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 Medidas:
  A = R x 0,54 (peças do meio) 
  B = R x 0,618 (peças laterais)
  R(raio) = 2,00m 

  Portanto 
  A = 2,00 x 0,54 = aprox. 1,10m
  B = 2,00 x 1,618 = aprox. 1,24m 

  Quantidade de Peças A (do meio) = 6 pentagonos com 5 peças cada = 30 peças
  Quantidade de Peças B (lateral) = 6 pentagonos com 5 peças cada = 30 peças. Acrescentar 
mais 5 peças que serviram para unir os pentagonos na base, portanto o total é de 35 peças B.

  Cortar com uma serrinha de arco as peças A e B lembrando que a ponta não pode ter mais que 
3 dedos (5 cm). Para isso deve-se procurar o melhor ponto de corte (após e próximo ao nó).
  A peça A tem 1,10 nos pontos externos, deixe uma ponta de pelo menos 10 cm, ou seja, a peça 
terá aproximadamente 1,30 m.
  No caso de B, os pontos externos tem 1,24 e o corte deve ser feito de uma peça com pelo me-
nos 1,44 m

 Serão feitas duas marcas de cada lado para indicar o ponto de apoio das peças no momento da 
monrtagem. As primeiras indicadas acima, são as externas. As internas deverão estar a 15cm 
para dentro em relação às externas

CORTE E QUANTIFICAÇÃO
(para uma estufa de 2,00m de raio)
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  Marque no chão com uma linha um circulo com 1,05m de raio.
Use outra linha para marcar ao longo deste circulo as laterais do pentagono, que 
serão de 1,24m. 
  Coloque uma estaca em cada ponto marcado

MONTAGEM DAS PEÇAS
 (gabarito do pentagono)
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 Esta etapa é feita só com amarraçao. Os parafusos ou tabiques, se utilizados, serão colo-
cados na próxima etapa. deve-se respeitar um giro usando as marcações previamente
feitas nas varas. é como uma costura, a peça entra por baixo e sai por cima.
 A marca de dentro da primeira vara, recebe por cima a marca de fora da próxima vara que 
chega, e assim vai...

Sugestão:
 
 Para os que não desejam fazer tabiques(parafusos), experimentar unir as peças com nós 
bem fortes (fazendo um torniquete) e/ou usando faixas de câmara de Pneu. A Peça(pentagono) 
não vai fi car tão forte, mas quanto unidas(formando a estrutura da estufa) ela fi ca rigida. Com 
torniquete fi ca bom também, as vezes e necessário fazer ajustes na hora de unir as peças, pois o 
Bambu é um material orgânico, irregular.

MONTAGEM DAS PEÇAS
 (meio)
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 Nesta etapa os parafusos ou tabiques, podem ser utilizados. Com o meio já mon-
tado (amarrado), comece a fechar cada triângulo da peça, furando, parafusando ou 
tabicando. Um por vez para permitir que se façam ajustes.

MONTAGEM DAS PEÇAS
 (lateral)

 O giro realizado no centro, deve ser no mesmo sentido do das pontas. Para reconhecer o 
lado que esta girando, procure o sentido que uma peça sobe na outra.
 As peças de fora são colocada por cima de um lado e por baixo do outro, fazendo com 
que a peça (a) fi que no meio. Use a marcação de dentro da peça (b) na de fora da peça (a) quan-
do ela vem por cima e a de fora de (b) na de dentro de (a) quando ela vai por baixo.
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MONTAGEM DA ESTUFA
(união das peças)

 
 Deverão ser feitas 6 peças Pentagonais, as quais constituiram a esfera da estufa,
5 na lateral e 1 no topo.
 Conforme desenho abaixo, todas as peças são montadas uma ao lado da outra a partir de 
um dos nós. E com o mesmo sistema de amarração elas são fi xadas, respeitando o giro para que 
fi quem bem estruturadas.
 Antes de montar, para orientar o local de apoio de cada pentagono, faça um gabarito cir-
cular no chão com raio de 2,00 metros.
 Após todas as peças estarem unidas, na base fi carão 5 espaços vazios, é aonde deverão 
ser colocada as varas (B) que sobram,. Criando assim o fechamento da estufa, com uma cinta de 
amarração no pé da estrutura.
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