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Resumo 

Este projeto tem como sua base uma reabilitaça o de uma habitaça o, localizada em Castelo 

Branco, que conta com cerca de 40 anos desde sua contsruça o, devido a  sua idade esta 

habitaça o necessita de bastantes cuidados, tendo ja  alguma desgradaça o visí vel, composta por 

tre s pisos; garagem, piso habitacional e so ta o, tendo tambe m uma boa a rea exterior que esta  

ao abandono sem qualquer uso, sendo este projeto enta o uma intervença o em toda a habitaça o, 

tornando assim uma casa habita vel e adptada a s necessidades do Cliente, bem como ao seu 

gosto pessoal.     

 

Palavras Chave 

Design, Reabilitaça o, Contemporane o, Classico, Open Space  
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Abstract 

This project has as its base a rehabilitation of home, located in Castelo Branco, which counts 

with about 40 years since its contsruction, due to its age this house needs enough care, already 

having some visible degradation, composed by three floors; Garage, attic floor and attic, also 

having a good exterior area that is to the abandonment without any use, being this project, then 

an intervention in all the home, becoming thus like a habitable house and adopted to the 

necessities of the Client, as well as To his personal taste. 
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1 Enquadramento 

 

1.1 Introdução 

O presente projeto, enquadrado na a mbito da unidade curricular de Projeto de Design de 

Interiores, da Licenciatura de Design de Interiores e Equipamento, tem como base a 

reabilitaça o de uma habitaça o, localizada em Castelo Branco, com cerca de 40 anos desde sua 

construça o, contando com dois pisos, sendo um deles garagem, e tendo tambe m um pa tio 

exterior com uma vasta a rea. O cliente em questa o, uma casal com uma filha, pretende tornar a 

casa mais funcional, moderna e conforta vel, respondendo a s suas necessidades de espaço. 

Actualmente, a habitaça o apresenta diviso es com a reas reduzidas, e uma garagem da qual os 

clientes pretendem abdicar, aproveitando esse espaço de uma outra forma. Existe ainda a 

possibilidade de criar um pequeno telheiro, para resguardar um veí culo no pa tio exterior da 

habitaça o. 

1.1.1 Motivação 

A principal motivaça o para a realizaça o desde projeto consistiu no facto de ter sido 

convidada, por parte de amigos de familiares, para projetar a intervença o na referida 

habitaça o,  herança que os clientes pretendem reabilitar, por forma a que possam ter uma 

casa adaptada as suas necessidades e gostos pessoais. Outra forte motivaça o para a realizaça o 

deste projecto foi a possibilidade de aceitar um desafio proposto por clientes reais, que me 

confiaram a reabilitaça o de um patrimo nio necessitado de cuidados especí ficos, por se 

encontrar num estado de alguma degradaça o. 

1.1.2 Problema 

O principal problema encontrado nesta habitaça o prende-se com as a reas de dimenso es 

reduzidas e pouco funcionais, localizadas no piso 1 da habitaça o. No piso te rreo, de momento, 

encontra-se a garagem e um pa tio exterior, por explorar. E  de salientar ainda o facto de a 

entrada preferencial para a zona habitacional do piso 1 ser feita por meio de uma escada 

exterior, uma vez que a escada interior, que liga a garagem ao piso habitacional, apresenta 

algum grau de perigosidade, por ter cobertores e espelhos que na o respeitam as dimenso es 

mencionadas nas normas legislativas em vigor. 
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Briefing de cliente 

 

Perfile de cliente 

O cliente – Casal com uma filha, Miguel Mendes de trinta e sete anos, Meca nico de profissa o, 

Margarida Mendes, Trinta e quatro anos, Psico loga.  

 

Habitaça o 

Moradia- dois pisos, garagem e piso habitacional, composta por tre s quartos, cozinha, sala 

e casa de banho. 

Localizaça o- Castelo Branco.  

Caracterí sticas- Habitaça o pequena, algo degradada e com grande pa tio exterior.  

Limitaço es- Na o interferir com a estrutura exterior.  

Medidas gerias- Aproximadamente 85m2 por piso. 

 

Brief- A garagem transformar em cozinha, espaço de refeiça o e lazer; no piso um criar dois 

quartos com a reas mais amplas com casas de banho privativas e na suite incorporar  um closet 

e se possí vel ainda neste piso a criaça o de um escrito rio; No so ta o apenas pretende-se apenas 

fazer arranjos visuais, apenas para arrumaço es; No exterior pretende-se criar um espaço para 

guardar um veiculo bem como uma zona lazer bem como uma zona de refeiço es e de estar.  

 

Estilo- O estilo com o qual se identifica em contempora neo e cla ssico.  

 

Acabamentos- O revestimento das paredes e teto da garagem sa o a tinta brancas e o seu 

pavimento e  cimentado; no piso habitacional no corredor paredes e teto sa o revestidos a tinta 

branca e o pavimento e  em mosaico, a sala nas suas paredes tem revestimento em tinta a verde 

e no seu teto de cor branca, o seu pavimento e  em madeira (tacos) e alcatifa verde; dois dos 

quartos tem revestimento a tinta creme e cinza nas paredes e nos tetos cor branca, o seu 

pavimento e  em madeira (tacos); o terceiro quarto tem revestimento a tinta amarelo na parede 

e no teto branco, o seu pavimento e  em mosaico; a casa de banho conte m um pavimente em 

mosaico e as paredes tem azulejo ate  metro e meio de altura, a restante parede bem como o 
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teto e revestida a tinta branca;  a cozinha conta com azulejo ate  metro e sessenta de altura, a 

restante parede e teto sa o revestidas a tinta de cor branca e o seu pavimento e  em mosaico. 

Zona de lazer/ Cozinha e Sala de estar 

• Sala de estar para seis pessoas.  

• Sala de jantar para seis pessoas junto à cozinha.  

• Cozinha com muita arrumação e se possível uma ilha. 

• Uma lareira.  

Quartos  

• Para quarto principal uma cama de casal ,closet e casa de banho privativa.  

• Quarto de adolescente uma cama individual, espaço para estudo.  

Casa de banho  

• Na casa de suite com banheira.  
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2 FICHA CLIENTE  

  

FORMULÁRIO  

  

  

2.1 A | OBSERVAÇÕES GERAIS  

1. Este formula rio deve ser preenchido e entregue com o objectivo de fornecer o ma ximo 

de informaça o possí vel sobre as suas prefere ncias e o espaço a trabalhar, ainda que as 

respostas tenham cara cter facultativo.  

2. Pedimos que, se possí vel, junte ao formula rio fotografias e dimenso es do espaço, bem 

como indicaça o das peças existentes e a manter. Podera o juntar-se tambe m imagens de 

ideias retiradas de revistas ou outra fonte de inspiraça o, para que possamos identificar 

com mais facilidade as preferencias este ticas e funcionais que pretende para cada 

espaço.  

tipo de fotografias mais relevantes:  

- Enquadramento exterior do edificio   

- Vista geral da divisa o/diviso es, a partir de diferentes a ngulos  

- Vista de cada parede da divisa o/diviso es a remodelar, com 

indicaça o dos respectivos elementos te cnicos (tomadas, 

interruptores,…)  

- Fotografias de detalhes e/ou elementos importantes, como lareiras, 

escadas,… B | IDENTIFICAÇA O DO CLIENTE Nome:  

Telefone:  

Email:  
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2.2 C | IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO  

1. Que tipo de serviço pretende?  

Reabilitaça o Habitacional (todo o interior e exterior).  

2. Em que divisa o ou diviso es pretende intervir?  

Em todas as diviso es do interior bem como as do exterior. 

3. Nu mero total de diviso es a intervir?  

O nu mero total de diviso es sa o 9.  

2.3 D | IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DO ESPAÇO  

4. Quais as funcionalidades do espaço das quais na o prescinde?  

Prescindem de todas as funcionalidades.  

5. Descreva que funço es gostaria de alterar ou manter nesse espaço.  

A garagem transformar em cozinha, espaço de refeiça o e lazer; no piso um criar dois 

quartos com a reas mais amplas com casas de banho privativas e na suite incorporar  

um closet e se possí vel ainda neste piso a criaça o de um escrito rio; No so ta o apenas 

pretende-se apenas fazer arranjos visuais, apenas para arrumaço es; No exterior 

pretende-se criar um espaço para guardar um veiculo bem como uma zona lazer bem 

como uma zona de refeiço es e de estar.  

6. Caso este espaço integre uma zona de refeiço es, com que freque ncia a usa (diariamente, 

ocasionalmente)?  

A zona de refeiço es que ira ser criada na atual garagem ira ser utilizada diariamente e 

a zona de refeiço es no exterior ira  ser utilizada ocasionalmente.  

7. O espaço ira  ser utilizado por quantas pessoas e quais as suas idades?  

O espaço ira  ser utilizado por tre s pessoas um adulto do sexo masculino com trinta e 

sete anos e um adulto do sexo Feminino com trinta e quatro anos e uma adolescente do 

sexo feminino com doze anos. 

8. Existe alguma peça de mobilia rio que queira conservar?  

De momento apenas algum mobilia rio de quarto.  

1|2  
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3  FICHA CLIENTE  

  

9. Existe alguma peça de mobilia rio que pretenda adquirir?  

Em grande maioria todo o mobilia rio ira  ser adquirido para esta reabilitaça o.  

10. Quais os materiais de revestimento existentes (teto, paredes e pavimento)?  

O revestimento das paredes e teto da garagem sa o a tinta brancas e o seu pavimento e  

cimentado; no piso habitacional no corredor paredes e teto sa o revestidos a tinta 

branca e o pavimento e  em mosaico, a sala nas suas paredes tem revestimento em tinta 

a verde e no seu teto de cor branca, o seu pavimento e  em madeira (tacos) e alcatifa 

verde; dois dos quartos tem revestimento a tinta creme e cinza nas paredes e nos tetos 

cor branca, o seu pavimento e  em madeira (tacos); o terceiro quarto tem revestimento 

a tinta amarelo na parede e no teto branco, o seu pavimento e  em mosaico; a casa de 

banho conte m um pavimente em mosaico e as paredes tem azulejo ate  metro e meio de 

altura, a restante parede bem como o teto e revestida a tinta branca;  a cozinha conta 

com azulejo ate  metro e sessenta de altura, a restante parede e teto sa o revestidas a 

tinta de cor branca e o seu pavimento e  em mosaico. 

3.1 E | IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE  

11. Qual o estilo com o qual mais se identifica? O estilo com o qual se identifica em 

contempora neo e cla ssico.  

12. Qual o ambiente que gostaria de conseguir com a remodelaça o/decoraça o? O ambiente 

que gostaria de conseguir com a remodelaça o/ decoraça o e  um ambiente 

contempora neo com alguns pormenores de cla ssico 

13. Que cores prefere?  

As cores que prefere sa o branco, cinza, lavanda , preto e cor de rosa.  

14. Que tipo de revestimentos prefere (textura, brilho,)?  

O revestimento que prefere e  textura e brilho. 

15. Que tipo de cortinas prefere?  

Na o tem nenhuma prefere ncia pelo tipo de cortinas.  
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AGRADECEMOS A SUA COLABORAÇA O.  

  

  

3.2 Definição do Projeto 

O projeto consiste na reabilitaça o de uma habitaça o localizada na cidade de Castelo Branco, 

com a finalidade de a adaptar aos seus proprieta rios e ao seu estilo de vida, tornando-a numa 

habitaça o atualizada, conforta vel e adequada a s exige ncias da vida contempora nea. 

3.2.1 Objetivos gerais 

Os principais objetivos da realizaça o deste projeto de reabilitaça o sera o:  tornar a casa num 

espaço mais funcional, moderno e conforta vel, que responda a s necessidades do cliente, 

abdicando da garagem em prol da criaça o de um espaço habitacional mais funcional e criando 

um pequeno telheiro para resguardar um veí culo, no pa tio exterior da habitaça o. 

3.2.2 Objetivos específicos 

▪ Reorganizaça o do espaço tornando-o mais amplo; 

▪ Criar uma ligaça o entre o piso 1 e a garagem; 

▪ Criar escadas mais funcionais e conforta veis, com as devidas dimenso es de cobertor e 
espelho, respeitando as normas legislativas em vigor; 

▪ Tornar as diviso es mais amplas e funcionais;  

▪ Retirar o muro para colocaça o de uma pe rgula para estacionamento e resguardo de 
um veí culo automo vel; 

▪ Criar diversas zonas de lazer no jardim, tornando-o assim num espaço com maior 
versatilidade e conforto. 

 

3.2.3 Metodologia Projetual 

Inicialmente, começou-se por fazer uma visita a  habitaça o, fazendo assim o registo 

fotogra fico e levantamento das medidas. 

Posteriormente as mediço es foram registadas e rectificadas no software AutoCad, criando 

assim os desenhos te cnicos de base ao desenvolvimento da proposta. 
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De seguida, passou-se a  fase de pesquisa do conceito  a desenvolver, bem como de projectos 

semelhantes de reabilitaça o de habitaço es, que de alguma forma pudessem ser inspiradores. 

Em simulta neo, procedeu-se a  elaboraça o da ficha de cliente, traçando o perfil do mesmo, para 

que se pudesse depois construir o briefing da intervença o. 

Na fase seguinte, procedeu-se a  organizaça o espacial e a  escolha de materiais, cores e 

texturas a aplicar. 

3.2.4 Calendarização do projeto 

 Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Pesquisa 

Inicial 
                        

Plantas                         

Plantas de 

Porposta 
                        

Folder                         

Simulaço es 

3d 
                        

Plantas 

Finais 
                        

Renders 

3d 
                        

Relatorio                         

Entrega                         

Defesa                         

 

Tabela 1 Calendarização do projeto 
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4 Descrição do Espaço 

 

4.1 Análise do Espaço 

A habitaça o em questa o e  composta por tre s pisos:  

- uma garagem no piso te rreo, que conte m duas instalaço es sanita rias e uma divisa o sem 

utilizaça o especí fica atribuí da; 

- uma zona habitacional localizada no piso 1, composta por uma sala, tre s quartos, uma 

cozinha e uma instalaça o sanita ria; 

- um so ta o amplo, no piso 2.  

No exterior da habitaça o encontra-se um pa tio, sem nenhum tipo de construça o. 

 

4.2 Problemas do Espaço 

Os problemas encontrados na habitaça o sa o os seguintes: 

- A garagem que se pretende transformar tambe m em a rea de ocupaça o habitacional, 

apresenta duas instalaço es sanita rias desnecessa rias, na o tendo iluminaça o natural. O seu 

u nico acesso e  atrave s de um porta o de garagem e as escadas de acesso ao piso superior sa o 

demasiado estreitas, na o apresentando as dimenso es mí nimas necessa rias de cobertor e 

espelho; 

- O acesso para o piso superior e  feito atrave s de escadas localizados no exterior da 

habitaça o; 

- Ja  no interior da habitaça o, mais exactamente no segundo piso, existe um corredor que faz 

a ligaça o a todas as diviso es, fazendo com que as mesmas tenham a reas mais reduzidas; 

- A caixilharia apresenta-se datada e bastante degradada; 

- As escadas que da o acesso ao so ta o retiram bastante a rea a u til a  zona envolvente; 

- A cozinha e as instalaço es sanita rias o te m uma a rea bastante reduzida, considerando a 

a rea total da habitaça o, e os seus equipamentos e revestimentos de paredes e pavimentos 

encontram-se bastante degradados; 
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- A zona exterior da habitaça o na o apresenta nenhum tipo de arranjo nem utilizaça o 

aparente.  
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5 Pesquisa 

5.1 Pesquisa Conceptual 

O conceito de desenvolvimento deste projecto baseia-se na combinaça o do estilo 

contempora neo, com pequenos apontamentos cla ssicos, juntando assim os gostos pessoais dos 

clientes e atualizando tambe m a habitaça o, que se encontra datada e algo degradada. Atrave s 

da aplicaça o do referido conceito pretende-se, tambe m, dar mais luminosidade a  habitaça o e 

conferir uma nova leveza visual ao seu interior que, actualmente, se apresenta escuro e frio. 

O estilo cla ssico apenas sera  utilizado em alguns apontamentos decorativos e em algumas 

peças de mobilia rio, quebrando assim a neutralidade do estilo contempora neo e dando vida e 

cor ao espaço. Outro aspecto que se pretende enfatizar sera  a iluminaça o, de modo a tornar a 

habitaça o mais luminosa, visualmente leve e conforta vel. 

5.2 Estudo de Caso 

Para realizaça o do projeto e definiça o dos espaços e a reas, foi realizada uma pesquisa de 

projectos de espaços semelhantes, a ní vel este tico e funcional. De seguida sera o apresentados 

tre s casos de estudo considerados inspiradores, sendo todos referentes a habitaço es com um 

conceito “Open Space”, que contribui para tornar os espaços visualmente maiores e mais 

conectados entre si.  

5.2.1 Casa B+B/Studio MK27, Marcio kogan e Renata Furlanetto  

 

Figura 1 - Casa B+B 
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Figura 2 - Casa B+B Quarto e Sala 

 

Neste caso o que foi inspirador para a realizaça o do projeto foi seu conceito open space, 

pois como a habitaça o a interveir tem a reas de pequenas dimenso es, e com este conceito, pora  

ser transformada e aparentar ter a reas maiores devido a s diviso es ligadas entre si.  

5.2.2 Unordnug macht mich nervös- Jana 

 

Figura 3- Unordnug macht mich nervös- Jana 
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Figura 4- Unordnug macht mich nervös- Jana 

 

 

 

A habitaça o “Unordnug macht mich nervos” constitui um caso de estudo bastante 

interessante, devido a s suas dimenso es reduzidas e ao excelente reaproveitamento do espaço 

que foi possí vel fazer.  

 

5.2.3 Neubau WH D Mittelfranken, Berschneiber 

 

 

Figura 5- Neubau WH D Mittelfranken, Berschneiber 
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Figura 6- Neubau WH D Mittelfranken, Berschneiber 

 

Figura 7- Neubau WH D Mittelfranken, Berschneiber 
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Figura 8-- Neubau WH D Mittelfranken, Berschneiber 

Este caso em particular foi a base em foi inspirada a distribuiça o espacial bem como alguns 

pequenos detalhes de mobilia rio, sendo assim o exemplo o exemplo mais aproximado ao 

conceito de reabilitaça o de que ira  ser realizado neste projeto.  

 

 

5.3 Legislação 

- No decorrer desta rabilitaça o, foi necessa ria a consulta e pesquisa dos decretos de lei e de 

todas a legislaça o aplica vel nesta habitaça o, para que fosse realizado dentro das normas legais, 

repeitando assim a lei, e mais segurança a esta habitaça o. 

Para este caso em concreto foi consultado alguns para metros do Regulamento Geral de 

Edificios Urbanos (RGEU), tais como o Capitulo III, disposiço es interiores das edificaço es e 

espaços livres; Capitulo IV instalaço es sanita rias e esgotos; bem como a legislaça o em vigor 

para as medidas mí nimas de escadas, pe  direito e para instalaço es sanita rias de mobilidade 

reduzida.  



 

16 

6 Proposta de Reabilitação 

Para esta reabilitaça o foi proposta a criaça o de um “Open Space” para o piso zero, em que 

se engloba a cozinha, zona de refeiço es e sala de estar. Tambe m foi proposta a reorganizaça o 

do piso um, a fim de criar dois quartos, com instalaço es sanita rias privativas, bem como um 

escrito rio. Para o piso dois, propo s-se a criaça o de uma zona de visualizaça o de filmes – Home 

Cinema – e, para o exterior, a criaça o de uma zona de lazer e de um espaço para estacionar um 

automo vel. 

6.1 Soluções Propostas 

Para esta reabilitaça o foram propostas as seguintes soluço es:  

- para o piso zero criar um espaço amplo, em open space, articulando o espaço e tornando-

o, assim, mais funcional. Na entrada, aproveitando as dimenso es do porta o de garagem 

existente, criou-se uma porta com dimenso es standard e o destinou-se o restante espaço para 

a colocaça o de uma estrutura envidraçada, de forma a possibilitar uma maior entrada de luz 

natural – muito importante, uma vez que este espaço tem apenas uma janela com entrada de 

luz natural. Desta forma criou-se uma zona de entrada, possibilitando assim a existe ncia de um 

espaço de receça o, para que os habitantes e visitantes na o entrem diretamente no espaço 

privado da habitaça o. Outra soluça o proposta foi a criaça o de uma escada interior de acesso ao 

piso um, pois o existente na o cumpre as dimenso es mí nimas de segurança.  

Todo o espaço sera  dividido, por forma a criar uma zona de cozinha, uma zona de refeiço es, 

uma sala de estar, um vestí bulo de entrada, uma lavandaria e uma instalaça o sanita ria. 

- para o piso dois, foi proposta a criaça o de duas suites, uma delas com closet, ambas com 

instalaça o sanita ria privativa, bem como tambe m uma instalaça o sanita ria e uma zona de 

escrito rio. 

- para o piso dois foi proposta a criaça o de uma zona lounge, de visualizaça o de filmes. 

- para o exterior da habitaça o, propo s-se a criaça o de uma zona de lazer e uma pe rgula para 

estacionamento de um automo vel.   
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6.2 Paleta Cromática  

 

 

Em relaça o a s cores propostas para o projecto, a escolha recaiu principalmente em cores 

claras, como o branco, tons neutros suaves e espelhados, para tornar o espaço visualmente 

maior. Foram ainda escolhidos alguns apontamentos em cinza escuro e preto, para criar 

algum contraste, mantendo tambe m um equilí brio entre o gosto dos clientes. 

Esta paleta de cores confere ao espaço um ambiente acolhedor, conforta vel, luminoso e, ao 

mesmo tempo, a conjugaça o com certos elementos de cor contrastante (por exemplo o 

violeta) cria mais impacto, marcando a diferença. 

Foram escolhidas cores claras suaves para as a reas de dormir, mantendo um elo de ligaça o 

com alguns pormenores dos restantes espaços da habitaça o. Outra das razo es da escolha 

destas cores prende-se com o facto de se tratar de um local de descanso e relaxamento, pelo 

que se decidiu na o aplicar cores muito fortes, para na o perturbar a harmonia e tranquilidade.  

 

6.3 Equipamentos 

A ní vel das peças de mobilia rio, foram escolhidos tons claros e neutros, brancos, cinzas e 

pretos, com acabamentos brilhantes, mo veis revestidos a espelho, com acabamentos a prateado 

ou ate  mesmo dourado, criando assim uma ligaça o harmoniosa em toda a habitaça o, tambe m 

com a intença o de manter um ambiente claro em todos os espaços, dando tambe m a sensaça o 

de mais amplitude espacial, devido aos reflexos de luz, outro motivo para a escolha dos 

equipamentos e  o facto dos gostos pessoais do Cliente, na sua maior parte os equipamentos 

te m estilo contempora neo, em apenas existindo alguns equipamentos linhas mais cla ssicas,  

mantendo tambe m um espaço mais cotemporane o, dando assim mais luz ao espaço, e tornar o 

espaço mais aplo visualmente, pois o espaço em si tem a reas pequenas . 

Existiu ainda a necessidade de criaça o de alguns equipamentos de autor: 

- o mo vel proposto para o vestí bulo de entrada da habitaça o, que tem a funça o de bengaleiro 

e sapateira;  
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- a lareira central que esta  localizado no centro da habitaça o, separando a zona de estar da 

zona de refeiço es, aproveitando o espaço existente entre os dois pilares estruturais, 

incorporando uma lareira ele trica, e uma televisa o girato ria, que roda por dentro do mo vel, 

permitindo que a televisa o fique direcionada ou para a sala de estar ou para a sala de jantar. 

Este elemento sera  fabricado em pladur, fechando o espaço entre os pilares existentes;  

- Os mo veis da cozinha foram tambe m projetados a  medida para este espaço, tendo em 

conta a sua a rea e a forma desejada, com a possibilidade de encastrar os electrodome sticos da 

cozinha, tais como: frigorí fico, micro-ondas, forno e ma quina de lavar a louça; os move is em 

questa o seram contruí dos em madeira, com revestimento em acrí lico branco brilhante, bem 

como o tampo da bancada da cozinha sera  em pedra Ma rmore Preta com os veios da pedra a 

branco.  

- No segundo piso da habitaça o, o mo vel que tera  sido projetado a  medida e adaptado ao 

espaço existente, e  o closet existente na master suite, com espaço de arrumaça o para roupa e 

para calçado. O mo vel referido anteriormente sera  executado em madeira com resvestimento 

branco, com varo es meta licos para pendurar as peças de vestua rio.  

Todos os mo veis referidos anteriormente sera o executados pela empresa EFM – Fernandes 

Martins & Filhos, Lda., localizada na zona industrial de Castelo Branco. 

 

6.4 Materiais Aplicados  

As paredes interiores ira m ser constituí das por gesso cartonado, pois proporciona um 

exelente isolamento te rmico e acu stico, tento isolamento la  de rocha apesar do seu custo, sera  

um investimento importante, devido a sua resiste ncia, a danos de a gua e em casos de incendio. 

As paredes das instalaço es sanita rias tambe m sera o contruí das em gesso cartonado, mas com 

a particularidade, de ser em gesso cartonado hidrofego, pela sua resiste ncia a humidades. 

As paredes exteriores da habitaça o ira o continuar com o revestimento existente.  

O revestimento de pavimento e  o mesmo em toda a habitaça o, revestimento viní lico com 

textura de madeira, em tom cinza, mantendo assim uma harmonia croma tica em todo o espaço. 

A escolha deste material foi motivada pela sua durabilidade, fa cil manutença o e limpeza, 

bastando limpar com uma passagem de um pano hu mido, para retirar a sujidade, o 

revestimento viní lico um maior conforto te rmico, compararando com outros tipos de 

revestimentos existentes, outra das maiores vantagens do resvestimento viní lico e  a grande 

variedade de escolha no mercado. Apenas nas instalaço es sanita rias e cozinha o pavimento tera  
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uma camada exterior de revestimento, mais resistente a  a gua. Nos quartos, o pavimento tera  

tambe m uma camada de cortiça a fim de dar mais conforto, garantindo assim um melhor 

isolamento te rmico. 

O revestimento de paredes e tetos, dos quartos salas e cozinha, e  composto por uma camada 

de prima rio, em seguida uma camada de tinta, e em alguns casos ira  ser aplicado papel de 

parede, tal como nas paredes onde esta o encostadas as cabeciras das camas nos quartos.  

Nas instalaço es sanita rias, o revestimento sera  composto por uma camada de prima rio 

adequado, devido a possí veis humidades e a aplicaça o de pastilhas, para uma mais fa cil limpeza  

e durabilidade.  

 

6.5 Proposta final  

 

Figura 9- Panta de Alterações. 
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Figura 10- Planta de Proposta. 

 

Figura 11- Cortes 1:50 

Esta reabilitaça o propo e soluço es tais como a criaça o de novas zonas no piso zero, tornando 

o espaço mais amplo, reaproveitando assim o espaço da melhor forma possí vel, posto isto no 

piso zero foi projetado um “Open Space”, em que todas as zonas tivessem uma ligaça o, e desta 

forma as diferentes zonas parecem maiores do que realmente sa o. 

Para o Piso um da habitaça o propo s-se uma completa reorganizaça o espacial, 

reorganizando e alinhando todos os diferentes espaços, tornando assim o Piso um mais 

organizado, aproveitando todo o espaço ao ma ximo tirando partido de todas as a reas uteis. 
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Para o Piso Dois, foi proposta a criaça o de um espaço de lazer e divertimento, para que o 

cliente posso uziruir deste espaço ao inve s de utilizar apenas para arrumos, tendo assim um 

espaço para onde podera  levar visitas. 

A ní vel de revsitimentos e acabamentos, propo e-se um remodeça o total nesse aspecto, bem 

como a substituiça o de toda a caixilharia, para uma mais atualizada e com melhor isolamento, 

uma das soluço es encontradas para a falata de entrada de luz natural no Piso 0 e  o 

aproveitamento da a rea do porta o existente colocando uma porta ao centro, e nas suas laterias 

paine is envidraçados, deixando assim mais entrada de luz natural neste piso, para a ligaça o 

entre os pisos Um e piso Dois, optou-se por uma escada aberta aproveitando tambe m a entrada 

de luz natural  proveniente do piso Dois.  

E como uma boa iluminaça o e  uns dois pontos mais importantes de uma habitaça o, 

podendo transmitir um ambiente mais acolhedor, houve um cuidado em escolher o tipo de 

iluminaça o bem como a sua quantidade, para tornar este espaçao num espaço luminoso, mas 

na o em demasia, transformando assim um espaço frio e sombrio, num espaço luminoso e 

acolhedor.  
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Conclusão 

Este projeto pretendeu essencialmente demostrar todas as aptido es, ao longo dos tre s anos 

de licenciatura aplicando todas as aptido es necessa rias para um Designer de Interiores, por ser 

uma habitaça o antiga e ja  degradada exigiu uma rexleça o cuidada sobre os aspetos mais 

imoportantes, como por exemplo: revestimento, cobertura e toda a escolha de materiais mais 

adquados a  situaça o. 

Foi sem duvida o demosntrar demonstrar de conhecimentos, mas principalmente a 

aquisiça o de uma enorme aprendizagem, que foi um dos aspetos mais positivos na realizaça o 

deste projeto final de Licenciatura, apesar de todas a dificuldades sentidas, foi um grande 

desafio a ní vel pessoal, tendo assim tambe m outra prespectiva, do mercado de trabalho.   
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Anexos 

Fotografias da Habitação  
 

 

  

Figura 12- Fachada principal da habitação.         

 

Figura 13- Entrada da habitação. 

 

        

Figura 14- Quarto.                     

 

    Figura 15- Sala de Estar. 
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Figura 16- Quarto                                                     

 

 

 Figura 17- Cozinha. 

 

 

 

Figura 18- Sotão. 
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Desesenhos Processuais 
 

 

Figura 19- Equipamento da entrada. 

 

Figura 20- Perspetiva da cozinha. 

 

 



 

26 

 

Figura 21- Lavandaria. 

 

 

Figura 22- Sala de Estar. 
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Figura 23- Entrada e sala de estar. 

 

Figura 24- Sala de Estar e cozinha 

 

Figura 25- Sala de Jantar. 
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Figura 26- Cozinha. 

 

Figura 27- Quarto de Casal. 

 

 

Figura 28- Quarto adolescente. 
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Figura 29- Sotão 
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