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INTRODUÇÃO

A construção de ambientes em uma casa exige planejamento, contratação de profissionais capacitados e um cronograma 
que seja bem elaborado e seguido de acordo com o andamento da obra. Isso permitirá que tudo ocorra sem imprevistos, não 
demandando gastos extras nem preocupações futuras com as consequências de um serviço mal executado.

Nesse sentido, a presença de um arquiteto, de 
um desenho contendo as funcionalidades do 
ambiente desejado, assim como a execução, 
precisam de atenção e acompanhamento por parte 
do futuro morador.

No entanto, muitas pessoas têm dúvidas sobre 
como escolher os melhores fornecedores, a 
importância de optar por materiais que apresentam 
um bom custo-benefício e as vantagens de investir 
na própria construção.

Pensando nisso, elaboramos este material para que 
você compreenda essas questões. Boa leitura!

https://www.laredo.com.br/
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O PAPEL DO ARQUITETO NA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES

Certamente, ao iniciar uma construção, todas as pessoas 
apresentam suas expectativas sobre o que desejam 
ver como resultado final. Para que essas perspectivas 
se cumpram, é necessário contar com profissionais que 
sejam capacitados, tenham experiência no mercado e 
ouçam as principais exigências de seus clientes.

A seguir, listamos as vantagens de contar com esse 
fornecedor, bem como o papel que ele desempenhará.

PLANEJAMENTO 

Conforme abordado, o planejamento é fundamental 
para a boa execução de uma obra. Você vai reunir as 
principais referências que agradaram ao seu ponto 
de vista estético e discutir com outras pessoas o que 
tem ou não funcionalidade no projeto em mente.

Porém, entender e aplicar as perspectivas do arquiteto é 
o principal ponto para que a obra seja bem planejada. É 
ele que vai permitir levar em consideração alguns 
aspectos que uma pessoa leiga não compreende e para 
os quais não dá importância.

É fundamental, por exemplo, que as partes hidráulicas 
e elétricas sejam bem executadas pelos profissionais. 
Caso contrário, as chances de algo dar errado 
futuramente e você ter que recomeçar uma obra para 
consertar os erros dessa etapa serão enormes!

https://www.laredo.com.br/
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O PAPEL DO ARQUITETO NA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES

BOM APROVEITAMENTO 
DE ESPAÇOS

Entender quais são as suas 
necessidades é o primeiro passo para 
que todas as áreas sejam aproveitadas. 
A partir da realidade de sua família, o 
arquiteto vai definir quantos quartos a 
casa terá, o tamanho de cada cômodo 
e quais as principais expectativas em 
relação ao projeto.

Além disso, é possível proporcionar 
aos espaços funcionalidades que, até 
então, você nem tinha imaginado. 
Assim, será possível a construção de um 
armário em um ambiente que não seria 
utilizado, por exemplo.

https://www.laredo.com.br/
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O PAPEL DO ARQUITETO NA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES

Sendo assim, o arquiteto vai propor a escolha de 
fornecedores que elaboram móveis sob medida. 
Esses materiais podem ser ajustados milimetricamente 
com as áreas de seus cômodos, têm alta qualidade, 
resistência e durabilidade, além de terem um bom 
custo-benefício e contribuírem para que os ambientes 
estejam mais bem organizados. 

 ALIAR ESTÉTICA E FUNCIONALIDADE

Este tópico está diretamente ligado ao anterior. Afinal, 
de nada adianta contar com um projeto que seja 
esteticamente bonito se os espaços não tiverem tanta 
funcionalidade, concorda?

O arquiteto conseguirá aliar esses dois 
aspectos tão importantes para a construção de 
ambientes, de modo que você ficará satisfeito 
com o resultado e terá áreas que serão bem 
aproveitadas por todos os membros da família.

Isso vai além da obra, pois a escolha dos móveis também 
é muito importante nesse quesito. Imagine só um sofá 
que ocupe mais da metade do tamanho do seu cômodo, 
sendo que nem será tão utilizado pelos moradores?

https://www.laredo.com.br/
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O PAPEL DO ARQUITETO NA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES

Por fim, contar com o arquiteto permite que o projeto 
para a construção de ambientes esteja em 
conformidade com as leis, bem como com as regras 
preestabelecidas do local em que será feita a construção. 
Caso ela ocorra em uma casa em condomínio, por 
exemplo, é preciso verificar quais são as normas de recuo, 
tamanho, entre outros pontos.

Em relação ao município, é preciso que o profissional 
entenda bem a região onde será erguido o projeto e saiba 
quais são as leis estabelecidas pela prefeitura para que a 
obra siga com as especificações necessárias. Para que a 
licença seja concedida pelos órgãos responsáveis, muitas 
vezes, são exigidos desenhos detalhados e precisos.

CONSTRUÇÃO COM SEGURANÇA

Garantir a segurança da sua obra é muito mais do que evitar que você tenha que fazer reformas futuramente para corrigir 
erros do momento da execução de seu projeto. Afinal, é imprescindível contar com um profissional que saiba calcular as 
necessidades estruturais do projeto. 

https://blog.laredo.com.br/licenciamento-municipal-para-obras-no-condominio/
https://www.laredo.com.br/
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PLANEJAMENTO: DESENHO E FUNCIONALIDADE NA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES

Ao longo do conteúdo, já mencionamos sobre o quanto 
é importante um planejamento para que a obra seja 
bem-sucedida. Após a contratação dos profissionais 
qualificados, esse é o primeiro passo para a construção. 
Confira os seus benefícios!

MINIMIZAÇÃO DE DESPERDÍCIOS

Ao elaborar um planejamento e colocar no papel 
todas as ideias necessárias para a construção de 
ambientes, o profissional fará um cálculo sobre 
os principais materiais necessários para aquela 
construção — abordaremos sobre isso mais adiante.

Isso contribui para que seja comprado apenas o 
necessário, evitando o desperdício de equipamentos 
que não serão usados. Como consequência, haverá uma 
redução de custos, especialmente, porque as compras 
serão programadas com antecedência.

Caso não tenha um planejamento bem 
elaborado, surgirão gastos que não estavam previstos 
durante a obra. Comprando com antecedência, ainda 
é possível encontrar materiais com preços mais em 
conta, bem como será possível fazer uma pesquisa 
mais aprofundada sobre os melhores fornecedores.

https://www.laredo.com.br/
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PLANEJAMENTO: DESENHO E FUNCIONALIDADE NA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES

MAIS PRODUTIVIDADE

Como abordamos, imprevistos podem 
surgir em qualquer etapa da obra. Se algo 
que não estava previsto no projeto for 
identificado, os profissionais contratados 
ficarão sem um norte para continuar 
com as operações. Isso faz com que o 
cronograma seja prejudicado, resultando 
em atrasos para o resultado final, além 
de prejudicar a produtividade. 

A partir de um planejamento, é possível 
contar com um projeto sem mão de obra 
ociosa, bem como evitar as chances de 
erros ou retrabalhos.

MELHOR ACOMPANHAMENTO 
DA OBRA

Certamente, você contratou profissionais 
para que tenham um bom controle da 
obra. No entanto, é necessário que haja 
o acompanhamento de perto, verificando 
como está a execução do projeto 
decidido e do cronograma.

O planejamento permite justamente 
isso: ter um controle da obra contratada, 
trazendo mais comodidade e a 
tranquilidade de que tudo sairá conforme 
as suas expectativas.

https://www.laredo.com.br/
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ELABORAÇÃO DOS DESENHOS 
EM DETALHES

Por falar em cumprir com as expectativas, isso exige 
a elaboração de um desenho rico em detalhes, 
que permita ao profissional colocar no papel 
todas as perspectivas e necessidades da família, 
concorda? Engana-se quem pensa que essas 
especificações se resumem apenas ao tamanho 
dos ambientes, número de cômodos e demais 
aspectos nesse sentido.

Um projeto de construção de ambientes bem 
elaborado contém informações ricas, como a 
posição dos cômodos de acordo com a incidência 
dos raios solares, a ventilação das principais 
áreas, e como será a divisão dos espaços. Tudo 
isso é possível a partir do planejamento!

https://www.laredo.com.br/
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EXECUÇÃO: MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A escolha dos materiais que tenham um bom custo-benefício e a execução da obra são as etapas que mais preocupam quem 
está construindo ambientes. Para que essa fase seja cumprida com eficiência, é preciso atentar para alguns pontos. Confira!

CICLO DE VIDA DOS MATERIAIS

Você sabia que os materiais também têm ciclo de 
vida? Entre os aspectos que devem ser considerados, 
destacam-se o seu desempenho e, principalmente, 
a durabilidade. Para que a sua família não tenha que 
recorrer a uma nova obra em curto espaço de tempo, 
é essencial que os produtos sejam escolhidos a dedo!

Junto com o arquiteto e os fornecedores escolhidos, 
faça as seguintes perguntas:

 » Existe um tempo de vida útil dos 
materiais selecionados? 

 » Quanto tempo eles levarão para se degenerar?

Alguns produtos, como cimento e areia, precisam ser 
comprados pouco tempo antes de sua utilização. Isso 
evita que eles percam a qualidade e, consequentemente, 
diminuam a eficácia de seu projeto.

https://www.laredo.com.br/
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EXECUÇÃO: MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CUSTOS

Talvez essa seja a principal preocupação de quem vai 
construir ou reformar ambientes: os custos! Aqui, se encaixa a 
necessidade de buscar por aqueles que, além de apresentarem 
preços atrativos, também tenham qualidade. Isso permite que 
a escolha seja por materiais de qualidade e com propriedades 
físicas que garantam a resistência e a durabilidade.

Para isso, entenda todos os produtos necessários 
para cada processo:

 » estrutura;

 » alvenaria;

 » cobertura;

 » acabamento.

Todo esse detalhamento será definido no momento do 
planejamento, reforçando a necessidade dessa etapa para uma 
melhor visualização da obra como um todo.

https://www.laredo.com.br/
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EXECUÇÃO: MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ESTÉTICA E MARCA

Estética e marca também devem ser consideradas no 
momento da compra. Existem aqueles tijolos especialmente 
elaborados para a construção de uma churrasqueira na área 
de lazer, por exemplo. Além disso, é possível optar por 
modelos de aço que sejam mais modernos, além de outros 
produtos mais inovadores que realçarão a sua obra. 

No momento do acabamento, busque referências para as 
cores de tintas e escolha aquelas que são mais adequadas 
ao perfil de sua família. Dessa forma, o resultado final 
atenderá de maneira mais exata às expectativas.

Por fim, a marca dos materiais também influenciará a 
qualidade. Peça referências aos profissionais das mais 
tradicionais do mercado e daquelas que eles têm certeza 
que oferecem qualidade para a construção. 

https://www.laredo.com.br/
https://blog.laredo.com.br/area-de-convivio-em-condominios/
https://blog.laredo.com.br/area-de-convivio-em-condominios/
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AFINAL, VALE A PENA INVESTIR NA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES?

Claro! E a gente explica o porquê nos próximos tópicos. 
Veja só!

MENORES CUSTOS

Ao longo de todo o conteúdo, abordamos a necessidade 
de reduzir custos em um planejamento de obras, não 
é verdade? Seja na escolha dos materiais, seja na 
contratação de profissionais qualificados, esses fatores 
contribuirão para que a construção de ambientes 
saia muito mais em conta do que comprar um imóvel 
que já esteja pronto.

Conforme observado, ao acompanhar de perto todos 
esses processos, você mesmo vai permitir que a compra 
de materiais seja de qualidade. Em outras palavras, as 
temidas reformas mencionadas serão evitadas caso o 
projeto seja elaborado desde o início com o seu aval.

ARQUITETURA DIFERENCIADA 
E USO DE TECNOLOGIA

Imagine só residir em uma casa que aposte nas 
mais modernas soluções? Você poderá, por exemplo, 
investir em automação residencial. Mas o que é 
isso? É simplesmente o controle em relação aos 
comandos de algumas atividades de sua casa serem 
programadas para determinados horários.

Para quem está viajando constantemente, é possível 
que as luzes sejam acesas todos os dias às 20 
horas. Além disso, o ar condicionado pode ser ligado 
instantaneamente caso a temperatura atinja os 
25 graus. Tudo isso permite mais conforto para 
os moradores, além de evitar preocupações com 
certas tarefas e, principalmente, contribuir para 
a economia de energia.

https://www.laredo.com.br/
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IMÓVEL MAIS VALORIZADO

Como o seu projeto será todo elaborado por profissionais 
qualificados no mercado e com materiais de boa durabilidade, o 
imóvel será valorizado, especialmente, se ele for construído em 
regiões que envolvam oportunidades de desenvolvimento.

Assim, é possível escolher aquele bairro que conta com obras 
e investimentos por parte dos órgãos públicos. Nesse caso, se 
houver a intenção de revender a sua casa, isso contribuirá para 
que o preço do imóvel valorize ano a ano.

Com isso em mente, pesquise bastante antes de optar 
por um loteamento para a construção de sua residência.
Condomínios fechados, por exemplo, são alternativas a serem 
consideradas. Além de terem boa localização, oferecem 
segurança, comodidade, área de lazer completa, e soluções que 
permitirão que todos os moradores exerçam suas atividades 
sem um grande deslocamento.

https://www.laredo.com.br/
https://blog.laredo.com.br/registro-de-imovel-condominio-fechado/
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CONCLUSÃO

Neste conteúdo, você teve acesso a um guia completo para 
a construção de ambientes. Conforme observado, é essencial 
que a pesquisa esteja em primeiro plano durante todas 
as etapas do processo. Na contratação de um arquiteto, 
busque por referências com amigos e familiares que tenham 
passado por obras recentemente.

Da mesma forma, procure por empreendimentos que 
ofereçam loteamentos e estejam em localizações 
privilegiadas, com acesso facilitado às principais áreas 
da cidade. Certifique-se ainda sobre quais são os seus 
diferenciais. Optar por aqueles que contam com a tecnologia 
como aliada para garantir o controle de entrada e saída de 
moradores deve ser uma prioridade, sobretudo, em centros 
urbanos, onde a violência ganha proporções maiores.

Assim, com um bom planejamento e fornecedores que 
cumprirão com o solicitado, o seu projeto será um sucesso, 
atendendo às expectativas de todos os moradores, além de 
se adequar às reais necessidades.

https://www.laredo.com.br/
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