
Curso Avançado 2020 (3º) 

Eu montei este curso pensando oque eu prepararia para iniciar minha marcenaria. Se pensar em técnica 

encaixes,  muito interessante acrescentar encaixes para tampo de mesa depois de aprender encixe de espiga 

e rabo de andorinha. Para fazer tampo de mesa estavel e duravel, nos usamos 3 encaixes juntos, emenda 

com alma, gravata e ganzepe. Eu acho que ganzepe é um dos encaixes para móveis mais dificeis de executar, 

mas se fazer bem feito resultado é incrivelmente eficaz.  Outra parte que eu gostaria de ter são guias 

essencias como guia de curva e elipse (depois de feito usei bem mais do que imaginava). Além de esses dois 

assuntos eu explico como faz moldes e guias para móveis passo a passo construindo uma banqueta. Este 

curso é recomendado para quem tem interesse em fazer móveis em lote, em vez de fazer só uma peça.  

Previsto para executar: 
* Matriz para ganzepe(rabo de andorinha) 
* Guia geral para fazer rasgo de ganzepe 
* Guia dedicada para fazer rasgo de ganzepe 
* Mesa para tupia com guia paralela 
* Guia para fazer circulo e até diametro 1200mm 
* Guia para fazer raio maior (ex.raio de 10.000mm) 
* Guia para cortar elipse  
* Guia para curva do assento (concavo em 2 sentidos) 
* Guia para fazer furo passante com ângulo para cunha 
* Molde e guias para banquetas.  
* Emendar assento da banqeuta com alma 
* Fazer gravata (borboleta) na emenda. 
* Fazer ganzepe no assento 
* Fazer curva na borda do assento 
* Fazer curva compsto no assento 
* Fazer furo inclinado com furadeira horizontal 
* Espiga inclinado com respegadeira 

* Acabamento de curva em 2 sentidos 
* Montagem da banqueta 
 
Duraçao do Curso: 12 dias, 73hs 
 
Pré requisito do curso: Curso mini cadeira ou banquata.  
 
Equipamentos necessários: Plaina manual #5 ou maior, Block plane, Spokeshave, Parafusadeira(se possível 
2). Broca escariador 4mm, 4.5mm ou 5mm. Broca 2.5mm,3mm, 4mm,5mm e 10mm, Ponteiro Philips 2 
(Ph2). Tupia laminaodra ou tupia média com base fixa (melhor ter base extra para coloar na mesa). Tupia 
media ou grande (mais de 2cv/1300w) de coluna (de mergulho) com guia copiadora 16mm e 19mm (ou 
proximo). Freas para tupia 1/2”ou 12mm reta. Fresa 3/8”ou 10mm reta. Fresa 1/4” reta. Fresa Rabo de 
Andorinha 1/2”ou 12mm. 4 Grampos tipo “C” 50mm. Esquadro comum ou esquadro combinado. Esquadro 
grande. Cahves para ajustar tupia e plaina. Ferramentas para marcar como caneta .   

Valor de investimanto: R$665x12=R$7980 ou a vista R$7581, com material para banqueta e guias 
(compasso de tupia, compasso de elipse, guia para raios maiores, mesa para tupia laminador, moldes de 
banqueta, guia para furadeira horizontal, guia matriz de ganzepe, guia para ganzepe geral, e guia para 
ganzepe dedicado e guia para curva de cima de assento).  

Caso tenha interesse em participar ou deseje maiores informações sobre o curso mande um email para 

cursomoritoebine@gmail.com . Obrigado.   Morito Ebine Moveis ME  12-3666-1361 / 12-99744-0200(vivo)  

aberto a visitas: segunda a sábado 10 as 17hs. 
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