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1. Resumo 

Na contemporaneidade, a necessidade de se repensar a utilização, consumo dos 

materiais e elementos construtivos, objetivando uma atividade mais econômica e 

eficiente, tem contribuído para novas alternativas sustentáveis. A carestia dos 

recursos florestais tem aumentado a importância por materiais de baixo custo e 

renováveis, como o bambu, material que propicia a integração entre plantio, corte, 

resistência, logística de transporte, manuseio, é uma fonte renovável de matéria 

prima, traduzindo-se como uma alternativa eficiente para a substituição da madeira. 

O bambu apresenta característica estruturais que lhe conferem elevada resistência 

mecânica à tração, compressão e flexão, gerando estruturas leves, resistentes e 

flexíveis, podendo ser utilizado em estruturas de pequeno, médio e grande porte. 

Com propriedades mecânicas e resistência a esforços suficientes para ser usado 

como material estrutural, o bambu tem se mostrado um excelente elemento 

construtivo. Devido ao seu reduzido tempo para atingir idades ideais para o corte e 

necessidade de pequenas áreas plantadas para obtenção de material suficiente, o 

bambu pode ser caracterizado como material de construção renovável. (PROJETO 

BAMBU, 2008). 

Por ser um material renovável com alta produtividade e fácil cultivo, o bambu se 

torna uma excelente alternativa para a construção, podendo ser associado com 

outros materiais, ampliando, assim, sua versatilidade.  

Este trabalho visa compreender a utilização do bambu como solução estrutural na 

construção civil sustentável, analisando sua propriedade mecânicas, vantagens e 

desvantagens e desempenho ambiental.  

2. Introdução  

O bambu apresenta característica estruturais que lhe conferem elevada resistência 

mecânica à tração, compressão e flexão, gerando estruturas leves, resistentes e 

flexíveis. A construção com bambu é uma tecnologia bastante simples que não 

prejudica o meio ambiente. Nela são usados materiais locais, o bambu é retirado de 

uma plantação renovável, e nada é desperdiçado. Apresentar vantagens como fácil 

execução, agilidade na construção, mão-de-obra de fácil treinamento, no entanto, o 

bambu ainda não possui um mercado consolidado e o desenvolvimento de 

pesquisas podem contribuir para uma maior inserção do mesmo na construção civil.  

3. Objetivos 

O presente trabalho visa compreender a utilização do bambu como possível solução 

estrutural na construção civil sustentável, identificar as possibilidades da cultura do 

bambu enquanto vetor de desenvolvimento, analisar suas propriedades mecânicas, 

vantagens, desvantagens e desempenho ambiental. O Objetivo especifico é estudar 

o material, aplicado em uma peça estrutural especifica e analisar seu desempenho 

técnico, econômico e ambiental. 



4. Metodologia 

Para a concretização do que foi proposto acima, a pesquisa irá se basear em 

revisão bibliográfica, levantamento de casos representativos, visitas técnicas a 

empresas especializadas para obtenção de informações que solidificam as questões 

técnicas do material e visitas de campo. Serão desenvolvidas análises de ensaios de 

desempenho do material, visando confirmar sua resistência aos esforços solicitados. 

5. Desenvolvimento 

Os elementos construtivos, utilizados frequentemente em grande escala, têm sido o 

concreto, o aço, e a madeira, no entanto, novos materiais têm sido explorados para 

a concepção projetual, visando a diminuição do gasto enérgico e a degradação 

ambiental. Para Pandovan (2010,p.16) “as pesquisas para desenvolvimento 

tecnológico de materiais e processos de construções sustentáveis receberam nas 

últimas décadas investimentos crescentes, estimulados por agências 

governamentais, instituições de pesquisa e pelo setor privado de diversos países, 

como estratégia para minimização do uso de recursos não renováveis, economia de 

energia e redução de perdas, visto que a indústria da construção civil 

particularmente construção, operação e demolição de edifícios é a atividade humana 

com maior impacto sobre o meio ambiente”.  

No Brasil, apesar de possui uma das maiores reservas de bambu do mundo, essa 

técnica construtiva ainda tem encontrado certa resistência, principalmente, devido à 

falta de mão de obra especializada para o processo de coleta e tratamento 

adequado, capaz de aumentar a longevidade do bambu. Bem como é se destacar 

que também não dispomos de uma norma técnica que especifique o uso adequado 

do bambu nas construções (Gudemberg e Silva, p. 03). 

Um dos atuais desafios é o combate ao efeito estufa, e nesse sentido, o bambu 

mostra-se um agente bastante eficaz ao controle do dióxido de carbono, pois um 

colmo desenvolvido é capaz de absorver cerca de três vezes mais CO² do que uma 

arvore comum. O rápido crescimento do bambu e sua estrutura fazem com que seja 

um importante aliado na recuperação de áreas degradadas, atuando como um 

recurso renovável na produção agro-florestal. Por suas propriedades o bambu foi o 

escolhido dentre os demais vegetais para atuar como agente de recuperação, sendo 

responsável pelo primeiro reflorestamento nessa localidade (RIBEIRO, 2005, p.12). 

6. Resultados preliminares  

A inevitabilidade de reexaminar novos componentes estruturais para a aplicação na 

construção planejando torná-la mais sustentável, torna o bambu uma alternativa 

praticável do ponto de vista ambiental. Nota-se até o exato momento da realização 

da pesquisa, que as particularidades do bambu contribuem para um material 

renovável com alta produtividade e fácil cultivo, o bambu se torna uma excelente 

alternativa para a construção, podendo ser associado com outros materiais, 

ampliando, assim, sua versatilidade. O aproveitamento do bambu como material de 



construção, substituindo completo ou parcialmente os materiais tradicionais, como a 

madeira, pode colaborar para a minimização dos desmatamentos de florestas 

nativas. 
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