
Conceito
O lambrequim, ornamento encontrado 
em patrimônios históricos em 
Curitiba, é considerado uma lenda 
arquitetônica da cidade. Não se sabe a 
origem correta deste artifício estético, 
criando sobre ele um mistério que 
dura após décadas de estudos. Este 
mistério é explorado nos móveis Quim 
através das cores das madeiras e dos 
acabamentos utilizados.

A linha Quim ressalta e valoriza esta 
característica regional que se 
perpetuou por mais de um século e 
hoje se tornou uma referência 
arquitetônica única da região leste do 
Paraná, principalmente em Curitiba. O 
resgate desta referência conduz 
também ao resgate da vocação 
regional para o trabalho artesanal em 
madeira, principalmente relacionado à 
marchetaria, trazendo aos móveis 
Quim um alto valor decorativo.

Fundamentos
Os móveis Quim utilizam a referência 
do lambrequim como principal 
elemento estético. Este artifício 
arquitetônico, utilizado para fazer o 
arremate dos telhados em Curitiba e 
região no fim do século XIX, tornou-se 
característico das casas populares de 
imigrantes por terem baixo custo e até 
obrigatórios a partir de 1919. A casa de 
madeira era, naquela época, 
tradicional nas paisagens 
paranaenses. Naquele ano foi 
instituido através do Código de 
Postura que normatizava a construção 
de casas de madeira, que “sejam as 
abas dos telhados, excepto as do 
fundo, guarnecidas de lambrequins”. 
Ao longo do tempo os lambrequins se 
tornaram ricos elementos decorativos, 
dado ao requinte de desenho que 
apresentavam.

Devido a falta de documentação sobre 
a influência da imigração européia na 
arquitetura da região, não se sabe a 
origem dos lambrequins. 
Acreditava-se que esse artifício era de 
origem germânica, pois os 
construtores alemães eram os mais 
ativos da cidade no final do século XX. 
Como a colonização alemã e até 
italiana aconteceu em outras regiões 
onde os lambrequins não foram 

difundidos, os historiadores acabaram 
ligando os lambrequins aos 
poloneses. Esta hipótese porém 
continua sem argumentos fortes, 
criando um mistério sobre a real 
origem do lambrequim.

O talento para o artesanato em 
madeira surgiu juntamente com o rico 
período de extração de madeiras 
nativas, principalmente a Araucária. 
Esta habilidade pode ser vista também 
diante dos ricos detalhes formais dos 
lambrequins. Ao juntar a habilidade 
dos imigrantes artesãos com as 
sobras do beneficiamento também 
surgiu a marchetaria de pequenos 
objetos, muito ricos e variados em 
forma e cores. 

A linha Quim busca realçar os 
aspectos culturais regionais de 
Curitiba através dos lambrequins e 
também da marchetaria. Estes dois 
elementos carregam a história da 
região e se perpetuam de forma 
silenciosa e quase invisível. Ao trazer 
estes elementos como fonte de 
inspiração, valoriza-se o trabalho do 
artesão local e a história da imigração 
européia na cidade de Curitiba, estes 
que contribuiram intensamente para a 
construção da cultura do sul do Brasil.

A regionalidade e o mistério 
do lambrequim aliados ao 
talento da marchetaria local.

Quim

Exemplo de marchetaria feita em Curitiba.


