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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. 
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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.  

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 satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” 

(Relatório Brundtland,1987). 

Os processos “ponto chave”, também se aplicam à Arquitetura e à 

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

em construções sustentáveis, a presente pesquisa é referente a aplicações do 

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

em sua composição. 
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3. OBJETIVO 

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

o desenvolvimento sustentável do edifício e, consequentemente, do planeta. 

 

4. METODOLOGIA 

O desenvolvimento da pesquisa foi dividido em duas etapas: 

levantamento bibliográfico e pesquisa de campo. 

 4.1. Levantamento Bibliográfico 

Nesta etapa, foi decidido onde seria embasado o trabalho, para então 

iniciar a pesquisa. Realizou-se um breve histórico, elencaram-se as principais 

características da planta, suas espécies, primeiras utilizações e aplicações na 

arquitetura. 

 4.2. Pesquisa de Campo 

Descrição das atividades práticas realizadas: Fazenda de Bambus e o 

Centro Max Feffer do Instituto Jatobás; e entrevista, em Bertioga, com João 

Nunes. 

 

5. BAMBU 

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 

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. Muitos dos antigos 

usos que se faziam com o bambu, por exemplo: extrair substâncias para 

cosméticos, energia, óleo combustível, álcool, aquedutos, cordas, pontes,  

artesanato, construção civil e rural, alimento, retornaram nos dias de hoje. 

Alguns dos países mais adeptos deste material são China, Japão e Índia, 

porque essas inúmeras aplicações já fazem parte da vida desses povos. 

(PEREIRA, M. A. R. e BERALDO, A. L. 2013). 



4 
 

 

As versatilidades do bambu aos poucos estão conquistando os países 

ocidentais, como: Colômbia, Equador, Venezuela, Estados Unidos e, por 

último, 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). 

O Bambu é composto por uma parte subterrânea (rizoma e raízes) e uma 

acima do solo (colmo ou tronco). O Rizoma é responsável pelo 

desenvolvimento da planta: armazena os nutrientes, para depois distribuí-los e 

também é responsável pela propagação do bambu, pois para isto, é necessária 

a nutrição fornecida pelo mesmo e pelos colmos mais velhos. 

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). 

O Bambu faz parte da família: Graminae e subfamília: Bambusoideae. 

Suas espécies se distribuem dos trópicos às regiões temperadas, frequente 

nas regiões tropicais e subtropicais da Ásia, África e América do Sul, por 

fazerem parte de zonas quentes e muito chuvosas. 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. Exceção às espécies do gênero Guadua, pois são originárias 

da América, e possuem também espécies Brasileiras. Este gênero é utilizado 

principalmente pelo Equador e Colômbia. Algumas espécies brasileiras de 

bambu são conhecidas como: taquara, taboca, jativoca, taquaruçú ou taboca-

uçú. (PEREIRA, M. A. R. e BERALDO, A. L. 2013). 

 A partir de 1980, com o Arquiteto Simón Vélez o bambu começou a 

estruturar casas, prédios e igrejas, não só na Colômbia como também no 

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 
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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. (BEVILACQUA, 

2014). 

As vantagens do Bambu são muitas: absorve o carbono rapidamente, e 

o recurso natural e florestal que menos tempo leva pra ser renovado; cresce 

em média vinte e três centímetros por dia, isso porque produz colmos 

assexuadamente ano após ano, desta forma a planta brota novamente após o 

corte, sem necessidade de replantio, então ao final de uma construção, por 

exemplo, se tem uma nova árvore com vinte metros; é um material, leve, 

resistente, versátil e com excelentes características físicas, químicas e 

mecânicas, que lhe permitem substituir a madeira, o plástico e metais, além de 

milhares de aplicações naturais ou processadas. O bambu pode ser a madeira 

do século 21, pois contribui para uma arquitetura sustentável e sua 

durabilidade é superior a 40 anos. (PEREIRA, M. A. R. e BERALDO, A. L. 

2013). 

O bambu está, cada vez, mais adquirindo relevância econômica, por isso 

a importância em conhecê-lo. Neste trabalho são abordadas, apenas, 

características referentes à Arquitetura.  

 

Exemplo da aplicação do bambu na estrutura e no interior de um edifício: 

 

 

Figura 01 – Catedral da Cidade de Pereira, 

Colômbia. Estrutura de Bambu. Arquiteto 

Simón Vélez.  

Figura 02 - O laminado de bambu no piso e 

nas paredes com acabamento brilhante. 

Espaço Home Cinema, projetado pelas 

arquitetas Renata Selmi Herrmann e Stella 

Gripp Mangabeira Albernaz.



 
 

6. VISITA DE CAMPO 

6.1. FAZENDA DE BAMBUS E CENTRO MAX FEFFER 

Visita realizada nos dias 20 e 21 de Janeiro de 2015, na Fazenda de 

Bambus e no Centro Max Feffer do Instituto Jatobás, localizados na cidade de 

Pardinho-SP. Na fazenda encontram-se três casas, um celeiro e um refeitório, 

todos decorados e estruturados principalmente com o bambu.  

O Centro Max Feffer, possui uma encantadora cobertura feita de bambu. 

Utilizado para realizações de atividades culturais e de incentivo à 

sustentabilidade com a sociedade. O Centro possui salas de aula, um espaço 

para exposições e um para eventos, com vista para o edifício e para uma praça 

(ao lado do edifício). 

   

Figura 03                                                            Figura 04 

       

Figura 05                       Figura 06                        Figura 07                     Figura 08  

 

Figuras 03 e 04 – Cobertura do Centro de Cultura Max Feffer;  

Figura 05 – Cobertura do refeitório; 

Figura 06 – Interior do celeiro; 

Figuras 07 e 08 – Interior das casas. 
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6.2. ENTREVISTA 

Foi realizada entrevista na empresa Nunes Bambu no dia 28 de Março 

de 2015, com o proprietário do estabelecimento, João Nunes, participante de 

um grupo de profissionais que desenvolvem pesquisas e testes, para aprovar 

normas técnicas na utilização do bambu; também participa de um grupo 

internacional de pesquisadores da China, que desenvolvem testes com o 

bambu além de buscar novas espécies desta planta. Fabrica artigos de 

decoração e mobiliários em Bertioga e também atende outras cidades. 

Pesquisadora: Atualmente, qual a principal diferença, novidade ou 

facilidades para utilizar o bambu na estrutura de um edifício, em mobílias e 

como decoração? 

João Nunes: O Bambu é uma madeira nobre com formato peculiar, isto 

é, as vezes se integra à arte, ou dificulta na produção por requerer aplicação 

com arte, porém o bambu pode ser transformado em modo simétrico e facilitar 

na produção da estrutura, artesanato ou mobília. A aplicação do bambu como 

alternativa à madeira, metais, plásticos e outros é eficaz devendo apenas 

adaptar-se. Facilidades existem, porém depende do interesse e opção para um 

conceito sustentável e ecológico. A utilização do Bambu já é intensa com 

milhares de itens derivados (mais de 4000 itens). O Brasil ainda está 

começando. 

Pesquisadora: Ser transformado em modo simétrico só é possível 

através de maquinas, mais atualmente? 

João Nunes: Assim como a madeira, já se processava o Bambu, mas 

para larga escala é preciso de equipamentos mecânicos adequados. Estes 

equipamentos, só nas últimas décadas, estão sendo desenvolvidos. 

A seguir, trabalhos produzidos por João Nunes: 

                        

Figura 09                                    Figura 10                                     Figura 11 
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          Figura 12                                                        Figura 13 

 

 Figuras 09 e 10 – Objetos de decoração; 

 Figura 11 – Revestimentos; 

 Figuras 12 e 13 – Mobiliários. 

 

7. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

De acordo com as visitas de campo, 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 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 para garantir que 

suas propriedades de resistência e flexibilidade não se alterem e que as pragas 

típicas desta planta não a deteriorem; além disso as máquinas desenvolvidas e 

que estão em desenvolvimento para moldar este material, garantem grande 

inovação por facilitar sua produção em larga escala, obter um melhor 

acabamento e aumentar as opções para aplicar o bambu, como: 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, como mostram as imagens obtidas nas 

visitas de campo. 

A seguir há uma comparação com imagem já apresentada nesta 

pesquisa e com a utilização do bambu em suas primeiras formas de 

construções, mostrando a evolução da utilização do bambu nas Arquitetura. 
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Figura 14                                                         Figura 15 

 

Figura 14 – Pau-a-Pique 

Figura 15 – Cobertura do Centro de Cultura Max Feffer, projetada por Leiko 

Motomura. 

  

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante lembrar que a maior contribuição das pessoas em optar pelo 

bambu, na arquitetura, é a minimização do impacto construtivo no meio ambiente, 

e desta forma, estimular uma cultura que ao longo do tempo se perdeu, a de 

preservar o “maior patrimônio da humanidade”, o planeta. 
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