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bambu como a madeira do futuro. Além disso, o bambu possui
propriedades físicas que o tornam um elemento singular, ao
mesmo tempo em que é forte, é flexível e leve. O bambu já é
bonito por natureza, o que faz dele um material quase pronto no
que se refere a acabamento. O benefício é que se gasta muito
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Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
“O bambu desempenha no mundo importantes funções estratégicas. Nas regiões tropicais e
subtropicais” (ALMEIDA, 2006).
“Essa matéria prima juntamente com outras fibras naturais proporciona às populações
pobres uma renda complementar, geração de emprego e, sobremaneira, identidade cultural”
(ALMEIDA, 2006).
Conforme Ribeiro (2005), as formas de uso do bambu são divididas em várias categorias:
agricultura; arquitetura; arte e cultura; culinária; artesanato; móveis; papel; transporte;
medicina; combustão e bioenergia.
“Isso demonstra o potencial da planta, podendo ser substituto ou complemento de inúmeros
bens de consumo, que por características próprias possam não ser renováveis ou ainda que
tenham um custo social e ambiental elevados para sua exploração” (SOUZA, 2010).
“Apesar da utilização do bambu remontar a milênios, essa valiosa matéria prima não tem
recebido o devido destaque nos meios científicos” (AZZINI; BERALDO, 2004).
“Esta planta é uma das matérias primas mais importantes em alguns países em
desenvolvimento como Índia e China. Na China tem uma produtividade de varas de bambu
de 35 t//ano” (AZZINI; BERALDO, 2004).
“A beleza do bambu ao natural ou processado, tem aumentado muito a procura por esse
material, especialmente para uso em arquitetura e construção. É considerado um material
de excelente qualidade devido suas características estruturais” (RIBAS, [200-?]).
“Em relação à resistência/peso é mais vantajosa que a madeira, apresentando maior flexão
do que a maioria dos materiais” (RIBAS, [200-?]).
“O bambu pode ser a matéria-prima de todas as partes de uma casa, inclusive, nos projetos
populares, ficando até 50% mais barata do que as convencionais” (RIBAS, [200-?]).
“Uma casa feita de bambu traz diversos benefícios ambientais, agregando alto valor
tecnológico e em relação às construções populares construídas hoje em dia apresenta um
padrão de qualidade bem superior” (RIBAS, [200-?]).
“O bambu é considerado um excelente isolante térmico e acústico. Mas, recentemente,
temos no Brasil o “bambucreto”, uma mistura de concreto e bambu usado em construções,
tubos, pisos de alto padrão e resistência” (RIBAS, [200-?].
“O bambu também é utilizado como combustível e papel. Estudos recentes apontam que o
álcool etanol pode ser retirado do bambu e que o carvão de bambu é de excelente
qualidade” (RIBAS, [200-?]).
“O rápido crescimento da planta permite equilibrar a emissão e a absorção do gás
carbônico, considerada melhor que o eucalipto e com a vantagem de crescer após o corte
sem precisar de replantio” (RIBAS, [200-?]).
“O papel de bambu tem a mesma qualidade que o papel de madeira, oferecendo seis vezes
mais celulose que o pinheiro” (RIBAS, [200-?]).
2 OBJETIVO
O objetivo desse dossiê é apresentar o cultivo do bambu, características, plantio, as
técnicas de plantação e o tratamento para o controle de pragas e doenças, bem como a
utilização do mesmo para a fabricação de móveis através de técnicas de encaixes, formas
de fixação, e amarrações.

3

2012 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT

Móveis com bambu - técnicas de plantio e técnicas para fazer móveis

3 CULTIVO DE BAMBU
De acordo com Faria ([200-?]), bambu é o nome que se dá às plantas da subfamília
Bambusoideae, da família das gramíneas (Poaceae ou Gramineae). Essa subfamília se
subdivide em duas tribos:
1) Bambuseae, os bambus chamados de lenhosos.
2) Olyrae, os bambus chamados herbáceos.
Existem de 1,2 mil a 1,5 mil espécies nativas de bambu, cultivado em praticamente todo o
mundo (MATIAS, 2011).
“No Brasil, onde brota a maior diversidade de bambus das Américas, existem centenas de
espécies nativas, contudo, pouco conhecidas e aproveitadas pelos brasileiros” (MATHIAS,
2011).
As espécies mais comuns no Brasil são listadas a seguir pelo site (BAMCRUS, [200-?]):
 Bambu-verde (Bambusa vulgaris)
 Bambu-imperial (Bambusa vulgaris variedade vittata)
 Bambu-comum (Bambusa tuldoides)
 Bambu-gigante ou Bambu-balde (Dendrocalamus giganteus)
 Bambu-chinês (Phyllostachys) (BAMCRUS, [200-?])
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Figura 1: (A) Bambusa vulgaris; bambusa vulgaris variedade vittata;(B) bambusa tuldoides;
(C) dendrocalamus giganteu;(D) Phyllostachys
Fonte: (WIKIPÉDIA, 2012; BELVEDERE PLANTAS [200-?]; EM BAMBU [200-?]; KEW RAYOL
BOTANIC GARDENS [200-?]; TÁBULA POLÍTICA, 2011).

“Essas espécies são de origem asiática, são chamadas de exóticas e foram trazidas para o
Brasil por imigrantes portugueses” (BAMCRUS, [200-?]).
Segundo o site BAMCRUS ([200-?]), no Brasil, existem uma boa adaptação, expandindo por
quase todo território nacional, com maior incidência nos Estados do Acre, Minas Gerais, São
Paulo e Rio de Janeiro.
www.respostatecnica.org.br
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“As espécies nativas de bambu no Brasil em sua maioria ornamentais. O país apresenta um
grande número de áreas de florestas naturais de bambu” (BAMCRUS ([200-?]).
“No Brasil a espécie de Dendrocalamus giganteus maduros pode chegar de 70 a 80 t/ano,
sendo esta produção anual positiva comparada com outras culturas” (PEREIRA &
GARBINO, 2003 apud FARIA, [200-?]).
4 CARACTERÍSTICAS DO BAMBU
“Seu colmo é considerado como uma planta lenhosa, monocotiledônea pertencente às
angiospermas. Tal como as árvores, o bambu é constituído por uma parte aérea e outra
subterrânea (FIG.2)” (PEREIRA, 2001).
“A parte aérea (tronco ou caule das árvores) é denominada de colmo no bambu, sendo
normalmente oco. A parte subterrânea é constituída de rizoma e raízes”. (PEREIRA, 2001).
“Os colmos se caracterizam por ter uma forma cilíndrica, é por apresentar uma seqüência de
entrenós (internos), ocos separados transversalmente uns dos outros por diafragmas que
aparecem extremamente como nós, de onde saem os ramos de folha” (PEREIRA, 2011).
“Estes diafragmas é que fornecem maior rigidez, flexibilidade e resistência aos colmos”
(PEREIRA, 2011).

Figura 2: Seleção de um colmo de bambu e suas denominações.
Fonte: (PEREIRA, 2001)

5 PLANTIO
Abaixo, o site Bambu Carbono Zero ([200-?]) apresenta algumas condições para um bom
plantio de bambu:
 Adequação física do terreno
 Linhas de nível
 Estradas de acesso
 Adequação química do terreno: correção do solo e adubação inicial,
quando necessário
 Marcação de covas
 Coroamento
 Coveamento
 Plantio
 Colocação de palha
 Replantio, quando necessário
 Combate as formigas (BAMBU CARBONO ZERO [200-?])

5.1 Cova
A Universidade Federal de Santa Catarina (2002) informa que, para receber as mudas,
deve-se preparar previamente as covas. Em geral, são suficientes covas de 40 x 40 cm.
5
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“O ideal é que as covas contenham no fundo, uma camada de 5 cm de esterco orgânico
curtido, que deverá ser coberto com uma camada de terra retirada anteriormente do mesmo
buraco” (UFSC, 2002).
Segundo UFSC (2002) dependendo da quantidade de areia no solo se deve cavar uma boa
porção, substituindo-o por uma quantidade de areia limpa, de espessura mediana, de modo
que quando for misturado na cova contenha partes iguais de terra e areia.
“O solo deverá ser nivelado e calcado tanto quanto possível, a fim de endurecê-lo, após a
colocação da muda, o que irá fixar melhor no terreno” (UFSC, 2002).
5.2 Espaçamento

“O espaçamento ideal vai depender do tipo de bambu, pois existem várias espécies e são
diferentes no tamanho” (UFSC, 2002).
“Para espécies de grande porte, como os Dendrocalamus giganteus, que chegam a atingir
cerca de 16 metros, o espaçamento mais adequado é de 10 m x 5 m” (UFSC, 2002).
“Para as espécies de porte menor - Phyllostachys, que têm comprimento de cerca de 5
metros, o espaçamento poderá ser de 5 m x 3 m” (UFSC, 2002).
Para implantar a cultura visando produzir celulose para papel, o indicado é o
espaçamento com maior densidade, observando-se a medida de 1 m x 1 m,
ou 2 m x 2 m, entre as linhas contínuas, deixando-se um espaço a cada 16
metros para facilitar o manejo e o transporte (UFSC, 2002).

5.3 Clima
“O bambu é pouco exigente, em relação ao solo e ao clima, mas, desenvolve-se melhor em
solo arenoso e leve, de boa drenagem, profundo e de nível médio de fertilidade” (PEREIRA,
2011).
“É um vegetal muito sensível à geada, e seu crescimento pode ser afetado nesses
períodos, apresentando folhas queimadas, o que provoca a conseqüente morte dos brotos”
(UFSC, 2002).
“As chuvas, por sua vez, desempenham papel de grande relevância, pois um alto teor de
umidade é muito importante para o desenvolvimento da planta” (UFSC, 2002).
“Agrônomos e técnicos especializados, sugerem que o bambu seja plantado no período das
chuvas, isto é, de outubro a março (região sul), embora alguns sugiram que os meses mais
adequados sejam outubro e novembro” (UFSC, 2002).
O site UFSC (2002) ressalta que para as espécies de ramificações, é mais indicada para o
plantio a época seca, enquanto os períodos chuvosos, mais frescos, são recomendados
para as espécies formadoras de touceiras.
6 TÉCNICAS DE PLANTIO
“Existem algumas técnicas para plantar bambu. A utilização depende da quantidade de
recursos, transporte e tecnologia que se dispõe” (VASCONCELLOS, [200-?]).
“A forma mais utilizada é a propagação vegetativa. Pode ser realizada por separações de
colmos, separação de rizomas ou separação de galhos” (VASCONCELLOS, [200-?]).
“Nestes três tipos de propagação é muito importante observar se existem gemas intactas,
ainda não usadas pelo bambu. Elas são encontradas em bambus jovens, de até um ano”
(VASCONCELLOS, [200-?]).

www.respostatecnica.org.br
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6.1 Separação de colmos
“Esta técnica consiste em usar as gemas ainda dormentes (que não se transformaram em
galhos) nos colmos para transformá-las em novos rizomas. Funciona muito bem com
gêneros tropicais como Bambusa e Dendrocalamus” (VASCONCELLOS, [200-?]).
“O colmo deve ter até um ano de idade. Deve-se deixar os galhos principais que saem das
gemas dos nós do colmo, mas cortados acima dos seus primeiros nós” (VASCONCELLOS,
[200-?]).
Segundo Vasconcellos ([200-?]) existem quatro formas de separação de colmos:
1) “Pode-se usar um nó simples, ou seja, cortar antes e depois de um nó, enterrando
horizontalmente, com o galho apontando para cima (FIG.3)”.

Figura 3: Corte de colmo com nó simples
Fonte: (VASCONCELLOS, [200-?]).

2) “Pode também fazer a separação por colmos, com nós duplos, cortando antes de um
nó e depois do nó seguinte (FIG. 4)”.

Figura 4: Corte de colmo com dois nós
Fonte: (VASCONCELLOS, [200-?]).

3) “Pode-se fazer um furo, encher parcialmente a parte interna do entrenó de água, e
tapar com alguma bucha (algodão, pano). Depois enterrar com algum galho
orientado para cima (FIG. 5)”.
“Este método é mais seguro de funcionar do que o de nó simples”.

Figura5: Corte de colmo com dois nós
Fonte: (VASCONCELLOS, [200-?]).

4)

7

“Pode-se enterrar o colmo inteiro, esperando brotar, horizontalmente ou ligeiramente
inclinado. Após dar brotos, cortar os entrenós e transferir os brotos para o novo local
de plantação (FIG.6)”.
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Figura 6: Colmo inteiro inclinado
Fonte: (VASCONCELLOS, [200-?]).

6.2 Separação de rizomas
De acordo com Vasconcellos ([200-?]), a escolha dos rizomas é que seja de um ano de
idade no máximo.
“Para rizomas paquimorfos deve-se cortar no pescoço, onde liga ao rizoma antigo, e acima
do primeiro nó do seu jovem colmo (FIG.7)” (VASCONCELLOS, [200-?]).
“Depois plantar verticalmente, com o colmo para fora, ou horizontalmente, o rizoma a
poucos centímetros abaixo da terra (30-50 cm)” (VASCONCELLOS, [200-?]).

Figura 7: Corte de rizoma com colmo
Fonte: (VASCONCELLOS, [200-?]).

“Para rizomas leptomorfos sem colmos é necessário cortar um segmento com pelo menos
três nós com gemas não usadas. Planta-se horizontalmente, a cerca de 30 cm abaixo da
terra (FIG.8)” (VASCONCELLOS, [200-?]).

Figura 8: Corte de rizoma leptpmorfos
Fonte: (VASCONCELLOS, [200-?]).

6.3 Separação de galhos
Vasconcellos ([200-?]) informa que, em algumas espécies esta técnica funciona, e outras
não, informa ainda que é uma técnica ainda pouco estudada.
“A técnica consiste em cortar os galhos principais dos colmos e enterrá-los a cerca de 20 cm
na terra” (VASCONCELLOS, [200-?]).

www.respostatecnica.org.br

8

DOSSIÊ TÉCNICO

7 COLHEITA
“Para o corte dos colmos ou varas de bambu na touceira podem ser utilizadas ferramentas
manuais ou elétricas” (SILKE & ANDREATTA, [200-?]).
“As manuais mais utilizadas são: o facão, o machado e a cegueta. Para os bambus
gigantes, geralmente são utilizadas motosserras” (SILKE & ANDREATTA, [200-?]).
“A coleta ou corte dos colmos deve ser feita de preferência nos meses em que a umidade do
ar é baixa, ou seja, nos meses sem “R” (maio, junho, julho, agosto), para que os colmos
trinquem menos” (SILKE & ANDREATTA, [200-?]).
“Os bambus quando verdes, perdem muita água ao serem retirados da touceira, podendo
murchar e, portanto, perder resistência. Isso impede seu uso estrutural” (SILKE &
ANDREATTA, [200-?]).
“Quando o colmo apresenta liquens e fungos em sua superfície, é sinal de que está pronto
para ser cortado” (SILKE & ANDREATTA, [200-?]).
“Na touceira de bambu, que geralmente se apresenta de forma circular, os bambus centrais
são mais velhos e, portanto, mais resistentes” (SILKE & ANDREATTA, [200-?]).
“Os bambus jovens apresentam folhas caulinares (popularmente conhecidas como “fraldas”)
e manchas esbranquiçadas em sua superfície (uma espécie de cera)” (SILKE &
ANDREATTA, [200-?]).
As folhas ao redor da touceira e as folhas caulinares são parâmetros de
diferenciação entre as espécies. As folhas e galhos ao redor da touceira
servem como esponja, recebendo a água do ambiente e liberando mais
lentamente e de forma constante para os colmos (SILKE & ANDREATTA,

[200-?]).
“Quando identificados colmos podres na touceira, como os amarelados, é necessário que
esses sejam retirados para que não haja contaminação dos outros colmos e da touceira
inteira” (SILKE & ANDREATTA, [200-?]).
Para o corte e a colheita dos colmos, então, deve-se abrir um caminho para
se atingir o centro da touceira. O corte do colmo deve acontecer o mais
próximo do solo possível, acima do primeiro nó de preferência, para evitar o
apodrecimento do rizoma (SILKE & ANDREATTA, [200-?]).

“É necessário também que o corte seja rente ao nó, de forma que não sejam formados
“copinhos” que possam acumular água, pois isso pode fazer com que a raiz apodreça e,
junto com ela, a touceira inteira também (FIG.9)” (SILKE & ANDREATTA, [200-?]).
“Os pequenos galhos agarrados ao colmo devem ser retirados de baixo para cima, ou seja,
na direção de seu nascimento” (SILKE & ANDREATTA, [200-?]).

Figura 9: O “copo” de bambu deixado após o corte do colmo; corte das varas serrar as sobras e não
deixar que os copos acumulem água
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)
9
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8 SECAGEM E TRATAMENTO DO BAMBU
8.1 Curado na mata
“O colmo de bambu é cortado, e não é retirado do local. Ainda com os galhos e apoiado nos
colmos vizinhos, sua base é colocada em cima de uma pedra ou pedaço de madeira, para
evitar contato com a umidade do solo (FIG.10)” (VASCONCELLOS, 2004).
“Seca-se entre 3 e 4 dias. Assim o colmo vai transpirar a água contida dentro de suas
paredes através das folhas. Após esse período, os galhos são retirados e o colmo é levado
para o local do tratamento” (VASCONCELLOS, 2004).

FIGURA 10: Colmo cortado e secando na própria moita
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)

8.2 Difusão por encharcamento vertical
“É necessário cortar as peças, estipuladas para cada móvel, com tamanho maior que o
tamanho final delas (FIG.11)” (VASCONCELLOS, 2004).
“Perfuram-se os nós (diafragmas) de cada peça, com a ajuda de uma barra de ferro
comprida, menos o último nó. Este último nó servirá como fundo tampado da peça”
(VASCONCELLOS, 2004).
“Após a perfuração, derrama-se a solução preservativa dentro de cada peça, enchendo por
inteiro” (VASCONCELLOS, 2004).
No decorrer de 12 dias, passa-se a solução em cada peça que entrou nas
paredes internas do bambu, deixar a solução agir por mais 3 dias. No
décimo quinto dia o último nó é rompido e deixa-se a solução escorrer por
um filtro para dentro de um recipiente (VASCONCELLOS, 2004).

“Esta solução poderá ser reutilizada algumas vezes, desde que se meça a quantidade de
boro na solução” (VASCONCELLOS, 2004).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 11: Perfurando os entrenós e peça de colmo preenchida com solução preservativa
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)

8.3 Solução preventiva
“Existem muitas soluções inseticidas e fungicidas, com graus de toxicidade que variam
desde os inofensivos ao ambiente até os mais danosos e poluentes” (VASCONCELLOS,
2004).
“Os sais de boro são muito utilizados na agricultura como fertilizante, pois as plantas
necessitam do elemento Boro para crescerem bem. Estes sais também podem atuar como
inseticidas se aplicados ao bambu” (VASCONCELLOS, 2004).
“A mistura sugerida consiste de 200 gramas de octaborato para 800 mililitros de água, o que
gera uma solução a 20%” (VASCONCELLOS, 2004).
9 DOENÇAS ENCONTRADAS NO BAMBU
“Um total de 440 fungos, dois vírus, um fitoplasma e uma bactéria têm sido reportados por
estar associado a doenças ocasionadas por estes organismos” (CBTC, 2007 apud SOUZA,
2010).
“No entanto, somente poucas doenças foram identificadas como graves, afetando
comercialmente a produção de colmos” (CBTC, 2007 apud SOUZA, 2010).
“Todos os bambus vivos (verdes) ou caídos são susceptíveis ao ataque de fungos e insetos.
Geralmente, os microorganismos e insetos que atacamos bambus vivos são diferentes
daqueles que atacam colmos secos” (LÓPEZ, 2003)
9.1 Fungos
“No Brasil, a espécie Bambusa vulgaris é atacada por uma doença causada pela Tomentella
bambusina, em que os sintomas são: amarelecimento dos colmos, queda dos ramos e
murchamento de toda a planta” (LÓPEZ, 2003).
“Os brotos novos sentem mais, vindo a secar completamente. Os rizomas são afetados, o
córtex apodrece por completo e somente o cilindro permanece parcialmente intacto”
(LÓPEZ, 2003).
10 CONTROLE DE PRAGAS ENCONTRADAS NO BAMBU
“Os bambus são sujeitos a danos por várias espécies de insetos fitófagos. O ataque destes
insetos reduz o vigor da planta e a produtividade das moitas” (CBTC, 2007 apud SOUZA,
2010).
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“Um grande número de insetos, que tem seu aparelho bucal modificado, alimenta-se de
seiva, folhas, ramo, colmos, brotos, raízes e rizomas” (CBTC, 2007 apud SOUZA, 2010).
Segundo CBTC (2007) apud Souza (2010), os resultados são desfolha, murcha de brotos e
ramos e até mesmo morte do colmo, podendo destruir o bambu de quatro maneiras como:





Removendo a seiva da planta
Ocasionando dano mecânico pela deposição de ovos
Injetando componentes tóxicos dentro da planta e
Transmitindo doenças (CBTC, 2007 apud SOUZA, 2010)

10.1 BROCA-DO-BAMBU (RHINASTUS LATISTERMUS)
“Consiste basicamente na remoção manual das pragas adultas localizadas nos caules das
plantas e simultaneamente à destruição das larvas novas, que geralmente aparecem nos
gomos furados (FIG. 12)” (PLANTA SONYA, 2013)
10.1.1 Controle cultural
“O trabalho de remoção manual requer boa observação para prevenir que algum inseto
passe despercebido, acarretando a reincidência da praga” (PLANTA SONYA, 2013).
“Recomenda-se que o terreno seja delimitado por partes, o que, além de facilitar o trabalho,
agiliza facilmente qual a área a ser vasculhada, evitando que alguns setores deixem de ser
higienizados” (PLANTA SONYA, 2013).
10.1.2 Controle químico
“É recomendável a orientação prévia de um técnico especializado, para evitar intoxicação”
(PLANTA SONYA, 2013).
“O controle da broca-do-bambua é a partir da solução química Lorsban, concentrado
emulsionável a 48% (usar 1 ml por litro de água) (PLANTA SONYA, 2013).

Figura 12: Broca-do-bambu (Rhinastus latistermus)
Fonte: (SANTOS 1986)

10.2 CARUNCHU-DO- BAMBU (DINODERUS MINUTUS)
“É considerada uma praga que ataca somente a planta cortada, inutilizando completamente
seus caules (FIG. 13)” (PLANTA SONYA, 2013).
10.2.1 Controle químico
“O controle é uma solução de óleo diesel misturada com inseticidas atualmente de uso
restrito pelo Receituário Agronômico, dada a sua toxidez” (PLANTA SONYA, 2013).
www.respostatecnica.org.br
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Figura 13: Caruncho-do-bambu (Dinoderus minutus)
Fonte: (LÓPES, 2003)

11 TÉCNICAS PARA CONSTRUIR MÓVES
Vasconcelos (2004) descreve abaixo uma construção de cama feita de bambu,
demonstrando as técnicas utilizadas nesse processo:
11.1 Seleção das peças
“As varas de bambu apresentam muitas diferenças entre si. Algumas estão rachadas parcial
ou totalmente, outras são muito tortas, ou estão sendo atacadas pelas brocas”
(VASCONCELLOS, 2004).
Vasconcellos (2004) ressalta ainda a importância de se selecionar adequadamente o
material que será utilizado nos móveis. Procurar sempre as varas sem rachaduras e/ou
marcas profundas na casca (FIG.14).
“O diâmetro e o comprimento são outros fatores limitantes na seleção das varas. Cada
móvel precisará de uma quantidade específica de peças cujos diâmetros e comprimentos
são previamente definidos” (VASCONCELLO, 2004).

Figura 14: Seleção das peças de bambu
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)

11.2 Corte dos galhos
“Deve-se cortar os galhos que ainda não foram removidos. Para a remoção, utilizar um
facão ou arco de serra (FIG.15)” (VASCONCELLOS, 2004).
“O galho sempre cresce para cima, e o sentido de corte correto é de baixo para cima, ou
seja, o bambu deve estar virado de cabeça para baixo, para a remoção do galho”
(VASCONCELLOS, 2004).
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Figura 15: Cortando dos galgos
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004).

11.3 Preparando tabiques


Passo 1 - Cortar um entrenó de bambu

“Escolher um entrenó com espessura de parede maior do que o diâmetro do tabique
desejado. Cortar o entrenó, sem os nós, com uma serra de arco ou um serrote, próximo aos
nós (FIG.16)” (VASCONCELLOS, 2004).

Figura 16: Demonstração de corte com serra e serrote
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004).



Passo 2 - Cortar as tiras

“Ajustar o facão para a metade do bambu, e utilizar um porrete para o facão deslizar pelas
fibras, depois corta diversas tiras de bambu com a espessura um pouco maior que o tabique
desejado (FIG.17)” (VASCONCELLOS, 2012).

Figura 17: Abrindo o entrenó em duas meias-canas; cortando as tiras
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)

www.respostatecnica.org.br
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Passo 3 - Aparando as tiras

“Com o canivete, as fibras são cortadas e o tabique vai tomando forma. O tabique deve ter
uma seção perfeitamente circular e de mesmo tamanho por toda a sua extensão (FIG.18)”
(VASCONCELLOS, 2004).
“O medidor de diâmetro se faz com um pequeno pedaço de madeira, e furos com o diâmetro
desejado (FIG.18)” (VASCONCELLOS, 2004).

Figura 18: Aparando e medindo os tabiques
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)

11.4 Preparando ripas


Passo 1 – Cortar um entrenó do bambu

“Repetir o mesmo processo feito anteriormente no passo 1 do subitem anterior (FIG.19)”
(VASCONCELLOS, 2004).

Figura 19: Abrindo em meia-cana
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)



Passo 2 – Cortar as ripas

“Deve-se abrir as meias-canas e cortar as ripas, que podem ter de 2 a 3 cm de largura
(FIG.20)” (VASCONCELLOS, 2004).
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Figura 20: Abrindo as ripas com o facão
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)

“Um método, mas rápido de separar as ripas é utilizando uma ferramenta conhecida como
“estrela”. Ajustar o centro da estrela no centro de pedaço do bambu (FIG.21)”
(VASCONCELLOS, 2004).

Figura 21: Abrindo as ripas com o ferramenta estrela
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)

“O movimento da batida deve ser feito em cima de algum objeto que proteja o piso. Primeiro,
a estrela deve ser ajustada e entrar alguns milímetros no bambu (coma ajuda de um
porrete)” (VASCONCELLOS, 2004).
“Levantar a estrela e o bambu pelas alças, e empurrar em conjunto, em direção ao piso sem
oferecer resistência com as mãos. Deixar o próprio peso e a gravidade fazerem o trabalho”
(VASCONCELLOS, 204).
“Quando se tentar bater segurando firme as alças até atingir o piso, o impacto será
transmitido de volta às mãos e ocasionará dor” (VASCONCELLOS, 2004).


Passo 3 – Aparando as tiras

“Com um canivete as fibras são cortadas e a ripa vai tomando forma. A ripa deve ter seus
cantos arredondados (FIG.22)” (VASCONCELLOS, 2004).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 22: Retirando o diafragma e aparelhando a ripa
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)

11.5 Encaixe interno simples tabicado
11.5.1 Com serra - copo e tico-tico


Passo 1 – Marcando a furação

“Primeiro identificar se o furo deve estar condicionado pelo eixo da broca ou limitado pela
parte superior do bambu, que será encaixado. Marcar o local do furo com um lápis (FIG.23)”
(VASCONCELOS, 2004)


Passo 2 – Furando

“Escolher uma serra - copo com diâmetro levemente menor que o diâmetro do bambu a ser
encaixado, e logo em seguida fazer o furo (FIG.23)” (VASCONCELLOS, 2004).

Figura 23: Demonstração de furando; marcando; ajustando e encaixando
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)



Passo 3 – Ajuste

“Para a posição final, posicionar o bambu a ser encaixado na boca do furo. Marcar com o
lápis os excessos, e em seguida retirar com a serra tico-tico” (VASCONCELLOS, 2004).
“Um bom encaixe deve ser justo, porém deve ter cuidado de não deixar o furo tão justo que
esmague o bambu a ser encaixado” (VASCONCELLOS, 2004).
11.5.2 Com furadeira, formão e grosa


Passo 1 - Marcando as furações

“Primeiro, identificar se este furo deve estar condicionado pelo eixo da broca ou limitado
pela parte superior do bambu, que será encaixado. Marcar com um lápis todo o perímetro do
bambu a ser encaixado (FIG.24)” (VASCONCELLOS, 2004).
17
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Figura 24: Fazendo o chanfro, marcando, furando e cortando com formão
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)



Passo 2 – Furando

“Fazer diversos furos por toda a volta interna do perímetro desenhado (FIG.25)”
(VASCONCELLOS, 2004).


Passo 3 – Cortando com o formão

“Com um formão e um porrete corte em volta do perímetro por entre os furos já feitos
(FIG.25)” (VASCONCELLOS, 2004)


Passo 4 – Ajuste

“Posicionar o bambu a ser encaixado na boca do furo. Identificar os excessos e retirar com a
grosa (FIG.25)” (VASCONCELLOS, 2004).

Figura 25: Demonstração de ajuste e encaixe
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)

11.6 Tabicagem dos encaixes


Passo 1 – 1ª Furação

“Com uma broca levemente menor que o tabique, furar o bambu externo através do bambu
interno (FIG.26)” (VASCONCELLOS, 2004).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 26: Demonstração encaixe e com pino
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)



Passo 2 – 1ªTabicagem

“Passar cola de madeira na ponta do tabique e espalhar. Posicionar o tabique com ponta na
entrada do furo e forçar para entrar usando um porrete de madeira” (VASCONCELLOS,
2004).
“Quando o tabique aparecer no outro lado verificar se está bem justo. Se não estiver, forçar
para entrar mais um pouco” (VASCONCELLOS, 2004).


Passo 3 – 2ª Furação

“Fazer um segundo furo, com cuidado, para não danificar o tabique já encaixado. Após isso,
repita o passo 2” (VASCONCELLOS, 2004)


Passo 4 – Corte do excesso

“Utilizando um formão e um porrete cortar o excesso do tabique, e a seguir passe um a lixa”
(VASCONCELLOS, 2004).
11.7 Tabicagem das ripas


Passo 1 – Furação

“Com uma broca levemente menor que o tabique, furar a ripa e a peça de bambu no qual a
ripa irá se apoiar. Não atravessar a peça de bambu, o tabique deve tocar a parte interna da
peça (FIG.27)” (VASCONCELLOS, 2004).

Figura 27: Tabicando as ripas
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)



Passo 2 – Tabicagem

“Passar cola de madeira na ponta do tabique e espalhar. Posicionar o tabique com ponta na
entrada do furo e forçar para entrar usando um porrete de madeira. Quando o tabique
chegar ao outro lado verificar se está bem justo” (VASCONCELLOS, 2004).
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“Se não estiver, forçar para entrar mais um pouco” (VASCONCELLOS, 2004).


Passo 3 – Corte do excesso

“Utilizando um formão e um porrete corte o excesso do tabique, e a seguir passar uma lixa”
(VASCONCELLOS, 2004).
11.8 Fabricação de capas


Passo 1 – Marcação

“Marcar uma linha reta longitudinal na peça. E logo em seguida, marcar a distância correta
entre as duas bocas” (VASCONCELLOS, 2004).


Passo 2 – Bocas

“Fazer o encaixe tipo boca de peixe, utilizando uma serra - copo ou formão (FIG.28)”
(VASCONCELLOS, 2004).

Figura 28: Encaixe da capa
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)



Passo 3 – Corte

“Corte o excesso de bambu com serra de arco ou formão. Utilize grosa para dar
acabamento nas “orelhas” da boca” (VASCONCELLOS, 2004).


Passo 4 – Abrindo a peça

“Cortar a peça longitudinalmente com uma faca. O corte será um pouco maior que a metade
do perímetro do bambu” (VASCONCELLOS, 2004).


Passo 5 – Ajuste

“Posicionar a capa por cima das ripas, e fazer o ajuste final com grosa ou formão”
(VASCONCELLOS, 2004).


Passo 6 – Tabicagem

“Utilizar dois tabiques (e cola), em cada ponta da capa, unindo com a travessa horizontal
superior do móvel. Os dois tabiques de uma mesma ponta deverão estar posicionados em
direções e ângulos diferentes para maximizar a fixação” (VASCONCELLOS, 2004).
11.9 Pés de borracha
“Usar borracha de 6 mm de espessura e compensado de madeira de 10 mm de espessura”
(VASCONCELLOS, 2004).

www.respostatecnica.org.br
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Passo 1 – Quebrando os diafragmas (se necessário)

“Se houver algum diafragma justamente na parte mais inferior do pé de bambu deve-se
quebrá-lo utilizando um formão curvo e um porrete (FIG.29)” (VASCONCELLOS, 2004).

Figura 29:Quebrando o diafragma
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)



Passo 2 – Marcando e cortando a madeira

“Envolver o pé de bambu com um pedaço de papel. Com um lápis marcar o diâmetro interno
do pé de bambu e cortar o papel na marcação (FIG.30)” (VASCONCELLOS, 2004).
“Utilizar o papel para marcar na madeira, e em seguida cortar a marcação da madeira com
uma serra tico-tico (FIG.30)” (VASCONCELLOS, 2004).

Figura 30: Marcando e cortando a madeira
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)



Passo 3 – Ajuste da madeira

“Colocar a peça de madeira no pé de bambu na posição final, e marcar os excessos com um
lápis. Utilizar uma lixadeira de bancada ou uma grosa para retirar o excesso da madeira”
(VASCONCELLOS, 2004).
“É muito importante a madeira entrar justa, porém sem forçar o pé de bambu a rachar
(FIG.31)” (VASCONCELLOS, 2004).
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Figura 31: Ajustando a madeira
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)



Passo 4 – Colando a madeira

“Fazer uma mistura de pó de bambu ou madeira com cola de madeira, e passar nas
bordas internas do pé de bambu. Posicionar a madeira e esperar secar pelo menos uma
hora (FIG.32)” (VASCONCELLOS, 2004).

Figura 32: Ajustando e colando a madeira
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)



Passo 5 – Marcando e cortando a borracha

“Envolver o pé de bambu com um pedaço de papel, com um lápis marcar o diâmetro externo
do pé de bambu. Logo em seguida cortar o papel na marcação, deixando um pouco de
sobra (FIG.33)” (VASCONCELLOS, 2004).
“Utilizar o papel para marcar na borracha, e em seguida cortar a marcação da borracha com
um estilete (FIG.33)” (VASCONCELLOS, 2004).

Figura 33: Marcando, cortando e colando a borracha
Fonte: (VASCONCELLOS, 2004)
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Passo 6 – Colando a borracha

“Passar uma fina camada de cola de sapateiro na madeira, no pé de bambu e na borracha
(na face com patível com o desenho da marcação). Espere secar 10 minutos, e junte a
borracha com o pé de bambu e a madeira” (VASCONCELLOS, 2004).
“Em seguida, retirar o excesso da borracha com ajuda de um estilete” (VASCONCELLOS,
2004).
11.10 Acabamento


Passo 1 – Lixas grossas

“Passar a lixa grossa, de numeração entre 80 e 150, fazendo movimentos na direção
longitudinal do bambu. Não se deve lixar na direção ao redor do bambu, pois isso irá criar
marcas indesejáveis na casca do bambu” (VASCONCELLOS, 2004).


Passo 2 – Limpeza

“Utilizando um pano ou chumaço de estopa proceda a uma limpeza completa do móvel”
(VASCONCELLOS, 2004).


Passo 3 – Superfície e acabamento

“Definir o tipo de acabamento ao móvel, fosco ou brilhante, claro ou escuro, utilizar um
pincel comum para cobrir todo o móvel com a substância” (VASCONCELLOS, 2004)
“No caso das ceras, usar chumaço de algodão ou pano. É recomendado fazer todo este
procedimento em local arejado e livre de poeira, cuidando para que a substância esteja bem
distribuída, sem acúmulos que prejudique a estética do móvel” (VASCONCELLOS, 2004).
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Conclusões e recomendações
O bambu tem inúmeras utilidades, podendo ser usado na construção de móveis, de
benfeitorias e dependências de uso rural, na fabricação de utensílios domésticos e de
decoração. Sua fibra é utilizada, ainda, para a confecção de tecidos (PORTAL DO
PLANALTO, 2011).
O bambu não é uma planta exótica, nem uma praga agrícola, como muitos pensam.
Centenas de espécies são nativas do solo brasileiro e bem conhecidas dos nossos
produtores rurais (PORTAL DO PLANALTO, 2011).
No Brasil, foi aprovada a LEI Nº 12.484, de 8 de setembro de 2011, que institui a Política
Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do Bambu e dá outras
providências.
A lei estabelece a política nacional de estímulo ao manejo sustentado e ao cultivo da
gramínea. Com isso, o bambu passa a ser tratado como produto agrícola, disponibilizando
linhas de crédito com taxas de juros e prazos de pagamento diferenciados.
Recomenda-se a leitura a da Cartilha de fabricação de móveis com bambu. Disponível em:
<http://www.permear.org.br/pastas/documentos/permacultor4/CartilhaMoveisINBAMBU.pdf>.
Acesso em: 22 jan. 2013.
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