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 História do Mobiliário

 A história do mobiliário desenvolve-
se a partir do momento em que o Homem 
deixa de ser nómada, ou seja, desde que 
passa a possuir uma habitação fixa, e 
acompanha a sua história política, social 
e artística até à actualidade. Ao longo do 
tempo, o mobiliário foi evoluindo con-
soante as necessidades humanas, a ca-
pacidade técnica e a sua sensibilidade 
estética. 
 

 
 

 Deste modo a sua caracterização 
varia muito de acordo com a região e a 
época, podendo-se fazer uma divisão por 
períodos ou estilos que se inserem mais 
ou menos dentro dos grandes movimen-
tos da história da arte.
 Mobiliário é o conjunto de móveis, 
objectos e equipamentos que suportam o 
corpo humano (como assentos e camas), 
servem para estucar objectos ou como 
apoio para objectos em superfícies hori-
zontais. Tem o intento de fornecer a seus 
habitantes e usuários utilidades específi-
cas que lhes facilitam as actividades quo-
tidianas, como comer, dormir, descansar, 
ler, entre outras. Também pode ter uma 
função simbólica.
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Decoração de Interiores
 
 Durante muito tempo, a decoração 
de interiores tem-se direccionado para a 
cozinha e casa-de-banho. Actualmente 
queremos direccionar a atenção para o 
quarto, onde passamos um terço das 
nossas vidas. Uma boa noite de sono é 
no fundo o mais importante para o bem-
estar.
 Por isso, como criar as melhores 
sensações num quarto?
 Em primeiro lugar, escolha a cama 
que melhor se adapta às suas necessi-
dades. Crie atmosfera com iluminação 
difusa e desfrute as sensações de con-
forto e suavidade dos tecidos das colchas, 
almofadas e tapetes. Decida se pretende 
que o seu quarto fique com uma atmos-
fera de cave escondida ou de um espaço 
iluminado e arejado, onde a sua imagina-
ção pode voar.

 
 Certifique-se que tem tabuleiros, 
para além de mesas, cómodas e outros 
elementos que o ajudem a organizar o 
seu roupeiro, sapatos, livros e outros 
elementos pessoais. O quarto deve ser o 
local de descanso e descontracção onde 
uma boa noite de sono que o prepara 
para o dia seguinte.
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Quartos de dormir Mobiliário
Contemporânio

MÓVEIS
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Quartos de DormirMobiliário Classico
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Quarto de Dormir Moderno
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Quarto de DormirModerno em pele
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Moderno Quartos de Dormir
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Sala de Estar
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Sala de Estar
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 O design de mobiliário, é uma ver-
tente do design de produto e uma das 
áreas de maior importância no design 
de produto, pois o mobiliário  é um dos 
poucos bens de consumo duráveis que é 
exportado. É também uma área em que 
arquitectura e design de produto se en-
trelaçam.
 Há ênfase em detalhes e materiais. 
Tanto que está directamente relacionada 
à Decoração de Interiores. Segundo o 
funcionalismo, o design de mobiliário tem 
sido trabalhado superficialmente (menos 
funcionalidade e mais estética). que pro-
curam originalidade na escolha dos mate-
riais.
 As funções do móvel dependem 
do ambiente onde ele será colocado 
(residência, escritório, escola, meio ur-
bano etc). 

 Para fazer um projecto é preciso 
pensar nas funções do objecto naquele 
ambiente e qual é o usuário.

Design de Mobiliário
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Design de produto

 Design de produto, também chama-
do projecto de produto ou desenho in-
dustrial, trabalha com a produção de 
objectos e produtos tridimensionais para 
usufruto humano. Um designer de produ-
to lidará essencialmente com o projecto e 
produção de bens de consumo ligados à 
vida quotidiana (como mobiliário domés-
tico e urbano, electrodomésticos, au-
tomóveis e outros tipos de veículos, etc) 
assim com a produção de bens de capital, 
como máquinas e motores.
 um objecto ou o conjunto orna-
mental de linhas e cores que possa ser 
aplicado a um produto, proporcionando 
resultado visual novo e original na sua 
configuração externa e que possa servir 
de tipo de fabricação industrial.
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 O design é uma atribuição de valor 
identificado pelo mercado e transformado 
em atributo físico do produto.                  
 O Registo de Desenho Industrial 
é um título de propriedade temporária 
sobre um desenho industrial, outorgado 
pelo Estado aos autores ou outras pes-
soas físicas ou jurídicas detentoras de 
direitos sobre a criação.

Design de produto
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 Em primeiro lugar, escolha a cama 
que melhor se adapta às suas necessi-
dades. Crie atmosfera com iluminação 
difusa e desfrute as sensações de con-
forto e suavidade dos tecidos das colchas, 
almofadas e tapetes. 
 Decida se pretende que o seu 
quarto fique com uma atmosfera de cave 
escondida ou de um espaço iluminado 
e arejado, onde a sua imaginação pode 
voar.
 

Design de produto
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 O Design de produto, dada a sua 
relação com os processos de produção 
industriais e sua origem na Revolução 
Industrial, começa a se delinear no 
Século XIX, especialmente com os tex-
tos teóricos ligados ao movimento Arts & 
Crafts que enxergava na produção artís-
tica um guia para a produção industrial. 
Da mesma forma que o Design Gráfico, 
porém, ele ganha maturidade e sofre uma 
profunda revolução com as experiências 
feitas na Bauhaus, no início do Século XX, 
praticamente definindo a noção actual da 
profissão.
 O design é uma atribuição de valor 
identificado pelo mercado e transformado 
em atributo físico do produto. O Reg-
isto de Desenho Industrial é um título de 
propriedade temporária sobre um de-
senho industrial, outorgado pelo Estado 
aos autores ou outras pessoas físicas ou 
jurídicas detentoras de direitos sobre a 
criação.
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dependendo de seu tamanho, mobília, e 
electrodomésticos. Se uma máquina de 
lavar roupa está presente, lavar roupa 
e secar também é feito na cozinha. A 
cozinha pode ser também o lugar onde 
a família come, tendo espaço para isso. 
Em alguns casos, embora que raramente, 
pode ser lugar mais confortável da casa, 
onde a família e visitantes tendem a 
congregar.

 A cozinha é uma divisão da casa 
especificamente usada para preparo 
da comida. Uma cozinha moderna é 
tipicamente equipada com um forno, 
forno de microondas, placa, tem uma pia 
também conhecida por lava-louças, com 
água na torneira para limpar a comida 
e lavar a louça. As cozinhas modernas 
quase sempre também apresentam uma 
máquina de lavar louça, máquina de 
lavar e secar roupa, frigorifico. Algumas 
instalações para armazenar comida 
sempre estão presente também, seja na 
forma de uma despensa adjacente ou de 
forma mais comum armários.

Apesar da principal função de uma 
cozinha ser cozinhar, ela pode 
também ser o centro de outras 
actividades, especialmente nos lares 

Cozinhas

     

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrodom%C3%A9stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_lavar_roupa
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_lavar_roupa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forno_de_microondas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pia
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_lavar_lou%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Despensa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A1rio_de_cozinha
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cozinhar&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lar
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A evolução da cozinha

O desenvolvimento da cozinha 
está intrincadamente ligado com o 
desenvolvimento da capacidade de 
cozinhar do fogão. Até o século XVIII, 
a fogueira era a única maneira de 
esquentar a comida, e a arquitectura da 
cozinha reflecte isso. Quando avanços 
écnicos trouxeram novas formas de 
aquecer a comida nos séculos XVIII e 
XIX, os arquitectos tiraram vantagem 
da recém-adquirida flexibilidade para 
trazer mudanças fundamentais para a 
cozinha. A água na torneira foi somente 
se tornando gradualmente disponível 
durante a industrialização; antes, a água 
tinha que ser adquirida do poço mais 
próximo e esquentada na cozinha.
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 A cozinha é um espaço para viver 
e conviver. É uma zona central da nossa 
casa, onde reunimos a família e partil-
hamos momentos, emoções, brincadeiras, 
conversas e opiniões.
 A cozinha é também um reflexo da 
nossa personalidade e estilo pessoal. 
 Deve ser um local agradável, con-
fortável, um espaço harmonioso, que nos 
faça sentir bem com o estilo e pormeno-
res que estimulem a nossa imaginação. 
 Formas e cores, beleza e carácter, 
elegância, modernidade e qualidade. 

Cozinhas
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Cozinhas

 A madeira, se usada como aca-
bamento para revestir bancadas e 
balcões, deve ser impermeabiliza-
da. Contudo, o aço inox ou o gran-
ito asseguram maior durabilidade.                                            
Cerâmica e azulejos não são indicados 
para bancadas, pois o uso constante 
acaba por reter sujeira.
 Os armários em alvenaria são práti-
cos e bonitos, mas o revestimento é es-
sencial. As tintas a óleo ou epóxi são mais 
econômicas.                                       
O laminado é o mais usado e indicado em 
função de sua praticidade. Deve-se evitar 
estruturas em aglomerado, que, com o 
tempo, 
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Cozinhas

O laminado é o mais usado e indicado 
em função de sua praticidade. 
 Deve-se evitar estruturas em 
aglomerado, que, com o tempo, 
tendem a soltar as dobradiças e puxa-
dores.
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Quartos de dormir

 O quarto de dormir é o principal lu-
gar de lazer, onde passamos uma grande 
parte da nossa vida, por isso tem que ter 
um bom conforto.
 Aqui tive criar uma boa altura por 
causa das costas quando se está a vestir 
a cama. 
 Tendo em conta a ergomonia de 
trabalho.
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 Certifique-se que tem tabuleiros, 
para além de mesas, cómodas e outros 
elementos que o ajudem a organizar o 
seu roupeiro, sapatos, livros e outros 
elementos pessoais.      
      O quarto deve ser o local de descanso 
e descontracção onde uma boa noite de 
sono que o prepara para o dia seguinte.
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Cómoda
 Cómoda móvel com gavetas desde 
a base até a face superior, e onde se 
guardam roupa de cama e roupa íntima.
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Cómoda

  Esta cómoda foi construída com 
linhas rectas, e em madeira de pinho, 
por ser uma madeira muito macia, como 
também é muito cheia de nós dai-lhe 
uma beleza com seus veios.
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Camas Pintadas
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Camas Pintadas
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  Desenho
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Alguns sites

www.lojacem.com.br

www.extravagario.com

www.fabricoba.pt

www.granderealsantaeulaliasorthotelspa.com
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