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Resumo
 O projeto apresenta um estudo para o desenvolvimento de uma cadeira 
a partir do bambu laminado, tendo como inspiração o estilo do móvel moderno 
brasileiro. Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas pesquisas sobre 
o bambu, o estilo do móvel moderno no brasil e análise de alguns dos mais 
influentes arquitetos, designers do período, como Lucio Costa, Oscar Niemeyer 
e Sérgio Rodrigues e Joaquim Tenreiro. Realizaram-se também pesquisas sobre 
os principais concorrentes a fim de entender o posicionamento das empresas 
no mercado atual.

Palavras-chave: Cadeira. Bambu. Sustentabilidade. Estilo Moderno



Abstract
 The project presents a study for the development of a chair from laminated 
bamboo, taking as inspiration the style of modern Brazilian mobile. For the 
development of the work conducted on the bamboo, the style of modern mobile 
in Brazil and analysis of some of the most influential architects, designers of the 
period, as Lucio Costa, Oscar Niemeyer and Sergio Rodrigues and Joaquim 
Tenreiro. There were also surveys the main competitors in order to understand 
the positioning of undertakings on the market today.
 
Keywords: Chair. Bamboo. Sustainability. Modern Style.
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1. Introdução1. Introducão
Pela necessidade de se trabalhar com matéria-prima alternativa no setor 

moveleiro, foi escolhido o laminado de bambu para o desenvolvimento de uma 
cadeira. Por meio de pesquisas realizadas sobre o bambu e os processos para 
o desenvolvimento do laminado, notamos que existem grandes benefícios em 
se trabalhar com este material em relação à madeira.

Para a conceituação do projeto foi escolhido como inspiração o móvel 
moderno brasileiro e obras dos arquitetos mais influentes do período, onde 
através da forma se tornam possível explorar ao máximo as principais 
características e diferenciais do material. Com uma pesquisa de mercado 
notou-se que de acordo com o segmento a cadeira deve apresentar um design 
diferenciado.

A seguir, foram desenvolvidos todos os processos que englobam um projeto 
de design utilizando uma metodologia que parte da concepção do briefing como 
conclusão das pesquisas realizadas. E com elaboração de painéis semânticos 
para inspirações conceituais e visuais, iniciou-se a fase de criação, através de 
thumbnails e clínicas para definir a forma do produto. 

Com a forma definida, através do desenho em papel milimétrico, foram 
feitos ajustes e modificações a fim de adequá-lo quanto às medidas ergonômicas 
de uma cadeira. Para melhor compreensão e visualização do produto final, 
o mesmo foi desenvolvido em 3D e renderizado, além de uma maquete em 
escala 1:5 como modelo volumétrico.
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O tema sustentabilidade nunca esteve tão presente nas empresas, na 
mídia e na sociedade e cada vez mais ele vem ganhando importância, pois 
para diminuir a degradação do meio ambiente são necessárias ideias e 
soluções inteligentes, para que assim encontremos novas alternativas, como 
por exemplo, na substituição da madeira na produção de móveis.

Hoje existe uma busca constante de novos materiais para substituir o 
uso da madeira, a cada dia surgem novas alternativas, como por exemplo, 
materiais compostos de serragem, ou de outras fibras naturais como a do 
coco, da bananeira, utilizando a resina para transformar em chapas rígidas, os 
plásticos, como o PET e o PVC, e dentre diversos outros se encontra o bambu, 
que se destaca por ser de fácil manuseio para o processamento e utilização na 
indústria moveleira.

O bambu foi escolhido para o desenvolvimento do projeto de TGI na 
intenção de explorar seus benefícios e modos de se trabalhar com o mesmo 
para o desenvolvimento de mobiliário.

2. O uso do bambu como 
alternativa para substituição 
do uso da madeira na 
fabricação de móveis
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3. Características  
 do Bambu

O bambu é uma matéria-prima muito utilizada em diversas partes do mundo 
para os mais variados fins. No Brasil, no entanto, ainda não se aproveita todo 
o potencial dessa gramínea gigante. A espécie vegetal conhecida vulgarmente 
por bambu pertence à família das Gramíneas e apresenta mais de mil espécies 
espalhadas pelo mundo. A maioria das espécies encontra-se distribuída nos 
Continentes Asiático e Americano. A Ásia é o maior centro de biodiversidade do 
bambu, podendo ser considerada seu berço.

Segundo LIESE (1980), o bambu é uma gramínea possuidora de um tecido 
resistente de baixo peso, porém, uma grande resistência mecânica, além de seu 
fácil manuseio, um crescimento rápido, sendo que algumas espécies são de fácil 
disponibilidade e obtenção. O bambu com apenas três anos já pode ser usado 
como elemento estrutural.

O bambu pode ser utilizado como estrutura para a construção civil, para 
confecção de móveis e revestimentos em bambu laminado, como carvão e papel. 
Isso se deve ao fato de ser um material biológico abundante, que aparece em 
todas as partes do mundo, especialmente em regiões tropicais, e subtropicais.

No caso da espécie Dendrocalamus giganteus (Bambu Gigante) o acelerado 
metabolismo responsável por seu crescimento faz com que seja absorvida em um 
ano uma quantidade três vezes maior de CO2, aproximadamente 62 toneladas, 
por hectare plantado do que uma floresta, além de liberar 30% a mais de O2 na 
atmosfera.

 
Figura 01 - Touceira (moita) de bambu da espécie Dendrocalamus giganteus (bambu gigante).
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Os bambus possuem um metabolismo de crescimento acelerado e 
pertencem ao grupo dos materiais renováveis. Além disso, uma energia muito 
baixa é necessária para a sua produção. O que diferencia o bambu, de imediato 
de outros materiais vegetais estruturais é sua alta produtividade: dois anos e 
meio após ter brotado do solo o bambu possui resistência mecânica estrutural, 
não tendo nesse aspecto nenhum concorrente no reino vegetal. 

As características do bambu são suas notáveis propriedades como 
materiais, suas crescentes aplicações no mundo indicam uma gama de 
utilização com potencial para atender a um desenvolvimento que proporcione 
maior equidade social, menor custo de produção, melhoria ao meio ambiente, 
aumento da qualidade de vida, geração de renda na propriedade agrícola e 
melhor produtividade da terra.

 Para um melhor entendimento e utilização adequada do bambu, é preciso 
entender melhor suas propriedades físicas e mecânicas. São muitas as variáveis 
que podem influenciar, assim como a espécie, as condições climáticas, todo o 
método de cultivo da planta, a estação de colheita, a idade de corte, o teor de 
umidade, a altura do colmo (haste do bambu), presença ou ausência de nós, e 
condições preventivas no que diz respeito a doenças e pragas.
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3.1. Características 
biológicas do bambu

Os colmos do bambu se caracterizam por ter a forma cilíndrica e por apresentar 
uma sequência de entrenós (internos) ocos separados transversalmente uns dos 
outros por diafragmas que aparecem externamente como nós, de onde saem 
ramos e folhas. Estes diafragmas é que fornecem maior rigidez, flexibilidade e 
resistência aos colmos. Na Figura 01, temos representada uma seção de colmo 
com suas partes e denominações.

 

Figura 02 - Seção de um colmo de bambu e suas denominações.

Os bambus são constituídos predominantemente por fibras, estas 
responsáveis pela sua resistência mecânica; sendo que a parede externa dos 
colmos (haste do bambu) possui maior concentração das fibras do que as paredes 
internas. Além dos vasos, que tem como função o processo de transporte de 

água.

Tal como as árvores, o bambu também é constituído por uma parte aérea e 
outra subterrânea. A parte aérea é denominada de colmo, enquanto a subterrânea 
é formada pelo rizoma e raízes .

1  - Informações retiradas do site <http://www.bambubrasileiro.com>.
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Figura 03 - Estrutura do bambu.

Os colmos se caracterizam por ter uma forma cilíndrica e apresentar uma 
sequência de entrenós ocos separados transversalmente um dos outros por 
diafragmas que aparecem externamente como nós, de onde saem ramos e 
folhas.

Os rizomas são caules subterrâneos, com nós regularmente espaçados. 
É nestes nós que crescem os rebentos que, ao desenvolverem-se, podem 
dar origem a novos rizomas ou caules aéreos. As raízes podem ser mais ou 
menos ramificadas. A sua função é captar alimento para planta, fornecendo-lhe 
nutrientes e absorvendo a água existente no solo.
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3.2. Cultivo
 O bambu se desenvolve melhor em áreas de clima tropical ou subtropical, 

isto é, em zonas de alta umidade relativa, com temperaturas entre 8°C até 
36°C. A média de crescimento da haste do bambu fica em torno de 25 cm/
dia, dependendo da espécie analisada. As dimensões dos colmos são bem 
variadas, podendo atingir 30 metros de altura e 25 cm de diâmetro no caso da 
espécie Dendrocalamus giganteus (bambu gigante), até 1 metro de altura e 0,5 
cm de diâmetro na espécie Arundinaria densifolia (AZZINI et al., 1990).

 Por ser uma planta perene, o bambu apresenta um grande potencial 
agrícola, produzindo novos colmos assexuadamente ano após ano sem a 
necessidade do replantio, além de apresentar grande rendimento anual por 
área além da rapidez no crescimento, de tal forma que para cada colmo cortado 
existe o nascimento de outro em menos de um ano.

Figura 04 - Cultivo de mudas de bambu.
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3.3. O corte
A melhor época para o corte do bambu é no inverno, por ser um período 

onde se encontram com uma quantidade mais baixa de seiva e os insetos, 
parasitas estão em hibernação. Portanto no Brasil a melhor época em que o 
bambu deve ser cortado é entre os meses de maio a agosto.

Outro fator de grande importância é a idade do bambu, que pode distinguir 
de acordo com a espécie e o uso que será feito. As espécies mais comuns 
como o bambu fino e o imperial devem ser colhidas com idade superior a três 
anos. Para as espécies bambu gigante e guadua, o corte é indicado com idade 
superior a cinco anos.

Após a colheita, os colmos devem ser submetidos a tratamentos químicos 
a serem escolhidos pelo usuário, pois existem diversos métodos e processos 
para o mesmo (AZZINI e BERALDO, 2001).

Figura 05 - Corte do bambu.



15

3.4. Tratamento: 
 
Secagem e aumento da durabilidade do bambu

O processo de tratamento do bambu é essencial, pois em condições naturais, 
a durabilidade do bambu se limita há dois anos. Portanto a durabilidade do bambu 
está diretamente ligada à forma de tratamento que o colmo receberá além de sua 
destinação quanto a seu uso.

Existem diversos métodos para o tratamento do bambu, sendo eles tradicionais 
ou químicos. Os tradicionais são: maturação no local da colheita, maturação por 
imersão, tratamento com fogo e tratamento com fumaça ou secagem em estufa.

O colmo cortado ainda estará úmido por dentro, e, desejando utilizar-se o 
bambu para fins de construção de objetos ou estruturas deve-se secá-lo para 
obter resistência e durabilidade. Pode-se apoiar o bambu, ainda com as folhas, 
em um aposento arejado com chão e parede livres de umidade, sobre proteção 
da chuva e do sol, e, dependendo da espécie e das condições climáticas, deixar 
a seiva escorrer e evaporar de 2 a oito semanas.

Com fogo podem-se obter resultados mais rápidos, mesmo com climas mais 
frios e úmidos. Segundo Johan Van Lengen, do Instituto Tibá, no seu livro “Manual 
do Arquiteto Descalço”: “faz-se um buraco pouco profundo e cobre-se o solo e 
as esquinas com tijolos, para que não perca calor. O bambu deve ser colocado 
a uns 50 cm acima do fogo. Para que seque de maneira uniforme, devem-se 
virar os troncos de vez em quando. Com este método, a parede do tronco fica 
mais resistente aos insetos, mas cuidado! Se o fogo é muito forte pode abrir ou 
deformar os troncos.”.



16

Figura 06 - Secagem com fogo.

Outra forma de secagem com fogo é a utilização de uma fonte pontual 
de calor como o maçarico. Neste processo é importante utilizar fogo baixo, e 
obtém-se alta resistência e brilho. Porém é um método demorado e trabalhoso, 
por ser feito um a um. Pode-se também defumar o bambu, introduzindo-o 
num compartimento com pouca saída de ar que tenha fogo e fumaça sob o 
bambu. Nesses métodos onde se utiliza fogo geralmente um tipo de óleo (ácido 
pirolenhoso) aparece na superfície dos troncos. Este óleo pode ser removido 
com pano ou reutilizado como fonte de fumaça. O mais indicado é o método 
utilizando o ácido pirolenhoso, pois é bem eficaz.

 Figura 07 - Secagem rápida por defumação e tratamento preventivo.
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Estufas também podem ser utilizadas para a secagem do bambu, pois é um 
método bem eficaz. As estufas devem coletar o calor dos raios do sol durante o 
dia, sem incidir diretamente sobre o bambu e sem que causem calor excessivo, 
para que não deformem o bambu, e manter o interior quente durante a noite. 
Este processo dura algumas semanas. Segue a baixo um exemplo de estufa com 
aquecimento solar proposto por Johan Van Lengen, do Instituto Tibá:

 Figura 08 - Secagem com aquecedor solar.

Um modo muito utilizado também é ferver o bambu em água entre períodos 
de 15 a 60 minutos para cada grupo. Também se pode utilizar óleo diesel, 
passando com um pano pelo bambu antes da fervura, ou soda cáustica misturada 
na proporção de 10 (água) para um (soda cáustica) e cozer o bambu por um 
período de aproximadamente 15 minutos.

Já os métodos químicos podem ser à base de diversos produtos como óleos 
solúveis ou hidrossolúveis. Porém o elemento mais utilizado é o ácido bórico. 
Pode-se também utilizar um produto pronto, como o BORAX (composto químico 
denominado Borato de Sódio).

Existe também um método utilizado pela empresa Oré Brasil de Santa 
Catarina, que utiliza o bambu como principal matéria prima, que é a utilização do 
ácido pirolenhoso, proveniente da queima do bambu. O ácido é retirado através 
de um processo de decantação do vapor de quando o bambu é queimado para 
ser transformado em carvão. Então é feita uma mistura com água e o ácido 
pirolenhoso para banhar o bambu. Este processo leva algumas semanas.
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Figura 09 - Recipiente utilizado para tratamento químico do bambu.

Depois de tratado, os colmos de bambu estão livres de pragas e prontos 
para serem utilizados de acordo com o desejado e na garantia de uma longa 
durabilidade, assim como as madeiras. Deve-se ressaltar também que o colmo 
pode ser tratado inteiro ou em taliscas, isto é, tiras, lâminas de bambu, que são 
utilizadas no processo de desenvolvimento do laminado de bambu.

 Figura 10 - Placas de laminado de bambu.
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3.5. Laminado 
  de bambu

O laminado de bambu, também conhecido como contraplacado, é fabricado 
através de lâminas (taliscas) de bambu trançadas e sobrepostas, este processo se 
deve ao fato de que a anatomia do bambu permite apenas que ele seja cortado em 
taliscas (tiras, lâminas), que são posteriormente tratadas, usinadas e coladas umas 
as outras, formando assim placas ou blocos denominados de multilaminados.

Figura 11 - Taliscas de bambu cortadas e usinadas.

Esse material pode substituir a madeira em todos os usos, como em painéis 
divisórios, forros, pisos, molduras, esquadrias, móveis e revestimentos. 

A China e o Japão são os principais produtores do laminado de bambu, 
pois são países que detêm o maior número de fábricas e tecnologias. Outro fator 
importante é a grande quantidade de florestas de bambu presente nesses países 
além de uma cultura milenar de sua utilização para diversos fins.

Um dos grandes exemplos é a Indústria Oriental, cuja matriz está situada na 
vila de Shitataruma no Japão, na cidade de Tsubame, província de Niigata, onde 
se construiu uma casa, tipo “show room”, toda feita em laminado de bambu, desde 
suas estruturas, paredes, pisos e mobiliários. Podendo assim observar até mesmo 
o efeito do ataque de fungos, insetos, além do conforto térmico do material, que 
mantém o ambiente mais fresco no verão e mais quente no inverno.
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3.6. Materiais e processos  
para o desenvolvimento 
do laminado

O material a ser utilizado na fabricação do produto é o bambu, mas 
especificamente o da espécie Dendrocalamus giganteus, mais conhecido 
como bambu gigante, pois ele é o mais indicado para o trabalho na indústria 
moveleira em questão de suas propriedades físicas no que diz respeito ao 
processo de laminação. 

Suas principais características são: colmos de grandes dimensões 
podendo atingir até 20 metros; grande espessura da parede dos colmos, 
variando de 1 a 2 cm; grande comprimento dos entre nós, variando de 40 a 50 
cm e aproveitamento quase total do colmo (haste do bambu).

No Brasil ainda é muito restrita a poucas empresas, pois o processamento 
do bambu necessita de algumas máquinas e técnicas não difundidas no 
mercado, as empresas acabam desenvolvendo e adaptando suas próprias 
máquinas e ainda existem outras dificuldades, como os fornecedores de 
bambu, que muitas vezes não são capazes de distribuir grandes quantidades 
que possam atender uma empresa que trabalhe com este material, não existe 
um incentivo para o plantio do bambu, pois ainda não existe uma consciência 
de que este é o material do futuro e pode até mesmo substituir a madeira, que 
vem se tornando cada vez mais escassa.

A confecção do painel de bambu laminado segue a mesma metodologia 
da contraplacagem da madeira, e caracteriza-se pela sobreposição de lâminas 
de bambu em direção cruzada (as fibras devem formar um ângulo de 90º entre 
si). 

A opção por confeccionar o painel para o desenvolvimento de móveis 
através do processo de contraplacado deve-se a indicação de ser o mais 
adequado para a fabricação de tampos de mesas, assentos, encostos e 
móveis de uso interno em geral. A construção de chapas de bambu laminado e 
colado segue uma série de etapas que foram descritas na tese de mestrado de 
RIVERO (2003). O procedimento segue as seguintes etapas:

•  Escolha dos colmos de bambu na touceira (moita);

•  Corte do colmo;
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•  Corte em peças menores;

• Corte dos colmos em taliscas (tiras de bambu) com o auxílio de ferramenta 
desenvolvida;

Figura 12 - Corte do bambu em taliscas (tiras).

•  Tratamento das taliscas;

•  Lavagem das taliscas;

•  Secagem das taliscas em temperatura ambiente durante um mês ou em 
estufa, à temperatura de 72º, durante 72 horas;

•  Usinagem das taliscas;

Figura 13 - Lâmina de bambu mostrando parte do bambu a ser eliminada na usinagem.



22

•  Limpeza e disposição das peças para colagem;

 Figura 14 - Disposição das lâminas para a montagem do laminado

•  Preparo do adesivo para a colagem;

•  Colocação das taliscas na prensa;

Figura 15 - Prensagem das lâminas.

•  Tempo de prensagem de acordo com adesivo utilizado.
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4. Móvel moderno  
 no Brasil

O principal movimento que caracteriza o conceito a ser utilizado no 
desenvolvimento do projeto é o modernismo brasileiro, pois ele tem como suas 
principais características temas nacionais, uma linguagem mais brasileira, com 
um enfoque mais direto dos fatos marcados pelo Realismo/ Naturalismo do século 
XIX. O principal foco foi o regionalismo, e a busca por uma identidade brasileira.

 E a área que mais ilustra o modernismo é arquitetura, principalmente 
as criações do arquiteto Oscar Niemeyer, que revolucionou os conceitos de 
arquitetura modernista, e foi consagrado mundialmente por muitas de suas obras. 
Por isso, a busca pela inspiração na arquitetura moderna brasileira em conjunto 
com os ideais do movimento moderno, para desenvolver um projeto que tenha 
uma linguagem nacionalista.

O modernismo pode ser considerado um momento histórico de grande 
importância no desenvolvimento da produção moveleira nacional, pois até então 
não havia um estilo próprio, solidificado, seguindo apenas tendências e princípios 
clássicos, considerados patrimônios artesanais de trabalhos em madeira da 
herança lusitana. 

O processo de modernização no Brasil teve início na década de 20 e 
acompanhou em seu principio com defasagem as vanguardas europeias. Não 
possuía um estilo próprio, era uma fase que seguia tendências internacionais, 
onde linhas puras e ausência de ornamentos passam a nortear a concepção 
da mobília, período marcado por grandes arquitetos que projetaram móveis 
(LOSCHIAVO, 1995).

A partir da segunda guerra, com a abertura dos portos, houve um grande 
aumento quanto à riqueza de estilos ingleses, franceses, austríacos e portugueses, 
junto a isso começa um período de transição econômica e um processo de 
industrialização, incentivando uma produção em escala industrial.

Com a modernização da arquitetura e da cultura brasileira, os conceitos e 
ideias se tornaram mais complexos. Junto a isso, as matérias primas nacionais 
como tecidos, fibras naturais; entre outros, enriqueceram seus ideais trazendo 
mais autonomia para o desenvolvimento do móvel nacional, se adaptando 
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adequadamente às nossas condições deixando de lado conceitos e ideais 
internacionais do movimento moderno, dai então o móvel começa a apresentar 
características mais brasileiras (LOSCHIAVO, 1995).

Esse período foi muito conturbado, de forma que com a industrialização 
avançando, se discutia o que eram objetos utilitários e o que eram obras de arte, 
pois o mobiliário moderno era de fato um objeto de arte para uso doméstico, 
sendo que com a consolidação da arquitetura moderna e o desenvolvimento 
industrial a produção em série desses elementos se tornou possível.

São Paulo e Rio de Janeiro eram os dois grandes centros em que o estilo 
inicialmente se concentrou, por possuírem iniciativas, investimentos e recursos 
tecnológicos, as outras cidades apenas seguiam suas tendências. Esse 
processo de modernização foi marcado pela presença de grandes arquitetos, 
entre estes se destacaram, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Sérgio Rodrigues 
e Joaquim Tenreiro, responsáveis pela consolidação do novo estilo nos anos 
60.

Lúcio Costa e Oscar Niemeyer eram grandes estimuladores do 
desenvolvimento do desenho industrial, e estavam sempre em contato com 
designers e arquitetos, a quem incentivavam o projeto de móveis modernos 
para equipar suas obras, assim como edifícios públicos durante a construção 
de Brasília. Um dos arquitetos que aproveitou essa lacuna aberta na área 
moveleira foi Sérgio Rodrigues, que também se destacou no planejamento de 
interiores, e desenvolveu projetos importantes prestando também consultorias 
no país e no exterior.

Sergio se destacou pelo desenho diferenciado e resgatava através da 
busca pela cultura nacional a valorização da madeira nacional e da cultura 
indígena, além de desenvolver métodos e projetos que buscavam atender as 
necessidades dos usuários, sempre seguindo seu estilo próprio, de mobília 
tradicional e a busca da identidade do Brasil Indígena.

Junto a ele estava Joaquim Tenreiro, que ajudou na busca pela identidade 
do móvel brasileiro, fazendo com que desenvolvesse grandes obras, como a 
Poltrona Mole, que ganhou fama mundial por seu estilo despojado, garantindo 
seu nome como um dos mais influentes na história do design do século XX.
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4.1. Lucio Costa

Figura 16 - Lucio Costa.

Conhecido mundialmente por ser o autor do Projeto Piloto de Brasília, 
Lucio Costa foi o pioneiro na arquitetura modernista no Brasil.

Nascido na França morou em diversos países até vir para o Brasil em 
1917, quando começou a estudar arquitetura na Escola Nacional de Belas 
Artes, onde depois de alguns anos rompeu com o estilo neoclássico aplicado 
na instituição e começou a receber influências do estilo moderno das obras de 
Le Corbusier. Futuramente foi indicado para dirigir a escola, onde sua principal 
missão era renovar o conceito das artes plásticas e implantar um curso de 
arquitetura moderna.

Também ficou muito conhecido por liderar os arquitetos que revolucionaram 
a arquitetura nacional nos anos 1940 e 50, priorizando em seus projetos a 
forma, função e os aspectos sociais, definindo assim uma rota alternativa para 
o desenvolvimento da arquitetura moderna. 

Como designer, Lucio Costa não era muito conhecido, mas nem por isso 
deixou de se destacar, pois expressava em seus móveis, assim como em 
suas obras de arquitetura a mesma genialidade. Em grande parte de suas 
construções, desenhou todos os móveis que compunham os ambientes, um 
bom exemplo é o Park Hotel, em Nova Friburgo, projetado por ele em 1940.



26

 A ideia era desenvolver os móveis com materiais da região, principalmente 
as madeiras; assim como utilizar em sua fabricação técnicas locais, desta forma 
grande parte de suas peças foram feitas artesanalmente em pequenas oficinas 
da região, portanto nunca ganharam reedição e existem poucos e valiosos 
exemplares.

Figura 17 - Poltroninha 1960, madeira de jacarandá, estofamento em couro 72 x 57 x 65cm

Figura 18 - Espreguiçadeira, com estrutura treliças e brises em jacarandá.
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4.2. Oscar Niemeyer

Figura 19 - Oscar Niemeyer.

Oscar Niemeyer, considerado um dos nomes mais importantes na 
arquitetura moderna brasileira antes mesmo de começar a desenhar mobiliário. 
Reconhecido mundialmente por suas obras de arquitetura com linhas curvas 
e sensuais, como os prédios públicos de Brasília, foi em 1970 que começou a 
desenhar móveis.

Junto com sua filha, Anna Maria Niemeyer, que ajudava no desenvolvimento 
dos projetos de mobiliário, buscava encontrar novas formas e desenhos que 
permitissem com o uso da madeira prensada imaginar coisas diferentes dos 
móveis tradicionais, buscando seguir uma linguagem que se aproximasse da 
técnica arquitetural que desenvolvia, procurando reduzir apoios, integrando os 
mesmos nas formas curvas adotadas.

Suas obras possuem uma forma bem sintética, com uma forte identidade 
formal, o que o diferencia de grande parte dos arquitetos, utilizando sempre um 
número limitado de elementos em seus projetos, sendo a grande característica 
que tornava suas obras fáceis de serem entendidas e memorizadas, com 
grande valor simbólico.
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Niemeyer conseguia resolver ao mesmo tempo a estrutura formal e a 
resistente, sendo estas uma única coisa, que definia a forma de suas obras e as 
tornavam fáceis de serem compreendidas e passadas diretamente dos croquis 
para o projeto, pois não havia o que acrescentar na definição dos elementos 
principais. Algumas de suas obras apresentam também o mesmo grupo de 
elementos, porém de acordo com o local em que são inseridos, se relacionam de 
formas diferentes.

No livro Móvel Moderno no Brasil (Studio Nobel), de Maria Cecilia Loschiavo 
dos Santos, Niemeyer explica como essa vertente de certa forma complementa 
seu oficio de arquiteto, pois ao projetar uma construção era possível prever os 
espaços entre os móveis, sendo que geralmente o mobiliário não é colocado da 
forma prevista, prejudicando o que foi pensado pelo arquiteto.

Apesar de ter desenvolvido poucos móveis, foi bem significativo na história do 
design de móveis brasileiros, possuindo diversas peças premiadas; assim como 
Sérgio Rodrigues, Niemeyer fez parte desse grupo pioneiro na modernização do 
mobiliário, além de ser o responsável por introduzir o desenho industrial no país. 

Figura 20 - Poltrona Easy Chair desenhada por Oscar Niemeyer.

Figura 21 - Espreguiçadeira criada por Oscar Niemeyer.
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Figura 22 - Arquitetura de Oscar Niemeyer.
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4.3. Sérgio Rodrigues

Figura 23 - Foto do designer Sérgio Rodrigues.

Considerado o designer brasileiro mais comprometido com as formas e 
padrões de nossa cultura, Sérgio desde pequeno se identificou com trabalhos 
de marcenaria, artesanato e madeira, sendo grande observador de trabalhos 
que eram desenvolvidos em uma pequena oficina. Estudante da Faculdade 
Nacional de Arquitetura acompanhava o desenvolvimento da arquitetura 
brasileira, que apresentava grande defasagem de suas obras e interiores. A 
partir dai começou a estudar sobre a evolução do mobiliário contemporâneo.

 Em 1953 montou uma sociedade comercial e colaborou atuando como 
responsável comercial na filial de Curitiba para a Móveis Artesanal, porém foi 
um grande fracasso, pois era um período onde o estilo do mobiliário era muito 
eclético, e o móvel moderno ainda não era aceito.

 Logo em seguida o empresário Ernesto Wolf e o arquiteto Martin Eisler 
associaram-se a empresa Móveis Artesanal, colocando-se em destaque na 
produção e venda de móvel, passando a se chamar Forma S.A., Móveis o 
Objetos de Arte. Sérgio Rodrigues chefiou o setor de planejamento de interiores, 
e passou a trabalhar na pesquisa e desenvolvimento de móveis de vanguarda. 
Foi ai que Sérgio percebeu que a produção não acompanhava seus projetos 
inovadores, e continuava presa ao estilo europeu, quando o que ele queria era 
a busca da identidade brasileira.
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Impulsionado pela ideia de desenvolver uma linha genuinamente brasileira, 
Sergio começou a criar móveis adaptados ao clima e à cultura brasileira, e colocava 
a venda em seu “show room”, junto à criação de outros designers. Nasceu assim 
em 1955 a Oca, na praça General Osório em Ipanema, garantindo assim 20 anos 
de sucesso.

 Desde 1957, a pedido de Oscar Niemeyer, Sérgio se tornou um dos 
principais responsáveis em desenhar móveis para equipar os edifícios de 
Brasília, trabalhando também em outros projetos como embaixadas brasileiras no 
exterior.

 Em 1961 a Poltrona Mole, ganhou o primeiro prêmio do concurso 
Internacional do Móvel, em Cantu, Itália, sendo um dos critérios da premiação a 
expressão na regionalidade (LOSCHIAVO, 1995).

Figura 24 - Poltrona Mole, de Sergio Rodrigues.
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  Em 1968, após seu desligamento da Oca, o designer passou a se 
dedicar à arquitetura de interiores para residências, hotéis, escritórios, além 
de realizar grandes projetos institucionais, como o Banco Central, em Brasília, 
e a sede da Editora Bloch, no Rio de Janeiro. Porém nada impediu que ele 
seguisse como designer independente, se destacando sempre por seu estilo 
original e uma produção crescente.

 Em sua trajetória de arquiteto, designer, artista e criador, Sérgio 
Rodrigues tem grande destaque na história do mobiliário brasileiro, pois 
participou da transformação do móvel e seus padrões de uso e gosto. Além de 
ser possuidor de obras quantitativamente vastas, sendo reconhecido nacional 
e internacionalmente pela importância e estilo de sua obra (LOSCHIAVO, 
1995).

Figura 25 - Poltrona Chifruda, de Sergio Rodrigues.
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4.4. Joaquim Tenreiro

Figura 26 - Joaquim Tenreiro.

O português Joaquim Tenreiro é considerado por muitos o pai do 
mobiliário moderno no Brasil por ser pioneiro em diversos motivos. Quando a 
indústria moveleira nacional em 1940 vivia de cópias dos estilos europeus, ele 
se diferenciava, pois buscava trazer a ao desenho de seus móveis, leveza e 
coerência com o clima tropical e as linhas da arquitetura moderna.

 Buscava sempre adotar medidas mais confortáveis ao corpo, trazendo 
mais proporção a suas peças, e por ser conhecedor de uma apuradíssima 
técnica de marcenaria, que aprendeu junto à oficina de seu pai, soube na 
produção em série, aliar toda a qualidade de uma obra artesanal.

“Tenreiro é um clássico. Teve o papel de nos guiar por novas propostas, de 

marcar uma mudança na história. Pode ser tranquilamente colocado ao lado 

de ícones como o alemão Mies van der Rohe e o americano Charles Eames”.

(LOSCHIAVO, 1995)
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A sua trajetória demostra porque Tenreiro foi consagrado entre os especialistas 
em design, sempre enfrentou todos os obstáculos na busca de modernizar as 
linhas do mobiliário nacional.

Em Portugal, aos oito anos na marcenaria de seu pai, observava atentamente 
como se faziam os cortes e encaixes, até que em 1928, com 22 anos desembarca 
no Rio de Janeiro trazendo sua grande bagagem de um exímio artesão. Seu 
sonho era estudar arquitetura, mais por falta de recursos matricula-se no curso de 
desenho geométrico do Liceu Literário Português.

Em 1931 começou a trabalhar na empresa Laubish e Hirth, onde ampliou 
seus conhecimentos na área de marcenaria e no funcionamento de uma fábrica. 
Porém a produção era apenas de peças com estilo europeu, exatamente o 
contrário do que o designer desejava, sendo assim, ele desenhava e engavetava 
seus projetos. 

Depois de sair e retornar a Laubish e Hirth na condição de designer, Tenreiro 
teve a sua grande oportunidade quando foi chamado para desenvolver os 
mobiliários da casa do escritos Francisco Inácio Peixoto de acordo com o projeto 
de sua casa, que havia encomendado ao arquiteto Oscar Niemeyer. “Esse é o 
ponto em que a história muda, o momento em que Tenreiro tem a oportunidade de 
mostrar seus desenhos guardados”, conta Maria Cecilia Loschiavo dos Santos.

Figura 27 - Sala da casa de Francisco Inácio Peixoto, mobiliada por Tenreiro.
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Suas criações buscavam sempre seguir uma linha mais leve e funcional, 
além de serem mais cômodo ao usuário, tendências que acompanhavam a 
arquitetura moderna brasileira.

Em 1942, Tenreiro deixa a Laubish e Hirth para abrir uma oficina com um 
ex-vendedor da empresa, José Longenbach, até que a sociedade evoluiu e 
no ano de 1947 inaugura a loja Longenbach & Tenreiro Móveis e Decorações, 
na Rua Barata Ribeiro, no Rio de Janeiro, onde também inova ao montar 
reproduzir o espaço de uma casa para mostrar seus móveis. Era realmente 
uma loja de design. Depois de abrir filiais em São Paulo e viver um grande 
sucesso Longenbach deixa a sociedade em 1962 e Tenreiro desgastado por 
tocar o negócio sozinho fecha a oficina e suas lojas e em 1968 encerra suas 
atividades como designer. 

Figura 28 - A Cadeira de Três Pés foi criada em 1947 para o cenário de uma peça do dramaturgo 

Silveira Sampaio que tratava de um triângulo amoroso.
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5. Pesquisa de   
 mercado

 A pesquisa sobre os concorrentes do produto desenvolvido tem como 
principal função apresentar algumas empresas e lojas existentes no mercado 
atual que atendam a mesma proposta, tanto do material em si, o laminado de 
bambu, como o mesmo público alvo em questão.

A intenção é mostrar como os concorrentes diretos trabalham e conceituam 
seus produtos e sua marca além de entender como são conceituadas as 
empresas que atendem ao mercado que possuem mais tradição e empresas 
mais novas consideradas concorrentes indiretos.
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5.1. Concorrentes  
    diretos
Oré Brasil

Figura 29 - Logo Oré Brasil.

A Oré Brasil é uma empresa situada na cidade de Campo Alegre- SC. 
Foi criada em 2006 pelo Industrial catarinense Reinaldo Baechtold e pelo 
arquiteto curitibano Paulo Foggiato. Embora esteja situada em uma região 
tradicionalmente fabricante de móveis de pínus, a Oré aposta no uso do bambu 
como matéria prima alternativa, objetiva uma produção sustentável que também 
agregue valor ao design brasileiro.

O ano de 2009 foi um ano de consolidação da Oré Brasil no mercado 
brasileiro, marcado por diversos prêmios, novos projetos e também pela 
expansão da rede de ’show rooms“ com produtos da marca. Houve a ampliação 
no atendimento da empresa, com a abertura de excelentes revendas em todas 
as regiões do Brasil. As peças assinadas pelo arquiteto e designer Paulo 
Foggiato, e fabricadas pela Oré Brasil, já estiveram presentes na mostra Casa 
Cor, nas cidades de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 
Sorocaba, compondo ambientes projetados por arquitetos renomados. 

A participação da Oré em eventos e feiras rendeu muitas premiações, pelo 
design arrojado das peças de Paulo Foggiato e aplicação inovadora do bambu, 
matéria prima alternativa. Entre elas, está à premiação no Salão Design Casa 
Brasil 2009, com a Poltrona Bambu e a Cadeira Lapa, além da menção honrosa 
pelos revestimentos decorativos em bambu. Mas a grande surpresa de 2009 
foi o 1º lugar na categoria mobiliário do 23° Prêmio Design do Museu da Casa 
Brasileira, com as três peças inscritas, Bambu, Lapa e Mesa Demoiselle, fato 
inédito em uma premiação de design de produto no Brasil.
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Figura 30 - Cadeira Lapa.

Figura 31 - Mesa Demoselle.
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A2 Móveis Sustentáveis

Figura 32 - Logo da empresa A2 Móveis Sustentáveis.

A empresa A2 móveis sustentáveis atua no mercado de moveis de 
decoração, visando apenas produtos sustentáveis junto com um design criativo 
e diferenciado. Seu compromisso de ser sustentável se baseia na criação e na 
fabricação de produtos utilizando madeira de descarte, junto com a utilização 
de materiais com menor impacto ambiental.

Figura 33 - Ambiente decorado pela A2 Móveis Sustentáveis.
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Taúna

Figura 34 - Logo da empresa Taúna.

A Taúna é uma empresa que atua há 30 anos no mercado. Trabalha 
principalmente com madeiras de demolição de antigas construções, dormentes 
de ferrovias e cruzetas de postes. A empresa possui uma ampla variedade de 
produtos que vão desde a madeira bruta até assoalhos, deques, pergolados e 
móveis para área interna e externa.

Executa projetos de acordo com o cliente, desenvolvendo portas 
diferenciadas, painéis, forros, deques, tablados e pergolados com madeiras 
reutilizadas ou novas. Possui também algumas linhas próprias, como bancos, 
cadeiras, poltronas e banquetas, além de trabalhar com móveis assinados por 
grandes designers. Sendo assim, suas peças vão desde pergolados e cadeiras 
a peças, mas antigas, trabalhando também conceitos mais modernos.

Figura 35 - Chaise Taúna.
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5.2. Concorrentes  
  indiretos
Teperman

Figura 36 - Logo Teperman.

Criada em 1912, a Teperman é uma das empresas brasileiras mais antigas 
na área de móveis de alto padrão, sendo pioneira na fabricação de móveis 
assinados ou feitos sobre medida por marceneiros, isto em uma época em 
que esse tipo de produto era importado da Europa. Nas primeiras décadas 
de sua existência desenvolvia projetos apenas para residências e hotéis, 
posteriormente passou a atender também escritórios, bancos e repartições do 
governo.

Com a construção de Brasília na década de 50, houve uma grande 
demanda na área de mobiliário, seguindo os mesmos princípios da arquitetura 
moderna. A partir desta época a Teperman passou investir em design, sempre 
atenta às novas necessidades tecnológicas. Seus produtos consistem em 
mobiliários de alto padrão assinados por renomados designers e arquitetos, 
além de trabalhar com design próprio.

Figura 37 - Poltrona Charles Eames fabricada pela Teperman.
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Dpot

Figura 38 - Logo da empresa Dpot.

A Dpot é uma referência para quem procura móveis de alta qualidade com 
design brasileiro, pois é detentora de diversos produtos premiados aqui e no 
exterior. Possui duas lojas São Paulo, que podem ser considerados verdadeiros 
studios de design mobiliário, possuindo designers e arquitetos específicos.

De produtos históricos e consagrados a designers da nova geração a 
empresa propõe aos clientes produtos genuinamente brasileiros. Muitos deles 
utilizam como material madeira reciclada de espécies típicas do país.

Figura 39 - Cadeira de balanço da Dpot.
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Mobitá

Figura 40 - Logo da empresa Mobitá.

Empresa que visa identificar as necessidades e desejos de seus clientes, 
buscando um atendimento exclusivo, apresentando produtos diferenciados e 
de qualidade. Procura ser reconhecida pela prestação de serviços diferenciada 
sendo inovadora na oferta de produtos e referência no segmento moveleiro no 
Brasil.

Figura 41 - Ambiente decorado pela empresa Mobitá.
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5.3 Análises do   
   mercado atual

A análise do mercado atual tem como intuito descobrir a linha de 
raciocínio que as empresas concorrentes, tanto os diretos quanto os indiretos, 
tem ao desenvolver um mobiliário, relacionando todos os fatores como design, 
matéria-prima, produção, imagem da empresa, público alvo e distribuição dos 
produtos.

 De acordo com as pesquisas mostradas anteriormente, os concorrentes 
diretos e indiretos possuem em grande parte as mesmas características em 
seus produtos. Em relação ao design, a maioria trabalha seguindo o conceito do 
design moderno, caracterizado pelas formas curvas de suas peças. A matéria-
prima também é de suma importância, pois se percebe que as empresas mais 
novas no mercado, como a Oré Brasil, A2, Mobitá, demonstram com clareza 
no desenvolvimento de seus produtos a questão da sustentabilidade ligada a 
utilização de matéria-prima alternativa.

 Outra questão importante é o fato de grande parte das empresas 
trabalharem com uma produção em baixa escala, fazendo com que seus 
produtos transmitam uma imagem de exclusividade. Isto está ligado também 
ao público alvo em questão, que é a classe B, que está sempre à procura de 
produtos com estas características, grande parte deles a serem utilizados na 
sala de estar, para que suas visitas possam ver seus móveis diferenciados.

 Portanto conclui-se que o mercado atual busca cada vez mais se 
aproximar do público alvo de forma que os mesmos se sintam cada vez mais 
exclusivos na hora de comprar um produto, a produção em massa não é mais 
utilizada, pois as pessoas querem mostrar que são diferentes, como quando 
optam por um produto “ecologicamente correto”, querem mostrar que se 
preocupam com o meio ambiente.

As empresas estão oferecendo um novo conceito, outra imagem de seus 
produtos, trabalhando todo o sistema de gestão desde a criação do design, o 
marketing, a produção e a distribuição de seus produtos. Podemos dizer com 
isso que o mercado está se adaptando ao público, e não o contrário, pois a 
classe média cresce mais a cada dia, e ela está optando em pagar mais caro 
por produtos diferentes, que transmitam seus ideais.
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6. Briefing
Condições para o desenvolvimento do produto

Desenvolver uma cadeira de bambu laminado que represente aspectos 
do movimento moderno brasileiro, a fim de explorar ao máximo as limitações 
do material. Pretende-se com o projeto analisar e estudar os processos de 
fabricação do mobiliário.

O produto é destinado à classe média, que se interessa por produtos 
com características sustentáveis e de formas modernas, prezando também a 
funcionalidade. São pessoas que valorizam peças de qualidade e estão sempre 
atualizadas nas tendências do mercado moveleiro.

Além de ser um público que possui grande formação cultural, estão sempre 
buscando uma alimentação saudável e apreciam a natureza, buscando levar 
para dentro de casa peças que mostrem essas características.

Conceito
A inspiração para a criação desta peça vem da arquitetura moderna 

brasileira, em particular as obras de Oscar Niemeyer e Sergio Rodrigues, 
utilizando formas curvas livres e sensuais, que acolhem o usuário convidando-
os a experimentar o móvel. 

Problematização
A indústria moveleira vem buscando novas alternativas sustentáveis 

para o desenvolvimento de seus produtos. A ideia do projeto de TGI surgiu 
através dessa necessidade de desenvolver móveis utilizando matéria prima 
alternativa, onde através de pesquisas o bambu laminado demonstrou ser a 
grande tendência na área. 

No Brasil as empresas que trabalham com este material desenvolveram 
e adaptaram maquinas, portanto não existem informações técnicas nem 
ferramentas específicas no setor. É preciso explorar todos os processos entorno 
do desenvolvimento do bambu laminado para entender como ele é trabalhado 
e suas possibilidades, a fim de demonstrar como utilizar o mesmo.
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7. Painéis      
 Semânticos

A fim de facilitar o desenvolvimento formal do projeto, nesta etapa são 
criados painéis visuais para manter o foco sobre questões já definidas, como 
público-alvo, tipo de ambiente em que serão utilizadas o móvel e principalmente 
referências projetuais e formais que serão à base dos traços e formas de 
inspiração no desenho da cadeira.
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Público alvo
Homens e mulheres independentes entre 20 à 50 anos

A cadeira é direcionada para um público que se interessa por 
produtos com características sustentáveis e de formas modernas, 
prezando também a funcionalidade. São pessoas que valorizam peças 
de qualidade e estão sempre atualizadas nas tendências do mercado 
moveleiro.

Figura 42 - Painel semântico do público alvo.
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Além de ser um público que possua grande formação cultural, 
estão sempre buscando uma alimentação saudável e apreciam a 
natureza, buscando levar para dentro de casa peças que mostrem 
essas características

Figura 43 - Painel semântico do estilo de vida do público alvo.

Estilo de vida
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Figura 44 - Painel semântico de móveis em laminado.

Móveis 
em laminado
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Formas e linhas da arquitetura moderna

Figura 45 - Painel semântico da arquitetura moderna.

Arquitetura 
Moderna
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Figura 46 - Painel semântico de formas de inspiração.

Formas de 
inspiração
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8. Estudo da forma

Thumbnails: 

As primeiras ideias para a criação da cadeira surgem através de desenhos 
simples e rápidos para encontrar uma linha de raciocínio a ser utilizada para o 

desenvolvimento do projeto.
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Thumbnails

Desenho escolhido
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Clínica 1:
Fase de definição da linguagem do produto

Após a fase de thumbnails, são escolhidas as ideias mais interessantes e 
são desenvolvidos sketches para definir melhor a forma dos objetos e realizar um 
estudo conceitual detalhado para as formas e dimensões a serem trabalhadas.
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Clínica 1

Desenho escolhido
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Clínica 2:
Estudos de variações da forma

Após escolher o desenho na clínica 1, são realizados novos estudos e 
variações a partir da mesma linguagem apresentada pelo desenho escolhido com 
ideias de variações no assento e encosto da cadeira.
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Clínica 2
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Clínica 2

Desenho escolhido
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Definição da forma:

Não foram necessárias mais clínicas, pois a forma escolhida para a 
cadeira no desenho da clínica 2 atinge o objetivo de se trabalhar com linhas 
características do movimento moderno e também demonstra as diferentes 
formas de se trabalhar com o laminado de bambu, explorando bem o material.

Com a ideia definida, foi possível desenvolver o próximo passo, que é 
realizar o estudo ergonômico para colocar a cadeira em escala, definir medidas 
e detalhar melhor a divisão da estrutura, assento e encosto.
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9. Ergonomia

Estudo ergonômico da cadeira em papel milimétrico.

No papel milimétrico é que são realizados os estudos ergonômicos da cadeira. 
Todas as medidas foram retiradas tendo como base o livro “ AS MEDIDAS DO 

HOMEM E DA MULHER , fatores humanos em design; Henry Dreyfuss; 2005”. 

Figura 47 - Referencia de medidas ergonômicas.
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Primeiro estudo ergonômico.

No primeiro desenho foi trabalhada a forma escolhida na clínica 2 para definir 

medidas e deixar na proporção.
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Segundo estudo ergonômico

Foi necessário o desenvolvimento de um segundo estudo esgonômico para  
definir melhor a cadeira, a estrutura foi modificada e foi acrescentado um apoio de 
braço para estruturar melhor a cadeira.



63

Vista superior em papel milimétrico

Estudo da vista superior em papel milimétrico.
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Vista frontal em papel milimétrico

Estudo da vista frontal em papel milimétrico.
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10. Desenho Técnico

Visão técnica do objeto

O desenho técnico é a definição das medidas do móvel para o processo de 

fabricação, com o detalhamento de cada peça individualmente.
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11. Processo de 
fabricação da cadeira

Materiais e processos de produção do projeto

O material utilizado na fabricação da cadeira é bambu (tratado) da espécie  
Dendrocalamus giganteus, mais conhecido como bambu gigante.

Os bambus devem ser cortados em taliscas (tiras) de 5 cm e usinados, 
retirando uma camada da parte interna e outra da parte externa, conforme 
informações do capítulo 3.6. Materiais e processos para o desenvolvimento do 
laminado. (p 21).

Figura 48 - Taliscas de bambu prontas para fabricação do laminado colado.

O encosto e o assento da cadeira são feitos a partir do processo de bambu 
laminado colado, mesmo método utilizado para a elaboração da Madeira Laminada 
Colada (MLC), descrita por Mantilla Carrasco et al.(1995).
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Figura 49 - Molde e prensa para fabricação de peça em madeira laminada colada (MLC).

A estrutura lateral, onde se formam o apoio de braço e os pés da cadeira 
são feitas a partir de taliscas (tiras) de laminado de bambu de 40mm prensadas e 
moldadas. Para realizar este processo é preciso aquecer levemente as taliscas 
de bambu para encaixar no molde e utilizar na prensagem o adesivo resorcinol-
formol (marca CASCOPHEN RS-216): para cada 100 partes de adesivo foram 
utilizadas 20 partes de preparador endurecedor FM-60-M misturado à resina, 
até obter-se uma mistura homogênea.

Na fabricação do assento e do encosto, deve-se utilizar o mesmo método 
de bambu laminado colado a quente, porém por se tratar de uma “chapa” 
moldada e prensada, as taliscas de bambu devem ser dispostas no molde de 
forma que as mesmas fiquem cruzadas entre si no ângulo de 90°.

Figura 50 - Prensa para fabricação de peça em madeira laminada colada (MLC).
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O encosto é fixado na estrutura através de parafusos, já o assento fica 
encaixado no braço da cadeira e apoiado nos eixos horizontais da estrutura e 
fixado por parafusos.

As peças de fixação e apoio da estrutura são desenvolvidas a partir das 
sobras de corte das placas do bambu, que são novamente coladas e prensadas 
formando novas placas com espessura de 40mm.

Na montagem da cadeira, as peças de fixação e apoio são coladas e 
parafusadas junto à parte estrutural da cadeira, formando então os dois lados da 
estrutura da cadeira. Os eixos horizontais são parafusados unindo a estrutura, 
o assento da cadeira deve ser encaixado e parafusado neste mesmo momento. 
E por fim o encosto é parafusado na estrutura da cadeira.



74

12. Vista Explodida

Vista explodida do objeto com seu sistema de 
fixação

Todas as partes do móvel são fácil montagem, são utilizados apenas 
cola e parafuso nas peças de apoio lateral e parafusos para unir as peças da 
cadeira.

Parafuso Allen cabeça chata com sextavado 
interno: Aço Inox - 18.8 / Dimensões - Ansi b  
18.3 / Rosca - UNC ANSI B 1.1



75

13. Produto                                  
      Renderizado
Modelo em 3D com aplicação de material

Através do rendering é possível ter uma ideia do visual do móvel com a 
aplicação do material escolhido.
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Ambientação da cadeira em formato de rendering
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14. Modelo físico

Mock-up em escala 1:5
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Mock-up em escala 1:5
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15. Conclusão
Para o desenvolvimento do projeto, as pesquisas sobre o movimento 

do móvel moderno no Brasil, o bambu e seus processos de tratamento 
para fabricação de móveis em laminado, referências projetuais, análise dos 
concorrentes foram de grande importância para atingir o objetivo inicial do 
trabalho. 

O projeto através de pesquisas proporcionou um grande conhecimento 
sobre o bambu, principalmente de suas vantagens e diferenciais sobre a 
madeira. Foram necessários diversos estudos para seguir a proposta na busca 
de explorar as qualidades do material. 

Buscando criar a cadeira inspirada no estilo do móvel moderno, e os 
mais influentes arquitetos e designers do movimento, foi possível desenvolver 
a cadeira demonstrando diferentes formas de se trabalhar com o bambu no 
formato de laminado.

Um problema notado durante a realização das pesquisas foi a falta de 
informações sobre tecnologias utilizadas na fabricação de móveis em bambu 
laminado. Grande parte das empresas trabalha com experimentações para 
adaptar maquinas e melhorar cada vez mais o desenvolvimento de seus 
produtos dentro de um processo industrial. Porém o processo se mostrou ser 
bem simples.

 Levando-se em conta o que foi observado conclui-se que este trabalho 
abordou todas as fases necessárias para o desenvolvimento de um produto, 
desde pesquisas sobre o material, referenciais teóricos, pesquisa de mercado, 
elaboração do briefing, estudo da forma, ergonomia e modelo volumétrico. 
Além de apresentar o processo de fabricação mais adequado para a fabricação 
da cadeira, isto é, foi possível colocar em prática tudo o que foi aprendido no 
decorrer do curso.
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