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Ninguém mede esforços quan-
do o assunto é manter a casa 
segura. Por isso, a cada dia apa-
recem novidades nesta área. In-
vestir em medidas de segurança 
residencial é fundamental, seja 
por meio de alarme, olho mágico, 
interfone e câmeras de vigilância, 
entre outros itens. Uma das for-
mas mais populares de ampliar a 
segurança doméstica é por meio 
da instalação de sensores de pre-
sença. Eles servem para detectar 
possíveis invasões em ambientes 
a partir de reconhecimento de 
movimento corporal. Cada apa-
relho tem suas características de 
funcionamento, dependendo do 
sistema de automação escolhido. 

Os sensores de presença po-
dem funcionar com movimento 
ou temperatura. A versão com 
infravermelho passivo capta a 
variação térmica, conforme a 
temperatura do corpo humano. 
Dessa forma, cada vez que al-
guém entrar no ambiente um alar-
me será acionado. Já os sensores 
com emissores de micro-ondas 
ativam alarmes quando detecta 
movimentos estranhos. Existem 
também modelos que aliam as 
duas tecnologias. 

Embora em algumas sema-
nas as temperaturas estejam 
mais agradáveis, ainda esta-
mos no auge do inverno, o 
que dificulta a manutenção do 
calor nos ambientes. Por isso, 
algumas pequenas dicas po-
dem ajudar a manter a casa ou 
o ambiente de trabalho mais 
aconchegante e quentinho, 
independentemente de clima-
tizador e ar-condicionado. 

É importante bloquear a 
entrada de vento com cor-
tinas nas janelas. Por meio 
das frestas o ar gelado entra 
e, aos poucos, esfria o am-
biente. Opte por cortinas que 
combinem com a decoração 
do seu espaço, pois além de 
bloquear o ar, o tecido ajuda 
a diminuir a perda de calor no 

espaço interno. 
Para dar aquele clima espe-

cial e também para aquecer, 
as velas são aliadas charmo-
sas. Tendo velas em diversos 
cômodos, cria-se uma atmos-
fera de calor. É preciso tomar 
cuidado para não deixar elas 
próximas de cortinas e ma-
teriais inflamáveis, evitando 
acidentes. Utilizar tapetes em 
áreas comuns é também uma 
forma de isolar o frio que vem 
do piso. Portanto, desenrole 
os tapetes e incremente os 
espaços com modelos que 
transmitam calor e deixam os 
espaços mais aconchegantes. 
No sofá, utilize mantas e al-
mofadas. Tecidos de veludo e 
lã podem ajudar a esquentar 
ainda mais.

Além de ser uma forma de 
aprendizagem incrível, uma 
fonte de relaxamento e prazer 
e forma de ampliar o vocabu-
lário, os livros podem ser úteis 
na decoração e compor as pra-
teleiras, as mesas de centro e o 
móvel de cabeceira do quarto.

A maneira de dispor os títu-
los pode ser vertical ou empi-
lhada. Alternar os dois sentidos 
também é interessante. Brincar 
com as cores das capas, poden-
do separar por tons ou misturar 
todos de vez, é outra opção 
que está valendo. Utilizar os 
livros para decorar é também 

a decoração pode ser feita com livros

Composição pode ser feita de acordo com o tipo de ambiente.

sensores de presença: 
saiba como funcionam 

Mantendo a casa quentinha

uma forma de repaginar as 
prateleiras da moradia – ou 
até ambiente de trabalho. Evite 
deixar sempre os mesmos obje-
tos nos mesmos lugares, um up 
na decoração muda a energia 
da casa e renova os ambientes. 

Livros de arte com capas 
bonitas são protagonistas, 
portanto, dê a eles destaque 
em uma mesa de centro, por 
exemplo. Junto aos aparadores 
também é elegante ter algumas 
obras. Assim como os quadros, 
os livros permitem a ousadia 
de serem empilhados no chão. 
Isso denota um ar despojado. 

As peças escolhidas para isso 
devem ser volumosas e ter 
uma capa resistente para que 
não corram o risco de estragar 
com facilidade. Se o caso for 
uma decoração minimalista, as 
pilhas do chão podem apoiar 

um vaso, um quadro e outros 
enfeites. Se a opção for pre-
encher as paredes, a ideia é 
utilizar suportes flutuantes. 
Estes devem ser mais leves e 
com capas que harmonizem 
com a decoração em questão. 

Aproveite seus títulos favori-
tos para decorar os cantinhos 
da sua casa. Os ambientes 
ficarão cheios de charme e per-
sonalidade, e ainda serão uma 
opção para distrair as visitas e 
também os moradores. 
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Os sensores 
variam muito e 
podem ser ins-
talados em dife-
rentes lugares, 
como o teto ou 
uma parede, in-
terna ou exter-
na. Outras van-
tagens de optar 
por esse tipo de 
equ ipamen to 
é que eles são 
discretos, não 
comprometem 
a estética dos 
ambientes e têm 
preços bastante 
acessíveis com-
parados a outros 
sistemas.

Na hora de es-
colher o melhor 
sensor de pre-
sença, opte por 
marcas confiá-
veis e analise o custo-benefício 
do aparelho. E atente para o 
tipo de proteção que precisa 
e em qual lugar (área externa 
ou interna), como cada sensor 
tem funcionamento diferente, 
vale escolher o equipamento 

Escolher o melhor modelo passa 
pela análise do custo-benefício.
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apropriado para o ambiente 
em questão. Caso você tenha 
animais em casa, é importante 
optar pelos modelos com o re-
curso pet imunity, que evita criar 
falsos alarmes por confundir os 
bichinhos com invasores.
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– Planejamento é tudo: antes de 
fazer as compras, coloque os planos 
no papel, para ter uma noção real de 
custos. Tenha na cabeça um orçamento 
e tente se manter em torno disso. O ideal 
é contar com o auxílio de um arquiteto 
ou engenheiro e contabilizar todos os 
gastos para fazer um investimento sem 
surpresas. Um profissional também 
pode dar boas dicas quanto à quantidade 
e qualidade dos materiais. 

– Estabeleça um limite para o or-
çamento: para evitar gastos excessivos 
é importante saber o seu orçamento no 
momento. Setorizar os gastos como nas 
partes estrutural, elétrica, hidráulica e 
acabamentos, por exemplo, é bom para 
saber onde os valores foram gastos e 
evitar imprevistos. 

– Pesquisa de preços: comparar pre-
ços por meio de uma pesquisa é funda-
mental para, no final das contas, obter 
uma diferença interessante. Aproveite 
também para pesquisar preços online, 
pois normalmente lojas virtuais ofe-
recem condições de pagamento e pro-
moções. Guarde as notas das compras 
para verificar para onde foi o dinheiro 
no final da obra. 

– Evite desperdícios: calcule as 
quantidades na hora de comprar os 
materiais para evitar excessos ou fal-

tas. Contar com o suporte do mestre de 
obras é importante para fazer as contas 
de quanto material será utilizado. Só 
vale lembrar que se deve ter uma mar-
gem a mais de materiais para caso de 
quebras, irregularidades e imprevistos. 
Mão de obra qualificada também é um 
item fundamental para usar o material 
com responsabilidade e, consequente-
mente, desperdiçar menos. Armazene os 
materiais em situação adequada, prote-
gendo da umidade e do sol excessivo. 

– Calcule o custo-benefício: eco-
nomizar nem sempre é comprar o pro-
duto mais barato, mas sim encontrar o 
material de boa qualidade por preços 
justos. O barato hoje pode custar outra 
obra no futuro. 

– Estabeleça prioridades: durante o 
processo de pesquisa e compra apare-
cem os itens de acabamento e decora-
ção, e se não houver controle, é possível 
ficar tentado a comprar antes da hora. 
Cuidado para não pular fases e acabar 
desprevenido financeiramente para 
comprar o que precisa no momento.

– Negocie antes de fechar negócio: 
se a compra for feita em loja física, 
negociar descontos, prazos de paga-
mento ou mesmo uma cortesia é uma 
boa dica para realizar uma compra mais 
vantajosa. 

Compra de materiais 
com economia

Confira algumas dicas, como pesquisa preço, 
podem ajudar na hora de construir ou reformar

Lembre-se: o barato hoje pode custar novos gastos no futuro.
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