
Dando leveza ao ambiente,
os elementos vazados — ou co-
bogós — voltaram como desta-
que na decoração de interiores
e exteriores. Há dois anos a Min-
gone Artesanal começou a fabri-
car revestimentos naturais e, no
final do ano passado, lançou a li-
nha Cobogó Limones. “O cobo-
gó de hoje é diferente das peças
lançadas na década de 40. Estão
mais bonitos. Quanto mais ela-
borado o design, maior a dificul-
dade em associar resistência ao
desenho”, explica o fabricante
Maurício Mingone, diretor da
Mingone Artesanal. No momen-
to, a empresa trabalha apenas

com o modelo Limones em duas
opções de cores. O produto está
em exposição em pé-direito du-
plo no Jardim Zen, da Campi-
nas Decor 2015. O ambiente do
paisagista Edson Cardoso de Oli-

veira (Guga) e a arquiteta e ur-
banista Kety Costa tem 24 me-
tos. Com estilo asiático, as cores
cruas como os beges e marrons
são predominantes. Os elemen-
tos de maior destaque são os co-
bogós na janela, com a altura de

quatro metros, que além de se-
rem decorativos, permitem a en-
trada de luz.

O aumento da procura pelos
cobogós, na opinião de Mingo-
ne, está ligado ao resgate do
aconchego e do uso de elemen-
tos naturais nas casas contempo-
râneas. O uso do material foi fa-
vorecido pela volta do estilo rús-
tico que valoriza, justamente, os
elementos naturais na decora-
ção. Os cobogós cerâmicos po-
dem ser utilizados tanto interna
quanto externamente. Para pro-
longar a aparência das peças uti-
lizadas nos exteriores, a reco-
mendação é aplicar óleo hidrofu-
gante, produto que repele a
água sem modificar o aspecto
natural das peças.

A Mingone Artesanal desen-
volve um cobogó estrutural, que

diferentemente das peças deco-
rativas, será capaz de fazer o fe-
chamento de ambientes sob vi-
gas e poderá receber batentes e
portas. “Estamos fazendo testes
com argilas mais resistentes e
desenvolvendo peças com pare-
des mais espessas para lançar a
linha de cobogó estrutural”, diz
o diretor. A empresa trabalha
com encomendas e comercializa
as peças decorativas por R$
35,00.

Versatilidade no uso é a atri-
buição mais marcante dos cobo-
gós, aponta o arquiteto Douglas
Ellwanger, vice-presidente do
Núcleo Regional Campinas do
Instituto de Arquitetos do Bra-
sil. As peças, elenca o arquiteto,
servem como filtro controlando
luz e vento, além de delimitar o
espaço. São elementos modula-

res, em sua maioria, utilizados
em conjunto para delimitação
de uma área e, além disso, po-
dem ou não ter função estrutu-
ral, dependendo da necessidade
e objetivo aos quais se propõem
numa edificação. Do ponto de
vista técnico, explica Ellwanger,
são largamente utilizados, por
exemplo, como instrumento de
controle de insolação, ventila-
ção e proteção visual, auxilian-
do, inclusive, na manutenção
do conforto térmico das edifica-
ções no mundo todo. Estão pre-
sentes em edificações residen-
ciais, comerciais, industriais e
institucionais. Conforme o vice-
presidente do Núcleo Regional
Campinas do Instituto de Arqui-
tetos do Brasil, cabe ao arquite-
to fazer o estudo de todas as va-
riáveis para dimensionar e espe-

cificar a melhor solução, levan-
do em conta as necessidades a
serem atendidas. Assim, é possí-
vel conseguir grande economia
no uso de energia elétrica e siste-
mas de aclimatação e garantir o
conforto térmico dos usuários.

Concreto, metal, madeira e
cerâmica são alguns materiais
utilizados na fabricação de cobo-
gós, lista Ellwanger. Além da va-
riedade de materiais, também
podem ser utilizados como que-
bra-sol, retendo parte do calor
no lado externo de uma edifica-
ção. São peças que proporcio-
nam, ainda, a troca de calor por
convecção, que acontece quan-
do usados em galpões indus-
triais. O ar frio entra na parte de-
baixo da edificação e o ar quen-
te sai próximo à cobertura.

A utilização está
ligada ao resgate do
aconchego e do uso
de elementos naturais
nas casas modernas

Toda a
leveza dos
cobogós

Concreto, metal, madeira e cerâmica são alguns materiais utilizados na fabricação das peças

Os elementos vazados voltam com tudo
na decoração de interiores e exteriores

RESTAURANTE E IGREJA

ORIGEM
Cobogó é a denominação dada a
elementos vazados, normalmente
feitos de cimento, que completam
paredes e muros para possibilitar
maior ventilação e luminosidade
no interior de um imóvel, seja
residencial, comercial ou industrial.
Seu nome deriva das iniciais dos
sobrenomes de três engenheiros
que no início do século XX
trabalhavam na cidade brasileira
do Recife e conjuntamente o
idealizaram: Amadeu Oliveira
Coimbra, Ernest August
Boeckmann e Antônio de Góis.
Inicialmente, os cobogós eram
feitos apenas de cimento. Com sua
popularização passaram a ser
moldados com outros materiais,
como argila, vidro e cerâmica.

Jardim Zen, da Campinas Decor 2015, ambiente ao estilo asiático, com cores cruas, e restaurante P. F. Chang’s, do Iguatemi: uso de elementos vazados em alta — FOTOS: DIVULGAÇÃO E ELCIO ALVES/AAN

imóveis

Apartamentos Vendem-se 2 a 8

Apartamentos Alugam-se 2-3-4-6-9

Casas Vendem-se 2

Casas Alugam-se 2

Casas em Cond. Fechado 2-4-5

Vende-se Imóveis no Litoral 4

Imóveis para Temporada 2

Terrenos Vendem-se 2

Terrenos Alugam-se -

Terrenos em Cond. Fechado 4

Sítios e Chácaras 2

Terras e Fazendas -

Conjuntos de Salas 4

Salões Comerciais 4

Estabelecimentos Comerciais 4

Barracões 4

Áreas Industriais 4

veículos 9-10-11-12

CAMPINAS, QUINTA-FEIRA,
30 DE JULHO DE 2015

Os visitantes do P. F. Chang’s,
restaurante que abriu as portas
esta semana na expansão do
Shopping Iguatemi, notam o uso
de elementos vazados na decora-
ção do espaço, material que é uti-
lizado em todas as casas da rede
pelo mundo, diz Silvana Kalck-
mann, diretora-geral da Alsea
no Brasil, operadora da rede.

O P.F. Chang’s é uma cozinha
com inspiração asiática. De acor-
do com Silvana, a presença de
elementos vazados é uma inspi-
ração na cultura milenar chinesa,
na qual estes elementos eram uti-
lizados para a entrada de ventila-
ção e proteção. Outro ponto pa-
ra seu uso é a ornamentação, já
que o material também é utiliza-
do como elemento decorativo.

Na rede P.F.Chang’s, os ele-
mentos são feitos em madeira
ou alumínio em tamanhos varia-
dos, conforme a característica
de cada restaurante. São utiliza-

dos como pilares ou como divi-
são de ambientes. “Além dos
efeitos decorativos e técnicos, co-
mo bloquear a luz do sol e permi-
tir a ventilação, na cultura asiáti-
ca esses elementos carregam va-
lor como prosperidade, vida lon-
ga e boa sorte”, diz a diretora-ge-
ral da Alsea o Brasil. A arquitetu-
ra do restaurante é uma combi-
nação de influências das cultu-
ras asiáticas e americana, para
proporcionar aos clientes uma
experiência única em um am-
biente com estilo e conforto.

Bem no centro de Campinas,
o templo da Igreja Evangélica Lu-
terana, na Rua Álvares Macha-
do, 492, construção de 1970 com
fachada original, traz elementos
vazados na ornamentação do
prédio. Segundo informações da
igreja, o primeito templo da dé-
cada de 20 foi demolido em 1966
para dar lugar ao atual .

SHEILA VIEIRA
DA AGÊNCIA ANHANGUERA
sheila@rac.com.br

CORREIO POPULAR

O arquiteto Douglas Ellwanger em frente à Igreja Evangélica

Luterana: fachada original — FOTO: LEANDRO FERREIRA/AAN
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