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Beraldo: você foi o mestre dos mestres! Teve 

paciência, emprestou livros, conversou, orientou e 

mostrou o caminho. Começamos de forma tímida, 

você, eu e Mária, agora já somos muitos, mais de 

30 pessoas, formando uma touceira para trabalhar 

com as pesquisas em bambu! Vamos continuar 

firmes! Saudades, amigo! Fico com o Milton 

Nascimento, neste momento:

"Seja o que vier (seja o que vier)

Venha o que vier (venha o que vier)

Qualquer dia, amigo, eu volto

A te encontrar

Qualquer dia, amigo, 

a gente vai se encontrar" Maria Teresa Clerici 



"Professor Beraldo, que sua passagem seja repleta de 

bambus reluzentes. Grande legado que nos deixou. 

Muito me inspirou."

Jefferson Cruz

"Que Deus conduza ele e ponha um 

pouquinho dele em cada entre nó de cada 

bambu na face da terra. Muito grato por ter 

conhecido esse anjo."

André Chaluppe

"Em nome da Equipe Técnica da Frente Parlamentar do 

Bambu, quero deixar nosso pesar por essa  grande 

perda para todos nós do Bambu. Aos familiares do 

Prof. Beraldo nosso profundo reconhecimento por 

esse grande pesquisador e ser humano que sempre foi 

para todos. Deus o ilumine onde estiver."

Nery Auler e Equipe

"Es una gran pérdida... Agradezco a la vida la 

oportunidad de haberlo conocido y porque 

pudo compartir sus aprendizajes con 

nosotros. Que el profesor Beraldo se vaya en 

paz, lo extrañaremos, lo recordaremos con 

cariño e intentaremos seguir su legado."

Andrea Jamarillo





"O Prof. Beraldo, foi meu mestre, incentivando e 

norteando meus primeiros passos no mundo do bambu. 

Com um dom natural e a firmeza de um expert, até a 

pouco, em preciosas explicações no nosso grupo de 

pesquisa, ensinava-nos a nadar com destreza, 

repreendendo nossas braçadas desalinhadas num mundo 

onde as informações não se filtram por si só. Onde 

marinheiros de primeira viagem precisam de um guia 

paciente, generoso e sábio. Ele foi nosso guia, deixando 

um legado que vai muito além de um conhecimento 

acadêmico. Um legado de bom exemplo, ética, 

personalidade marcante, de quem faz a diferença, de 

quem faz o mundo ser melhor, com garra, conhecimento, 

liderança, sabedoria e muito, muito amor pelo que faz. 

Agora, liberto de um corpo material, segue livre para ser 

novamente feliz...

Por aqui, a sua eternidade também foi alcançada, por seu 

precioso legado, pela legião de pupilos e admiradores, 

que como eu com o LaFormA, tiveram o prazer de te 

conhecer como pessoa e que procuram seguir seus 

ensinamentos. Só temos a agradecê-lo!!! Muito 

obrigada!!!"
Ana Lúcia

Lamentable perdida 😣 de un icono del 

bambú en Latinoamérica que nos deja 

su enorme legado. Descanse en Paz. 

Prof. Beraldo 😣😣 Siempre estará en la 

memoria de todos los bambuseros.

Todo meu reconocimiento a meu 

amigo el gran Professor Beraldo!, 

muito triste estou!!, 😣!!, paz en su 

tumba!! El Bambu perdeu um 

soldado e luchador do tema!!

Jorge Augusto Montoya

Mauricio Bambusa





"Quem fumou no cachimbo (de bambu) do 

conhecimento do Prof Beraldo, quando fala 

solta fumaça. A vida é essa corrida de 

revezamento, agora cabe a nós seguir com 

seu legado, fazer jus. Eu e o Museu do 

Bambu haveremos de eternizar sua história. 

Seguimos, agora com mais uma estrela a 

nos guiar."

"Que o Beraldo vá em paz cheio de 

energia emanada por todos nós e a 

semente que aqui plantou, se alastre 

como um phillostachys e continue a 

caminhar, caminhar e caminhar. 

Obrigada mestre seja aonde estiver."

"O falecimento do Prof. Beraldo é uma perda 

lamentável para Movimento Brasileiro do Bambu. 

Encaminho à família do Mestre os profundos 

sentimentos da Bambuzal Bahia."

Virgílio Senna

Carlos Ciprandi

Celina Llerena

Muito triste com a perda desse grande homem, 

pesquisador, professor e amigo. Conheci Prof. 

Beraldo e Prof. Marcos Pereira na Costa Rica, em um 

Seminário Internacional Bambu. Desde então, 

comecei a acompanhar seu importante trabalho com 

os bambus, se tornando para mim uma grande 

referência, um grande Mestre. Que Deus o receba de 

braços abertos e que conforte a família e os amigos.

Anelizabete Alves





"Estou muito triste tb. Quando fiz o doutorado, tive 

uma temporada na Unicamp, no laboratório onde ele 

trabalhava. Sempre conversávamos. Já o conhecia do 

mundo dos madeireiros, pois trabalhava com 

métodos não destrutivos - ultrassom. Ele e sua finada 

esposa Amélia iam aos Ebramem (Encontro Brasileiro 

em Madeiras e Estruturas de Madeiras). Mesmo 

aposentado, participou ativamente da elaboração da 

norma Brasileira de Estruturas de Bambu. Deixará 

saudades, mas com certeza seu legado   é 

importantíssimo pra nós e imortal. Meus sentimentos 

à  familiares e amigos

Elen Morales

"Lamentamos o falecimento do Prof 

Beraldo, enviando nossos votos de 

força e luz à familia neste momento 

dificil de perda!"

Cecília Raso e Silvia Raso

"En nombre de la Sociedad Colombiana del  

Bambu envío nuestros sentimientos de dolor 

y nos unimos a toda la familia bambusera del 

Brasil en estos momentos tan tristes por la 

perdida del Profesor Beraldo. Su legado es 

inmortal y trascendental!. A su familia 

nuestras condolencias."

Ximena Londoño

"Mais uma perda irreparável....muito querido, 

sempre solícito, simpatia e conhecimento de 

sobra....Tivemos a honra de tê-lo na UFLA em 

cursos e oficinas. Pessoa especial. Fiquei muito 

abalada com a notícia. Meus sentimentos mais 

profundos a toda a família."

Andrea Correa







"O grande mestre  prof. Beraldo deixa para 

todos nós um enorme legado. Deixa uma 

extensa obra, muito aprendizado de suas 

pesquisas e muitos apaixonados por bambu. 

Sempre muito exigente e minuciosa. No meu 

mestrado corrigiu cada vírgula e aprendi muito 

com ele. Ano passado ainda nos visitou e nos 

presenteou com uma máquina de fazer telhas 

de bambu que doou para nosso Laboratório na 

Unesp e Centro de Capacitação Tecnológico 

em Bambu. Gratidão a todos seus 

ensinamentos. Agora vai feliz encontrar sua 

querida Amélia e descansar  de todo o 

sofrimento que estava passando."

Juliana Cortez Barbosa

"Só conheci o professor Beraldo uma 

vez na inauguração da estrutura de 

bambu do Instituto Jatobas em 

Pardinho. Ele era muito simpático, 

engraçado e até usava gravata de 

bambu! Sempre o vi no Facebook 

sorrindo, rindo e curtindo sua vida. 

Escreveu em 14 de novembro: " Não 

reclame... lute e supere os obstáculos." 

Obrigado por suas contribuições para o 

mundo do bambu no Brasil. Descanse 

em paz, Antonio Ludovico Beraldo."

João Paglione
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