
 

    CURSO DE DESIGN 
    E BIOCONSTRUÇÃO
          COM BAMBU 

EDITAL 

2º SEM. 2019



A Encaixe Soluções Alternativas, em 
parceria com o Quarteto São Jorge, 
tem prazer em convidá-lo para o 
Curso de Design e Construção com 

Bambu do 2º SEM. 2019!
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11 DATAS

módulo I

módulo II

módulo III

módulo IV

27 à 29  de Setembro

11 à 13 de Outubro

25 à 27 de Outubro

8 à 10 de Novembro
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 1 2DESCRITIVO

Os criadores da Encaixe acumularam ao longo dos últimos 
anos uma vasta experiência com bioconstrução, atuando 
em vivências de permacultura (ao redor do mundo) e 
ministrando aulas e palestras, e agora, devido ao grande 
sucesso dos nossos cursos de bioconstrução com técnicas 
em bambu de 2018, convidamos todos, profissionais, 
estudantes e interessados em fazer parte dessa experiência 
à participar desta construção coletiva.

Os cursos da Encaixe se destacam por integrar o aluno 
completamente no processo de design. Juntos, formamos 
uma equipe de pensadores/construtores. Idealizamos 
aquilo que iremos construir em exercícios teórico-práticos, 
complementados com atividades de design, avaliação 
de idéias e projetos em equipe. Nosso posicionamento 
como coordenadores do curso, é o de ouvir, discutir e 
implementar as suas idéias. 
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Neste curso, você irá aprender o “passo à passo” do 
processo criativo e as metodologias utilizadas nos 
mais renomados escritórios de design do mundo, 

para projetar com bambu. 

Nossos cursos, diferente de outros cursos de bioconstrução, 
não irá te pedir para implementar um design pronto, 
desenvolvido por nós mesmos, ele tem como objetivo 
te ENSINAR a pensar e executar a partir de uma técnica 
construtiva sustentável.

https://ciclovivo.com.br/arq-urb/arquitetura/por-que-o-bambu-materia-prima-do-fu
turo/?fbclid=IwAR23H3GrfL5boxupB4SjtEnsUcqdIQBEPAhd8dfSv61pz1H06Rfl3XXVd-0
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O bambu é uma alternativa sustentável à madeira. Essa 
gramínea milagrosa cresce rápido nos mais diversos climas 
e solos, capta uma grande quantidade de CO2 do ar, tem 
uma enorme resistência e flexibilidade, além de ter um 
transporte fácil por ser leve e compacta, por essas e outras 
propriedades destaca-se como uma nova alternativa para 
construir com responsabilidade ambiental. Para saber 
mais sobre os benefícios do bambu, acesse este link com 
um artigo da nossa autoria no site do CicloVivo:



A estética geral da ESTRUTURA DE VARANDA DE BAMBU 
será definida em um exercício de projeto com a equipe 
de alunos. Além disso, teremos experiências práticas, 
“colocando a mão na massa”, ao construir coletivamente, 
desde a fundação até o acabamento da estrutura. A Encaixe 
tem a especialidade em juntar os sistemas permaculturais 
à conceitos contemporâneos de design, somando charme 
ao conforto dos ambientes construídos a partir de conceitos   
sustentáveis. 

7

Na parte teórica deste curso, vamos estudar a história 
dessa planta, desde sua utilização no passado até as novas 
tendências de construção dentro do design mundial. 
Vamos explorar juntos técnicas de construção e com isso 
desenvolver o nosso projeto. Na parte prática do curso, 
iremos explorar diferentes formas de encaixe com as 
varas, colher o bambu, aprender técnicas de tratamento, 
construir a fundação da estrutura, realizar protótipos, 
discutir todos os processos de construção em equipe, 
além de explorar e fazer os acabamentos necessários.



Venha participar dessa emocionante vivência! Temos 
experiência em primeira mão com o material, o processo de 
design e construção e o maior prazer em compartilhar nosso 
conhecimento com vocês. A vivência do curso estimula uma 
troca de experiências entre os participantes, possibilitando 
tornar nossas vidas cada vez mais sustentáveis, gerando 
assim  uma equipe proativa, produtiva e resiliente.
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Este curso tem como objetivo construir, em equipe, 
uma VARANDA DE BAMBU, na área social da Ecocasa 
QUINTAAL. Esse espaço foi Idealizado pelos produtores 
Ana Paula Barros e Jotappe, cantor da banda 
Quarteto São Jorge. A casa ecológica conta com 
diversas técnicas de bioconstrução, incluindo taipa de 
pilão, tijolos de solocimento, terra ensacada, técnicas em 
bambu, saneamento ecológico, e foi projeta pela Encaixe 
sob medida para atender os anseios do casal! É um lugar 
destinado à cursos, festas e eventos - voltado para as artes 
e sustentabilidade, desde a concepção do espaço até a 
programação!  Será inaugurado no final de 2019 em São 

Roque, dentro da rota do vinho! 



• Local: São Roque - acesso pela Estrada do Vinho.

• Chegada:  Sexta-feira à noite, um dia antes do começo das 
aulas, ou se preferir sábado de manhã. (O jantar de sexta-feira 
não está incluso no pacote). **A Encaixe Soluções Alternativas 
começa as aulas pontualmente no horário estabelecido.

• Horário: Sábado e Domingo das 8h às 20h.

• Refeições: Todas as refeições (café da manhã, almoço, 
lanches e jantar) estão inclusas no pacote. Faremos 
um levantamento das suas preferências alimentares e 
acomodamos da melhor maneira possível todas as suas 
necessidades. 

• Acomodações:  Área de camping - Trazer barraca e 
equipamento. Há também a opção de pousadas próximas, 
ficando as reservas por conta do aluno. 

Todo material didático e prático estão inclusos no pacote.
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INFORMAÇÕES



13 CRONOGRAMA*

módulo I

27 à 29  de Setembro

Introdução às Técnicas de Projeto 
e  Bioconstrução com Bambu 
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ESCOLHA UM, DOIS, TRÊS MÓDULOS
OU O CURSO COMPLETO**

1 MÓDULO = 1 Fim de Semana 

**Daremos preferência de vagas para alunos que optarem pelo Curso Completo.
*A Encaixe fará adaptações necessárias no cronograma ao decorrer do curso.



módulo II

módulo III

módulo IV

11 à 13 de Outubro

25 à 27 de Outubro

8 à 10 de Novembro

Projeto e Técnicas Básicas de 
Bioconstrução com Bambu 

Técnicas Contemporâneas de 
Bioconstrução com Bambu 

Técnicas de Bioconstrução 
com Bambu e Acabamentos 
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CAFÉ DA MANHÃ

ALMOÇO

LANCHE

JANTAR

ATIVIDADE PRÁTICA:
FUNDAÇÃO 

ATIVIDADE PRÁTICA:
FUNDAÇÃO

OU HORA LIVRE (OPCIONAL)

ATIVIDADE CULTURAL

S, Atividade de reconhecimento e integração.

AULA: Introdução ao projeto com bambu.
Introdução ao projeto que iremos construir 
e palestra introdutória sobre técnicas de 
construção natural e arquitetura vernacular 
com ênfase especial na utilização do bambu.

ALONGAMENTO (OPCIONAL)

SÁ BA D O 28 .09
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módulo I



CAFÉ DA MANHÃ

ALMOÇO

LANCHE/REUNIÃO DE PROJETO

JANTAR

Iniciar o projeto de bambu - Atividade 
de maquete, banca e avaliação.

ATIVIDADE PRÁTICA:
FUNDAÇÃO cont.

OU HORA LIVRE (OPCIONAL)

ATIVIDADE CULTURAL

ATIVIDADE DE PESQUISA:
Iremos explorar os diferentes tipos de 
encaixe e conexões possíveis com o bambu. 
Iniciaremos com uma breve palestra sobre 
as técnicas permanentes e temporárias de 
estruturas, daremos exemplos de estruturas 

existentes de média-grande escala.

ALONGAMENTO (OPCIONAL)

D OMINGO 29 .09
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módulo I



CAFÉ DA MANHÃ

ALMOÇO

LANCHE

JANTAR

ATIVIDADE PRÁTICA:
PILARES 

ATIVIDADE PRÁTICA:
PILARES

OU HORA LIVRE (OPCIONAL)

ATIVIDADE CULTURAL

ATIVIDADE DE GESTÃO DE PROJETO:
Divisão de grupos de trabalho e tarefas.

Cronograma de Obra.
Lista de Materiais.
Custo e Operação.

Levantamento e Acompanhamento.
Organização e tabelas de etapas.

ALONGAMENTO (OPCIONAL)

SÁ BA D O 12.10
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módulo II



CAFÉ DA MANHÃ

ALMOÇO

LANCHE

JANTAR

ATIVIDADE PRÁTICA:
PILARES cont.

ATIVIDADE PRÁTICA:
PILARES cont.

OU HORA LIVRE (OPCIONAL)

ATIVIDADE CULTURAL

ATIVIDADE PRÁTICA:
Continuação da construção da base 
estrutural da varanda, instalação de 
pilares, organização do canteiro de obras, 
elaboração do projeto executivo, avaliação 
estrutural e levantamento da varanda as-

built.

ALONGAMENTO (OPCIONAL)

D O MINGO  13.10
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módulo II



CAFÉ DA MANHÃ

ALMOÇO

LANCHE

JANTAR

ATIVIDADE PRÁTICA:
TRAVAMENTO VERTICAL

ATIVIDADE PRÁTICA:
TRAVAMENTO VERTICAL

OU HORA LIVRE (OPCIONAL)

ATIVIDADE CULTURAL

ATIVIDADE TEÓRICA:
Construções contemporâneas de bambu, 

no que consiste o projeto executivo de 
arquitetura e design com bambu?

ALONGAMENTO (OPCIONAL)

SÁ BA D O 26.10
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módulo III



CAFÉ DA MANHÃ

ALMOÇO

LANCHE

JANTAR

ATIVIDADE PRÁTICA:
TRAVAMENTO VERTICAL cont.

ATIVIDADE PRÁTICA:
TRAVAMENTO VERTICAL cont.
OU HORA LIVRE (OPCIONAL)

ATIVIDADE CULTURAL

ATIVIDADE TEÓRICO-PRÁTICA:
Como funciona o sistema estrutural da 
varanda de bambu que projetamos e 
construimos? Avaliação da maquete do 
projeto em comparação com a estrutura 

sendo construída.

ALONGAMENTO (OPCIONAL)

D O MINGO  27.10
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módulo III



CAFÉ DA MANHÃ

ALMOÇO

LANCHE

JANTAR

ATIVIDADE PRÁTICA:
TRAVAMENTO HORIZONTAL

ATIVIDADE PRÁTICA:
TRAVAMENTO HORIZONTAL
OU HORA LIVRE (OPCIONAL)

ATIVIDADE CULTURAL

AULA:  Estética e Produto Final em Bambu.

Acabamentos e Objetivos da construção 
com bambu. Discussão sobre 
técnicas construtivas sustentáveis e 

implementação no contexto nacional.

ALONGAMENTO (OPCIONAL)

SÁ BA D O 09 .11
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módulo IV



CAFÉ DA MANHÃ

ALMOÇO

LANCHE

JANTAR

ATIVIDADE PRÁTICA:
PISO E ACABAMENTO

ATIVIDADE PRÁTICA:
Discussão sobre o aprendizado, experiência 

e vivência do curso.

ATIVIDADE CULTURAL

AULA: Paisagismo Permacultural

ATIVIDADE PRÁTICA: Design do entorno da 
varanda.

Projeto, discussão e avaliação de intervenção 
paisagística nos entornos da varanda.

ALONGAMENTO (OPCIONAL)

D O MINGO  10.11
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módulo IV



14 VALORES*

Os dados para pagamento e parcelamento  serão 
enviados ao realizar a inscrição via google forms.

**Daremos preferência de vagas para alunos que optarem pelo Curso Completo.

*Os valores serão destinados ao pagamento dos facilitadores e elaboração do 
material didático. A alimentação, camping e materiais construtivos são oferecidos 
gratuitamente pelos parceiros da Ecocasa Quintaal!

1 MÓDULO = R$500
2 MÓDULOS = R$900

3 MÓDULOS = R$1.200
CURSO COMPLETO = R$1.400
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ESCOLHA UM, DOIS, TRÊS MÓDULOS
OU O CURSO COMPLETO**

1 MÓDULO = 1 Fim de Semana 



 1 5EQUIPE E PARCEIRO

Brianna Bussinger, fundadora da Encaixe, 
arquiteta formada pela PUC-Rio, iniciou a sua 
trajetória profissional com uma viagem de 
quase 4 anos ao redor do mundo. Trabalhou 
em 5 países na Ásia, África e Oceania, 
desenvolvendo projetos arquitetônicos com 
foco em desenvolvimento sustentável. Além de 
sua contribuição em instituições renomadas, 
como o Auroville Bamboo Centre (Índia), 
Abari - Bamboo and Earth Initiative (Nepal), 
Ibuku (Indonésia), Cave Urban (Austrália) e 
MASS Design Group (Ruanda), participou da 
elaboração e execução de cursos de permacultura 
no “The Kul Kul Farm” da Green School em Bali 
e “Milkwood” em Sydney, conduziu palestras 
sobre técnicas construtivas com bambu e terra, 
na FAU-UFRJ e no Instituto Tibá - Rose ambos 
no Rio de Janeiro, coordenou workshops e 
vivências de bioconstrução no EREA em Itaúnas, 
e realizou um conjunto de voluntariados, entre 
eles, uma experiência com o cofundador do 
conceito da permacultura - David Holmegren.

Brianna Bussinger,

 bioarquiteta.

FACILITADORA
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Rafael Alves, fundador da Encaixe, coordenador 
de projetos e bioconstrutor, estuda Letras na 
USP. Além de professor-idealizador de cursos de 
capacitação de bioconstrução e coordenador de 
obras privadas em sustentabilidade, articulou 
mutirões e coletivos de intervenção urbana na 
cidade de São Paulo, onde construiu mobiliário 
urbano e brinquedos de bambu em praças 
públicas, além de outras ações espaciais como 
a elaboração da horta coletiva na vivência dos 
estudantes da USP.  Além disso, ministrou aulas 
de literatura e artes desde 2002 em escolas 
públicas do estado de São Paulo quando fez 
parte do projeto social da Parceiros da Educação. 
Durante muitos anos foi gestor da AMORCRUSP - 
Associação de Moradores do Conjunto Residencial 
da USP, liderança reconhecida do Movimento 
Estudantil, onde atuou ativamente de lutas sociais 
reivindicatórias e participou da organização de 
palestras, cursos, eventos, exposições e exibições 
de filme.

FACILITADOR

Rafael Alves,

 bioconstrutor.
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Suzane Cunha, colaboradora da Encaixe, 
arquiteta formada pela FAU-UFRJ, iniciou seus 
estudos na Escola Superior de Arquitetura Val de 
Seine em Paris, onde morou por 2 anos. De volta 
ao Rio de Janeiro, ainda durante a faculdade 
começou sua aproximação com as construções 
sustentáveis, trabalhando em projetos de 
postos ecoeficientes da rede Ipiranga e em um 
conjunto Minha Casa, Minha Vida que buscava 
o Selo Casa Azul da Caixa.

Iolanda Guilherme, colaboradora da Encaixe, é 
doutoranda do programa de pós graduação em 
língua, literatura e culturas italianas da USP, atuante 
no movimento estudantil da universidade, em 
grande parte no que tange as questões de gênero, 
foi integrante e gestora da AMORCRUSP. Colabora 
com a Encaixe não só enriquecendo nossos textos 
mas também trás consigo a experiência de uma 
vida mais sustentável. Cresceu em Itapetininga, 
interior de São Paulo, onde morava com sua 
família, em uma produtiva propriedade rural.

COLABORADORAS

Suzane Cunha,

 arquiteta.

Iolanda Guilherme,

 doutoranda em Letras da USP.
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Lucas Ota,

 engenheiro ambiental.

Filipe Bisof,

 designer.

COLABORADORES

Filipe Bisof tem 21 anos, muito focado e dedicado 
em seus estudos tem sua formação principal em 
Design de Produto no Centro Universitário Belas 
Artes, o título de melhor aluno do departamento 
garantiu-lhe uma pós graduação gratuita oferecida 
pela instituição,  o que abriu as portas para muitos 
outros interesses, expandindo seus conhecimentos 
ele cursou História da Arte no Instituto Federal, 
participou do primeiro curso de Bioconstrução com 
Técnicas em Bambu da Encaixe SA, destacando-se 
outra vez como melhor aluno.

Lucas Ota é engenheiro ambiental formado 
pela UNESP, durante seus últimos meses na 
universidade realizou pesquisas relacionadas ao 
saneamento a seco por processos de compostagem 
e reaproveitamento de resíduos. Tem o desejo de 
mostrar que sistemas de saneamento podem ser 
mais eficientes e sustentáveis! Viajou por quase 
dois anos pelo Brasil, conhecendo e aprendendo 
com iniciativas agroecológicas e permaculturais 
através da plataforma WWOOF em busca da 
prática real em tecnologias e hábitos sustentáveis.
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PARCEIRO:

@quartetosaojorge
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