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1. RESUMO 

 

Preservar o meio ambiente nos leva a buscar alternativas que, não apenas 

minimize o impacto ambiental, mas também contribua para um desenvolvimento 

econômico, político e social benéfico. A utilização do bambu na arquitetura é uma 

opção para o caminho deste desenvolvimento. Alguns exemplos da utilização do 

bambu na Arquitetura serão apresentados e analisados neste artigo, gerando 

recomendações para a utilização desta material.  

Palavras-chave: Meio Ambiente, Bambu, Arquitetura. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

Não é novidade que a cada dia que passa nosso planeta sofre com as 

atitudes do homem, são as queimadas, aquecimento global, mudanças 

climáticas e etc. Muitos são os fatores que contribuem para essas mudanças, 

um deles é a construção civil. O mau planejamento de cidades gera projetos, 

com gastos e desperdícios que agridem o meio ambiente.  

Com o tempo os autores de projetos e as autoridades das cidades 

perderam o foco da construção. No início da civilização o motivo principal para 

construir era a necessidade de moradias, mas atualmente com os avanços 

tecnológicos a preocupação em acumular capital explorando as classes menos 

favorecidas se tornou tão grande que não construímos apenas o necessário. 

Gerar lucros deveria ser bom sempre, se sempre trouxesse benefícios à 

sociedade. Pensando nisso que a sustentabilidade vem ganhando força e 

espaço no conhecimento das pessoas. 

A impressão que as pessoas têm quando estão diante de algum produto 

de alta tecnologia ou possuem um produto deste tipo, é que o país está evoluindo 

e a economia progredindo. Em muitas situações temos uma visão “fechada” de 

tecnologia, ou seja, pensamos que é sempre a mais cara, consome mais energia 

e agride o meio ambiente, e não está totalmente errado este pensamento. Existe 

um processo para esse produto chegar ao mercado, para ser descartado e 

também um processo para a manutenção deste produto. Estes processos são o 

ponto chave da sustentabilidade. Sabemos que as fontes energéticas não 

renováveis um dia esgotarão então utiliza-las de forma que possam ser 

recicladas ou reutilizadas, ou ao contrario delas, preferir as fontes renováveis, é 

utilizar matéria prima que contribui com a sustentabilidade no processo de 

fabricação deste produto. 

Outras atitudes que podem ser aderidas ao nosso dia a dia são: 

economizar água através do reuso da água do esgoto limpo, utilizar água da 

chuva, utilizar como fonte de energia, painel solar fotovoltaico e outros. 

Uma definição de sustentabilidade muito interessante, nos mostra como 

essa preocupação com o meio ambiente é antiga, e mesmo assim ainda há muito 

que fazer para que nosso planeta volte a ser saudável: “O desenvolvimento que 
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satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (Relatório 

Brundtland,1987). 

O processo “ponto chave”, também se aplica à Arquitetura e à Construção 

Civil, por isso para salientar e fomentar a necessidade de investir em construções 

sustentáveis, a presente pesquisa é referente ao estudo das aplicações do 

bambu na Arquitetura. E a análise de edifícios que fazem uso deste material em 

sua composição. 

   

3. OBJETIVO 

Estudar como a utilização do bambu na arquitetura pode contribuir para o 

desenvolvimento sustentável do edifício, gerando recomendações para futuros 

projetos de arquitetura e acadêmicos. 

4. METODOLOGIA 

O desenvolvimento da pesquisa está organizado em quatro etapas 

desenvolvidas de forma sucessiva e/ou simultânea: pesquisa bibliográfica, 

estudo sobre o bambu, análise de edificações sustentáveis e visita ao local.   

Primeiramente, o foco do trabalho é a pesquisa bibliográfica, pois nessa 

etapa será decidido onde todo o trabalho será embasado, a partir desse 

embasamento será estudado sobre o bambu e suas aplicações na arquitetura, 

consequentemente, serão identificadas as edificações que em alguma parte de 

sua composição utilize a aplicação do bambu. 

Após escolher as edificações que utilizam o bambu, analisaremos do 

ponto de vista da térmica, cada uma delas. A efetivação dessa etapa subsidiará 

a visita ao local. Entretanto, também a visita complementará a análise.  

5. DESENVOLVIMENTO 

 O bambu é uma planta ancestral que surgiu na Ásia um pouco antes da 

era Terciária. A palavra bambu é, possivelmente, parte de um idioma da Malásia. 

Alguns acontecimentos, como: a criação do primeiro modelo de avião, biplano 

14bis, em 1906, por Santos Dumont, que possui parte da estrutura feita de 

bambu; e o primeiro filamento utilizado em uma lâmpada por Tomas Edson 
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também feito de bambu, nos mostram como o bambu foi importante para a 

história e pode fazer parte do dia-a-dia das pessoas atualmente, contribuindo 

com o meio ambiente na substituição por alguns materiais. (BEVILACQUA, 

2014). 

 Muitos dos antigos usos que se faziam com o bambu, por exemplo: extrair 

substâncias para cosméticos, cultivo de bactérias, carvão, energia, óleo 

combustível, álcool, tecidos, aquedutos, cordas, pontes, papel, artesanato, 

construção civil e rural, alimento, aplicações em medicina, farmácia e química, 

retornaram nos dias de hoje. Alguns dos países mais adeptos deste material são 

China (maior produtor mundial: 3,4milhões de hectares plantados em 1997), 

Japão e Índia, porque essas inúmeras aplicações já fazem parte da vida desses 

povos. Taj Mahal, com sua cúpula de bambu, na Índia, inspirou construções com 

o bambu no ocidente. As versatilidades do bambu aos poucos estão 

conquistando os países ocidentais, como: Colômbia, Equador, Venezuela, 

Estados Unidos e Brasil. Na Colômbia as construções com o bambu atingiram 

um nível de tamanha importância, que é considerado o país com maior 

investimento em bambu, nas construções. No Brasil, o arquiteto Claudio 

Bernardes, é um dos pioneiros no uso do bambu. (RAMOS, S. K. 2013). 

A morfologia do bambu é o composta por: rizoma, colmo e galhos, sendo 

o rizoma, a parte subterrânea do bambu. 

Os colmos apresentam forma muito próxima à cilíndrica e suas 

dimensões variam muito de acordo com a espécie. O colmo é dividido 

por diafragmas que conferem grande rigidez, flexibilidade e resistência, 

aparecendo externamente como nós, de onde saem os ramos e as 

folhas. (PADOVAN, Roberval, 2010) 

As espécies mais comuns do Bambu no Brasil são de origem asiática e 

chegaram ao Brasil por meio dos imigrantes Portugueses, são elas: Bambusa 

vulgaris, Tuldoides, Dendrocalamus gigantescos. Essas espécies se adequaram 

e se desenvolveram. As espécies nativas brasileiras são conhecidas como: 

Carnaúba, Cana-Brava, Taboca, Taquara, Taquari e Taquaruçu.  

Embora o Arquiteto Simón Vélez compartilhasse de um desprezo, 

igualmente o de seus conterrâneos, pelo Bambu, que era considerado "a 

madeira dos pobres". Foi a partir dele, em 1980, que o bambu começou a 

estruturar casas, prédios e igrejas, não só naquele país latino como também no 
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mundo todo.  A espécie de bambu usada em suas construções é a Guadua 

angustifólia, cresce em grande quantidade na região andina da Colômbia. É 

usada desde os tempos pré-colombianos nas casas, mas até então era incapaz 

de substituir materiais como ladrilho, aço e cimento, devido a dúvidas com 

relação à junção e a resistência deste material. Ao introduzir cimento no entrenó 

do caule, Simón alcançou uma união mais forte do que com a madeira, e 

conseguiu vencer a grande limitação do bambu, a junção. E obteve sucesso. 

Tais propriedades (junção e resistência) foram provadas no terremoto que 

atingiu o eixo cafeeiro em 1999, ocasionando prejuízos em mais de 50 

construções, as casas com estrutura de bambu sobreviveram enquanto as de 

alvenaria foram para o chão. Para construir uma casa grande, seria necessário 

derrubar, aproximadamente, uma pequena floresta com 130 árvores que 

demorariam mais de 30 anos para se desenvolver. Entretanto, por possuir 

grande potencial agrícola, ser uma cultura tropical, perene e produzir colmos 

assexuadamente ano após ano, a planta brota novamente após o corte, sem 

necessidade de replantio, então a medida que a casa vai sendo construída uma 

nova planta de bambu está nascendo. O bambu cresce em média vinte e três 

centímetros por dia. Ao final da construção se tem uma nova árvore com vinte 

metros cada. Como com todos os materiais, alguns cuidados são necessários, 

ao utilizar o bambu, como: proteger a base com algum material não orgânico, 

como: cimento, cobre ou ladrilho, porque as varas não podem ter contato com a 

umidade do solo. (BEVILACQUA, 2014). 

As vantagens do Bambu são muitas: rápido sequestrador de carbono, 

sendo o recurso natural e florestal que menos tempo leva pra ser renovado. É 

um material, leve, resistente, versátil e com excelentes características físicas, 

químicas e mecânicas, que lhe possibilitam milhares de aplicações ao natural ou 

processadas. O Bambu também pode ser utilizado em reflorestamento e como 

regenerador e protetor ambiental. Pode substituir a madeira, o plástico e metais, 

por ser maleável, ter longa durabilidade e uma ótima resistência físico-mecânica.   

O bambu pode ser a madeira do século 21, pois contribui para uma arquitetura 

sustentável e sua durabilidade é superior a 40 anos. 

Por todos esses motivos o bambu está cada vez mais adquirindo 

relevância econômica, por isso a importância em conhecer suas principais 
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características e as técnicas para a sua utilização em construções rurais, civis e 

arquitetônicas. Neste trabalho é abordado, apenas, as referentes à Arquitetura. 

Na arquitetura o bambu pode ser aplicado de várias formas como: brise; 

pérgola; na estrutura; no revestimento de paredes, pisos e tetos; em coberturas 

e em mobiliários. 

Exemplo da aplicação do bambu na estrutura do edifício: 

 

 

Figura 1 – Catedral da Cidade de Pereira, Colômbia. Arquiteto Simón Vélez. 

 

 

 

Figura 2 – Vista Interior da Catedral da Cidade de Pereira. 
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Exemplos da aplicação do bambu no revestimento: 

 

 

Figura 3 - Espaço Home Cinema, projetado pelas arquitetas Renata Selmi Herrmann e 

Stella Gripp Mangabeira Albernaz. O laminado de bambu que aparece no piso e nas paredes, 

recebeu acabamento brilhante. 

 

 

Figura 4 – A arquiteta Cristina Degani revestiu toda a parede com pastilhas de bambu 

mesclado. 
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Figura 5 -  Projeto de estacionamento na Alemanha, do escritório alemão HPP Hentrich 

Petschnigg &amp; Partner KG. 

 

 

Figura 6 -  Projeto de estacionamento na Alemanha. Abertura na cobertura do edifício. 

Escritório alemão HPP Hentrich Petschnigg &amp; Partner KG. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com os exemplos apresentados no tópico anterior, é possível 

observar um grande avanço no desenvolvimento das técnicas de bambu. 

Antigamente as formas mais conhecidas de se construir com o bambu eram por 

meio da taipa-de-pilão e do pau-a-pique, técnicas estas que atualmente em 

alguns lugares ainda se usam, porém com algumas diferenças, por exemplo: 

novas e mais especificas ferramentas de trabalho.  

No entanto, a grande descoberta relacionada ao bambu para os dias 

atuais são: os tratamentos que podem ser feitos no bambu antes de aplicá-lo, de 

forma que não sofra com os “bichos” que deterioram o bambu; revestir o solo 
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para que o bambu não tenha contato direto com o solo e altere suas 

propriedades de resistência; possibilidade de revestir os ambientes, ou seja, 

pisos, revestimentos de parede e teto, e criar ambientes que não tenham apenas 

caráter rústico, por utilizar o bambu, mas também, sofisticado, casual e outros. 

Isso é possível também devido a outra contribuição da tecnologia para a 

atualidade, que são as maquinas de ripas de bambu, elas cortam o bambu em 

ripas (partes, tiras) iguais, obtendo um melhor acabamento e aumentando as 

opções para aplicar o bambu. Além disso, atualmente, um grande diferencial 

para o uso deste material, é utiliza-lo como pilares e estruturas no geral, 

apoiando-o sobre sapatas, uma alternativa para garantir a estabilidade de 

edificações com o pé-direito muito alto.  

É importante relembrar que a maior contribuição das pessoas em optar 

pelo bambu, neste caso, na arquitetura, é a minimização do impacto construtivo 

no meio ambiente.  
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