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RESUMO 
Na busca por sistemas construtivos que sejam alinhados com as questões de preservação do meio 
ambiente e baixo consumo energético, os sistemas construtivos não convencionais veem se 
destacando no atual cenário e dentre eles, o sistema construtivo com a utilização do bambu tem 
importante destaque. Mesmo com todos os predicados ambientais e sendo sua aplicação uma técnica 
vernácula, a falta de aceitação cultural pelos países acidentais,  faz com que esse método na 
construção civil fique desprezado para novas descobertas na arquitetura, a  forma com que a 
tecnologia se avança, nos ajuda a melhorar a forma do mesmo, nos possibilitando a qualidade dos 
métodos construtivos. Pode se afirmar através de pesquisas bibliográficas que o bambu é um material 
de aproveitamento e de grandes possibilidades em diferentes uso dentro do mundo da construção. 
Essa pesquisa, refere-se a busca de conhecimento sobre o uso do bambu, podendo expor seu 
método tradicional e contemporâneo, e suas aplicações junto a outros materiais, devido suas inúmeras 
formas de cortes e conexões. Mostrar que o bambu pode ser um material viável ao uso e com 
adequação a arquitetura de uma forma criativa e leve. 

 
Palavra-chave: Bambu na Construção Civil; Métodos Construtivos; Sistema Não Convencional. 

 
 

 
ABSTRACT 

In the search for building systems that are aligned with the issues of environmental preservation and 
low energy consumption, unconventional building systems have been standing out in the current 
scenario and among them, the building system with the use of bamboo has an important prominence. 
Even with all the environmental predicates and its application being a vernacular technique, the lack 
of cultural acceptance by accidental countries makes this method in civil construction neglected for 
new discoveries in architecture, the way in which technology advances helps us to improve the shape 
of it, enabling us the quality of construction methods. It can be stated through bibliographical research 
that bamboo is a material that can be used and has great possibilities for different uses within the 
construction world. This research, refers to the search for knowledge about the use of bamboo, being 
able to expose its traditional and contemporary method, and its applications with other materials, due 
to its numerous forms of cuts and connections. Show that bamboo can be a viable material to use and 
adapt to architecture in a creative and light way. 

Keywords: Bamboo in Civil Construction; Construction Methods; Unconventional System 
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INTRODUÇÃO 
Pelo mundo todo, a grande utilização de materiais para a construção civil é o 

que nos torna um grande consumidor de recursos naturais e energia, o aumento da 

procura por madeiras tem sido um grande problema ao meio ambiente, pois a 

necessidade das espécies de eucalipto e pinus faz com que o plantio seja consumida 

antes mesmo do prazo de sua idade ideal, acarretando um corte desregulado dessa 

madeira nativa, ocasionando um problema ao ambiente e a todos os seres que nela 

habita. Outra grande consumidora de energia são as indústrias que fabricam os 

materiais como concreto, tijolos e aço. Dutra e Ludwig (2019). 

Por esses grandes motivos existe a necessidade do uso de novos recursos 

para a substituição desses materiais, um dos recursos para esse problema, seria a 

exploração de novos materiais alternativos ou não convencionais, como o bambu 

que é um material pouco usado no brasil, mais com grande reconhecimento em 

outros países como: Colombia e China, afirma Miranda (2003). 

De acordo com Pereira (2012), o bambu é uma planta que faz parte da família 

das gramíneas, mas por muitas pessoas ela é confundida com as árvores por serem 

constituídos por uma parte aérea e outra subterrânea. A parte aérea é normalmente 

oco, que é chamado de colmo, e a parte subterrânea é constituída de rizoma e raízes. 

O mesmo autor ainda cita pesquisas em que afirma que o bambu além de ser um 

material não poluente, tem sua forma tubular, longa, resistente, flexível e uma 

aceleração considerável ao crescimento. 

Ao longo dos anos, Lopez (1981) afirma que o bambu é utilizado por muitas 

décadas pelas indígenas para fabricação de casas, utensílios e artesanatos, por esse 

motivo existe uma discriminação quanto ao ver arquitetônico do mesmo, com isso 

esse trabalho tem o objetivo de apresentar o conhecimento de técnicas para a 

utilização desse material não convencional, a melhor forma de combinação para com 

outros materiais convencionais, tanto para a substituição integral ou parcial, e uma 

ampla visão arquitetônica em edificações futuras. 
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METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas por meio de 

livros, artigos científico, teses e dissertações e sites especializados que investigam 

sobre a utilização da espécie vegetal bambu aplicada na construção civil. 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
O bambu é um material de inúmeras características, uma delas é a 

possibilidade de junção com outros materiais, podendo afirmar que existe uma maior 

resistência quanto ao aço. Segundo Miranda (2003), a relação entre bambu e 

concreto é uma das técnicas mais testadas e utilizadas, pois essa dupla desempenha 

um ótima resistência a tração e compreensão, utilizadas na maioria das vezes na 

fabricação de lajes, conforme indica a figura 1, assim diminuindo o peço das peças, 

pois o bambu tem sua estrutura leve. Outra relação de junção dos materiais é na 

técnica com argila, conhecida como pau-a-pique, citado mais à frente, no método de 

bahareque. Porém como qualquer outro material extraído da natureza, necessita de 

cuidados, um tratamento adequado antes da utilização. Este tratamento inicia após 

o corte do caule, com o objetivo de torná-los menos vulneráveis, pois segundo Plank 

(1977), o maior ataque por insetos xilófagos e fungos é causado pela grande 

quantidade de amido e umidade dos caules e esses cuidados devem ser mantidos 

após a utilização do material, em edificações por exemplo, existe a necessidade de 

manutenção, para evitar desgastes do mesmo. 

Esse material não convencional pode ser aplicado em várias partes de uma 

edificação, nas estruturas e coberturas, como mencionadas durante a pesquisa, 

vedações, mobiliários, entre outros. Andrade (2013), cita que o bambu é usado com 

grande frequência para a fabricação de andaimes, (figura 02) e cavaletes, em 

edificações de dois ou até mais pavimentos e também usado como revestimento, 

tendo um potencial estético agradável, como indica a figura 3. 
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Figura nº 1: Laje de bambu e concreto 
 

 
Fonte Miranda (2003), acesso em setembro de 2021. 

 
 

Figura nº 02: Andaime de bambu. 
 

Fonte: https://elements.envato.com/pt-br / acesso em Setembro de 2021. 
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Figura nº 03: Piso de bambu. 
 

Fonte: https://pxhere.com / acesso em Setembro de 2021. 

 
 

Para uma classificação de método construtivo com bambu é importante 

estudar como construir e utilizar o material, diferente de análise de tipo de edificação. 

Para determinar a melhor forma de manuseio do material, classificamos em método 

vernacular ou tradicional e contemporânea. (Padovan, 2010). 

Padovan (2010), retrata em seus estudos que uma edificação quando é feita sem 

intervenção de engenheiros ou arquitetos e com a utilização de materiais e recursos 

do próprio ambiente, classifica-se como sistema tradicional, assim, obtendo carácter 

local e regional, tendo a utilização de forma simples e com ferramentas de fácil 

acesso, como por exemplo a técnica de bahareque. 

O mesmo autor ainda cita que no Brasil, as construções tradicionais com bambu são 

conhecido como símbolo de miséria, construções para os pobres, pela forte 

utilização na índia junto a técnica de pau a pique. Um material discriminado tanto 

pelos profissionais da construção civil, quanto ao leigos. 
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Técnica de Bahareque. 

 
A técnica bahareque segundo López(1981), é uma técnica de utilização do bambu 

para criar um sistema estrutural de paredes. Essa estrutura é formada por colmos de 

bambu na vertical, se que fixam comprimentos de bambu planificados nas duas 

extremidades como apresenta a figura 4. Quando colocando na horizontal deve ser 

com o lado liso para o interior da parede e a fixação deve ser feita com parafusos de 

até 8 centímetros de distância, ligados com arame galvanizado. 

 

 
Figura nº 4: Técnica de Bahareque 

 

 
Fonte:www.archdaily.com/ acesso em setembro de 2021. 

 
 

As paredes de Bahareque são formadas por tiras ou entrelinhas de bambus 

entrelaçados ou amarrados a bambus roliços de pequenas dimensões, posicionados 

na vertical ou na horizontal, podendo obter um reboco com a técnica de pau-a- pique, 

conforme mostra a imagem 5. (Priscila L. D.; Adriana C. e Pereira). 

http://www.archdaily.com/
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Figura nº 5: Construção com a utilização do sistema Bahareque, 

revestida com a técnica de pau - a – pique. 

 

Fonte:www.guaduabamboo.com, acesso em Setembro de 2021. 

 
 

É importante ressaltar que existe uma necessidade de proteger o bambu 

contra a umidade do solo e a água da chuva, por tanto, Dutra e Ludwig (2019) cita 

que, para qualquer tipo de edificação é necessário que a fundação seja feita 

diretamente com outros materiais, como o concreto, assim elevando a construção 

acima do nível do solo, como representa a figura 6. 

 
 

Figura nº 6: Fundação de concreto ligada a estrutura de bambu. 
 

Fonte: Dutra e Ludwig (2019), acesso em Setembro de 2021. 

http://www.guaduabamboo.com/
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Cortes e Conexões utilizados no Método Tradicional 

 
De acordo com Padovan (2010), no método tradicional os colmos são trabalhados 

inteiros, sendo base na maioria das construções, apenas com entalhes e de 

conexões que seja conhecido e aceito pelos construtores, como apresenta a figura 

7. 

 
 

Figura nº 7: Cortes e Conexões no bambu 
 

 

 
 
 

 

 
Fonte: Marçal (2008), acesso em Setembro de 2021. 

 
 

A) Corte Reto. Perpendicular ao eixo 

 
B) Corte a boca de peixe. Côncava de corte ao longo do eixo do bambu 

 
C) Pico de Flauta. Usado para conectar bambu que chega a diferentes ângulos de 

0° e 90°, pode também ser o corte boca de peixe inclinada ou dois cortes. 

D) Com orelhas 
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E) Exemplos de Aplicações 

 
Ainda de acordo com Padovan (2010), As conexões tradicionais baseiam-se em 

encaixes de amarração com cordas (figura A), perfuração para passagem de 

amarração, pino de bambu e cavilhas para travamento (figura B). 

A) Ligações muito utilizado, mas pouco eficiente por não possuírem rigidez 

 
B) Sobreposição dos colmos, usinados de forma côncava. 

 
Figura nº A: Amarração com cordas 

 
 

 
 
 

 
Figura nº B: Sobreposição de colmos 

 

 
Fonte: Marçal (2008), acesso em Setembro de 2021. 
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Método Contemporâneo 

 
O método contemporâneo é baseado nos métodos tradicionais com materiais 

e técnicas atualizadas através de cálculos e estudos científicos. Por exemplo os 

colmos de bambu são utilizados inteiros, como no método tradicional, mas com 

acréscimos de tratamentos, secagem e armazenamento aprovados, aumentando a 

vida útil do material, além de maquinas modernas que padronizam as peças, assim 

melhorando a qualidade das edificações. (Padovan,2010). 

Os materiais tradicionais mais usados no método contemporâneo são os 

colmos de bambu inteiros como citado a cima, porém com mais resistência a tração 

e a compreensão, através de aplicação de argamassa nos nós e internós. As ripas 

de bambu também ganharam tecnologias que as padronizaram, assim podendo ser 

utilizadas para diferentes usos, como mostra a figura 8. 

Conexões Contemporânea 

 
a) Chapas Metálicas. Maior resistência e flexibilidade, fixados aos colmos com 

parafusos e porcas, podendo obter enchimentos com argamassa 

b) Conexões por abraçadeiras metálicas. São posicionadas abraçadeiras de aço 

com parafuso integral em torno das seções de bambu. 

c) Peças parafusadas. Fixadas por parafusos evitando fissuras e cisalhamento das 

peças. 
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Figura nº 8: Conexões Contemporânea 
 

 
 
 
 

d) Ligação Simón Vélez (figura 9) é a utilização do bambu como material 

construtivo na construção civil, foi impulsionada por Símon Velez, tendo grandes 

estruturas na Colômbia. Sua proposta de ligação é feita por infecção de concreto nos 

entrenós somente nos segmentos que serão parafusados, (Barbosa, 1997). 

A ligação Velez equivale na abertura de um orifício na parede superior do 

colmo parafusando, onde é injetado concreto em toda a estrutura (Hidalgo, 1974). 

Essa é uma ligação de excelente desempenho, citado por vários pesquisadores. 
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Figura nº 9: Conexão Simón Vélez 
 

 

 

 
Fonte: Marçal (2008), acesso em Setembro de 2021. 

 
 
 

O bambu tem fácil manejo e rápido crescimento, processo fabril simples, alta 

resistência física, pode ser utilizado em várias partes/elementos da edificação e em 

conjunto com outras técnicas e materiais. 
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O bambu, por suas qualidades de manejo e facilidade na manipulação 

industrial, apresenta inúmeras possibilidades de utilização no campo da construção 

civil, podendos ser aplicado nos mais diversos espectros de uma edificação, como 

podemos observar nas figuras 10,11,12 e 13, indo desde inúmeras aplicações nas 

estruturas, supra estruturas, coberturas, painéis vedações, esquadrias, pisos e 

mobiliário. 

Figura nº 10: Fachada em bambu 
 

 
Fonte: www.lamboo.us/gallery, acesso em Setembro de 2021. 

 
Figura nº 11: Edifício em Bambu - Filipinas 

 

Fonte: www.lamboo.us/gallery, acesso em Setembro de 2021 

  

http://www.lamboo.us/gallery
http://www.lamboo.us/gallery
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Figura nº 12: Estrutura em bambu. 

 

 

 
Fonte: www.lamboo.us/gallery, acesso em Setembro de 2021 

http://www.lamboo.us/gallery
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Figura nº 13: Albergue ecológico - Bahia 
 

 

Fonte: www.lamboo.us/gallery, acesso em Setembro de 2021 

 
 
 
 

 
CONCLUSÃO 

Ao longo das pesquisas feitas para construção desse trabalho, pode se observar 

que as formas de conexões do bambu continuam sendo as mesmas de décadas 

passadas - conexões tradicionais, não descartando a utilização da simplicidade, e a 

funcionalidade, apenas com aperfeiçoamento e se orientando junto as tecnologias 

atuais, assim obtendo leveza estrutural, facilidade de montagem, entre outros. Com 

estudos mais abrangentes e com experiências realizadas, pode se dizer que o 

bambu possui um grande potencial para ser apenas um material alternativo. 

http://www.lamboo.us/gallery
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