudança para um novo lar, 

saiba que existem serviços especia-
lizados para empacotar, transportar 
e desempacotar objetos e móveis. 
Outro serviço que também pode ser 

contratado é o personal organizer, 
profissional que auxilia na hora de 
colocar a casa em ordem e ocupar os 
espaços de forma ordenada.

Fotos DIVULGAÇÃo

Para manter a casa sempre cheirosa
Cheiro de casa fechada, de comida recém-

-feita, de mofo, de cigarro, entre outros são co-
muns nas residências. Neste período de outono 

e inverno, os aromas parecem se intensificar 
devido à umidade e ao fato de mantermos as 
moradias menos arejadas e com menor inci-

dência de sol. Algumas dicas são valiosas para 
deixar a residência com cheiros mais agradáveis 
em qualquer estação.
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Aos cozinheiros 
Uma tábua de cortar alimentos com ângulos e medi-

das determinadas para auxiliar no corte milimétrico dos 
alimentos. A peça se chama The Obsessive Chef Cutting 
Board, ou seja, uma tábua para cozinheiros obsessivos com 
a perfeição. A tábua custa em torno de R$ 80 e orienta o 
chef na hora de picar os alimentos de forma ordenada com 
ângulos e linhas simétricas. Além das medidas, nomes de 
cortes famosos como Batonnet, Alumette e Julienne estão 
marcados, facilitando o trabalho do aprendiz de cozinheiro. 

Material de 
construção tem 
vendas estáveis 
As vendas no varejo de material de 

construção no primeiro bimestre de 
2017 tiveram desempenho similar ao 
registrado pelo setor no mesmo período 
do ano passado. Na média, o mercado 
está 1% acima do mesmo período de 
2016. De agosto de 2016 a fevereiro de 
2017, o varejo de material de construção 
apresenta desempenho positivo de 4%, 
comparado ao mesmo período do ano 
anterior. No mês de fevereiro, no entan-
to, o setor registrou queda de 3% sobre 
fevereiro de 2016. Já na relação fevereiro 
de 2017 sobre janeiro de 2017, a retração 
foi de 7%.

Segundo dados da Associação Nacio-
nal dos Comerciantes de Material de 
Construção (Anamaco), o setor deve 
ter um desempenho positivo de 3% no 
primeiro semestre de 2017. Uma das 
medidas anunciadas pelo governo é o 
Cartão Reforma. Conforme a entidade, 
os bancos tentam oferecer juros menores 
aos clientes interessados em programas 
de financiamento para reforma e constru-
ção. Além disso, o saque das contas inati-
vas do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) deve ajudar as famílias 
a transformarem em realidade a reforma 
que estava nos planos.

Materiais gastos, cores envelhecidas, 
acabamentos à mostra. Isso tudo está in-
corporado à decoração moderna, no cha-
mado estilo industrial. Mas a novidade é 
uma versão mais romântica desse estilo 
de fábrica: o industrial chique. A estética 
das cores envelhecidas divide espaço 
com objetos e tecidos mais delicados. 

Mas as marcas do tempo e as imperfei-
ções continuam realçando este estilo que 
ganhou um público atento às tendências. 
Detalhes como tinta descascada, cores 
desbotadas, manchas de oxidação e su-
perfícies envelhecidas permanecem no 
estilo industrial chique, flertando com o 
romantismo e composições ecléticas. É 
a valorização dos objetos e construções 
mais antigas acompanhados de estampas 
românticas, como o xadrez e o floral. 
Temas geométricos também ganham es-
paço e contrapõem com as combinações 
românticas. As peças decorativas ga-
nham aspecto mais artístico e os adornos 
complementam os padrões delicados. 

O industrial chique prioriza itens 
autênticos sempre estabelecendo uma 
identidade do estilo. O que deve ser 
lembrado na hora de decorar uma casa 
é a marca de quem habita o local. O 
reaproveitamento de materiais e reutili-
zação de móveis está em alta, contando 
histórias e contribuindo para um mundo 
mais sustentável.
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Decoração industrial chique

Detalhes como cores desbotadas e superfícies envelhecidas permanecem no estilo.
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Flores para alegrar as ruas

O design floral Lewis Miller transformou 
latas de lixo em vasos de flores na cidade 
de Nova Iorque (EUA). A transformação faz 
parte do projeto Flowers for the People, de 
sua criação. O objetivo é alegrar as pessoas 
com plantas no lugar do lixo. O desperdício 
é evitado uma vez que os enormes buquês 
são reaproveitados após serem utilizados nas 
festas que ele decora. Além da criação nas 
lixeiras, Miller leva os arranjos para estátuas 
e esculturas da cidade, como a de Alice no 
País das Maravilhas, no Central Park. Casa 3D

Uma casa criada com uma impressora 3D que 
pode ser instalada em qualquer lugar. Seguindo a 
tendência de imprimir grandes volumes, a startup 
ucraniana PassivDom criou um projeto inovador. 
Uma casa modular, autossuficiente e resistente a 
qualquer intempérie. Conforme descreve o site da 
empresa, a moradia permite que você escolha onde 
viver: montanhas, florestas ou litoral, em condições 
confortáveis e seguras. Pelo fato de ser autossufi-
ciente em energia, a residência não tem gastos com 
eletricidade ou gás, pois é mantida com painéis 
solares. Ela é feita com fibra de vidro, poliuterano e 
carbono, com garantia de não enferrujar ou apodre-
cer durante 40 anos. Outra vantagem da construção 
é que ela se mantém aquecida no inverno e resfriada 
no verão. A casa vem programada com automação 
residencial para poder ter funções controladas por 
meio do smartphone. 
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