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O projeto “Cobogós do Cerrado” busca resgatar uma técnica arquitetônica amplamente 

utilizada no Brasil nas décadas de 50 e 60 e também valorizar, através da retratação de 

seus elementos formais, o segundo maior bioma brasileiro: o Cerrado. 

Apresenta uma linha de novos padrões para cobogós ou elementos vazados, como 

também são chamados, desenvolvidos a partir do tema flora do cerrado e destinados à 

produção em cerâmica vermelha.



3. IMAGENS DO PROJETO
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(*)  Projeto vencedor no III Prêmio Sebrae Minas Design,  
na categoria profissional APLs de Minas - Cerâmica Vermelha;

(*)  Projeto classificado para o 26º Prêmio Design,  
do Museu da Casa Brasileira.

PREMIAÇÕES E MÍDIA
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Conheça os 11 
trabalhos premiados

Learn about the  
11 winning works

CATEGORIA PROFISSIONAL

PROFESSIONAL CATEGORY

APLs de MinAs (cerâMicA verMeLhA)
cobogós do cerrAdo/LPAs from minAs 
(red cerAmics) cobogós do cerrAdo 
(cobogós from cerrAdo)

Iara Aguiar Mol (Belo Horizonte, MG)

Elementos vazados, feitos de cerâmica, apresentam 
padrões baseados na região do cerrado brasileiro.

Ceramic hollow elements feature patterns based on 

the Brazilian “cerrado” region.

brindes e MAteriAis esPortivos/ 
gifts And sPorting goods
PAnoLetos
Amanda Moreira, Camila Fortes e Denise Schwenck 
(Belo Horizonte, MG) 

Com diferentes cores, texturas e padronagens,  
os amuletos de pano em forma de bicho – 
produzidos artesanalmente – traduzem a  
diversidade da fauna brasileira.

With different colors, textures and patterns, the amulets 

cloths in animal shape – handmade – reflect the 

diversity of the Brazilian faunabrasileira.
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Tudo sobre a IV Bienal Brasileira de Design: exposições + seminários + eventos paralelos

(*) Revista ARC Design

 Edição exclusiva 

 IV Bienal Brasileira de Design
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Entrevista com o diretor da Sustainable Carbon, Stefano Merlin

Encontro do nordeste

Oitava edição do evento destaca 
a sustentabilidade como ferramenta 

de fortalecimento da indústria

A beleza e a praticidade 
dos Cobogós

Tecno Logys inaugura 
fábrica de blocos cerâmicos 

Sistema auxilia no controle 
e segurança de indústrias
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De origem Pernambucana, os Cobogós 
são elementos vazados em forma de blocos 
que podem ser de cerâmica crua, cimento ou 
esmaltados. Inicialmente, as peças, que surgi-
ram na década de 1920, eram feitas apenas 
de cimento. Porém, ao longo do tempo, foram 
sendo produzidos em outros materiais e, hoje, 
são encontradas em cerâmica, vidro, porcela-
na, madeira, gesso e até mármore. O nome da 

peça vazada foi gerado da junção da primeira 
sílaba dos sobrenomes de seus três criadores: 
Amadeu Oliveira Coimbra, Ernest August Boe-
ckmann e Antônio de Góis. 

Popularizado no Brasil a partir das décadas 
de 50 e 60, os Cobogós foram amplamente uti-
lizados na arquitetura brasileira, sendo bastante 
usados em projetos de Oscar Niemeyer, Lucio 
Costa e outros arquitetos da metade do século.

Origem dos Cobogós

Projeto sobre 
Cobogós recebe prêmio

O projeto Cobogós do 
Cerrado, da designer Iara 
Aguiar Mol, foi o vencedor, 
na categoria APL de Minas 

Gerais (cerâmica verme-
lha), da 3ª edição do Prê-
mio Sebrae Minas Design. 
Além de valorizar, através 

da retratação de seus ele-
mentos formais, o segun-
do maior bioma brasileiro: 

o Cerrado, a pesquisa apre-
senta uma linha de novos 
padrões para Cobogós, 
destinados à produção em 

cerâmica vermelha no Arranjo 
Produtivo Local de Ituiutaba.

“Sempre admirei o efeito estético propor-
cionado por painéis de Cobogós e à medida 
que meu trabalho no campo do Design de 
Superfície crescia, com ele crescia também 
a vontade criar novos desenhos para esse 
produto, por entender que não existia muita 
diversidade no mercado. Assim nasceu o pro-
jeto Cobogós do Cerrado”, contou Iara.

Na região de Ituiutaba, em Minas Gerais, 
de acordo com a designer, praticamente 95% 
da produção está concentrada nas telhas e 
tijolos, devido à boa qualidade da argila. “Sen-
do assim, é interessante que se proponha no-
vos produtos para a indústria regional, possi-
bilitando a inovação do portfólio de produtos 
oferecidos pelas empresas deste segmento”, 
disse.

Mesa Cobogó, criada pelos 
irmãos Campana, em 2009 

NC

(*) Revista NovaCer

 Reportagem exclusiva

 sobre Cobogós, pág. 44.



11. COBOGÓ GOTA



12. (*) Painel de cobogós suspensos   

 sobre painel imagético, projetado  

 para exposição.



13. (*) Painel de cobogós suspensos   

 sobre painel imagético, projetado  

 para exposição.
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Obrigada!
iara@aimdesign.com.br
31. 98762 0142


