
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

 

 

 

 

ANA PAULA DA FONSECA 

 

 

 

 

 

 

O USO DO BAMBU NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2012 



ANA PAULA DA FONSECA 
 

 

 

 

 

O USO DO BAMBU NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Programa de Pós-graduação Lato Sensu da Escola 
de Engenharia da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, como requisito parcial para a obtenção 
do Título de Especialista em Construções Civis: 
Excelência Construtiva e Anomalias.  

 

 

 

 

ORIENTADOR: PROF. DRª RITA MOURA FORTES 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2012  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, que sempre foram motivo de 

dedicação, às minhas irmãs Luciana, Regiane, 

Leda e Daniela, que sirva de motivação e às 

minhas sobrinhas Beatriz, Joice e Maria 

Eduarda, que sirva de exemplo. 



AGRADECIMENTOS 

A Deus, o Maior dos Arquitetos, pela minha vida e por ter me concedido a graça de poder me 

expressar e expor meus pensamentos. 

A minha família pela estrutura e amor. 

À Prof.ª Dra. Rita Moura Fortes, minha eterna gratidão, por ter sido orientadora, com muita 

paciência, me aceitou com todas as minhas restrições. 

Ao Prof. Dr. João Virgílho Merighi, coordenador do curso, pelo apoio e esforços nos 

momentos mais críticos, fez com que conseguisse chegar ao final. 

À Prof.ª Mª Ana Lucia da Fonseca Bragança Pinheiro, pela paciência e eximia sabedoria na 

orientação de metodologia científica. 

Aos autores, Antonio Ricardo Sampaio Nunes, Thaisa Sampaio de Oliveira, Celena Maria da 

Rocha Brandão e Roberval Bráz Padovan e muitos outros que através de suas obras me ajudaram 

na compreensão das questões que envolvem este trabalho. 

Aos meus colegas de trabalho, pelas palavras de incentivo e apoio. 

Aos meus colegas de sala, pelo compartilhamento de ideias e pela companhia nesse tempo de 

estudos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bambu 

“na terra luminosa bambu brotando 

verde bambu brotando 

subterrânea a raiz de bambu brotando 

raiz afilando terra adentro 

da ponta da raiz cílios brotando 

leves cílios brotando 

leves estremecem. 

na terra dura bambu brotando 

da terra agudo bambu brotando 

reto-cego bambu brotando 

firme em cada nó congelado 

abaixo do azul-céu bambu brotando 

bambu bambu bambu brotando” 

(Hagiwara Sakutaro – Tradução Hirofumi 

Nogami e Márcio André)  



RESUMO 

 

Nos últimos anos, o bambu vem sendo indicado como material alternativo adequado para ser 

utilizado na construção de habitações de interesse social, em função do seu potencial de 

reduzir custos e oferecer qualidade em função das tecnologias convencionais. Entretanto, 

existe a necessidade de estudos mais detalhados sobre a sua utilização visando difundir suas 

possibilidades de utilização, assim como suas limitações. O objetivo deste trabalho foi avaliar 

habitações de interesse social, executada com a utilização do bambu em elementos de 

cobertura e de painéis de vedação, através da comparação da análise técnica, diagnosticando 

aspectos construtivos. A metodologia envolveu uma pesquisa bibliográfica que serviu de 

referencia para a analise da execução das habitações em estudo, desde o projeto até a 

construção da unidade. Observou-se que o bambu pode ser considerado uma alternativa viável 

para a habitação de interesse social no Brasil. A maior parte dos pontos negativos detectados 

diz respeito a problemas técnicos de projeto, que podem ser facilmente eliminados com 

pequenas intervenções, mas para que os resultados sejam positivos, faz-se necessário a 

capacitação dos envolvidos em relação a manutenção e cuidados pertinentes a este material.  

Palavras-chave: Habitação de interesse social, Bambu, Sustentabilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In recent years, bamboo has been recommended as an alternative material suitable for use in 

the construction of social housing in terms of its potential to reduce costs and provide quality 

in terms of conventional technologies. However, there is a need for more detailed studies on 

its use in order to spread its usability, as well as its limitations. The objective of this study was 

to evaluate social housing, performed with the use of bamboo in elements of cover and fence 

panels, through the comparison of technical analysis, diagnosing constructive aspects. The 

methodology involved a literature review that served as a reference for analyzing the 

performance of housing in the study, from design to construction of the unit. It was observed 

that the bamboo can be considered a viable alternative to social housing in Brazil. Most 

negatives detected with respect to technical design, which can be easily eliminated with small 

interventions, but the results are positive, it is necessary to the training of stakeholders for the 

maintenance and care relevant to this material .       

Keywords: Social housing, Bamboo, Sustainability.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a busca por novos materiais no ramo da construção civil, tem-se 

intensificado principalmente quando está relacionada à habitação de interesse social. 

 A descoberta por novos materiais que possam ser sinônimo de rapidez, economia, 

resistência e facilidade na manutenção das edificações tem atraído pesquisadores com o 

intuito de reduzir esta deficiência, além da conservação do meio ambiente, reduzindo o 

consumo de madeira e o acumulo de resíduos nos canteiros de obras.    

 Segundo Manhães (2008) o uso bambu na construção civil tem sido base de muitas 

pesquisas para ser utilizado como material alternativo para a construção de habitação popular. 

Ainda sem regulamentação brasileira que especifique sua utilização, aos poucos está sendo 

utilizado com base em normas de outros países ou normas de outros materiais que se 

assemelham.  

Como exemplo da sua utilização neste segmento, pode-se citar países como a Costa 

Rica, China e Japão que há muito vem construindo com o bambu e cada vez mais tem obtido 

sucesso. 

Por ter propriedades estruturais favoráveis à tração, compressão e até mesmo a flexão, 

as edificações construídas com o bambu têm mostrado muita resistência aos abalos sísmicos 

que normalmente acontecem no Japão. Além de leves sua execução é muito mais rápida do 

que os sistemas construtivos habituais e as perdas também são menores no que diz respeito a 

vidas e reconstrução das cidades.        

 No Brasil podemos observar a utilização em algumas edificações, sendo sua maior 

utilização na região norte e nordeste onde se concentra a maior parte da produção, que 

também é utilizada na culinária, cosmética, artesanatos e mobiliário.   

 Considerando o tempo de utilização desse material pelos povos asiáticos pode-se dizer 

que sua durabilidade é comprovada, dependendo apenas do cuidado e tecnologia empregada, 

podendo ser utilizada em quase todas as etapas de construção de uma casa. 

As tradicionais casas de taipa construídas no Brasil tinham o bambu ou a madeira 

como elemento estrutural como pode observar na Fotografia 01, usada para sustentar o 

fechamento geralmente feito com barro, que em construções atuais pode vem sendo 

substituído por argamassa, como nos estudos de casos desta pesquisa. 
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Fotografia 01 _ Casa de taipa com bambu – Eco Vila Viver Simples 

 
Fonte: Arq. Lecy C. Picorelli 

O bambu pode substituir o ferro em construções de casas, muros, prédios, entre outras 

obras. Construir casas mais econômicas no mesmo estilo, de maneira a resolver o problema 

habitacional e atender às necessidades da população, pode ser viabilizado pelo bambu.  

 Além de corretamente sustentável, o produto pode reduzir o custo final da obra 

consideravelmente. 

Na cobertura, a exemplo do que já se utiliza em países da América Latina, pode-se 

economizar e construir em grande escala. 

De acordo com o Ghavami (1992), apud Oliveira (2006), o bambu tem resistência para 

ser utilizado na fabricação de estruturas. Pois sua resistência é comparada a de madeira e a do 

aço, podendo ser utilizado como treliças, vigas, escadas e pilares. 

Pode ser utilizado como fechamento de paredes, como taipa1 ou esterilla2, com 

acabamento em argamassa, gesso e pintura. 

Como se trata de um vegetal recebe tratamento contra fungos e carunchos3 garantindo 

a durabilidade, o material recebe tratamento para evitar apodrecimento e ataque de fungos e 

cupins. 

Segundo Guarnetti (2007), outra utilização de sucesso é na forma de laminados ou 

compensados, utilizando os chamados Plyboo, pelo mundo, por serem mais resistentes e 

                                                
1 Taipa - Também chamada de pau-a-pique, taipa de sopapo, taipa de sebe, barro armado, é uma técnica 

em que as paredes são armadas com madeira ou bambu e preenchidas com barro e fibra. A matéria-prima 
consiste em trama de madeira ou bambu, cipó ou outro material para amarrar a trama, solo local, água e fibra 
vegetal, como capim ou palha. (Fonte: Wkipédia – Acesso 28/04/2012). 

 
2 Esterilla – Tapete – trama de bambu ou madeiras, amarradas entre si com cordões ou fios de cipó. 

(Fonte: Wikipédia- Acesso 28/04/2012). 
 
3 Carunchos – Designação comum aos insetos que atacam madeira, cereais e feijão. As pragas que 

atacam o bambu são conhecidas como caruncho do bambu ou broca do bambu. (Wikipédia – Acesso 
28/04/2012). 
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econômicos que os de madeira. Utilizando uma tecnologia parecida com a de madeira é 

obtido pela união de camadas delgadas de bambu dispostas alternadamente em ângulo reto, 

utilizando resinas fenólicas. 
Podemos citar sua utilização nas ocas indígenas brasileiras, onde muitas etnias 

utilizam o bambu como estrutura ripamento de telhado, utensílios de caça e pesca, e muitos 

outros usos. 
Um estudo junto a Aldeia Guarani do Jaraguá4, objetivando a reconstrução e inserção 

ao meio urbano da aldeia, revelou que tradicionalmente suas casas eram feitas com este 

material e buscando uma releitura do que habitualmente os ancestrais usavam, foi proposto a 

construção de habitações com de bambu, como mostra nas figuras, o estudo minucioso das 

tipologias foi fundamental para chegar ao resultado final como mostra a Figura 1 e 2, que 

constituiu o projeto de cerca de 70 residências, a casa de reza e mais um museu de tradições  

Figura 1_Estudo de Implantação Aldeia         Figura 2_Estudo das Residências Aldeia 

Guarani do Jaraguá                                Guarani do Jaraguá 

          
Fonte: Da autora - 2007 

Guarani, visto que estão assentados em terras reconhecias pela Fundação Nacional do Indio – 

FUNAI, como indígena. 

Para resgatar este tipo de construção, devemos repensar nossos modos de vida e 

principalmente no grande número da população brasileira de baixa renda que necessita de 

moradia, buscando amenizar este quadro esta pesquisa procura somar os esforços para maior 

rapidez e economia no usa dos materiais na construção civil. 

No Brasil, um país com déficit habitacional absurdo, ausência de programas 

habitacionais com financiamento e falta de recursos, a população pobre constrói sua moradia 

                                                
4 Aldeia Tekoa Piau – Aldeia de linhagem Guarani, situa-se em terras reconhecidas pela FUNAI, em 

processo de demarcação, próximo a entrada do Parque Estadual do Jaraguá em São Paulo – SP. 
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por conta própria, caminhando lado a lado com a desqualificação e o desperdício de material. 

Esta poderia estar sendo orientada, usufruindo dos conceitos da arquitetura ecológica. 

As técnicas tradicionais de construção, algumas milenares, como a utilização de terra 

crua, bambu e fibras vegetais representam uma excelente alternativa aos materiais 

industrializados. Não são poluentes, não requerem grande consumo de energia e oxigênio, em 

seu processo de preparo são renováveis e de baixo custo, não deixando de lado a beleza 

estética. 

De todos os materiais renováveis utilizados na construção ecológica, o bambu se 

destaca por ser de baixo custo, pouco poluente, resistência comparada a do aço, de fácil 

plantio e de crescimento rápido, além de atender diferentes características bioclimáticas e ser 

encontrado em todo o território nacional. Diante disso, foi o material mais aplicado nos 

protótipos. Não foi aplicado na totalidade das unidades por apresentar algumas restrições. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral                                                                                                                                                                        

 

Investigar a viabilidade técnica e econômica do uso do bambu na construção de 

habitação de interesse social. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Analisar as propriedades tecnológicas do bambu como elemento de revestimento, 

estrutural e cobertura. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo a Secretaria Nacional de Habitação, o déficit habitacional do país apurado 

pelo Ministério das Cidades (MC) em parceria com a Fundação João Pinheiro - FJP, tendo 

como base Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios / Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - PNAD/IBGE de 2008, foi calculado em 5.546 milhões de domicílios. 

O atual programa do governo federal, Minha casa minha vida, tem intensificado a 

produção de habitações de interesse social, mas a tipologia adotada como mostra a 
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Fotografias 2 e 3 na maioria dos casos, ainda requer tempo para que as unidades habitacionais 

fiquem prontas, não suprindo a demanda exigida pelo déficit de domicílios. 

Secundo a FLP (2008) a previsão é de que em 2050, alcancemos 3 milhões de 

moradias, ficando com um saldo negativo, que cresce a cada vez mais. 

 

Fotografias 2 e 3: Conjunto Habitacional Maria José Alves Pinto – Francisco Dumont - MG 

  
Fonte: Da autora - 2012 

O quadro de déficits habitacionais elevados, de ausência de alternativas adequadas 

para os pobres e moradores das periferias urbanas e a degradação ambiental despertam a 

necessidade de pesquisa e aplicação de novos materiais e novas tecnologias baseadas nos 

recursos naturais e humanos de cada região. Podem também representar um incremento 

significativo para o equacionamento do déficit de moradia com qualidade, ambientalmente 

correto e economicamente viável. 

Muitas são a pesquisas no setor da habitação buscando garantir não só o baixo custo 

também o uso de materiais adequados que tenham menos descarte e possam ser fontes de 

energias renováveis. 

O déficit de habitações de interesse social, a carência de materiais com alta tecnologia, 

que garantam uma construção rápida, de baixo custo, que possa ser utilizado pelo homem, 

poderiam ser supridas com a utilização do bambu nas construções de habitações de interesse 

social. 

 Garantir a sustentabilidade que se espera de novas tecnologias, por meio de materiais 

que se renovam e garantam ao meio ambiente sua utilização, sem prejudicá-lo, está sendo, a 

cada dia, mais importante e necessário.       

 O Bambu pode ser um material que garanta estas qualidades e atenda as necessidades 

do ramo da construção e tecnologia.        

 As possibilidades como material sustentável faz com que o bambu se apresente com 

vantagens e traga benefícios ambientais tanto na sua obtenção quanto na utilização e descarte 
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ao final da vida útil.          

 De acordo com a National Mission on Bamboo Application - NMBA, Índia (2004), 

um bilhão de pessoas pelo mundo vivem em casas de bambu. Países como a Colômbia, 

Equador e Costa Rica, utilizam este material para a construção de suas habitações há milhares 

de anos. Logo, países com uma cultura milenar do bambu, detêm as melhores tecnologias, 

como é o caso da China, em seu aproveitamento industrial, e a Colômbia, na construção civil 

(MANHÃES, 2008). Na Índia o bambu é conhecido como madeira dos pobres, onde é 

utilizado como andaime, e se tornam gigantescos esqueletos á volta dos prédios modernos.

 Segundo Judziewicz (1999) apud Manhães (2008) o Brasil possui uma das maiores 

reservas de bambu nativo no sudoeste da Amazônia, chegando a 180.000 km2. Estas reservas 

constituem uma sólida possibilidade econômica sustentável ainda não explorada, com 

múltiplos aproveitamentos para geração de renda e trabalho com desenvolvimento humano. 

Nos últimos anos, com a preocupação global de preservação ambiental e por ser um 

dos vegetais que mais rápido crescem no planeta, conforme Culzoni (1986) apud Junior e 

Dias (2008) as indústrias orientais de móveis e de papel têm investido em tecnologia para o 

aproveitamento mais racional do bambu. A exemplo disto, o Brasil precisa investir em 

pesquisas para melhor aproveitamento destas reservas, além de garantir um ganho tecnológico 

para o setor da construção civil. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo de pesquisa foi desenvolvido através de pesquisa qualitativa e 

estudo de caso. 

Dentre as estratégias de coleta de dados apresentadas no estudo qualitativo, as que 

mais caracterizam este projeto de pesquisa, são análise documental e estudo de caso, tendo em 

vista o tema abordado relacionado à busca de novas tecnologias na construção civil e citado 

em outras pesquisas.  

Portanto com alguns estudos e analise de ensaios já realizados, que poderão ser usados 

para enriquecer o conhecimento no assunto e servir de estudo de caso a ser analisado. Para 

tanto, serão utilizadas teses, artigos, sites, livros e revistas que tratam do assunto, como 

referencia documental, buscando um maior conhecimento tecnológico nos vários segmentos 

que o bambu é utilizado, apresentando suas características físicas e mecânicas, através estudos 

e ensaios realizados por pesquisadores, além da durabilidade e custos. Como estudos de caso 
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serão analisados protótipos de residências confeccionadas com este material e plantas 

propostas para o uso em habitação de interesse social.   

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho será estruturado em cinco seções.     

 A Seção I iniciará com a introdução abordando conceituação e caracterização do tema, 

objetivos gerais e específicos, justificativa e metodologia de pesquisa a ser utilizada na 

pesquisa.           

 A Seção II tratará de um breve histórico da utilização do material na construção civil 

no Brasil e no mundo.         

 A Seção III abordará as propriedades do bambu os vários segmentos que o material é 

utilizado, suas possibilidades e limitações.       

 A Seção IV analisará os estudos de casos em que o bambu foi utilizado para as 

construções em habitações, seus principais desempenhos e manutenção ao longo dos anos de 

utilização. Estudará a possibilidade do uso em habitações de interesses sociais.  

 A Seção V relatará as considerações finais relacionadas ao objeto de pesquisa e trará 

indicação de realização de novas pesquisas.  
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2 O BAMBU AO LONGO DA HISTÓRIA 

 

Segundo Pimentel (2007) apud Manhães (2008), as espécies de bambu têm sua maior 

concentração de espécies no Sudeste Asiático. Sua história na formação sociocultural e 

econômica desses povos admite crer que [...] ”Mais da metade da raça humana seria 

completamente diferente sem o bambu”. 

Sua aplicação aparece em quase todas as formas de manifestações artísticas seculares, 

representadas em objetos religiosas, peças artísticas, utensílios domésticos, instrumentos 

musicais, joias e também nas edificações de grande valor cultural. 

O bambu sempre foi muito utilizado na construção civil, podemos citar países 

asiáticos que usam tradicionalmente o bambu na construção de habitações e templos 

religiosos, confecção de utensílios domésticos, alimentação humana e implementos agrícolas. 

Podemos citar a China e na América latina podemos citar o Peru, a Costa Rica, o 

Equador e a Colômbia. Além de grandes construções como o aeroporto de Madri, na Espanha 

(Fotografia 04), que utilizou a versatilidade do bambu para compor sua cobertura e o milenar 

Taj Mahal (Fotografia 05). 

Fotografia 4_Zona de Embarque T4 e             Fotografia 5_Taj Mahal em Agra, India. 

Galeria Comercial – Aeroporto de Madri         

          
Fonte: Wikipédia – 2012     Fonte: Wikipédia - 2012 

 

Uma longa história como material de construção no sueste Asiático e América do Sul, 

o bambu foi recorrente na arquitetura vernácula.  

Atualmente em Hong Kong todos os andaimes de edifícios altos (Fotografia 6, 7 e 8) e 

autoestradas são realizados com bambu amarrados com ripas de bambu com 1 mm de 

espessura.  
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No Japão as tradicionais casas de chá. Desde papiros a tecidos até ao papel das últimas 

décadas este recurso tem vindo a ser utilizado apesar das novas indústrias cimenteiras, 

metalúrgicas, etc. tentarem ofuscar a sua potencialidade por questões políticas e interesses 

econômicos. 

Fotografias 6, 7 e 8 – Andaimes com bambu na China 

               
Fonte: Henrique Pedro – 2011 

 Com o aumento da utilização de tecnologias sustentáveis e o uso de energias 

renováveis, buscando diminuir o impacto ao meio ambiente, o mercado da construção civil 

tem buscado ampliar as possibilidades de usos de novos materiais que possam colaborar com 

a diminuição do desmatamento e eliminação de gases poluentes na atmosfera.  

 Segundo Padovan (2010) a atividade madeireira ilegal e predatória, assim como as 

queimadas e o desmatamento ilegal, tem provocado a destruição da Amazônia.  

O desmatamento da Amazônia, além de colocar em risco sua sobrevivência, contribui 

para fazer do país o quarto maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, já que 75% das 

emissões são provenientes do uso do solo e do desmatamento de florestas brasileiras. 

 A utilização do bambu como material de construção, substituindo integral ou 

parcialmente os materiais convencionais, como a madeira, pode contribuir para a diminuição 

dos desmatamentos de florestas nativas.       

 O bambu possui uma estrutura celular parecida com a madeira, suas raízes 

subterrâneas e uma parte aérea, seus colmos, folhas e ramificações.   

 A busca por edificações sustentáveis tem aberto caminho para a utilização dos novos 

materiais, cada vez com maior interesse mercadológico. 

De acordo com Brandão (2008), o conceito de sustentabilidade foi usado pela primeira 

vez na Assembléia Geral das Nações Unidas em 1979. “Sendo a definição clássica intitulado 

no documento “Nosso Futuro comum” editado por especialistas pela ONU (Organização das 

Nações Unidas) e ditado pela primeira vez pela primeira ministra da Noruega Gro 

Brundland”, [...] “sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. 
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Na arquitetura sustentável surge como um novo conceito e se torna mais complexo, 

com enfoque sócio ambiental, segundo Casa Grande (2000) apud Brandão (2008). 
“Quando se aborda construções sustentáveis, deve-se considerar a 
interdisciplinaridade deste conceito. Para que uma construção seja 
sustentável, há necessidade de que conhecimentos fragmentados sejam 
integrados. Os aspectos ambientais de uma construção devem ser tão 
relevantes quanto os aspectos tecnológicos e econômicos”. 

Levando em consideração o novo âmbito as construções sustentáveis buscam 

transformar espaços urbanos, preservando e fazendo com que o usuário das edificações 

continue em harmonia com o meu ambiente. 

Segundo Oliveira (2006), esse novo paradigma se dispõe a transformar o espaço 

urbano atualmente degradado através do incentivo para reduzir a poluição e o desperdício de 

recursos naturais e energéticos. Mas ainda, estimular o uso de tecnologias construtivas limpas 

e materiais energeticamente mais eficientes. Neste contexto o bambu se apresenta com 

características mecânicas e econômicas que o torna plausível na utilização como material 

alternativo para a construção civil, em diversos segmentos que serão abordados nesta 

pesquisa. 

 

2.1 O Bambu no Brasil e no mundo 

 

Após o período pós-industrial o bambu volta a ser contemplado como uma 

possibilidade de renascimento. De acordo com Padovan (2010), a espécie a Guada 

Angustifolia, surge na Colômbia aliada a um grupo de arquitetos e construtores, e desde então 

tem sido foco de muitos estudos e difusão do ensino correto de seu uso.   

O manejo na cultura corte transporte e baixos recursos para cuidar e preservar as matas 

e crescimento rápido o tornou material de muito interesse a aplicações futuras. 

Para Padovan (2010) a sua estrutura e forma tubular, facilita o corte em variados 

comprimentos, e permite que sejam secionados formando faixas ou tiras para variadas de 

aplicações. Podem ser manipuladas com ferramentas simples, muitas delas manuais, e o 

prepara para ser utilizado em muitos usos diferenciados. 

Ferramentas como serra remoção de nós, plaina ou nivelador, de desfibramento 

longitudinal para a utilização das fibras em tecelagem, cestarias, esteiras, papeis, além de 

poder ser adaptado para outros fins, transformando de maneira simplificada a matéria prima 

em produto final.           

 Muitas são as razões que indicam sua vocação como material de construção, sendo até 

considerado com desempenho superior ao da madeira em alguns casos, se preparado 
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cuidadosamente. Há opiniões que o credencia como o material do futuro para a indústria da 

construção civil, mesmo sendo falto de informações mais detalhadas de algumas espécies 

(SCHAUR, 1985 APUD PADOVAN, 2010). 

Em relação aos usos possíveis do bambu, abrangem um variado e extensa aplicação, 

que justificariam a atenção do setor produtivo.  

 

2.1.1 Os diversos usos do bambu  

 

O uso do bambu acontece de diversas maneiras e tecnologias, sendo utilizado em 

diversas formas e áreas, tais como medicinais farmacêuticas e químicas, como afrodisíaco, 

cosméticos, enzimas, hormônio, cultivo de bactérias, carvão, óleos combustíveis, biomassa, 

tecidos, aquedutos, cordas, ponte, papel, artesanato, construção civil e rural, materiais para 

engenharia e alimentos, de acordo com FERMIANO (2002) APUD TEIXEIRA (2006). 

Como meio de transporte, pode-se observar o seu uso na fabricação de uma bicicleta, 

como mostra as Fotografias 9 e 10. 

Fotografia 9 e 10_Bicicleta de Bambu 

  
Fonte:Recicla e Decora – S/D 

Segundo Galsky5, a produção de automóveis consome boa parte de recursos naturais e 

a maioria não renovável, o que favorece desafios na área do automobilismo pela busca por 

especialistas em reverter este quadro. Pensando nisto, os designers, Albert Birkner e o 

Kenneth Cobonpue criaram o Phoenix (Fotografias 11 e 12), primeiro automóvel 

biodegradável do mundo, confeccionado com bambu, nilon, vime e aço, anunciando o 

funcionamento dos automóveis no futuro sustentável. 

 

                                                
5 Em entrevista concedida ao site respostas sustentáveis, artigo escrito por  Henry Galsky – 22/11/11 

http://www.respostassustentaveis.com.br/blog/phoenix-um-carro-de-bambu-feito-a-mao-por-artesaos/. 

http://www.respostassustentaveis.com.br/blog/phoenix-um-carro-de-bambu-feito-a-mao-por-artesaos/
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Fotografias 11_Phoenix – vista lateral Fotografias 12_Phoenix – vista posterior 

         
Fonte: Respostas Sustentáveis - 2011 

O exemplo disto pode-se citar o Eco taxi (Fotografias 12, 13 e 14), desenvolvidos nas 

Filipinas, para substituir as moto-taxis, transportam de 8 a 20 pessoas. São recobertos com 

Banig6, tradicionais tapetes das Filipinas, além de utilizar como combustível biodiesel de óleo 

de dendê.  

Fotografias 13, 14 e 15 – Eco taxis em atividade nas Filipinas 

   
Fonte: Mariana - Ecolouca – 2011 

No Brasil, atualmente, percebemos o seu uso como matéria-prima para artesanato, 

moveis, alimento, utensílio de utilidade domestica, fabrica de papéis, sendo mais vantajoso na 

fabricação certo tipos de embalagens de cimento, caixas de sapato, pois as fibras do bambu 

utilizadas apresentam maior resistência ao rasgamento.  

Alguns outros usos no Brasil podem ser observados no Brasil como cerca viva, cercas, 

cestos e esteiras, combate à erosão, construção de casas em áreas rurais, drenagem de 

terrenos, embarcações, encanamentos, instrumentos, irrigação, isolante, medicina natural, 

móveis, ornamentação e paisagismo, pipas e gaiolas, quebra-ventos, varas de pesca. 

Segundo Padovan (2010), um dos exemplos mais significativos de sua utilização foi a 

construção da aeronave Demoiselle, de Santos Dumont, com fuselagem constituída por três 

hastes de bambu com 6,7 m de comprimento e que alcançava a envergadura de 6,6 m. 

                                                
6 A Banig é uma esteira normalmente usada na Ásia Oriental e Filipinas para dormir e sentar.  Este tipo 

de tapete foi tradicionalmente feitas nas Filipinas. Fonte: Wikipédia - 2012 . 
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Os indígenas brasileiros, além de construir suas habitações com bambu, como citado 

anteriormente, utilizam esta planta para a fabricação de artefatos como prendedores de cabelo, 

flautas de diversos tipos, bastões ocos de ritmo, haste de flechas e cestas. 

 

2.1.2 O bambu na construção civil 

 

De acordo com Brandão (2006), a força das tradições dos povos asiáticos e das 

civilizações americanas antigas é muito grande e tem se firmado presente nos processos 

construtivos atuais, graças a perpetuação dos antepassados até o dias atuais.   

Sua utilização pode ser encontrada na forma natural ou processada. Sendo que na 

forma natural caracteriza-se por uma produção artesanal local ou semi-artesanal. 

Enquanto que os produtos industrializados podem ser aplicados em diversas condições 

e variadas situações dependendo podendo ser transportados e adaptados a variadas situações, 

independente da cultura do lugar onde este será usado. 

Os povos asiáticos mantêm uma tradição milenar na utilização do bambu, observando-

se o surgimento e a perpetuação de várias construções onde o material utilizado é o bambu. 

Grande parte dos monumentos e edifícios que hoje são símbolos da arquitetura hindu, como o 

Taj Mahal, utilizou o bambu em suas estruturas. Devido à sua flexibilidade e resistência, foi 

utilizado na construção de arcos e abóbadas. 

O bambu vem sendo percebido como material de vital importância para o 

desenvolvimento econômico destes países. Ultimamente, programas habitacionais são 

implantados em grande escala, utilizando o bambu como matéria-prima e desenvolvendo 

tecnologias avançadas de pré-fabricação industrialização dos seus componentes construtivos.  

com maior assiduidade, ultrapassando o uso da madeira. Entidades como a Sociedad 

Colombiana del Bambu, desenvolvem sério trabalho sobre os bambus, inserindo profissionais 

como cientistas, engenheiros, arquitetos, industriais, artesãos e agricultores, em conjunto com 

corporações autônomas, universidades e o governo federal do país, em seus projetos. Pode-se 

observar através das Fotografias 16, 17, 18, 19 e 20 importantes obras arquitetônicas de 

bambu na Colômbia. Inclusive, importante ressaltar que a Colômbia é o país que detém a 

melhor tecnologia construtiva com o uso do bambu no mundo, sendo o país de origem de 

grandes nomes da arquitetura de bambu como Oscar Hidalgo López, Simón Vélez, Marcelo 

Villegas, Hector Fabio Silva e outros. 
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Figura 16 e 17_ Catedral de Bambu, Nuestra Señora de la Pobreza, de Simón Vélez, Colômbia 

   
Fonte: (Padovan 2010) 

Fotografia 18, 19 e 20_ Ponte de bambu na Colômbia, projeto do Arq. Simón Vélez 

 
Fonte: Padovan (2010) 

Comumente o emprego do bambu em construção se faz de forma empírica, baseado 

geralmente nos sistemas tradicionais estabelecidos em cada país e que algumas vezes estão 

regidos por crenças e critérios errados, interferem na evolução da arquitetura e na aplicação 

apropriada desse material (SALGADO et al, 1994) APUD PADOVAN, 2010). Entretanto, 

construções luxuosas, verdadeiras obras primas do ponto de vista arquitetônico, são 

construídas para atender uma demanda cada vez maior de pessoas de alto poder aquisitivo. 

Vale neste caso ressaltar o trabalho do arquiteto Simon Vélez na Colômbia que pelo seu poder 

de emulação tem difundido o uso adequado do bambu na construção civil (Figuras 17, 18 e 

19). 

Figuras 21, 21 e 22_Edifício sede da CARDER, Corporación Autonoma de Risalda 

  
Fonte: Padovan (2010) 
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Na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, vemos a atuação de dois 

profissionais empregando o bambu na construção, Edson Sartori e Rubens Cardoso, 

engenheiro e arquiteto foram os organizadores do primeiro e do segundo Seminário Regional 

sobre a Utilização do Bambu. No ano de 1999 construíram, a pedido da Prefeitura de sua 

cidade, o Memorial da Cultura Indígena no interior da própria comunidade indígena, 

consistindo de duas "ocas" estruturadas por bambu e cobertas por fibra natural, como mostra a 

Figura 23.  

Fotografia 23 – Memorial da Cultura Indígena - MS 

 
Fonte: Denilson Nantes – s/d. 

A seguir alguns exemplos sobre o uso do bambu na construção civil reforçam a 

versatilidade e adequação ao uso do material na construção de habitações de interesse social. 

 

3 BAMBU 

 

É uma planta de grande para a humanidade. Segundo Pereira & Beraldo (2007), apud 

Padovan (2010), [...] “Sua origem vem do Período Cretáceo, um pouco antes do início da era 

Terciária, quando surgiu o homem... Na China, o homem e o bambu estão unidos desde os 

tempos pré-históricos.” No ocidente, geralmente esta ligado a obras sem importância e de 

muitas vezes preconceituoso. Atualmente este pensamento esta sendo mudado e conquistando 

adeptos de diferentes formações no setor tecnológico mundial. 

Considerado ecologicamente correto. Produz sem necessidade de replantio, sendo esta 

uma das características que o torna sustentável. Por ter seu crescimento rápido, tem alto poder 

de sequestro de carbono (CO2). São ainda propriedades de conservação dos solos através de 

suas raízes tornando-os compactos e coesos. 
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3.1. Descrição Botânica 

 

O bambu é considerado ecologicamente correto. Tem sua produção anual sem a 

necessidade de replantio, sendo esta uma das principais características que o torna sustentável.

 É ainda conhecido por suas propriedades de conservação, pois "costuram" os solos, 

tornando-os compactos e coesos.                                                                                                                                                                                                                    

Classifica-se como Bambusae, da subfamília das Graminae, o bambu é classificado 

como uma planta lenhosa, monocotiledônea, e pertencente às angiospermas.  

Possui três partes distintas: aérea chamada de colmo, e outra subterrânea caracterizada 

pela presença de rizoma e raiz.  

Apresenta colmos cilíndricos, ocos e separados por internós, denominados de 

diafragmas, onde externamente é representado pelos nós de onde nascem os ramos e folhas o 

que pode ser visto pela figura 3. 

Figura 3 - Partes do bambu      

    Fonte: Padovan (2010) 
a) Colmo  

 

O colmo origina-se de uma gema ativa do rizoma compõe a parte aérea dos bambus e 

dá sustentação para os ramos e folhas. São segmentados por nós e os espaços compreendidos 

entre dois nós são denominados entrenós, que são menores na base, aumentam o seu 

comprimento na parte mediana e reduzem novamente o tamanho na medida em que vão 

aproximando do ápice. As paredes dos nós são mais finas que as paredes dos entrenós e 

recebem o nome de diafragma. (RODDRIGO SILVA, 2005). 
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b) Rizomas  

Rizoma é um caule subterrâneo dotado de nós e entrenós com folhas reduzidas a 

escamas e que se desenvolve paralelamente a superfície do solo. Não deve ser confundido 

com a raiz que é uma parte distinta da planta e com algumas funções completares e outras 

completamente diferentes. (RODDRIGO SILVA, 2005). 

 

c) Raízes 

 

O termo sistema radicular não é adequado aos bambus, sendo mais indicado o termo 

sistema subterrâneo, que define o conjunto rizomas e raízes. As raízes dos bambus partem dos 

rizomas, se lançam na projeção da copa numa profundidade diretamente proporcional as 

dimensões de cada espécie. Por ser uma monocotiledônea a raiz é fasciculada, sendo, portanto 

destituído de raiz principal. Além de ancorar a planta, juntamente com os rizomas, as raízes 

têm a importante função de extrair nutrientes e água do solo. 

 

d) Flores e frutos  

 

Em muitas espécies de bambus o florescimento é um fenômeno raro, podendo acontecer em 

intervalos de até 120 anos. Várias espécies de bambus morrem ao florescer devido a energia 

desprendida pela planta para a formação de um grande número de sementes. Contudo nem 

todos os bambus morrem ao florescer, os bambus herbáceos fogem a esta regra uma vez que 

florescem frequentemente e não morrem (FILGUEIRAS, 1998, APUD, SILVA, 2005). 

 

3.2. CULTURA E MANEJO 

 

Neste segmento o Brasil se destaca por ter um potencial natural para desenvolver uma 

arquitetura aproveitando as possibilidades que este material oferece.  

  Historicamente as procedências permitem provar a eficiência desta planta; in natura 

ou processada, sendo produzida artesanalmente ou industrial. Caracterizando uma arquitetura 

própria quando do seu emprego. 

 

a) Plantio 

O espaçamento médio para o plantio de bambus de grande porte – como 

Dendrocalamus, Guadua, Bambusa vulgaris e Phyllostachys bambusoides (Fotografias 24,25 
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e 26) – é de 10 m x 5 m; para bambus de menor porte, como Bambusa tuldoides, usam-se 

espaçamentos menores, de 5 m x 3 m. Após o plantio, inicia-se o manejo: as moitas devem 

estar sempre limpas, arejadas e sadias, os colmos defeituosos devem ser retirados, 

promovendo-se a adubação anual com correções do pH e irrigações quando necessário. 

(PADOVAN, 2010). 

Fotografia 24 _Guadua 

 
Fonte: Padovan, 2010 

 

3.2.1 Espécies no Brasil 

 

Segundo Silva (2005), no Brasil, as espécies exóticas mais comuns são: Bambusa 

vulgaris Schrad, B. vulgaris var. vittata, B.tuldoides, Dendrocalamus giganteus e algumas 

espécies de Phyllostachys. Essas espécies, todas de origem asiática, foram trazidas pelos 

primeiros colonizadores portugueses, posteriormente pelos orientais e difundiram-se  

Fotografia 25_Bamboosa balcoa     Fotografia 26_Bambusa Vulgaris 

                         
Fonte: Padovan  (2010)          Fonte: Padovan  (2010) 
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facilmente pelo país. Esta dispersão ocorreu de forma tão generalizada que muitos leigos 

acreditam ser nativa a espécie Bambusa vulgaris. 

Como dito anteriormente, o Brasil possui uma grande variedade de espécies de bambu, 

sendo encontrada por todo o território nacional, como pode ser observado na tabela 1, a 

distribuição das espécies,  principalmente nas regiões Norte e Nordeste, São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais. 
Tabela 1_ Distribuição das espécies de bambus nos principais biomas brasileiros: Mata Atlântica,   
Amazonia e Cerrado. 

BIOMAS  ESPÉCIES  %  
Mata Atlântica  151  65  
Amazônia  60  26  
Cerrado  21  9  
Total  232  100  
Fonte: Filgueiras & Gonçalves (2004), apud Silva, 2005 

 

A maioria das espécies plantadas no Brasil é originária dos países orientais, com 

exceção do gênero Guadua, que tem sua origem na América, possuindo várias espécies 

nativas no Brasil, com existência de aproximadamente sete milhões de hectares, no Estado do 

Acre, da espécie Guadua weberwarii. 

 

3.2.2 Propriedades para utilização na construção 

 

Para poder ser utilizado como material na construção civil e por se tratar de um 

componente vegetal, alguns cuidados devem ser tomados a fim de garantir as propriedades 

das varas e alcançar o resultado esperado. 

 Faz-se extremamente importante que o bambu passe por alguns tratamentos antes da 

sua utilização evitando o ataque por carunchos e fungos, seu principal e cuidados especiais 

para a integridade das varas quanto à impermeabilidade, resistência mecânica e estética. 

 

3.2.2.1 Tratamento 

Comum a diversos outros materiais a necessidade de tratamentos é uma questão 

técnica na construção civil,  

De acordo com Liese 1998, apud Padovan 2010, em suas propriedades físicas possuem 

uma reserva de amido, tornando-o um grande atrativo ao caruncho e aos fungos após o corte 

do colmo, como mostra a Figura. Para garantir a durabilidade e prolongar a sua vida útil. 
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Segundo Padovan (2010), quando os bambus são tratados, a vida útil pode se estender 

por vários anos, tal como ocorre com as madeiras de reflorestamento. 

 

3.2.2.2 Métodos tradicionais 

 

a) Cura na touceira: após o corte, o bambu fica na própria moita, afastado do solo 

por quatro semanas, com suas ramas e folhas. Após este período, cortam-se as ramas e folhas 

e deixa secar em área coberta e ventilada. Esse processo diminui do teor de amido, pela 

assimilação da seiva pelas folhas.  

b) Cura pela imersão em água: por meio de fermentação anaeróbica (ausência de ar), 

em contato com a água, por um período de quatro a sete semanas, e preferência em água 

corrente, elimina a seiva que da origem ao amido. 

c) Cura pela ação do fogo: os colmos recem-cortados são submetidos ao aquecimento 

direto pelo fogo, alterando o amido, tornando-o menos atrativo aos insetos. Neste processo, 

ocorre o derretimento da cera existente na camada superficial do bambu, criando uma 

coloração marrom característica nos móveis e varas de pesca em bambu (Figura 27). 

Figura 27_Método de tratamento pelo fogo, modelo de queimador 

  
Fonte: Ricardo Nunes (2005) 

d) Cura pela ação da fumaça: pela ação da fumaça, ocorre à degradação do amido, 

alimento do caruncho; por ocorrer rachaduras no colmo e torna a superfície escurecida não é 

muito utilizado. 

 

3.2.2.3 Métodos químicos 

a) Imersão em solução de sais hidrossolúveis: Os colmos secos são imersos 

totalmente em uma solução preservativa (Fotografia 28), que poderá ser composta por dois ou 

mais sais hidrossolúveis. Após o tratamento, as peças devem ser armazenadas em local 
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protegido, por vários dias, para que ocorra a dispersão do produto, em duas a quatro semanas 

em temperatura ambiente. 

Fotografia 28_Tratamento por imersão 

 
Fonte: Padovan – 2010 

b) Substituição da seiva por sais hidrossolúveis através da transpiração: Os 

colmos com dimensões não maiores que 2,50 m, são dispostos na vertical em um tambor, 

submersos 0,80 m em uma solução, por um período aproximado de sete dias. Após este 

período devem ser invertidos, permanecendo por mais sete dias. Após este período os colmos 

devem ser empilhados à sombra durante 30 dias, protegidos da chuva. 

3.2.2.4 Tratamento sob pressão 

a) Autoclave: para este sistema o bambu deverá estar previamente tratado para evitar 

o ataque de insetos durante a secagem, assim como perfurado em seus internós para saída do 

ar durante a execução do vácuo. Esse método tem sido utilizado com grande sucesso em ripas 

e taliscas de bambus. 

b) Método Boucherie modificado: considerado o método mais eficiente para 

tratamento de colmos de bambu. A seiva ainda líquida é retirada por pressão (de 7 mca) e em 

seu lugar é colocado um produto preservativo (Fotografia 29), que apresente ação inseticida e 

fungicida (Figura 10). 

Figura 29_Tratamento pelo método Boucherie 

 
Fonte: João Caeiro (2010) 
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3.2.2.5 Armazenamento 

O armazenamento deverá ocorrer em local coberto, protegido do sol e da chuva, com 

as varas dispostas em camadas (Fotografia 30), espaçadas entre si para a circulação de ar entre 

as peças, e afastadas do solo aproximadamente 15 cm, para que não tenham contato com a 

umidade (Figura 11). 

Figura 30_Armazenamento correto das varas de bambu 

 
Fonte: João Caeiro (2010) 

 

3.2.2.6 Secagem 

 

Comforme Hidalgo-Lopez (2003), apud Padovan (2010), dependendo da utilização, a 

secagem dos colmos é relevante, pois sem a devida secagem pode acarretar retração das peças 

após a montagem, ocasionando falha estrutural. 

A secagem é feita após a cura e pode ser realizada de duas maneiras: 

a) Secagem ao ar: os colmos são empilhados horizontalmente, em local coberto e bem 

ventilado, por 2 meses ou mais, conforme a umidade relativa do ar, variando assim de uma 

região a outra.  

b) Secagem em estufa: Recomenda-se utilizar apenas em réguas de bambu e taliscas, 

pois por ser um sistema rápido pode ocasionar fissura nos colmos e até colapso das peças. Os 

equipamentos utilizados são os mesmos para secagem de madeira. 

 

3.2.3 Propriedades físicas, químicas e mecânicas 

 

Uma das principais linhas de pesquisas sobre o bambu é quanto a sua resistência para 

ser empregado como material na construção civil. De acordo com Ghavami; Marinho (2005), 
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apud Padovan (2010) Ocorre uma diminuição gradual nos colmos de bambu, da base para o 

topo, do diâmetro do colmo e da espessura da parede, sendo variável nas diversas espécies, 

tais características devem ser conhecidas dos usuários da construção civil, para que possam 

selecionar os bambus com as dimensões necessárias para um determinado projeto. 

Segundo Obermann; Laude (2008) apud Padovan (2010), a falta de normatização 

constitui uma das principais dificuldades em utilizá-lo na construção civil. Muitos ensaios são 

efetuados considerando metodologias e normas utilizadas para madeira, dificultando a 

comparação além da idade dos colmos interferirem nos resultados analisados. 

Com base em resultados obtidos com pesquisas sobre bambu durante as duas últimas 

décadas, em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, foi possível criar parâmetros para 

analises da resistência dos colmos conforme segue: 

a) Resistência no colmo inteiro: as propriedades mecânicas variam da base para ao 

topo do colmo. Se a altura útil do colmo for dividida em= três partes, na maioria dos casos a 

parte superior é a mais resistente em compressão e flexão do que a mediana e a inferior. A 

parte central, onde ocorrem os internós mais longos, é a mais resistente em tração, enquanto 

que a parte inferior do colmo apresenta, geralmente, menores valores de resistência mecânica. 

b) Resistência nos internós: nos internós, as fibras situadas próximas aos nós são 

mais curtas e, no centro, mais longas, consequentemente, o centro do internó é mais resistente. 

c) Resistência na parede do colmo: a resistência da parede, em tração e em 

compressão, aumenta da parte interna para a parte externa, em razão da maior quantidade de 

fibras. 

d) Resistência nos nós: a densidade nos nós, devido a menor ocorrência de células 

parenquimatosas, é mais elevada do que aquela obtida nos internós, porém, sua resistência à 

tração, flexão, compressão e cisalhamento são menores, devido à descontinuidade da seção e 

aos desvios dos feixes de fibras. 

As propriedades físicas do bambu, de grande interesse na engenharia de estruturas, 

são: massa específica, umidade natural, absorção de água, variações dimensionais e 

coeficiente de dilatação. Estas propriedades alcançam melhores condições de resistência 

quando utilizados colmos maduros e secos. 
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3.4 Propriedades mecânicas 

 

3.4.1 Compressão paralela às fibras do bambu 

Segundo Ghavami, (1989), apud Padovan (2010), a espécie, idade, tipo de solo, 

condições climáticas, entre outros fatores, podem influenciar nas características mecânicas do 

bambu. Além de considerar sua seção circular, cônica e dimensões irregulares a que os 

colmos apresentam. Os resultados variam também conforme direção e intensidade das forças 

aplicadas. 

Nos testes de compressão (Tabela 2), os nós têm influência maior quando as cargas 

são concentradas na direção perpendicular às fibras do colmo, ampliando a resistência em 

45%, em relação às seções sem nós. Se uma carga de compressão é aplicada paralelamente à 

fibra, os valores da resistência das seções do colmo, incorporando os nós, são cerca de 8% 

superiores às seções sem os nós. (DULKELBERG 1996, APUD PADOVAN, 2010). 

Tabela 2 – Resistência do bambu inteiro à compressão, módulo de elasticidade e coeficiente de 

Poisson em diversas partes do colmo Resistência à compressão Módulo 

 
Fonte: Ghavami e Marinho (2005), apud Padovan (2010) 

 

3.4.2 Tração paralela 

Ghavami e Marinho (2005) apud Padovan (2010), em ensaios realizados com colmos 

inteiros, obtiveram resultados de resistência à tração, módulo de elasticidade e coeficiente de 

Poisson da parede do colmo do bambu Guadua angustifolia (Tabela 3). Observaram que o 

bambu atinge uma resistência média à tração de 86,96 MPa e que, no geral, a parte central 

apresenta maior resistência; 95,80 MPa no corpo-de-prova sem nó e 82,62 MPa no corpo-de-

prova com nó. 
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Tabela 3 _Resistência do bambu inteiro à tração, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson 

em diversas partes do colmo Resistência à tração Módulo Parte da Elasticidade. 

 
Fonte: Ghavami e Marinho (2005), apud Padovan (2010) 

 

3.4.3 Flexão Estática 

De acordo com Padovan (2010) os resultados dos testes à flexão estática são muito 

variáveis, dependem da  posição dos corpos-de-prova para ensaios; sua forma irregular 

próxima a troncos de cone; a espessura não uniforme das paredes; a variação na orientação 

das fibras na região dos nós; a presença do diafragma, atuando como estribos em uma 

armação de ferragem; o esmagamento prematuro das paredes do colmo pela compressão do 

cutelo, antes do rompimento da peça como um todo, e a metodologia aplicada aos testes.  

 

3.4.4 Cisalhamento 

Quanto ao cisalhamento o bambu apresenta resistência limitada na direção paralela, 

devido às fibras serem unido por elementos naturais, mesmo submetidas a baixos índices de 

tensões. 

As fissuras apresentadas pelo cisalhamento pode ser um problema sério em estruturas 

de bambu. Além de possibilitar a queda de resistência estrutural diminuindo a vida útil das 

peças. 

Embora haja esta preocupação, esta é uma característica que pode facilitar na 

confecção de algumas conexões, com ferramentas simples como facão e martelo, é possível 

dividir os colmeos sem muito esforço 

De acordo com Ghavami;Marinho (2005), apud Padovan (2010) os resultados médios 

da resistência ao cisalhamento interlaminar (Tabela 4), encontrados, para os corpos-de-prova 

localizados na base, centro e topo do bambu Guadua angustifólia. 

Com um media entre três ensaios, observa-se que, nos corpos-de-prova com nó a 

resistência é menor, já nas partes sem nó, a resistência é maior e se mantém quase uniforme 

nas três partes do comprimento do colmo. 
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Tabela 4 – Resistência ao cisalhamento do bambu inteiro Guadua angustifolia 

Parte do colmo Tensão de cisalhamento τ (MPa) 

 
Fonte: Ghavami e Marinho (2005), apud Padovan (2010) 

3.4.5 Torção 

De acordo com Padovan (2010) o bambu possui boas propriedades submetidas a 

forças de torção devido ao seu formato cilíndrico, porém, as fibras do bambu são facilmente 

descoladas causando-lhe uma descontinuidade, que tende a diminuir as resistências à torção 

da vara. 

 

4. ESTUDO DE CASO  

 

4.1 Experiências do uso do bambu em habitações de baixa renda.  

Segundo Teixeira (2006) apud Oliveira (2008), a Fundação Nacional de Bambu, 

FUNBAMBU, na Costa Rica em 1981, vem usando o sistema construtivo com painéis pré-

moldado. 

Outro projeto de bastante destaque é o da Fundação Hogar de Cristo, com sede na 

cidade de Guayaquil no Equador. Desde 1970 o Projeto Viviendas Del Hogar de Cristo 

(Fotografia 31) vem produzindo casas para baixa-renda com esforço próprio da fundação, 

chegando ao número de construção de casas para 270.000 famílias (fonte: INBAR). 
“O sistema construtivo implementado pelo programa Viviendas Hogar de 
Cristo classifica-se como um Sistema Pré-Fabricado Artesanal, que cumpre 
com os requisitos de modulação, produção em série e altos níveis de 
produtividade, expressadas pelo número de 50 unidades habitacionais 
produzidas por dia. Este número de unidades, em caso de desastres como o 
provocado pelo fenômeno El Nino nas décadas de 1998 e 1999, na América 
Central, chega a duplicar ou triplicar em casos emergenciais.” (TEIXEIRA, 
(2006) apud Brandão (2008). 
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Fotografia 31: Modelo de construção popular da Fundação Hogar de Cristo 

 
           Fonte: www.iadb.org 

A inserção e a disseminação do bambu como material de construção em larga escala 

no Brasil, apoiadas por políticas públicas de interesse comunitário, poderá promover uma 

considerável redução de custo na auto-construção de interesse social, a geração de novos 

empregos e renda a partir da criação de uma nova cadeia produtiva para esse material. Além 

do bambu como material predominante a utilização de materiais convencionais como o 

concreto, aço e madeira conferem facilidade de trabalho e preços acessíveis às construções. 

Na Colômbia, Equador e Bolívia, a utilização do bambu na construção civil é barata e 

fruto do conhecimento popular. É uma prática já consolidada, apresenta considerável 

diversidade de técnicas, grande resistência das construções às intempéries e boa adequação a 

diversos tipos de terrenos. 

O bambu pode ser usado de diversas formas na arquitetura, apresentando estilos e 

propósitos funcionais diferentes. 

A diversidade de técnicas de eficácia já cientificamente comprovadas pode dar uma 

enorme contribuição às demandas de oferta de habitação. Reunindo comunidades em torno da 

discussão das questões que podem dar solução para a construção da moradia, tais como 

difusão de tecnologias apropriadas, treinamento e capacitação da mão-de-obra através do 

apoio profissional e científico que possam gerar a organização de sistemas comunitários de 

produção utilizando o potencial de gestão local, o que sistematicamente denomina-se eco 

técnicas. 

 

4.1.2. Estudo de caso 1 – Residência no México  

No México, assim como no Brasil, não temos a cultura e experiência na utilização do 

bambu como material de construção. Tomando como base alguns países da America latina 

http://www.iadb.org
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(Costa Rica, Colômbia, Equador, etc), muitas pesquisas vêm surgindo procurando aperfeiçoar 

o conhecimento de cultivo e técnicas construtivas na utilização deste material na produção de 

habitação de interesse social. 

Em 2000, foi criado na cidade de Huatusco de Chicuellar, estado de Veracruz no 

México (Figuras 4, 5 e 6), a BAMBUVER, AC, uma associação civil que em conjunto com 

instituiçãoes privadas e privilegiadas de bambu, naquele país, visa estabelecer um Programa 

Integrado de Desenvolvimento, privados, com objectivo de promover o desenvolvimento 

regional e crescimento, agricultura, florestal, indústria e emprego. 

Fuguras 4, 5 e 6_Mapa de Localização, Mexico, Estado de VeraCruz.  

   

 

 

 

Fonte: Google - 2012 

Com os estudo em andamento em 2002, Sr. Rafael Bejarano Lopez, diretor Técnico da 

Bambuver, AC, desenvolveu em parceria com o Fundo de desenvolvimento científico e 

tecnológica o desenvolvimento da produção e financiamento da habitação e crescimento do 

setor de habitação, um acordo National Housing Development / Conselho Nacional de 

Ciência e Tecnologia - CONAFOVI / CONACYT e Associação Civil Dedicada à Promoção 

da Cultura e Industrialização do Bambu no México - BAMBUVER A.C. , desenvolveram um 

programa habitacional utilizando o bambu como principal material empregado na confecção 

de habitações para a população de baixa renda. 

 

4.1.3. Estudo de caso 1 – Projeto 

 

O projeto elaborado pelo arquiteto José Javier Vazquéz Ventánez visava  a economia 

de tempo, custo e ao mesmo conhecimento de tecnicas na utilização deste material.

 Compunha de dois quartos, sala cozinha, banheiro e area de serviço, conforme figura7, 

utilizando paredes de bambu pré moldadas com revestimento de arqgamassa e pintura como 

acabamento final. 
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Figura 7 _Planta da Residencia 

 
Fonte: Lopez (2005) 

Figura 8 _Fachada Principal                    Figura 9 _Fachada Posterior 

 

         
Fonte: Lopez. (2005)     Fonte: Lopez. (2005) 

 

4.1.3.1. Estudo de caso – projeto 

Procedimentos adotados na construção. 

Preliminarmente como em toda construção, o terreno é limpo, demarcado, 

reconhecimento do entorno em relação ao posicionamento exato  da habitação mno lote. 

Identificando casas vizinhas, ruas, hidrovias, servidões tudo o que puder de alguma forma 

relacionar com o terreno. 
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Após estes procedimentos, e de toda a área limpa (Fotografia 32), fora feito a 

implantação do canteiro de obras com a demarcação da edificação e locação das edificações 

temporarias, as quais segundo Rafael Bejarano Lopez, devem estar acima de 20cm de 

espessura, afim de evitar compactação do solo. 

Fotografia 32_Implantação da Edificação no terreno 

 
Fonte: Lopez (2005) 

a Locação           

 Com o auxilio de uma corda nos suportes (construções de trabalho temporário é 

construído com réguas de madeira que servem para fornecer orientações e normas) foram 

demarcardos a localização no lote, as medidas, os níveis de fundações e paredes habitação. 

 

b) Fundações           

 Nesta etapa foram abertas as valas das fundações de acordo com o projeto de 

fundações (Fotografias 33 e 34), não muito profundas, bastando ser removida a camada 

orgânica do solo ou argilas expansivas ou enchimentos encontrados para definir o 

profundidade das das valas para receber a armadura conforme projeto de estrutura e postrior 

concretagem. 

Fotografia 33 e 34_Implantação da Edificação no terreno 

   
Fonte: Lopez (2005) 
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Após a espera da cura do concreto, 28 dias, são construidos os perfis que receberão os 

paineis de bambu pre fabricados ára fechamento. No nível do chão foram feitos perfis de 5 cm 

de largura por 10 cm de altura sobre o qual o resto do painel de bambu.De acordo com Lopez, 

em residencias populares, são feitos para isolar o painel de umidade, servindo como âncora 

para receber o painel. 

 

c) Contrapiso  

Com a utilização de guias de concreto ou de madeira, feita anteriormente, o contrapiso 

(Fotografias 35 e 36) é feito utilizando uma dosagem de concreto é 1:02:04 (cimento, areia, 

cascalho 3/4).  Podendo ser feito antes de receber os painéis, facilitando o trabalho da 

colocação das paredes e tetos, mantendo ainda o obra mais limpa evidtando o disperdicio.  

Fotografias 35 e 36_Preparação e execução do contrapiso 

    
Fonte: Lopez (2005) 

d) Colocação dos painéis 

Como os paineis de fechamento são pre moldados, seguindo o projeto e demarção do 

posicionamento de casa painel, monta-se, como um grande quebra-cabeça, cada peça em seu 

devido lugar, definido em projeto. 

Seguindo as guias no piso, os paineis são encaixados e fixos com  

Fotografia 37_Implantação da Edificação no terreno  

   
Fonte: Lopez (2005) 
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e) Instalações elétricas e hidráulicas       

  

Uma vez instalado painéis fixos e da estrutura do telhado, proceder a colocar o 

mangueiras ou produtos de instalação eléctrica, e os barcos, para esta etapa basear-se no plano 

eléctrico desenvolvido para este fim e que o caso do protótipo proposta neste trabalho também 

está incluído. Da mesma forma ser colocado tubulações de água potável, principalmente no 

chuveiro, pois isso irá embutido na parede. 

Fotografias 38 e 39_ 

  
Fonte: Lopez (2005) 

f) Acabamento das paredes – Enchimento dos painéis  

 A fim de garantir uma melhor aderencia e evitar trincas futuras são colocadas tiras de 

telas exagonais (Fotografias 40 e 41) ao longo das junções dos paineis, em torno das portas e 

janelas. A partir daí, seguiu-se comargamassa, chapisco, emboço e reboco desempenados. 

Fotografia 40 e 41_Colocação das telas fechamento 

     
Fonte: Lopez (2005) 

g) Acabamento das paredes   

 Para a preparação das alvenarias após esta etapa é importante, antes do acabamento 

final molhar as paredes duas vezes por dia, só então poderá dar  o acabamento final. 
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Fotografias 42 e 43_Acabamento das paredes 

  
Fonte: Lopez (2005) 

A construção da estrutura de telhado, fora feita com varas de bambus, posicionadas 

como se fossem o madeiramento tradicional de telhado ou armação de laje, tomando o 

cuidado de fazer um fundo falso para que o concreto não escorra conforme Fotografias 44 e 

45. 

Fotografias 44 e 45_Fundo falso para concretagem da laje 

   
Fonte: Lopez (2005) 

A altura sempre de acordo com a área do telhado e deve ser considerada não inferior a 

30% da área a ser coberta e considerando 70 cm de beirais. 

 

h) Laje estrutural com o bambu 

Primeiro foi feito uma trama com os bambus como se fossem as vigotas com as lajotas 

e armações, colocado toda a instalação embutida para receber o concreto (Fotografias 46 e 47)  
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Fotografias 46 e 47_Estrutura da Laje 

  
Fonte: Lopez (2005) 

 

i) Calçadas 

Em volta de toda edificações é acosnelhável deixar calçamento em torno de 1,00m 

para impedir a infiltração de agua da chuva. 

Fotografias 48 e 49_Calçadas em todo o contorno 

   
Fonte: Lopez (2005) 

 

A partir dai, as demais instalações necessárias ao acabamento final que antecedem a 

pintura são preparadas conforme os sistemasconstruitvos convencionais.  

Os caixilhos podem ser colocados conforme o que estiver disponel em mercado ou 

também confeccionadosem bambu. Assim como toda a tubulação de instalações eletricas e 

hidraulicas, com o cuidado de recebrem o tratamento comveniente de impermeabilização e 

conexões bem executadas.  

Para a pintura utilizar tinta acrilica reforçando a parte externa uma demão de tinta oléo 

na altura de 60 cm, permitindo lavar as paredes e proteger de danos causados pela chuva e sol. 

 

 

 



45 
 

Fotografias 50 e 51_Fachada acabada com pintura 

   
Fonte: Lopez (2005) 

Segundo Lopez (2005), este modelo de habitação foi utilizado na confecção de 

habitação de baixa renda no México e com muito sucesso parte da população receberamuma 

moradia digna para morar, com baixo custo e muito rápido a execução. 

 

4.2 Estudo de caso 2 – Residência em Alagoas Maceió 

No Brasil, nos últimos anos, é o crescente interesse em novas tecnologias de 

construções com matérias renováveis, dentre eles o uso do bambu, evidente no ambiente 

acadêmico através de inúmeras pesquisas a que se trata o tema. 

O estudo de caso será analisado visando mostrar a viabilidade do uso deste material na 

produção de habitação de interesse social, levando em consideração suas características, já 

demonstrados em capítulos anteriores, e o custo do material em relação aos sistemas 

convencionais de construção, madeira e alvenaria. 

 

4.2.1 Estudo de caso 2 – projeto 

 

4.2.1.1 Protótipo de habitação social com taipa de bambu 

Considerando a disponibilidade de bambu no Parque Municipal de Maceió, Estado de 

Alagoas (Figuras 10 e 11), foi definido pelo projeto de integração desenvolvido pelo Instituto 

do Bambu a execução de uma habitação de interesse social utilizando bambu em boa parte das 

fases de construção. 
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Figuras 10 e 11_ Localização das Alagoas - Maceió 

           
Fonte: Apontador - 2007 

A edificação, executada em 2003, constitui-se em uma unidade térrea, unifamiliar, 

composta de dois quartos, um banheiro, uma sala-cozinha, um terraço e área de serviço na 

parte externa da edificação, como pode ser verificado em sua planta baixa na Figura 12.  

Figura 12_ Planta Baixa 

 
Fonte:Barbirato, Barboza e Silva (2006) 

A execução do protótipo foi coordenada pelo Instituto do Bambu, com a participação 

da comunidade local e de alunos e professores dos cursos de graduação da Universidade 

Federal de Alagoas. Foi usada a técnica já adotada na Colômbia, de esterillas para a execução 
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dos painéis de vedação de comprovada eficácia quando se trata de conforto térmico, por 

proporcionar um colchão de ar entre as camadas externa e interna, o que ocasiona um 

ambiente quase estéril e, consequentemente, um isolante térmico (BARBIRATO et al., 2004). 

O acabamento do piso adotado em todos os cômodos foi cimento queimado, e a cobertura 

executada com treliças de bambu e telhas de fibrocimento pintadas, sem forro.  

As esquadrias eram de chapa de aço pintada e a habitação como um todo foi executada 

a 1,50 m em relação ao nível da rua, situada em uma esquina. Iniciou-se o processo 

construtivo propriamente dito a partir de uma palestra inaugural, quando as informações 

básicas foram passadas para os alunos, os professores e as pessoas da comunidade que 

estavam envolvidos.  

Foi apresentada a planta baixa da casa e como seria seu modo construtivo, 

informações de como reconhecer os bambus que já estão maduros para o corte, e os cuidados 

que se deve ter em sua extração e na sua retirada da área de plantio. Os bambus foram 

cortados de maneira que seu colmo fosse praticamente todo aproveitado. 

Os que possuíam quatro metros de extensão foram utilizados para pilares e vigas, 

sendo aproveitada a base do colmo, por possuírem maior espessura. Os que tinham em torno 

de três metros de comprimento, foram utilizados para fazer as esterillas que seriam utilizadas 

para a vedação da casa. 

 Após o tratamento, os colmos foram transportados para um pátio aberto e deu-se 

início à fabricação das esterilas, utilizando-se como ferramentas facões, machados e marretas. 

Com esses instrumentos, aplicavam-se golpes nos nós dos bambus, quebrando-os em toda a 

sua circunferência, para em seguida proceder à abertura dos colmos e à retirada dos nós 

internos (Fotografia 52). 

Fotografias 52_Fabricação das esterillas 

 

 
Fonte:Barbirato, Barboza e Silva (2006) 
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Esses elementos eram colocados em local seco e à sombra, posicionados em camadas, 

uns sobre os outros, perpendicularmente entre si (permitindo a passagem do ar, em um 

processo de secagem natural). 

Em seguida procedeu-se à locação da obra e à execução da fundação. A fundação 

adotada foi sapata corrida, de concreto armado, sob as paredes e bloco de concreto no pé dos 

pilares, os quais foram assentados após a execução do baldrame com blocos de concreto 

(Fotografia 53); antes do assentamento, os pilares foram submetidos a um tratamento de cura 

ao fogo utilizando-se um lança-chamas a gás.  

Fotografias 53_Fabricação das esterillas 

 
Fonte:Barbirato, Barboza e Silva (2006) 

Os painéis de vedação da habitação foram produzidos com medidas verificadas in 

loco, após o posicionamento dos pilares. Esses painéis (Fotografia 54) consistem em uma 

grade de madeira executada com ripas com seção transversal comercial de 5 cm x 3 cm, onde 

eram fixadas as esterillas, nos dois lados da mesma, prevendo-se na execução as aberturas de 

portas e janelas, conforme numeração descrita na planta baixa (Figura 12). 

Fotografias 54_Paineis ou esterillas 

 
Fonte:Barbirato, Barboza e Silva (2006) 

Os painéis foram revestidos com argamassa nos dois lados, sendo a aderência dela 

garantida pelo ponto da esterilla com a parte interna do bambu voltada para fora e pela 

aplicação de um chapisco. A argamassa de revestimento, numa dosagem de 1:8 (cimento e 
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areia), foi aplicada de baixo para cima, comprimindo-a contra a esterilha para o total 

preenchimento dos espaços. Estimou-se que a espessura média do revestimento ficou em 

torno de 2,0 cm. Os painéis foram fixados nos pilares e no baldrame por meio de parafusos 

(Fotografia 55 e 56).  

 

Fotografias 55 e 56_Preenchimento dos paineis 

 
Fonte:Barbirato, Barboza e Silva (2006) 

A passagem de tubulações e fiação foi feita justamente no espaço interno entre uma 

esterilla           

 O resultado final do processo construtivo (Fotografia 57), a habitação de interesse 

social que utiliza bambu em boa parte das fases de sua construção, pode ser uma boa 

alternativa para amenizar o déficit de habitação no Brasil.  

Fotografias 57_Residencia acabada 

 
Fonte:Barbirato, Barboza e Silva (2006) 

 

5.1 CONCLUSÃO 

 

Após analisar os resultados obtidos, conlui-se que os sistemas construtivos adotados 

requer mais pratica na execução e melhor detalhamento nos projetos, embora o resultado 

tenha sido satisfatório a respeito do objetivo, que eram construir residências de baixa renda 

utilizando o bambu como principal material na sua composição, fica a ressalva de precisar 
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buscar mais conhecimento sobre o comportamento do material quando utilizado em conjunto 

com outros materiais convencionais. 

A residência construída no México estudo de caso 1, mostrou-se melhor executada e 

com finalização mais adequada aos programas habitacionais vigentes no Brasil. 

Desta forma, podemos afirmar que o bambu possui características importantes para ser 

utilizado na construção civil e que vale a pena investir em mais estudos e pesquisas para 

chegarmos a convicção de que suas propriedades são válidas na construção de habitações de 

interesse social. 
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ANEXO A – CONJUNTO DE PLANTAS - RESIDENCIA DO MEXICO 
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