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RESUMO 
 
 

Sustentabilidade na construção civil, o uso do bambu Um assunto muito abordado atualmente 
é a sustentabilidade, devido principalmente pela escassez de matéria prima. Levando este fato 
em consideração, foi-se necessário inovar em alguns métodos construtivos, com algo em 
abundância no Brasil, o bambu. Em diversos países esse material é empregado há anos na 
construção civil, porém apesar da vasta quantidade, o uso ainda é restrito em território 
brasileiro. Essa pesquisa tem como objetivo, mostrar uma nova forma de construção 
sustentável, solucionando assim alguns dos principais problemas atuais, tais como poluição, 
desmatamento e liberação de gases na atmosfera. Os bambus têm uma fração fibrosa 
estrutural que representa até 70% de sua massa, tal característica confere aos mesmos, 
elevada resistência mecânica à tração, compressão e flexão, o que os torna de grande 
interesse para a construção civil. Peças curtas de bambu podem suportar tensões superiores a 
50 MPa, superando até mesmo a resistência dos concretos convencionais. Seu módulo de 
elasticidade situa-se em torno de 20.000 MPa, cerca de 1/10 do valor alcançado pelo aço. 
Assim, o bambu apresenta rigidez suficiente para que possa ser utilizado em estruturas 
secundárias, na forma de treliças e vigas. Observa-se entre as vantagens do material sua 
leveza, resistência, flexibilidade e fácil transporte. Já entre suas desvantagens estão a falta de 
recursos e divulgação de técnicas para o plantio e utilização do mesmo, a falta de créditos 
oficiais para introdução de uma cultura de plantio em áreas degradadas, e, uma vez implantado 
o uso do bambu, ele precisa estar afastado do chão no mínimo 40 cm, sobre uma bolacha de 
barra chata e fina de ferro, aço, bronze ou sobre bailarinas para, assim, não ter contato com a 
umidade que sobe do solo. O bambu apresenta baixa durabilidade natural por causa da 
presença do amido, que atrai fungos. Para prolongar a vida útil do bambu, existem algumas 
técnicas, tais como idade para o corte e tratamento por imersão. Portanto, pode-se concluir 
com essa pesquisa, que o bambu é uma das melhores saídas sustentáveis para a construção 
civil, sendo de fácil acesso e custo reduzido, comparado as construções típicas no Brasil, 
sendo também uma maneira construtiva que evita o aumento da poluição, levando em 
consideração que cada tonelada de cimento fabricado emite 650 quilos de monóxido de 
carbono (CO) na atmosfera, já o bambu não produz nada. Espera-se então, que daqui alguns 
anos, construções de bambu sejam mais normalizadas e tenham maior apoio e abundância no 
mercado Civil. 


