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Imagem1- Móvel multifunção

Conceito básico

Mobiliário  é  o  termo  dado  a  um  conjunto  de  móveis  e 
equipamentos. 
O  mobiliário  é  algo  que  vem  já  desde  o  período  do  neolítico, 
inicialmente eram feitos em madeira, a tradição manteve-se mas 
foi evoluindo para outros materiais como metais, ossos, pedra, e 
agora mais recentemente em plástico. 
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Imagem2- Móvel 2 em 1

Aplicabilidade

O mobiliário tem como funcionalidade suportar o corpo humano, ou 
apoiar objetos em superfícies horizontais. 
Os móveis  servem para  facilitar  a  vida quotidiana,  como comer, 
dormir, descansar, ler, etc. 
Podem também ser objetos de função religiosa ou simbólica.
São  colocados  em  quartos,  salas  de  estar,  salas  de  jantar, 
escritórios, etc.
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Conselhos práticos

Se  decidir  fazer  você  mesmo  um  móvel  terá  que  ter  alguns 
cuidados.  
Aqui dar-lhe-emos algumas indicações de um exemplo para poder 
fazer um móvel de madeira.

• Defina o local onde quererá colocar o móvel, seja no interior 
ou exterior da casa;

• Faça um esboço da parede onde quer colocá-lo para que tenha 
uma melhor orientação;

• Tenha ideias de como o quer (estrutura, com ou sem pintura, 
com ou sem decoração);

• Compre o material necessário;
• “Meta as mãos na massa” e dê asas a sua creatividade;
• Lixe bem a madeira (caso não a tenha comprado já lixada) 

poderá com isso eliminar imperfeições;

 Imagem3- Exemplo de móvel
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• Retire o pó com a ajuda de um pincel seco;
• Aplique  uma  camada  de  látex  branco  no  interior  da  peça, 

espere que seque bem;
• Lixe outra vez, mas suavemente e aplique outra camada de 

látex;
• Deixe secar;
• Escolha a  cor  que quererá pintar  o  móvel,  se  forem várias 

tenha em atenção se estas combinam entre sí;
• Aplique a tinta de cor, deixando secar bem; aplicando todas as 

vezes que forem precisas até ficar do seu agrado;
• Quando tudo estiver seco, alique um verniz para a proteção 

tanto do móvel como da pintura.

Imagem4- Exemplo de móvel

Volume XI- Mobiliário                                                                                                              www.oportaldaconstrucao.com
O Portal da Construção                                                                                                   



7

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO é um portal agregador de
conteúdos relacionados com as áreas

de construção civil, arquitectura e engenharia civil.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO disponibiliza, entre os seus
conteúdos, um Directório de Empresas do ramo, com o intuíto
de proporcionar aos seus utilizadores um fácil e rápido acesso

a contactos relevantes do sector.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO propõe-se a ser uma indispensável
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.
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