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RESUMO 

 

Atualmente as construções de bambu ainda são feitas de forma empírica baseando-se 

nos resultados obtidos em teste de carga no próprio campo de trabalho. Devido a esse fato foi 

verificada a viabilidade técnica da construção de um edifício de quatro pavimentos com o 

bambu como principal material autoportante da estrutura. Ensaios de laboratório 

comprovaram a boa resistência do bambu à compressão paralela às fibras, o suficiente para os 

pilares serem compostos apenas de varas de bambu. Porém, os ensaios de flexão e 

compressão perpendicular às fibras mostraram a insuficiência do material quando submetido a 

esses esforços. Desenvolveu-se a idéia de um material composto de bambu preenchido com 

concreto, que após resultados obtidos em laboratório, possibilitou o emprego desse compósito 

para utilização nas vigas do edifício. Provou-se durante todo o desenvolvimento da pesquisa 

que o bambu é um material alternativo para a construção civil, que além de possuir boas 

características físicas e mecânicas é um material que visa à sustentabilidade. 

Palavras-chave: Material alternativo. Compósito de Bambu. Sustentabilidade. Análise 

estrutural. 

 

  



ABSTRACT 

 

Currently the constructions of bamboo are still made empirically based on the results 

of load test on the same field of work. Due to this fact was verified the technical feasibility 

of constructing a building of four floors with bamboo as the main material of the self-

supporting structure. Tests confirmed the good resistance of bamboo’s compression parallel to 

the fibers, enough to be used as columns. However, bending tests and 

compression perpendicular to the fibers, showed the inadequacy of the material when 

subjected to these efforts. Developed the idea of a composite material of bamboo filled with 

concrete, after which results from the laboratory, allowed to be used as beams of the 

building. It has been proven throughout the development of research that bamboo 

is an alternative material for construction, which besides having good physical and 

mechanical characteristics is a material that is aimed at sustainability. 

Keywords: Alternative material. Bamboo Composite. Sustainability. Structural analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991) 

“desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades”. 

Repensar o consumo de materiais na construção para torná-la mais sustentável do ponto 

de vista ambiental atrai olhares para a exploração de novas alternativas. 

O pesquisador desse recurso há cerca de 30 anos, professor Khosrow Ghavami, do 

Departamento de Engenharia Civil da PUC-RJ, não tem duvidas sobre seu potencial: "Estudei 

14 espécies e três delas, em especial, tem mais de 10 cm de diâmetro e são excelentes para a 

construção", referindo-se ao Guadua (Guadua angustifolia), ao bambu-gigante 

(Dendrocalamus Giganteus) e ao bambu-mossô (Phyllostachys Pubescens). A Figura 1-a 

ilustra um bambuzal de Bambu Mossô no interior do Japão. 

 

 
Figura 1-a Toureira de Bambu Mossô – Phyllostachys Pubescens (CLEAN TECHNICA, 2011) 

 

O Brasil apresenta predominantemente climas tropicais e subtropicais, sendo essas 

condições excelentes para o desenvolvimento do bambu. As três espécies citadas por 

Ghavami são encontrados no Brasil, onde existem grandes florestas ainda inexploradas. No 

Acre, por exemplo, os bambuzais cobrem 38% do Estado. 
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O material apresenta excelentes características mecânicas como leveza, força, dureza, 

conteúdo de fibras, flexibilidade e facilidade de trabalho, ideais para diferentes propósitos 

tecnológicos (NOGUEIRA, 2009 apud GHAVAMI, 2003). 

Caracterizado por forma tubular, estruturalmente estável, baixa massa específica, 

geometria circular oca estabelecida pela razão resistência mecânica/massa do material, se 

obtém baixo custo de produção, facilidade de transporte e de trabalho, implicando assim em 

custos menos onerosos nas construções.  

Tem-se então a idéia de desenvolver um material misto, composto por bambu e 

preenchido por concreto, unindo as vantagens de ambos os materiais em um só elemento.  

Desse modo, é possível fazer uma analogia com os exoesqueletos dos animais, que 

conseguem carregar até 50 vezes o seu próprio peso, como é o caso das formigas (FAUNA 

BRASIL, 2011). 

Devido à escassez de literatura no estudo e desenvolvimento do uso de bambu 

preenchido com concreto são necessários ensaios com corpos de prova a fim de estimar as 

propriedades mecânicas deste material misto.  

Com o auxilio de softwares de análises estruturais, será estudado o uso do bambu em 

um edifício de múltiplos andares, uma vez que o bambu revela-se um material de grandes 

potencialidades na construção civil.  
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2 OBJETIVO 

Verificar a possibilidade do uso do bambu como estrutura principal em um edifício de 

quatro andares, com o auxílio de software de análise estrutural.  

Uso de pesquisa experimental para definição das características do bambu preenchido 

com concreto, por meio de ensaios no laboratório do Instituto Mauá de Tecnologia, para 

estudar o comportamento mecânico do compósito à flexão, compressão e cisalhamento, 

compatibilizando as propriedades físicas e mecânicas do conjunto com os parâmetros de 

entrada no software. 
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3 O BAMBU 

3.1 HISTÓRICO 

Segundo Ramos (2009), a necessidade de materiais construtivos se apresenta desde a 

pré-história, quando o homem começou a cultivar e criar animais em um local fixo, esses 

mesmos materiais passaram por grandes modernizações, até que hoje retomamos a refletir 

sobre o uso de materiais alternativos e menos poluentes já que o planeta passa por sérios 

problemas climáticos e uma das principais causas é a exploração desses recursos sem o 

devido cuidado. 

Material como o bambu não é poluente, não requer grande consumo de energia e 

oxigênio em seu processo de preparo; sua fonte é renovável e de baixo custo (RIPPER, 1994 

apud MARÇAL, 2008). 

Segundo Mitford apud Hidalgo Lopez (2003), a história do bambu remonta ao começo 

da civilização na Ásia, sendo aceito que o bambu teve sua origem no Período Cretáceo, um 

pouco antes do início da era Terciária, quando surgiu o homem. Na China, homem e bambu 

estão unidos desde os tempos pré-históricos, como pode ser notado pelo fato de que um dos 

primeiros radicais ou elementos da escrita chinesa tenha sido um desenho de bambu, 

constituído por dois talos com folhas e ramos, e que se denomina CHU. A utilização do 

bambu foi descrita desde os anos 1600 a 1100 a.C., conforme consta em antigos caracteres 

chineses (BERALDO, 2008). 

O homem pré-histórico utilizou o bambu para a construção de sua primeira cabana, bem 

como de utensílios essenciais para a sua sobrevivência. O seu uso está presente na cultura de 

praticamente todos os povos primitivos, de todos os continentes. Desde os primórdios da 

humanidade, o homem sentiu a necessidade de criar abrigos que o protegesse das intempéries 

e dos perigos. Assim, o homem buscou na natureza materiais diversos para construir suas 

habitações e o bambu certamente entrou nesta relação de materiais (LÓPEZ, 2003 apud 

TEIXEIRA, 2006). 

O bambu acompanha a evolução do homem, desde a pré-história, principalmente no 

Extremo Oriente. Foi utilizado, por exemplo, na construção da cúpula do Taj Mahal, ilustrado 

na Figura 3-a, construído no século XVII, na Índia; no primeiro filamento utilizado em uma 

lâmpada por Thomas Edison, no século XIX; e na construção da estrutura do 14-Bis, por 

Santos Dumont, no início do século XX (REVISTA FATOR, 2009 apud RAMOS, 2009).  
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A construção de pontes de bambu na China é algo espetacular, com vãos enormes e 

tensionados com cordas de bambu. Na África também se encontram muitas habitações 

populares construídas com bambu (BAMBUBRASILEIRO, 2011). 

 

 
Figura 3-a Taj Mahal (Beraldo, 2008) 
 

Hsiung (1988) comentou que a China apresenta a maior tradição na utilização do 

bambu, sendo estimado em cerca de 4 mil diferentes usos tradicionais, nas áreas de 

construção, agricultura, artesanato, utensílios domésticos, cultura, artes e atividades diárias 

das pessoas, desenvolvendo o bambu um importante papel na economia rural de países em 

desenvolvimento (BERALDO, 2008).  

As figuras 3-b e 3-c ilustram o emprego do bambu em construções de casas e no uso 

do bambu em andaimes na China respectivamente. O Anexo A apresenta mais ilustrações de 

construções de bambu ao redor do mundo. 
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Figura 3-b Casa elevada construída de bambu (BAMBU CARBONO ZERO, 2011). 

 

O bambu é conhecido na Índia como a madeira dos pobres – Wood of poor, o amigo das 

pessoas na China – friend of people, e o irmão, no Vietnam – the brother, de acordo com 

Farelly (1984). Em países como a Índia e China, o bambu vem sendo muito utilizado como 

andaime, e se tornam gigantescos esqueletos à volta dos prédios modernos (TEIXEIRA, 

2006). 

O bambu – material sem muito valor econômico, social ou cultural em nossa sociedade 

– é em outros países motivo de orgulho e pesquisas por seu potencial em diversas e 

comprovadas áreas de atuação. Material como o bambu não é poluente, não requer grande 

consumo de energia e oxigênio em seu processo de preparo; sua fonte é renovável e de baixo 

custo (RIPPER, 1994 apud MARÇAL, 2008). 

 
Figura 3-c Bambu utilizado como andaime (BERALDO, 2008) 
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3.2 DEFINIÇÕES  

Do Aurélio: “s.m. Bot. Planta gramínea gigante notável pela utilidade do seu caule oco 

e lenhoso. &151; O bambu é um parente distante do trigo, da aveia e da cevada. Mas, 

contrariamente a essas gramíneas cultivadas, a maioria dos bambus é do porte gigantesco. 

Alguns podem atingir 37 m de altura e ter caules de 30 cm de diâmetro.” 

 Há indícios de que a palavra bambu tenha origem no forte barulho provocado pelo 

estouro dos seus colmos quando submetidos ao fogo, “bam-boo”. No Brasil, para denominar 

esta planta, os indígenas empregavam, entre outras, as palavras taboca e taquara (SILVA, 

2005). 

Os bambus pertencem à família e subfamília Bambusoideae, algumas vezes tratados 

separadamente como pertencentes à família Banbusaceae (BERALDO, 2008). Além disso, há 

dois tipos de bambu, os Herbáceos e os Lenhosos. Os bambus lenhosos representados nas 

figuras 3-d e 3-e, se caracterizam por ter rizomas fortes, bem desenvolvidos, brotos protegidos 

por folhas caulinares, completo sistema de ramificação, lâmina foliar descídua, florações 

cíclicas e monocárpicas e por se desenvolverem em locais abertos, são polinizados pelo vento 

(LONDOÑO, 2004 apud SILVA, 2005).  

A Tabela 3-a apresentada a seguir mostra as principais diferenças entre os tipos de 

bambu:  

 
Tabela 3-a Principais diferenças entre bambus herbáceos e bambus lenhosos .  

 
FONTE:  Filgueiras, 2004 apud Silva, 2005 
 

O bambu é o recurso natural que se renova em menor intervalo de tempo, não havendo 

nenhuma outra espécie florestal que possa competir com o bambu em velocidade de 

crescimento e de aproveitamento por área (JARAMILLO, 1992 apud BERALDO, 2008).  



 

  Embora seja uma gramínea, os bambus possuem hábito arborescente e da mesma 

forma que as árvores apresentam uma parte aér

ramificações e outra subterrânea composta pelo rizoma e 

 

Figura 3-d Partes do b
 

Os bambus nascem com o diâmetro que terão por toda a sua vida, apesar de terem o 

formato geométrico de tronco de cone, pois o diâmetro é maior perto da base e vai 

diminuindo, com a altura, em direção à ponta, mas nunca aumenta com o passar dos anos, o 

que ocorre normalmente com as espécies arbóreas. O comprimento de seus internós aumenta 

da base até o meio do colmo, diminuindo daí em direção ao topo, tendo em média de 20 a 35 

cm, na maioria das espécies.

Embora seja uma gramínea, os bambus possuem hábito arborescente e da mesma 

forma que as árvores apresentam uma parte aérea constituída pelo colmo, folhas e 

ramificações e outra subterrânea composta pelo rizoma e raiz (GHAVAMI, 2003).

Partes do bambu lenhoso (NMBA, 2004 apud SILVA, 2008).

Os bambus nascem com o diâmetro que terão por toda a sua vida, apesar de terem o 

formato geométrico de tronco de cone, pois o diâmetro é maior perto da base e vai 

diminuindo, com a altura, em direção à ponta, mas nunca aumenta com o passar dos anos, o 

ocorre normalmente com as espécies arbóreas. O comprimento de seus internós aumenta 

da base até o meio do colmo, diminuindo daí em direção ao topo, tendo em média de 20 a 35 

cm, na maioria das espécies. 
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Embora seja uma gramínea, os bambus possuem hábito arborescente e da mesma 

ea constituída pelo colmo, folhas e 

raiz (GHAVAMI, 2003). 

 
(NMBA, 2004 apud SILVA, 2008). 

Os bambus nascem com o diâmetro que terão por toda a sua vida, apesar de terem o 

formato geométrico de tronco de cone, pois o diâmetro é maior perto da base e vai 

diminuindo, com a altura, em direção à ponta, mas nunca aumenta com o passar dos anos, o 

ocorre normalmente com as espécies arbóreas. O comprimento de seus internós aumenta 

da base até o meio do colmo, diminuindo daí em direção ao topo, tendo em média de 20 a 35 
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Figura 3-e Seção de um colmo de bambu e suas denominações (JANSSEN, 1995). 

 

Externamente, o bambu possui uma camada de cera e, internamente, possui uma 

camada espessa lignificada – com numerosas células esclerenquimáticas (feixes de fibras), 

dispostas na direção longitudinal – que impede a movimentação de fluídos lateralmente, assim 

constituída: 

a)  Parênquima: é o tecido básico do colmo; representa de 40% a 60% de 
sua composição e sua distribuição, no eixo do colmo, tem concentrações diferentes: 
60% encontram-se na base e 40% na parte apical, com função de estocar nutrientes e 
água, podendo armazenar quantidades significativas de amido. 

b)  Fibras: são as principais responsáveis pela resistência mecânica dos 
colmos; nos internós, estão orientadas axialmente, paralelas ao eixo de crescimento, 
e representam de 40% a 50% do tecido total do colmo e 60% a 70% de sua massa. 
Na direção vertical, a quantidade de fibras aumenta da base ao topo.  

c) Vasos condutores ou feixes vasculares: são os principais vazios, 
portanto, tornam-se pontos de menor resistência mecânica dos colmos, 
representando aproximadamente 10%. Encontra-se em maior quantidade na parte 
interna do colmo (PADOVAN, 2010). 

 
 

 
Figura 3-f Corte transversal do colmo mostrando os feixes vasculares e células parenquimáticas (LIESE, 1998 
apud TEIXEIRA, 2006). 
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3.3 ESPÉCIES 

No mundo existem cerca de 1300 espécies de bambu, divididas em cerca de 50 gêneros, 

de acordo com Beraldo (2008). São encontrados em altitudes que variam de zero até 4800 

metros. Os tons de cor são variados: preto, vermelho, azul, violeta, tendo o verde e o amarelo 

como principais. Crescem como pequenas gramíneas ou chegam a extremos de 40 metros de 

altura (BAMBU BRASILEIRO, 2011). 

Os bambus nativos crescem naturalmente em todos os continentes, exceto na Europa, 

sendo que 62% das espécies são nativas da Ásia, 34% das Américas e 4% da África e da 

Oceania (HIDALGO LOPEZ, 2003 apud BERALDO, 2008). 

De acordo com Filgueiras & Gonçalves (2004), no Brasil ocorrem 89% de todos os 

gêneros e 65% de todas as espécies de bambus conhecidos na América. Os autores 

acrescentaram que dentre as espécies introduzidas no Brasil destacam-se aquelas pertencentes 

aos gêneros Bambusa (espécies: blumeana, dissimulator, multiplex, tulda, tuldoides, 

ventricosa, vulgaris, beecheyana), Dendrocalamus (espécies: giganteus, asper, latiflorus, 

strictus), Gigantochloa, Guadua, Phyllostachys (espécies: aurea, purpuratta, bambusoides, 

nigra, pubescens), Pseudosaca, Sasa e Sinoarundinaria (BERALDO, 2008). 

Segundo Londoño (1999), citado por Silva (2007), as cinco espécies mais conhecidas 

das mais de 1300 espécies são: 

• Guadua angustifolia: Se difere principalmente pela grossura dos colmos. Tem maior 

importância cultural e econômica no Equador, Venezuela e principalmente Colômbia; 

mas também pode ser encontrado por todo o Brasil. É a espécie que apresenta maior 

resistência e, portanto, mais adequada para a construção. 

• Phyllostachys áurea: Aqui chamada de “bambu-mirim”, bastante adaptável ao clima 

temperado. 

• Phyllostachys moso: Muito aproveitado na China para alimentação e é a espécie 

utilizada para fabricação de laminados de bambu. 

• Dendrocalamus asper: Encontrado em maior escala no Rio de Janeiro e Mato Grosso 

do Sul, popularmente chamado de “bambu-balde” por seu tamanho (chega até 25 cm 

de diâmetro e 25 metros de altura). 

• Bambusa vulgaris schard (Bambusa Vulgaris Scharader ex Wendland): É encontrada 

em todo o mundo, especialmente na China, Madagascar, Ásia, Austrália, África, 

América Central e do Sul. Os colmos são eretos em baixo, arqueado no topo, altura 
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entre 10 e 20 m e diâmetro de 4 e 10 cm. É muito usado para a construção de barcos, 

como estacas verticais, construções temporárias, como matéria-prima para papel, etc. 

É o bambu de maior ocorrência no Brasil, e é muito susceptível ao ataque de fungos e 

insetos, principalmente do Dinoderus minutus. 

 

No Brasil, as espécies exóticas mais comuns são: Bambusa vulgaris Schrad, B. vulgaris 

var. vittata, B. tuldoides, Dendrocalamus giganteus e algumas espécies de Phyllostachys, 

todas de origem asiática (SILVA, 2005). 

A Tabela 3-b relaciona as principais características de algumas espécies de bambu. 

 
Tabela 3-b Dimensões e massa de colmos de diversas espécies - valores médios. 

 
FONTE: Salgado, 1994 apud Teixeira, 2006 

3.4 CULTIVO E PLANTIO 

Os bambus são as plantas estruturais com crescimento mais rápido do globo, o recorde 

de crescimento diário, medido em Kyoto, no ano de 1956, foi de 121 cm em 24 horas, obtido 

para o Phyllostachys bambusoides (UEDA, 1981 apud RAMOS, 2009), ilustrados na Figura 

3-g 

Comparando-se com a madeira de eucalipto, o bambu apresenta uma excelente relação 

com benefícios em todos os aspectos estudados de custo de plantio, crescimento e rendimento 

pelo período de produção, conforme Tabela 3-c. 
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Tabela 3-c Custo do plantio, crescimento e ciclo de produção do eucalipto e bambu 

 
FONTE: Kamegasawa (2004) apud Padovan (2010) 
 

 O que diferencia o bambu, de imediato, de outros materiais vegetais estruturais é a 

sua alta produtividade. Dois anos e meio após ter brotado do solo, o bambu possui resistência 

mecânica estrutural elevada, não havendo, portanto, nesse aspecto, nenhum concorrente no 

reino vegetal (GHAVAMI, 1995 apud MARÇAL, 2008). 

 

 
Figura 3-g Bambuzal de Phyllostachys bambusoides no Japão (BAMBOO BIODIVERSITY, 2011). 

 

Os bambus se distribuem naturalmente entre as latitudes 45°30’Norte e 47°00’Sul, 

abrangendo desde os trópicos até as regiões temperadas (BERALDO, 2008). 

Na América são encontrados 40% das espécies de bambus lenhosos do mundo, 

aproximadamente 320 espécies em 22 gêneros; o Brasil é o país com maior diversidade, reúne 

81 % dos gêneros (LONDOÑO, 1990 apud SILVA, 2005), o mapa da Figura 3-h ilustra a 

distribuição geográfica dos bambus lenhosos pelo globo. 

Segundo Beraldo (2008), a maioria das espécies se adapta bem ao clima tropical com 

bom desenvolvimento entre 8°C e 36°C. 



 

 

Figura 3-h Distribuição geográfica dos bambus lenhosos no mundo 
 

O bambu apresenta um grande potencial 

colmos assexuadamente todo ano, sem necessitar de replantio; mostra um grande rendimento 

anual por área, além de rapidez de crescimento (BERALDO, 2008).

Segundo Danilo Cândia

é nesta época que os colmos apresentam menor teor de umidade e 

que ocasiona em peças mais leve e reduz

seca geralmente coincide com a época de tempera

estão menos ativos ou se encontram em hibernação.

De acordo com Beraldo (2008) outro ponto positivo de escolher essa época para o 

corte é que, os colmos apresentam menor conteúdo de amido, tal aspecto é interess

considerado quando se pensa em durabilidade, pois o grau de ataque do colmo de bambu está 

diretamente relacionado com o seu teor de amido. 

Quanto às exigências do solo, o bambu é uma planta que possui inúmeras vantagens, e 

entre as muitas apresentadas, tem

variados tipos de terreno, porém, prefere os de grande profundidade, férteis, com boa 

drenagem, arenosos e leves. Em relação ao seu plantio, não é favorável a terrenos ácidos ou 

alcalinos. Obedecidas tais exigências o solo se encontrará em equilíbrio para receber a planta 

(GRAÇA, 1988, apud TEIXEIRA, 2006).

O corte deve ser feito de 15 a 30 cm de distância do solo e imediatamente após um nó, 

evitando assim o acúmulo de água no interior d

Distribuição geográfica dos bambus lenhosos no mundo (BAMBOO BIODIVERSITY, 2011).

O bambu apresenta um grande potencial agrícola por ser uma planta perene, produzir 

colmos assexuadamente todo ano, sem necessitar de replantio; mostra um grande rendimento 

anual por área, além de rapidez de crescimento (BERALDO, 2008). 

Cândia, as estações de secas são idéias para a colheita do bambu, pois 

é nesta época que os colmos apresentam menor teor de umidade e menor quantidade de seiva, 

que ocasiona em peças mais leve e reduz o ataque de fungos e insetos. No Brasil, a estação 

seca geralmente coincide com a época de temperaturas mais baixas, período em que os insetos 

estão menos ativos ou se encontram em hibernação. 

De acordo com Beraldo (2008) outro ponto positivo de escolher essa época para o 

corte é que, os colmos apresentam menor conteúdo de amido, tal aspecto é interess

considerado quando se pensa em durabilidade, pois o grau de ataque do colmo de bambu está 

diretamente relacionado com o seu teor de amido.  

Quanto às exigências do solo, o bambu é uma planta que possui inúmeras vantagens, e 

entadas, tem-se a pouca exigência em relação ao solo. Desenvolve

variados tipos de terreno, porém, prefere os de grande profundidade, férteis, com boa 

drenagem, arenosos e leves. Em relação ao seu plantio, não é favorável a terrenos ácidos ou 

os. Obedecidas tais exigências o solo se encontrará em equilíbrio para receber a planta 

(GRAÇA, 1988, apud TEIXEIRA, 2006). 

O corte deve ser feito de 15 a 30 cm de distância do solo e imediatamente após um nó, 

evitando assim o acúmulo de água no interior da parte do colmo que permanece na mata. Não 

29 

 
(BAMBOO BIODIVERSITY, 2011). 

agrícola por ser uma planta perene, produzir 

colmos assexuadamente todo ano, sem necessitar de replantio; mostra um grande rendimento 

a a colheita do bambu, pois 

menor quantidade de seiva, 

o ataque de fungos e insetos. No Brasil, a estação 

turas mais baixas, período em que os insetos 

De acordo com Beraldo (2008) outro ponto positivo de escolher essa época para o 

corte é que, os colmos apresentam menor conteúdo de amido, tal aspecto é interessante a ser 

considerado quando se pensa em durabilidade, pois o grau de ataque do colmo de bambu está 

Quanto às exigências do solo, o bambu é uma planta que possui inúmeras vantagens, e 

se a pouca exigência em relação ao solo. Desenvolve-se em 

variados tipos de terreno, porém, prefere os de grande profundidade, férteis, com boa 

drenagem, arenosos e leves. Em relação ao seu plantio, não é favorável a terrenos ácidos ou 

os. Obedecidas tais exigências o solo se encontrará em equilíbrio para receber a planta 

O corte deve ser feito de 15 a 30 cm de distância do solo e imediatamente após um nó, 

a parte do colmo que permanece na mata. Não 
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se deve utilizar no corte do bambu, machado ou facão, pois provocam rachaduras nas peças, 

utilizam-se apenas serrotes ou moto-serra. (JUNIOR, 2000). 

3.5 TRATAMENTO 

O tratamento das peças de bambu é importante para garantir a resistência mecânica e a 

longevidade do material, pois a falta de tratamento favorece o apodrecimento por fungos, o 

ataque de insetos e as rachaduras. 

Existem alguns cuidados simples, que se tomados na concepção arquitetônica do 

projeto, irão aumentar a durabilidade do material, a exemplo disto, deve-se utilizar beirais, 

eliminar o contato do colmo de bambu com o solo etc. 

 A forma de tratamento aplicada aos colmos de bambu e a destinação de seu uso está 

diretamente ligada à sua durabilidade do material. A presença de amido é comprovadamente o 

ponto fraco do bambu, por estar relacionado com a incidência do ataque de caruncho 

(Dinoderus minutus), ilustrado nas figuras 3-i e 3-j. Pode-se afirmar que, quanto maior for o 

teor em amido presente no bambu, maior será a probabilidade de que ele venha a sofrer o 

ataque do caruncho (BERALDO, 2008). 

 
Figura 3-i Dinoderus minutus (MARÇAL, 2008) 

 

 
Figura 3-j Broca do bambu ou caruncho dentro do bambu (MARÇAL, 2008) 

 
 

 Os colmos de bambu normalmente são atacados por insetos quando expostos ao meio 

ambiente, ou por microorganismos quando em contato com o solo. No meio rural, acredita-se 
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que a fase da lua, por ocasião da colheita, influencie a durabilidade natural dos colmos, 

principalmente quanto à resistência ao ataque do caruncho. De acordo com essa crença, a 

época da fase minguante é a mais indicada para realizar a colheita dos colmos de bambu. 

Pesquisas realizadas por Azzini (1981; 1984) e Azzini et al. (1998) permitiram 

concluir que a susceptibilidade do bambu ao ataque do caruncho depende principalmente do 

teor de amido existente nos colmos, sendo aqueles que apresentam maior teor de amido os 

mais atacados. Os colmos jovens, colhidos antes de emitirem os ramos e as folhas, não são 

atacados pelo caruncho, embora apresentem as mesmas dimensões dos colmos maduros. A 

explicação para tal fato relaciona-se com a ausência do amido, que é metabolizado apenas por 

colmos maduros (BERALDO, 2008). 

 Os métodos existentes para efetuar o tratamento preservativo dos materiais fibrosos 

foram inicialmente desenvolvidos para madeiras pertencentes ao gênero Eucalyptus. Os 

métodos são divididos em não industriais (práticos ou caseiros) e industriais (BERALDO, 

2008). 

  Os métodos industriais necessitam de equipamentos especiais como autoclaves, que 

necessitam de profissionais para manuseio, este método geralmente é utilizado para o 

tratamento de grandes quantidades de material, já o método caseiro (não industrial), quem 

realiza o tratamento, em geral, são os próprios interessados, sem a necessidade de nenhum 

equipamento especial. 

 Os tratamentos do bambu se dividem em dois tipos: tradicionais e químicos, que se 

subdividem em: 

• Tradicionais: 

o Maturação ou cura local da colheita; 

o Cura por imersão; 

o Cura por fogo; 

o Cura por fumaça; 

• Químicos: 

o Oleosos; 

o Oleossolúveis; 

o Hidrossolúveis; 

o Imersão em solução de sais hidrossolúveis; 

o Substituição de seiva por sais hidrossolúveis; 
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3.5.1 Métodos tradicionais 

É um método que tem um custo relativamente baixo, porém os resultados não são muito 

satisfatórios, pois não é utilizado nenhum tipo de proteção química nos colmos. 

Segundo Beraldo (2008), a maturação dos colmos, ou a idade mais adequada por 
ocasião da sua colheita, é um importante fator biológico que deve ser levado em 
consideração, principalmente quando da utilização do bambu como material estrutural para 
a confecção de colunas, vigas, tesouras e pontaletes. Logo após a colheita, os colmos de 
bambu devem ser submetidos a algum tipo de tratamento, cujo objetivo seja o de torná-los 
menos vulneráveis ao ataque de organismos xilófagos. Dentre esles podem ser destacados 
(BERALDO, 2008): 

a) Cura ou maturação na mata 

Método representado pela Figura 3-k, que consiste em cortar os colmos e deixá-lo 

apoiado, o mais verticalmente possível, nos colmos não cortados. Devem permanecer de 4 a 8 

semanas, para que a seiva escorra naturalmente (TEIXEIRA, 2006). 

 

 
Figura 3-k Cura na Mata (JUNIOR, 2000) 

 

b) Cura pela imersão em água 

Consiste em submergir os colmos de bambu em água parada (lagoa) ou em água corrente 

(riacho), para reduzir a presença de amido nos colmos, por meio de fermentação anaeróbica 

(ausência de ar). Este tratamento dura de 4 a 7 semanas. Como a densidade dos colmos de 

bambu é menor que a densidade da água, os mesmos tendem a flutuar, para que isto não 

ocorra é necessário amarrá-los em feixes e prende-los em uma pedra forçando a imersão, 

como ilustra a Figura 3-l. 
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Figura 3-l Tratamento natural pelo método de imersão (TEIXEIRA, 2006). 

 
 

c)  Cura pela ação do fogo 

É realizada uma pequena escavação entre 30 a 40 centímetros no solo, e neste pequeno 

buraco é colocado brasas. As varas de bambu são deitadas sob o burado de forma horizontal e 

de maneira que as chamas não atinjam as mesmas. Este procedimento é realizado para 

eliminar a seiva por exsudação, como mostra a Figura 3-m. 

 

 

 
Figura 3-m Cura pela ação do fogo (BAMBU BRASILEIRO, 2011) 

 
 

d) Cura pela ação da fumaça 

Segundo Beraldo (2008), trata-se de um processo semelhante ao de defumação de 

alimentos, o qual, por afetar o sabor do colmo, prolonga a sua vida útil. Nesse caso, os 

colmos, logo após o corte, são submetidos à ação da fumaça, a qual os torna enegrecidos. 

Devido à ação do calor e da fumaça, provavelmente se formem produtos tóxicos na superfície 

externa dos colmos, além da degradação do amido, culminando por tornar os colmos menos 

atraentes ao caruncho. O principal inconveniente observado nesse tipo de tratamento é a 

maior tendência a ocorrer rachaduras nos colmos. 
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3.5.2 Métodos químicos 

Segundo Beraldo (2008), os métodos químicos para os tratamentos dos colmos de 

bambu são mais eficientes do que os métodos tradicionais. O tratamento químico, quando 

bem conduzido, protege os colmos contra o ataque dos carunchos, além de aumentar a 

durabilidade dos colmos quando são colocados em contato com o solo. 

Os produtos químicos preservativos, quando utilizados nas concentrações adequadas, 

devem ser tóxicos aos organismos xilófagos, sem que, no entanto, sejam tóxicos ao homem e 

aos animais. Durante o tratamento químico, tais produtos devem penetrar profundamente no 

material a ser tratado, não devendo evaporar e nem serem eliminados pelas águas pluviais ou 

pela umidade do solo (lixiviação). Além disso, devem guardar uma boa relação 

custo/benefício, e o excesso de produtos deve ser obrigatoriamente recuperado, para que não 

degrade o meio ambiente (BERALDO, 2008). 

Os produtos químicos utilizados para preservação dos colmos de bambu, pode ser 

classificados como: oleosos, oleossolúveis e hidrossolúveis. 

a) Imersão em solução de sais hidrossolúveis 

Este tratamento consiste em mergulhar completamente os colmos de bambu em uma 

solução, que pode ser constituída de dois ou mais sais hidrossolúveis, por um período de duas 

a quatro semanas em temperatura ambiente. Depois de tiradas da solução as peças devem ser 

armazenadas em local protegido durante alguns dias para que a solução seja difundida.  

 

 
Figura 3-n Banheira para imersão do bambu em solução química 
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b) Substituição de seiva por sais hidrossolúveis através da transpiração 

Devem-se utilizar colmos recém-cortados, com no máximo 2,50 m de comprimento 

(para que o tratamento seja eficiente). Segundo Beraldo (2008), o tratamento pode ser 

conduzido em tambores plásticos, aonde se prepara a solução preservativa e coloca-se os 

colmos de bambu verde verticalmente. As bases dos colmos devem ser chanfradas, e a altura 

da solução pode atingir cerca de 80 cm. 

Este tratamento dura aproximadamente uma semana, e no final desta os colmos devem 

ser invertidos e deixados assim por mais uma semana. Após o tratamento deve-se armazenar 

os colmos empilhados em um local protegido da chuva e na sombra, por aproximadamente 

um mês (BERALDO, 2008).   

c) Tratamento sob pressão 

Os tratamentos que utilizam pressão são os mais indicados, pois demandam menos 

tempo. Os principais tipos de tratamento que usam pressão são: Autoclave e Método 

Boucherie Modificado. 

- Autoclave 

 

O bambu deve estar relativamente seco (teor de umidade deve estar abaixo de 20%) e 

para evitar que os colmos fiquem expostos ao ataque de carunchos é recomendável que se 

realize um tratamento prévio nas bases dos colmos, por imersão (BERALDO, 2008). 

Segundo Barbosa (1997), os bambus quando roliços podem romper-se sob pressão, 

portanto para evitar rachaduras devem-se perfurar os nós. 

- Método Boucherie Modificado 

 

Atualmente é considerado o método mais eficiente e rápido (dura em média cinco 

minutos), para o tratamento do bambu. Este tratamento consiste na substituição da seiva por 

uma substância química, ilustrado nas figuras 3-o e 3-p. O intervalo de tempo entre o corte do 

colmo e o início do tratamento deve ser o menor possível, para facilitar a troca da seiva pela 

substância. 

Um inconveniente neste método, é que em colmos mais maduros, existe menos seiva, o 

que aumenta a resistência à passagem da substância de tratamento. Nestes casos, as peças 

devem recorrer a outro tipo de tratamento (BARBOSA, 1997). 
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Figura 3-o Equipamento artesanal para efetuar o tratamento de colmos de bambu pelo método Broucherie 

Modificado (BERALDO, 2008). 
 

 

 
Figura 3-p Detalhe das conexões do equipamento de Broucherie Modificado (BERALDO, 2008). 
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS 

4.1 PESQUISA DE REFERÊNCIA 

Devido a sua grande flexibilidade, países latino americanos, tais como a Colômbia, 

Equador e Costa Rica consideram o bambu um excelente material para construções, 

principalmente em regiões sujeitas a terremotos. Na Colômbia, depois do terremoto de janeiro 

de 1999, extensas áreas residenciais de classe média foram destruídas, mas as casas de bambu 

permaneceram de pé. 

O bambu é capaz de absorver elevada porcentagem de energia, tornando-se seguro 

quando utilizado em zonas sujeitas a abalos sísmicos, por apresentar maior capacidade de 

deformação antes da ruptura, o que permite avaliar as tensões existentes (BERALDO, 2008). 

 
Tabela 4-a Resistência mecânica de algumas espécies de bambu. 

 
FONTE: Téchne, 2008 

 

As características mecânicas do bambu são influenciáveis principalmente pelos 

seguintes fatores: espécie, idade, tipo de solo, condições climáticas, época da colheita, teor de 

umidade das amostras, localização destas com respeito ao comprimento do colmo, presença 

ou ausência de nós nas amostras testadas e o tipo de teste realizado (GHAVAMI, 1989 apud 

MARÇAL, 2008), a Tabela 4-a Resistência mecânica de algumas espécies de bambu. e 

Tabela 4-b Resistência à tração, módulo de elasticidade e coeficiente de Poison das partes 



 

basal, centro e topo, com e sem nó, do bambu 

valores de resistência mecânica para determinadas espécies.

A densidade dos bambus varia entre 500 a 800 kg/m³, dependendo principalmente do 

tamanho, quantidade e distribuição do

Estas diferenças são menores mais perto do topo, devido ao aumento da densidade na parte 

interna e redução da espessura da parede (PEREIR

Segundo Beraldo (2008), a idade 

interfere nos resultados. Desse modo, para que haja uma padronização, 

colmos que já tenham atingido sua maturação. 

O conceito geral observado na literatura é que os bambus são considerad

com cerca de três anos. 

Liese (1985), citado por Beraldo (2008), comentou que na condição seca a resistência 

do colmo foi maior do que na condição verde, mas que para flexão e fendilhamneto não 

ocorreu diferença significativa nas propriedades pa

 
Tabela 4-b Resistência à tração, módulo de elasticidade e coeficiente de Poison das partes basal, centro e topo, 
com e sem nó, do bambu Guadua angustifólia

FONTE: Ghavami, 2001 apud R
 

Hidalgo (2003) comentou

resistência mecânica nas diversas partes do colmo, as quais devem ser con

qualquer estudo: 

a) Resistência no colmo inteiro: as propriedade

ao topo do colmo. Se a altura útil do colmo for dividida em três partes, na maioria dos 

casos a parte superior é a mais resistente em compressão e flexão do que a mediana e a 

inferior.  A parte central, onde ocorrem os inter

basal, centro e topo, com e sem nó, do bambu Guadua angustifólia

valores de resistência mecânica para determinadas espécies. 

A densidade dos bambus varia entre 500 a 800 kg/m³, dependendo principalmente do 

tamanho, quantidade e distribuição dos aglomerantes de fibras ao redor dos feixes vasculares

Estas diferenças são menores mais perto do topo, devido ao aumento da densidade na parte 

interna e redução da espessura da parede (PEREIRA, 2001 apud TEIXEIRA, 2006).

Segundo Beraldo (2008), a idade do colmo seguramente é o fator mais importante que 

interfere nos resultados. Desse modo, para que haja uma padronização, 

colmos que já tenham atingido sua maturação.  

O conceito geral observado na literatura é que os bambus são considerad

Liese (1985), citado por Beraldo (2008), comentou que na condição seca a resistência 

do colmo foi maior do que na condição verde, mas que para flexão e fendilhamneto não 

ocorreu diferença significativa nas propriedades para diferentes teores de umidade.

Resistência à tração, módulo de elasticidade e coeficiente de Poison das partes basal, centro e topo, 
Guadua angustifólia . 

, 2001 apud Ramos, 2009 

comentou que os pesquisadores fazem menção às diferenças 

diversas partes do colmo, as quais devem ser con

Resistência no colmo inteiro: as propriedades mecânicas variam da base para 

ao topo do colmo. Se a altura útil do colmo for dividida em três partes, na maioria dos 

casos a parte superior é a mais resistente em compressão e flexão do que a mediana e a 

inferior.  A parte central, onde ocorrem os internós mais longos, é a mais resistente em 

38 

Guadua angustifólia ., apresentam alguns 

A densidade dos bambus varia entre 500 a 800 kg/m³, dependendo principalmente do 

s aglomerantes de fibras ao redor dos feixes vasculares. 

Estas diferenças são menores mais perto do topo, devido ao aumento da densidade na parte 

, 2001 apud TEIXEIRA, 2006). 

do colmo seguramente é o fator mais importante que 

interfere nos resultados. Desse modo, para que haja uma padronização, devem-se escolher 

O conceito geral observado na literatura é que os bambus são considerados maduros 

Liese (1985), citado por Beraldo (2008), comentou que na condição seca a resistência 

do colmo foi maior do que na condição verde, mas que para flexão e fendilhamneto não 

ra diferentes teores de umidade. 

Resistência à tração, módulo de elasticidade e coeficiente de Poison das partes basal, centro e topo, 

 

ores fazem menção às diferenças de 

diversas partes do colmo, as quais devem ser consideradas em 

s mecânicas variam da base para 

ao topo do colmo. Se a altura útil do colmo for dividida em três partes, na maioria dos 

casos a parte superior é a mais resistente em compressão e flexão do que a mediana e a 

nós mais longos, é a mais resistente em 
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tração, enquanto que a parte inferior do colmo apresenta, geralmente, menores valores 

de resistência mecânica.  

b) Resistência nos internós: as fibras situadas próximas aos nós são mais curtas 

e, no centro, mais longas, consequentemente, o centro do internó é mais resistente.  

c) Resistência na parede do colmo: a resistência da parede, em tração e em 

compressão, aumenta da parte interna para a parte externa, em razão da maior 

quantidade de fibras.  

d) Resistência nos nós: a densidade nos nós, devido à menor ocorrência de 

células parenquimatosas, é mais elevada do que aquela obtida nos internós, porém, sua 

resistência à tração, flexão, compressão e cisalhamento são menores, devido à 

descontinuidade da seção e aos desvios dos feixes de fibras.  

 

 
Figura 4-a Toureira de D. giganteus na UNESP/Bauru (BERALDO, 2008) 

 

4.1.1 Tração 

Conforme Beraldo (2003), a resistência à tração do bambu é elevada, isso torna 

atrativo o uso do bambu como um substituto para o aço, especialmente quando for 

considerada a razão entre sua resistência à tração e a sua massa específica, conforme mostrado 

na Tabela 4-c. 

O bambu é o material que se menos gasta energia na sua produção, seguido pela 

madeira, concreto e o aço, sendo que o último consome 50 vezes mais energia que o bambu.  
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Tabela 4-c Relação entre a resistência a tração e o peso específico  

 
FONTE: Ghavami, 2003 

 

A montagem de um ensaio de tração é uma operação particularmente delicada. A 

simples pressão das garras da máquina de ensaio pode provocar a ruptura dos corpos de prova 

por compressão transversal às fibras. Se a pressão não for suficiente pode ocorrer o 

deslizamento do colmo durante a realização do carregamento. Neste tipo de ensaio pequenas 

heterogeneidades existentes no material forçam a condução da ruptura em regiões de menor 

resistência, geralmente na área de contato entre o bambu e as garras da máquina de ensaio 

(BERALDO, 2006).  

A Tabela 4-d mostra os resultados obtidos para colmos com 3,5 anos de idade da 

espécie Dendrocalamus giganteus, cultivada na UNESP/Bauru, como ilustra a Figura 4-a 

Toureira de D. giganteus na UNESP/Bauru (BERALDO, 2008), em três diferentes alturas do 

colmo. Os corpos de prova foram adaptados às exigências da NBR7190/97, com comprimento 

de 300 mm, largura de 20 mm, espessura de 5 a 6 mm e seção central com metade da largura 

da talisca. 

 
Tabela 4-d Valores médios da resistência (fto) e módulo de elasticidade longitudinal (Eto) obtidos em ensaios de 
tração de ripas laminadas da espécie D. giganteus. 

 
FONTE: Pereira, 2006 apud Beraldo, 2008 
 



41 
 

4.1.2 Compressão 

A determinação do módulo de elasticidade do bambu em compressão também 

apresenta certas dificuldades. Como a deformação do corpo de prova é variável, é preciso 

garantir que o extensômetro esteja posicionado na camada externa do colmo ou próximo de 

um nó.  

A Tabela 4-e mostra os resultados obtidos para colmos com 3,5 anos de idade da 

espécie Dendrocalamus giganteus, cultivada na UNESP/Bauru, para as regiões A, B e C do 

colmo, que representam a base, o meio e a ponta respectivamente. 

 
Tabela 4-e Valores médios da resistência (fco) e módulo de elasticidade longitudinal (Eco) obtidos em ripas 
laminadas no ensaio de compressão paralela as fibras da espécie D. giganteus. 

 
FONTE: Pereira, 2006 apud Beraldo, 2008 
 
 

Porém, é importante ressaltar que, tratando-se de peças sujeitas à compressão, não 

basta realizar uma análise baseada apenas no limite de resistência do material, o qual é 

independente do tamanho e geometria da estrutura. Nesse caso, é preciso levar em conta a 

esbeltez do elemento estrutural, verificando a possibilidade do mesmo falhar por flambagem 

(GONÇALVEZ, 1994 apud TEIXEIRA, 2006). 

 

4.1.3 Flexão 

Pereira (2006) apresentou resultados de resistência e de módulo de elasticidade à 

flexão estática obtidos em corpos de prova de seção retangular (ripas laminadas) com nó e 

sem nó, retirados de região próxima à casca, em três diferentes alturas do colmo: A, B e C, 

que representam a base, o meio e a ponta respectivamente. 

Foram utilizados colmos com 3,5 anos de idade da espécie Dendrocalamus giganteus, 

cultivada na UNESP/Bauru. Os corpos de prova foram baseados em norma de chapa 
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compensada com as seguintes dimensões: 20 mm de largura, 175 mm de comprimento e de 5 

a 6 mm de espessura. 

 

Tabela 4-f Valores médios de módulo de ruptura (MOR) e de módulo de elasticidade longitudinal (MOE) 
obtidos em ensaios de flexão em ripas da espécie D. giganteus. 

 
FONTE: Pereira, 2006 apud Beraldo, 2008 
 

4.1.4 Cisalhamento 

Segundo Beraldo (2003), a resistência ao cisalhamento transversal às fibras do bambu 

situa-se em torno de 30% de sua resistência à flexão, e sua resistência ao cisalhamento 

longitudinal às fibras situa-se em torno de 15% da sua resistência em compressão. 

O cisalhamento é o ponto fraco do bambu, em questões de resistência mecânica. O 

aparecimento de fissuras ocasionadas pelo cisalhamento serve como entrada de água e 

penetração de insetos, o que é preocupante tanto para a resistência da estrutura quanto a vida 

útil da peça.  

Um sistema de secagem mais adequado, que faça com que a perda de umidade no 

bambu seja de forma controlada, pode aumentar os valores de cisalhamento e impedir que a 

peça fissure facilmente (MARÇAL, 2008). 

 

4.2 LIGAÇÕES  

A literatura mostra que o bambu por si só é um material que pode ser empregado na 

construção civil, porém as ligações são elos frágeis quando não adequadas aos esforços 

solicitantes. Desta maneira é necessário avaliar o esforço atuante para escolher e dimensionar 

a ligação ideal. 
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A Figura 4-b Construção dos 200 m² de bambu do Terminal 4 do Aeroporto de Madri 

Barajas (BAMBU CARBONO ZERO, 2011). mostra o uso do bambu na cobertura do 

Aeroporto Barajas em Madri.  

 

 
Figura 4-b Construção dos 200 m² de bambu do Terminal 4 do Aeroporto de Madri Barajas (BAMBU 
CARBONO ZERO, 2011). 
 

4.2.1 Peças Parafusadas 

As ligações parafusadas, ilustrada na Figura 4-c, são mais indicadas que as pregações, 

pois há um corte nas fibras, sem o afastamento entre fibras, evitando as fissuras e o 

cisalhamento das peças, como ocorrem nas ligações pregadas. 

A grande vantagem das ligações parafusadas é permitir ajustes de acordo com a 

trabalhabilidade do material em relação às variações da umidade relativa do ar, ou ainda, do 

término do processo de secagem de peças utilizadas, não devidamente secas (BARBOSA, 

1997).  
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Figura 4-c Ligação parafusada (BAMBU CARBONO ZERO, 2011). 

 

4.2.2 Peças Amarradas 

Pouco eficiente, porém muito utilizada, as ligações realizadas apenas com cordas e 

arames não possuem rigidez satisfatória para a utilização como estruturas (BARBOSA, 1997), 

a Figura 4-d mostra a ligação com cordas. 

 
Figura 4-d Exemplo de amarração com corda (HILDAGO, 1981) 
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4.2.3 Peças Encaixadas 

Dotado de uma resina natural protetora, o bambu possui uma superfície extremamente 

deslizante, o que dificulta o travamento das ligações (BARBOSA, 1997). 

Segundo Barbosa (1997), a maneira mais simples de ligar os segmentos de bambu é 

pela sobreposição de colmos usinados de forma côncava, permitindo a fixação das peças que 

permanecem em sua forma roliça. Os cortes devem ser feitos sempre o mais próximo a um nó 

possível, aumentando assim, a resistência da peça e evitando fissuras. Barbosa (1997) também 

cita que os entalhes devem ser feitos somente nas peças verticais para evitar a ruptura por 

cisalhamento. 

A usinagem dessas peças é uma técnica artesanal, não sendo compatível com a intenção 

de produção em larga escala, as figuras 4-e e 4-f mostram exemplos de peças encaixadas. 

 

 
Figura 4-e. Exemplos de cortes mais utilizados (HILDAGO, 1981) 

 

 

 

 
Figura 4-f Ligação de um pendural central de uma tesoura (HILDAGO, 1981). 
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4.2.4 Ligações Simón Velez 

A difusão da utilização do bambu na construção de grandes estruturas na Colômbia foi 

impulsionada pelo arquiteto Simón Velez, cuja proposta de ligação é solucionada por injeção 

de concreto nos entrenós que fazem parte das ligações, ou seja, somente nos segmentos que 

serão parafusados. (BARBOSA, 1997). 

A ligação consiste na abertura de um orifício na parte superior do colmo de bambu 

parafusado, onde após o término do travamento de toda a estrutura é injetado concreto 

(HIDALGO, 1974). 

Essa ligação é citada em várias literaturas, a qual é atribuída excelente desempenho na 

aplicação estrutural do bambu. 

Em entrevista com Danilo Cândia do Bambu Carbono Zero, o engenheiro citou que toda 

vara de bambu que estivesse submetida à flexão deveria estar concretada nos entrenós para 

garantir o bom funcionamento da ligação, proporcionando a característica de estrutura 

monolítica que o concreto agrega. 

As figuras 4-g, 4-h e 4-i ilustram essa ligação. 

 

 
Figura 4-g Modelo de ligação Simón Velez. 
FONTE: Arquivo Danilo Cândia. 
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Figura 4-h Detalhe da ligação Simón Velez 

FONTE: Arquivo Danilo Cândia. 
 

 
Figura 4-i Ligação Simón Velez 

FONTE: Arquivo Danilo Cândia. 
 

 

4.3 ASSOCIAÇÃO DO BAMBU COM OUTROS MATERIAIS 

Atualmente a utilização de materiais renováveis vinculados a projetos arquitetônicos 

sustentáveis é essencial, porém o bambu não pode ser material exclusivo na estrutura de um 

edifício. De acordo com Danilo Cândia, toda vara de bambu submetida à flexão deve ser 

preenchida com concreto, pois o bambu é insuficiente em termos de resistência mecânica.  
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Tem-se então a idéia de desenvolver um material misto, composto por bambu e 

preenchido por concreto, unindo as vantagens de ambos os materiais em um só elemento.  

Desse modo, é possível fazer uma analogia com os exoesqueletos dos animais, que 

conseguem carregar até 50 vezes o seu próprio peso, como é o caso das formigas (FAUNA 

BRASIL, 2011). 

Vários estudos em conjunto com concreto, apontam várias soluções principalmente no 

sentido de aumentar a aderência e problemas de fissuras, vem sendo pesquisado. Como o 

bambu possui baixa aderência com o concreto e argamassas, alguns experimentos foram 

realizados onde se constatou algumas medidas que devem ser tomadas para aumentar a 

eficiência do trabalho em conjunto desses materiais.  

Uma das medidas é a impermeabilização para evitar variações dimensionais, pela 

absorção de água, principalmente em contato com a argamassa de revestimento e o concreto. 

Marçal (2008) sugere a utilização de argamassas com menor teor de agregados e maior 

concentração de cimento, pois os agregados graúdos dificultam a introdução da argamassa 

pelo orifício aberto na vara, além do preenchimento não ser homogêneo. 

Em contrapartida o uso de pedriscos no concreto substitui os agregados graúdos, tal 

concreto é denominado microconcreto, por ter agregados miúdos em sua composição. 

Para garantir o adensamento e a homogeneização do concreto é necessário o uso de 

vibradores, tomando o cuidado de não encostar o vibrador nas paredes do colmo. 

Nogueira (2009) ensaiou vigas e pilares de bambucon com o objetivo de avaliar o 

desempenho estrutural deste composto, representado na figura abaixo. 

 

 
Figura 4-j Desenho esquemático da viga de bambucon (NOGUEIRA, 2009). 

 

A autora concluiu que o bambu pode ser de fato empregado na construção civil, como 

material confiável. O bambu trabalhou bem como reforço das estruturas de concreto, 
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apresentando dependência estreita com a resistência do concreto por ser efetivamente fôrma 

do concreto armado. 

4.3.1 Concreto 

O concreto é um dos materiais mais utilizados na construção civil, devido a várias 

razões, sendo a primeira a boa resistência do mesmo à água. O segundo motivo para o alto 

consumo deste material é a manutenção, uma vez que o concreto não corrói, não precisa de 

tratamento superficial e sua resistência aumenta com o tempo. 

A água quando misturada com o cimento, ocasiona um processo chamado de hidratação, 

o que desenvolve a formação de uma pasta que é aderida às partículas dos agregados. Nas 

primeiras horas, após o preparo tem-se a facilidade de obtenção de diferentes formas e 

tamanhos de elementos estruturais de concreto, pelo fato do concreto fresco, possuir uma 

consistência plástica, que facilita o preenchimento das fôrmas.  

Algumas horas depois ele endurece e, com o passar dos dias adquire grande resistência 

mecânica, convertendo-se num material monolítico dotado das mesmas características de uma 

rocha (FREITAS, 2000). A resistência do concreto cresce com a idade, rapidamente nos 

primeiros dias e depois lentamente. Por isso a resistência do concreto é sempre referida com a 

idade. Aos sete dias de idade, a resistência à compressão é em torno de 60% da resistência aos 

28 dias. 

 

 Mesmo que a relação água/cimento seja mais um fator importante para determinação 

de uma boa resistência, fatores como adensamento e condições de cura (grau de hidratação do 

cimento), mineralogia e dimensão do agregado, tipos de aditivos e condições de umidade, 

geometria do corpo de prova e tipo de tensão, podem ter uma grande influência na resistência. 

(METHA, 2008) 

 

 No estudo em questão, a resistência do concreto não é o item principal, uma vez que o 

ponto forte em análise é o bambu. Apesar disso vale ressaltar, que o concreto é um material 

que resiste essencialmente à compressão, e sua resistência à tração, que é o ponto forte do 

bambu, é geralmente 10% da compressão; isso justifica a utilização do conjunto bambu e 

concreto.   
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5 ENSAIOS 

Tendo em vista que não existem normas de ensaios de ligações, não foi possível ensaiar 

as mesmas, uma vez que não se tem nenhuma padronização, e poucos estudos nessa área. 

Contudo, decidiu-se focar nos ensaios do concreto e do bambu, além do conjunto dos 

mesmos.  

Foi decidido ensaiar corpos de prova preenchidos somente com concreto, excluindo o 

uso de armadura interna, uma vez que as solicitações máximas de tração ocorrem nas fibras 

inferiores ou superiores (momentos positivos ou negativos respectivamente). Tendo em vista 

que na região da linha neutra o material é minimamente solicitado, não há necessidade de 

armaduras nesta região. 

Os ensaios realizados foram compressão paralela às fibras (fc,0º), compressão 

perpendicular às fibras (fc,90º), flexão (fr) e módulo de elasticidade (E). 

5.1 PROCEDIMENTO 

5.1.1 Corpos de Prova 

Com a doação de varas de bambu da espécie Dendrocalamus giganteus pelo Bambu 

Carbono Zero, com diâmetros de aproximadamente 15 cm, foi possível moldar corpos de 

prova cilíndricos com altura de 30 cm, nos ensaios a compressão para garantir a proporção de: 

 

ℎ =  2�        (1) 

      

 E nos ensaios a flexão optou-se por cortar os corpos de prova com altura de 50 cm, 

devido às características da prensa do laboratório da Escola de Engenharia Mauá. 

Foi empregado o método da autoclave para o tratamento das varas, todas com idade 

superior a 3 anos . Os corpos de prova, não apresentaram uma uniformidade no seu diâmetro, 

espessura e consequentemente no seu peso, isso se dá pelo fato do bambu ser um material 

natural. A Tabela 5-amostra as propriedades dos corpos de prova. 

A pesagem e a concretagem dos corpos de prova podem ser vistos nas figuras 5-a e  

5-b respectivamente. 
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Tabela 5-a Resumo das características físicas dos corpos de prova. 13º coluna “Concreto?”: S (sim) e N (não). 

 
FONTE: Os autores. 
 

Onde, 

� =  � × ∅���       (2) 

 

�� � = � × ℎ        (3) 

 

���� = (� × ∅���²)/4     (4) 

 

�% &%� =  �/4 × (∅���
' − ∅)��²)       (5) 

 

 

 

Øext Øint e h P Aext Alat Abambu W Mi Mf
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm²) (cm²) (cm²) (cm³) (g) (g)

1 14,62 11,61 1,50 27,50 45,94 167,94 1263,34 62,13 306,98 1109 8425 S
3 14,09 11,27 1,46 30,00 44,26 155,88 1327,76 56,21 274,50 1225 8850 S
4 12,59 10,54 1,06 30,00 39,55 124,45 1186,39 37,20 195,83 942 7375 S
5 14,96 12,52 1,20 30,00 47,01 175,84 1410,23 52,67 328,89 1105 10125 S
6 14,85 11,46 1,92 30,00 46,65 173,15 1399,39 69,95 321,37 1123 8775 S
8 15,56 12,35 1,70 30,00 48,88 190,11 1466,31 70,41 369,71 1333 10100 S
9 14,54 11,67 1,38 30,00 45,67 166,00 1370,17 59,03 301,66 1137 9300 S
10 15,60 12,83 1,40 30,00 49,01 191,13 1470,27 61,89 372,71 1265 10850 S
11 15,44 11,99 1,70 30,00 48,50 187,19 1455,00 74,22 361,22 2200 10525 S
12 13,99 11,13 1,46 30,00 43,95 153,72 1318,53 56,37 268,81 1460 8250 S
13 14,75 10,98 1,87 30,00 46,34 170,87 1390,15 76,19 315,05 1461 8375 S
14 14,30 11,20 1,74 30,00 44,92 160,61 1347,74 62,09 179,06 1358 N
15 15,90 12,70 1,51 30,00 49,95 198,56 1498,54 71,88 234,00 1915 N
16 14,10 11,40 1,41 24,00 44,30 156,15 1063,11 54,07 157,61 951 N
17 15,10 12,40 1,48 27,00 47,44 179,08 1280,83 58,32 184,30 1023 N
18 14,70 12,30 1,51 27,50 46,18 169,72 1269,99 50,89 158,99 1066 N
19 14,10 10,90 1,50 30,00 44,30 156,15 1328,89 62,83 176,92 1068 N
20 12,90 10,40 1,30 27,50 40,53 130,70 1114,48 45,75 121,72 868 N
21 14,78 12,18 1,30 30,00 46,42 171,45 1392,51 55,03 170,65 1420 N
23 14,33 11,73 1,30 30,00 45,00 161,17 1350,10 53,20 288,59 1298 N
24 14,12 11,80 1,16 30,00 44,36 156,59 1330,78 47,23 276,38 872 N
25 14,37 12,20 1,09 30,00 45,14 162,18 1354,34 45,28 291,32 858 N
26 14,95 12,55 1,20 30,00 46,97 175,54 1409,00 51,84 328,04 1687 N
27 14,61 12,08 1,27 30,00 45,89 167,61 1376,80 53,09 306,06 1305 N
28 15,35 12,75 1,30 30,00 48,22 185,06 1446,70 57,38 355,08 1368 N
29 14,34 11,94 1,15 30,00 45,05 161,51 1351,51 49,54 289,50 998 N
30 14,00 11,40 1,30 50,00 43,98 153,94 2199,11 51,87 269,39 1595 15100 S
31 14,60 12,10 1,30 50,00 45,87 167,42 2293,36 52,43 305,53 1301 15100 S
33 14,63 11,43 1,60 50,00 45,95 167,99 2297,29 65,47 307,11 1886 15300 S
35 15,03 12,13 1,45 50,00 47,20 177,30 2360,12 61,84 333,00 1780 16800 S
36 14,90 11,90 1,50 50,00 46,81 174,37 2340,49 63,15 324,76 1513 14900 S
37 14,90 12,30 1,30 50,00 46,81 174,37 2340,49 55,54 324,76 1423 15300 S
39 14,08 11,55 1,27 50,00 44,24 155,78 2212,20 51,00 274,23 1689 15100 S
42 14,60 11,70 1,50 50,00 45,87 167,42 2293,36 59,90 179,53 1367 N

CP
Características Geométricas Massa

Concreto 
?
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Para os corpos de prova cuja seção transversal não possui concreto: 

* = � × (∅���
+ − ∅)��

+)/(32 × ∅���)      (6) 

 

Para os corpos de prova cuja seção transversal possui concreto: 

* = (� × ∅���³)/32       (7) 

 

  
Figura 5-a Pesagem dos corpos de prova. 
FONTE: Os autores. 
 

 
Figura 5-b Concretagem dos corpos de prova. 
FONTE: Os autores. 
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Foi estabelecido pelo Coorientador Prof. Dr. Marcio Estefano, o traço do concreto a ser 

utilizado, com base na escolha de um material fluido, favorecendo o fluxo do mesmo para o 

interior do bambu.  

O traço utilizado foi: 1: 2: 3: 0,6 (c: m: g: a), sendo c: cimento CP V-ARI, m: areia, g: 

pedrisco e a: água. A partir deste, calculou-se o consumo de concreto conforme a equação (8): 

 

     - =  
.///

�0&010 
 ����       (8) 

 

       - =  
.///

.0'020/,4
 2,4 = 363,64 
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&7        

 

Decidiu-se fazer 2 betonadas de concreto, ilustradas na Figura 5-c, pois cada uma possui 

uma capacidade de 30 L, e de acordo com as medidas estabelecidas na Tabela 5-a, foi 

possível verificar que a quantidade necessária  para a concretagem de todos os corpos de 

prova seria de aproximadamente 60 L.  

 

 
Figura 5-c Betonada de concreto. 

FONTE: Os autores. 
 

Então, a partir do consumo de cimento calculado acima, foi possível estabelecer a 

quantidade necessária de materiais para cada betonada de concreto. No caso da areia, foi 

preciso calcular a umidade da mesma, através do ensaio do método frigideira, que consiste 
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em, pesar a areia úmida, depois de feito isso, jogar álcool na mesma e colocar fogo, fazendo 

assim a água se volatizar. Após estes passos a areia é pesada novamente, e a umidade é 

determinada pela equação (9), sendo 8(%): umidade, :�: massa úmida e :�: massa seca.  

 

8(%) =
;<=;>

;>
 ×  100 = 10,44%    (9) 

 

A partir do valor do teor de umidade da areia, pode-se descontar da quantidade de água 

necessária, a água que estava presente na areia. Porém como o concreto dever ser fluído para 

facilitar a concretagem dos colmos de bambu, foi necessário o acréscimo de 240 mL de água 

na primeira betonada e 200 mL na segunda. A Tabela 5-b e Tabela 5-c, mostram a quantidade 

de material usado para cada betonada. 

 
Tabela 5-b Primeira Betonada de concreto 

 
FONTE: Os autores. 

 
 

Tabela 5-c Segunda Betonada de concreto 

 
FONTE: Os autores. 

 
 

Foi realizada a pesagem de todos os materiais e em seguida os mesmos, foram 

colocados na betoneira. Após verificar que o concreto já estava com uma boa consistência, foi 

concretado os corpos de prova e adensados em 3 camadas com 25 golpes cada uma. O corpo 

de prova número 2 estava com uma leve rachadura que havia sido grampeada pelo fornecedor, 

porém no momento de sua concretagem estes grampos acabaram estourando e o colmo de 

bambu abriu. Este corpo de prova foi ensaiado, o mesmo ocorreu com os corpos de prova de 

número 7, 22, 32, 34 e 38.  
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Figura 5-d Pesagem dos agregados graúdos. 

FONTE: Os autores. 
 

Os corpos de prova ficaram na câmara úmida por 14 dias e quando foram retirados 

constatou-se que os colmos de bambu não aderiram ao concreto. Tais corpos de prova foram 

utilizados nos ensaios de compressão simples e compressão diametral. O efeito da não 

aderência entre os materiais pode ser visto na Figura 5-e. 

 

 
Figura 5-e Comprovação da não aderência do bambu ao concreto. 

FONTE: Os autores. 
 

Para combater esse resultado na segunda etapa da concretagem dos corpos de prova 

utilizou-se o cimento CP II-E, pois além da sua composição básica de clinquer e gesso, esse 
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tipo de cimento contém a adição de escória granulada de alto-forno, o que lhe confere a 

propriedade de baixo calor de hidratação, além de ser menos expansivo que o CP V-ARI. 

O traço do concreto e a moldagem dos corpos de prova permaneceram conforme 

descrito anteriormente. 

O tratamento em autoclave reduz demasiadamente a umidade das peças, o que faz o 

bambu extrair água do concreto durante a cura. Tal ação prejudica a estrutura do conjunto, 

conforme demonstrado anteriormente. Devido a esse fenômeno, buscando evitar a falta de 

aderência entre o bambu e o concreto, optou-se por manter panos úmidos ao redor das peças 

durante a cura do concreto. Outra medida adotada foi não inserir o corpos de prova na câmara 

úmida, a fim de preservar o material. 

O resultado foi positivo, salvo um corpo de prova, todos os outros apresentaram 

aderência entre os materiais durante todo o processo, como pode ser visto na Figura 5-f. 

 

 
Figura 5-f Corpos de prova aderidos ao concreto e corpos de prova sem concreto 
FONTE: Os autores. 
 

5.1.2 Ensaio à compressão paralela às fibras 

Ensaio adaptado a NBR 5739: “Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova 

cilíndricos”.  

Consiste em romper os corpos de prova utilizando uma prensa, cujo prato se desloca 

verticalmente, mantendo paralelismo com o eixo vertical da máquina, que por sua vez deve 



 

coincidir com o eixo do corpo de prova cilíndrico. A

todo o ensaio, conforme ilustra a 

 

Figura 

 

A resistência à compressão paralela às fibras é descrita pela equação abaixo:

 

Onde,  

A = Abambu , para os corpos de prova não preenchidos 

A = Aext , para os corpos de prova preenchidos com concreto.

 

5.1.3 Ensaio à compressão perpendicular às fibras

Adaptação a NBR 7222

por compressão diametral d

O corpo de prova deve ser colocado sobre o prato da máquina de c

da geratriz, conforme Figura 

 

coincidir com o eixo do corpo de prova cilíndrico. A aplicação da carga é controlada 

todo o ensaio, conforme ilustra a Figura 5-g. 

 
Figura 5-g Ensaio a compressão paralela às fibras 

FONTE: Os atoures. 

A resistência à compressão paralela às fibras é descrita pela equação abaixo:

A�,/⁰ = C/�      

, para os corpos de prova não preenchidos  

, para os corpos de prova preenchidos com concreto. 

Ensaio à compressão perpendicular às fibras 

7222: “Argamassa e concreto – Determinação da resistência à tração 

o diametral de corpos de prova cilíndricos”.  

O corpo de prova deve ser colocado sobre o prato da máquina de c

Figura 5-h. 
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aplicação da carga é controlada durante 

 

A resistência à compressão paralela às fibras é descrita pela equação abaixo: 

  (10) 

Determinação da resistência à tração 

O corpo de prova deve ser colocado sobre o prato da máquina de compressão, ao longo 



 

Figura 

 

A resistência à compressão perpendicular às fibras é descrita pela equação abaixo

sendo que Alat é descrita na equação 

 

 

5.1.4 Ensaio à flexão 

Adaptação do ensaio prescrito pela NBR

resistência à tração na flexão em corpos de prova prismáticos”. 

O ensaio consiste em colocar o corpo de prova com seu lado maior paralelo ao seu eixo 

longitudinal, sobre apoios nas extremidades e aplicar uma carga centrada no meio do vão, 

ilustrado pela Figura 5-i. 

A resistência à flexão é descrita pela equação abaixo:

 

Onde, 

Sendo que W é descrito nas equações 

prova preenchidos com concreto, respectivamente.

  
Figura 5-h Ensaio a compressão perpendicular às fibras. 

FONTE: Os atoures. 

A resistência à compressão perpendicular às fibras é descrita pela equação abaixo

é descrita na equação (3). 

A�,D/⁰ = 2C/�� �     

Adaptação do ensaio prescrito pela NBR 12142: “Concreto 

resistência à tração na flexão em corpos de prova prismáticos”.  

O ensaio consiste em colocar o corpo de prova com seu lado maior paralelo ao seu eixo 

longitudinal, sobre apoios nas extremidades e aplicar uma carga centrada no meio do vão, 

A resistência à flexão é descrita pela equação abaixo: 

AE = :/*      

: = C × ℎ/4     

s equações (6) e (7) para corpos de prova sem concreto e corpos de 

prova preenchidos com concreto, respectivamente. 
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A resistência à compressão perpendicular às fibras é descrita pela equação abaixo, 

  (11) 

“Concreto – Determinação da 

O ensaio consiste em colocar o corpo de prova com seu lado maior paralelo ao seu eixo 

longitudinal, sobre apoios nas extremidades e aplicar uma carga centrada no meio do vão, 

  (12) 

  (13) 

 

corpos de prova sem concreto e corpos de 



 

 

5.1.5 Coeficiente de Poisson

O coeficiente de Poisson 

(εh) associada a uma deformação longitudinal 

abaixo: 

 

Quando aplicado o esforço de 

enquanto que a deformação transversal é positiva, por isso se inclui um sinal negativo na 

definição do coeficiente de Poisson.

Para determinar as deformações adaptou

Determinação dos módulos estáticos de elasticidade e de deformação e da curva tensão

deformação”.  

O corpo de prova junto com o extensômetro

(como ilustrado na Figura 

deformação vertical e horizontal do corpo de prova.

 Através do extensômetro é possível medir as deformações (

este equipamento é ilustrado na 

 

Figura 5-i Ensaio à flexão. 
FONTE: Os atoures. 

oeficiente de Poisson e Módulo de Elasticidade 

de Poisson (ν) é determinado pela razão entre a deformação 

a uma deformação longitudinal (εv) na direção do esforço

ν =  −εH/εI     

Quando aplicado o esforço de compressão, a deformação longitudinal é negativa 

enquanto que a deformação transversal é positiva, por isso se inclui um sinal negativo na 

definição do coeficiente de Poisson. 

Para determinar as deformações adaptou-se o ensaio a NBR

minação dos módulos estáticos de elasticidade e de deformação e da curva tensão

O corpo de prova junto com o extensômetro é colocado na máquina de compressão

Figura 5-m) e conforme é aplicada uma carga vertical, mede

deformação vertical e horizontal do corpo de prova. 

Através do extensômetro é possível medir as deformações (∆L) da medida base (L), 

é ilustrado na Figura 5-l. 
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razão entre a deformação transversal 

ção do esforço, conforme equação 

  (14) 

compressão, a deformação longitudinal é negativa 

enquanto que a deformação transversal é positiva, por isso se inclui um sinal negativo na 

NBR 8522: “Concreto – 

minação dos módulos estáticos de elasticidade e de deformação e da curva tensão-

na máquina de compressão 

e conforme é aplicada uma carga vertical, mede-se a 

L) da medida base (L), 
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Figura 5-j Gráfico Carga x Deformação vertical.gerado pelo equipamento.  

FONTE: Os autores. 
 

O módulo de elasticidade (E) é definido através da lei de Hooke, representada pela 

equação (15).  

J = K × L       (15) 

 

Logo, é possível determinar o módulo de elasticidade através da tangente do gráfico 

tensão x deformação, ilustrado na figura abaixo: 

 
Figura 5-k Gráfico Tensão x Deformação 

FONTE: Os autores. 
 

Os parâmetros para a obtenção do módulo de elasticidade são: 

 

J = C/����       (16) 

 

L =  ∆L/L        (17) 

400 kgf 
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Onde, 

εv= ∆v/h       (18) 

 

εh= ∆h/∅ext       (19) 

 

 
Figura 5-l Extensômetro 

FONTE: Os autores. 
 

 
Figura 5-m Ensaio para a determinação do módulo de elasticidade. 

FONTE: Os autores. 
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5.2 RESULTADOS 

Os valores apresentados a seguir são resultados dos ensaios apresentados no item 5.1, as 

características dos corpos de prova indicados abaixo são listadas na Tabela 5-a na página 51.  

 

Tabela 5-d Resistência a compressão paralela às fibras dos corpos de prova sem concreto. 

 
FONTE: Os autores. 

 

 

Tabela 5-e Resistência a compressão paralela às fibras dos corpos de prova com concreto. 

 
FONTE: Os autores. 

 

 
Tabela 5-f Resistência a compressão perpencicular às fibras dos corpos de prova sem concreto. 

 
FONTE: Os autores. 

 

 

R fc,0⁰ f c,0⁰

(tf) (MPa) (MPa)
14 37,6 60,6
16 16,3 30,2
17 18,1 31,0
18 16,4 32,2
19 27,1 43,1
21 25,4 46,2

CP

40,5

R fc,0⁰ f c,0⁰

(tf) (MPa) (MPa)
1 48,0 28,6
3 42,0 26,9
5 60,7 34,5
8 42,8 22,5
9 42,4 25,5

10 40,6 21,3
11 62,9 33,6
13 48,8 28,5
25 38,5 23,8
26 28,9 16,5
28 31,7 17,1
24 28,0 17,8

CP

24,7

R fc,90⁰ f c,90⁰

(tf) (MPa) (MPa)
15 2,6 0,4
20 2,3 0,4

CP

0,4
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Tabela 5-g Resistência a compressão perpendicular às fibras dos corpos de prova com concreto. 

 
FONTE: Os autores. 

 

 

Tabela 5-h Resistência à flexão dos corpos de prova sem concreto. 

 
FONTE: Os autores. 

 

 

Tabela 5-i Resistência à flexão dos corpos de prova com concreto. 

 
FONTE: Os autores. 

 

  

R fc,90⁰ f c,90⁰

(tf) (MPa) (MPa)
4 29,0 4,9
6 37,7 5,4

12 30,8 4,7
5,0

CP

R fr f r
(tf) (MPa) (MPa)

42 0,62 4,32 4,32

CP

R fr f r
(tf) (MPa) (MPa)

30 1,80 8,35
31 2,96 12,11
33 2,10 8,55
35 2,65 9,95
36 2,74 10,55
37 2,28 8,78
39 2,60 11,85

CP

10,02
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Tabela 5-j Valores das tensões (σ), deslocamentos horizontais (∆h), deformações específicas horizontais (εh), 
deslocamentos verticais (∆v), deformações específicas verticais (εv) e coeficiente de poisson (ν). 
 

 
FONTE: Os autores. 
 

Sendo que o valor médio do coeficiente de Poisson, apresentados na Tabela 5-j é: 

 

ν = 0,26       (20) 

 

As figuras 5-n e 5-o ilustram os gráficos de “tensão x deformação transversal” e 

“tensão x deformação longitudinal”, respectivamente. A equação destacada nos gráficos 

permite avaliar o valor da tgα, determinando assim os valores dos módulos de elasticidade: 

 

ET = 17,9 GPa       (21) 

 

EL = 1,0 GPa       (22) 

  

 

  

Carga σ 
Deslocamento 
Horizontal (∆h) 

Deslocamento 
Vertical (∆v) 

(tf) (MPa) (mm) x10¯² (mm) x10¯²
27 5,00 3,0 3,00 0,000100 -9,00 -0,000616 0,16

7,00 4,2 5,00 0,000167 -19,00 -0,001300 0,13
9,00 5,4 7,00 0,000233 -37,00 -0,002533 0,09

11,00 6,6 9,00 0,000300 -50,00 -0,003422 0,09
13,00 7,8 11,00 0,000367 -66,00 -0,004517 0,08
15,00 8,9 12,00 0,000400 -90,00 -0,006160 0,06
15,00 8,9 12,00 0,000400 -105,00 -0,007187 0,06
17,00 10,1 14,00 0,000467 -120,00 -0,008214 0,06
19,00 11,3 15,00 0,000500 -180,00 -0,012320 0,04

29 8,00 5,0 9,00 0,000300 -10,00 -0,000697 0,43
10,00 6,2 9,00 0,000300 -13,00 -0,000907 0,33
12,00 7,4 9,00 0,000300 -15,00 -0,001046 0,29
14,00 8,7 10,00 0,000333 -16,00 -0,001116 0,30
16,00 9,9 11,00 0,000367 -21,00 -0,001464 0,25
18,00 11,1 14,00 0,000467 -25,00 -0,001743 0,27
20,00 12,4 18,00 0,000600 -30,00 -0,002092 0,29
21,00 13,0 20,00 0,000667 -35,00 -0,002441 0,27
22,00 13,6 23,00 0,000767 -43,00 -0,002999 0,26

25 12,00 7,4 70,00 0,002333 -80,00 -0,005567 0,42
14,00 8,6 66,00 0,002200 -114,00 -0,007933 0,28
16,00 9,9 80,00 0,002667 -127,00 -0,008838 0,30
18,00 11,1 155,00 0,005167 -195,00 -0,013570 0,38
20,00 12,3 335,00 0,011167 -225,00 -0,015658 0,71
22,00 13,6 400,00 0,013333 -235,00 -0,016354 0,82

νCP εh εv
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Figura 5-n Gráfico Tensão x Deformação transversal 

FONTE: Os autores. 
 

 

 
Figura 5-o Gráfico Tensão x Deformação longitudinal 

FONTE: Os autores. 
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6 MODELO ESTRUTURAL DE EDIFÍCIO DE BAMBU 

De modo geral, as construções de bambu ainda são feitas de forma empírica baseando-

se nos resultados obtidos em teste de carga no próprio campo de trabalho. Essas construções 

tendem a obedecer mais a tradições, crenças e critérios estabelecidos por profissionais da área 

do que normas de cálculo ou modelos matemáticos de análise estrutural. 

Portanto, a fim de simular o comportamento dessas estruturas optou-se por modelar um 

edifício de quatro pavimentos no software de análise estrutural Scia Engineer, desenvolvido 

pelo grupo Nemetschek Scia, ilustrado na Figura 6-a. 

 

 
Figura 6-a Interface do software Scia Engineer – modelo em perspectiva 
FONTE: Os autores. 
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6.1 GEOMETRIA 

Utilizou-se como base o pavimento tipo de um apartamento de concreto armado 

construído pela Construtora Plano & Plano Empreendimentos. 

Adaptou-se a estrutura para pilares e vigas de bambu e no Anexo B encontra-se a 

simulação do apartamento decorado. 

 

 
Figura 6-b Planta do pavimento tipo. 
FONTE: Os autores. 
  



68 
 

6.1.1 Materiais 

a) Concreto C25/C30 

Como entrada de dados no software de análise estrutural, escolheu-se como materiais 

o concreto C25/C30 com as características físicas e mecânicas estipuladas pela norma 

européia Eurocode (EN 1992).  

 

 
Figura 6-c Características do concreto C25/C30. 
FONTE: Os autores. 
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b) BAMBU 

Para simular as características do bambu optou-se por ter como material base as 

madeiras, pelo fato do bambu apresentar comportamento diferente em relação à posição das 

fibras. 

Os resultados inseridos na aba EC5 provêm da literatura, tais valores servem apenas 

como referência na distribuição dos esforços determinada pelo software através da rigidez dos 

elementos. 

 

 
Figura 6-d Características do Bambu. 
FONTE: Os autores. 
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6.1.2 Seções transversais 

As seções transversais e suas respectivas cores são apresentadas na tabela a seguir: 

 

Tabela 6-a Cor das seções transversais. 

 
FONTE: Os autores. 

 

Os valores padrão adotados para as varas de bambu foram de 15,00 cm de diâmetro e 

1,50 cm de espessura. 

a) Bambu – uma vara de bambu: 

 
Figura 6-e BAMBU 
FONTE: Os autores. 
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b) Bambucon – uma vara de bambu preenchida com concreto: 

 
Figura 6-f BAMBUCON 
FONTE: Os autores. 

c) Bambu III – três varas de bambu: 

 
Figura 6-g BAMBU III 
FONTE: Os autores. 
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d) Bambucon III – três varas de bambu preenchidas com concreto: 

 
Figura 6-h BAMBUCON III 
FONTE: Os autores 

e) Bambu V – cinco varas de bambu: 

 
Figura 6-i BAMBU V 
FONTE: Os autores 
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6.1.3 Modelo estrutural 

O modelo contempla um pórtico 3D, com quatro pavimentos, simulando os pilares e 

vigas de seção transversal descritas no item 6.1.1. 

 

 
Figura 6-j. Vista isométrica 
FONTE: Os autores. 
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Figura 6-k. Planta 1º pavimento – plano XY 
FONTE: Os autores. 
 

 
Figura 6-l. Vista lateral – plano XZ 
FONTE: Os autores. 
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Figura 6-m. Vista lateral – plano YZ 
FONTE: Os autores. 
 

6.1.4 Condições de apoio 

Foram considerados apoios engastados na base dos pilares do 1º pavimento, conforme 

ilustrados nas Figuras 6-j, 6-k, 6-l e 6-m. 

6.2 CARREGAMENTOS 

Foram seguidos os procedimentos usuais de projeto respeitando os preceitos da norma 

técnica NBR 6120: "Cargas para o cálculo de estruturas", com o objetivo de simular os 

carregamentos do peso próprio das lajes, alvenarias de fechamento, dry-wall e a sobrecarga de 

utilização. A Figura 6-n lista todos os carregamentos inseridos no modelo. 

Não foi considerado o carregamento devido à ação do vento, por ser uma estrutura com 

alta rigidez, baixa altura total e grande número de filas de pilares, ou seja, a largura total é 

superior a um quarto da altura e apresenta no mínimo quatro linhas de pilares em cada 

direção. 
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Figura 6-n. Lista de carregamentos 
FONTE: Os autores. 

6.2.1 Carregamentos Permanentes 

Este tipo de carga é constituído pelo peso próprio da estrutura e pelo peso de todos os 

elementos construtivos fixos e instalações permanentes (NBR 6120). 

 

a) Peso próprio da estrutura 

Carregamento aplicado automaticamente pelo software.  

 

b) Peso próprio da laje 

��	  = 25,0 kN/m³ 

h LAJE = 8 cm 

pp LAJE = 0,08 x 25,0 = 2,00 kN/m² 

 

A Figura 6-o ilustra o carregamento aplicado na estrutura. 
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Figura 6-o. Peso próprio da Laje: 2,00 kN/m². 
FONTE: Os autores. 
 

c) Alvenaria de blocos de concreto 

�	
�.  = 1,20 kN/m² 

h PAV = 2,80 m 

q ALV = 2,80 x 1,20 = 3,36  kN/m 

 

A Figura 6-p ilustra a aplicação da carga no 2º pavimento como exemplo para outros 

pavimentos. 

 
Figura 6-p. Alvenaria de blocos de concreto do 2º pavimento: 3,36  kN/m. 
FONTE: Os autores. 
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d) Dry-wall 

���.  = 0,20 kN/m² 

h PAV = 2,80 m 

q DRW = 2,80 x 0,20 = 0,56  kN/m 

 

A Figura 6-q ilustra a aplicação da carga no 3º pavimento como exemplo para outros 

pavimentos. 

 

 
Figura 6-q. Dry-wall do 3º pavimento: 0,56  kN/m. 
FONTE: Os autores. 
 

6.2.2 Carregamentos Acidentais 

a) Sobrecarga de utilização  

S/C = 1,50 kN/m² 

 

Foram aplicados em todos os pavimentos, exceto a cobertura – teto do 4º pavimento, 

por ser apenas uma laje de fechamento superior. 
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6.3 COMBINAÇÕES 

De acordo com a NBR 6118: “Projeto de estruturas de concreto armado - 

Procedimento”, os coeficientes de majoração são: 

 

- Carregamentos Permanentes: �� = 1,4 

- Carregamentos Acidentais: �� = 1,4  

 

CO1 = 1,4 (pp LAJE + q ALV + q DRW) + 1,4 S/C   (23) 

 

 
Figura 6-r Combinação CO1 – linear, conforme equação (23). 
FONTE: Os autores. 
 

6.4 RESULTADOS 

A Figura 6-s mostra os maiores e menores resultados das forças internas nas barras, 

representadas pela coluna 1 – “Member”, para a combinação CO1 detalhada no item 6.3. 
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Figura 6-s. Forças nas barras, combinação CO1. 
FONTE: Os autores. 
 

6.4.1 Reações de Apoio 

 
Figura 6-t. Reações de apoio, valores em kN. 
FONTE: Os autores. 
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6.4.2 Força Normal (N) 

 
Figura 6-u Força Normal, valores em kN. 
FONTE: Os autores. 

6.4.3 Força Cortante (Vy) 

 
Figura 6-v ForçaCortante Vy, valores em kN. 
FONTE: Os autores. 
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6.4.4 Força Cortante (Vz) 

 
Figura 6-w ForçaCortante Vz, valores em kN. 
FONTE: Os autores. 

6.4.5 Momento Torsor (Mx) 

 
Figura 6-x Momento Torsor Mx, valores em kNm. 
FONTE: Os autores. 
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6.4.6 Momento Fletor (My) 

 
Figura 6-y Momento Fletor My, valores em kNm. 
FONTE: Os autores. 

6.4.7 Momento Fletor (Mz) 

 
Figura 6-z Momento Fletor Mz, valores em kNm. 
FONTE: Os autores.  
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7 ANÁLISE DE DADOS 

A seguir será apresentada a síntese dos resultados obtidos o longo dos itens anteriores, de 

forma a discutir, interpretar e comparar os dados com a literatura. Os resultados demonstrados 

no item 5 – Ensaios são debatidos no item 7.1. 

O item 7.2 trata a relação das resistências apresentadas no item 5 com as solicitações 

apresentadas no item 6, a fim de verificar estruturalmente um edifício de bambu através dos 

critérios estabelecidos pela resistência dos materiais. 

7.1 RESULTADO DOS ENSAIOS 

É possível analisar que a resistência à compressão paralela às fibras dos corpos de prova 

sem concreto, conforme Tabela 5-d, é superior à resistência apresentada pelos corpos de prova 

com concreto, conforme  Tabela 5-e. Tal efeito ocorre pelo fato do concreto utilizado ter 

resistência inferior ao do bambu. Portanto, o concreto adequado para ser utilizado no 

compósito deve ter resistência superior a 40 MPa, para que se tenha um acréscimo de 

resistência no conjunto. Outro efeito que possivelmente colaborou para esse resultado foi o 

fato de alguns corpos de prova apresentarem rachaduras, devido à expansibilidade do 

concreto, as páginas 55 e 56 reportam tal efeito e as medidas a serem tomadas. 

O coeficiente de Poisson apresentado na equação (20) é o mesmo valor apresentando 

por Ghavami e Marinho em 2004 para a espécie Guadua angustifoli.  

Analogamente a NBR 7190/97, os resultados obtidos nos ensaios devem ser reportados 

a umidade de referência, para a norma de madeiras usa-se umidade de referência de 12%.  

No ensaio para determinar as deformações longitudinais e transversais houve 

dificuldade na regulagem do extensômetro, o que acarretou no descarte de diversas leituras. 

Os resultados obtidos nos CP’s 27, 29 e 25 para o módulo de elasticidade foram discrepantes, 

portanto optou-se por demonstrar apenas os valores encontrados pelo CP27, por assemelhar-

se ao valor apresentado na literatura.  

7.2 VERIFICAÇÃO TEÓRICA 

Com os valores calculados pelo software e apresentados na Figura 6-s, é possível 

determinar as tensões solicitantes nas barras, usando como referência as características 

geométricas apresentadas no item 6.1.2.  
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Não será verificada a torção, pelo fato dos valores de momento torsor não serem 

significantes. 

 

7.2.1 Tensões Normais 

Tensões solicitantes: 

JT = U/�     (24) 

 

J; = :V/*V + :X/*X     (25) 

 

Método da iteração: 

JT/A�,/°  +  J;/AE  ≤  1,0     (26) 

 

a) Barra 128 

Seção Bambucon I  

 

Solicitações, conforme equações (24) e (25): 

 

σN= 1,31/1,4336 × 10-1=0,092 MPa 

 

σM= [6,80/(2,2878 × 10=+) + 0,01/(2,2878 × 10=+)] ×10-3= 2,98 MPa 

 

Método da Iteração, conforme equação (26): 

 

0,092/24,70 + 2,98/10,02 ≤ 1,0 

0,30 ≤ 1,0  OK 

b) Barra 27 

Seção Bambucon V 

 

Solicitações, conforme equações (24) e (25): 
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σN= 124,93/3,1802 × 10-1=3,93 MPa 

 

σM= [0,07/(2,4929 × 10=2) + 0,10/(1,4509 × 10=2)] ×10-3= 0,097 MPa 

 

Método da Iteração, conforme equação (26): 

 

3,93/40,5 + 0,097/4,32 ≤ 1,0 

0,12 ≤ 1, 0 

c) Barra 334 

Seção Bambucon V 

 

Solicitações, conforme equações (24) e (25): 

 

σN= 22,41/3,1802 × 10-1= 0,70 MPa 

 

σM= [1,79/(2,4929 × 10=2) + 3,19/(1,4509 × 10=2)] ×10-3= 2,92 MPa 

 

Método da Iteração, conforme equação (26):  

 

0,70/40,5 + 2,92/4,32 ≤ 1,0 

0,83 ≤ 1,0  OK 

d) Barra 334 

Seção Bambucon V 

 

Solicitações, conforme equações (24) e (25): 

 

σN= 21,99/3,1802 × 10-1= 0,69 MPa 

 

σM= [2,30/(2,4929 × 10=2) + 4,55/(1,4509 × 10=2)] ×10-3= 4,06 MPa 

 

Método da Iteração, conforme equação (26): 
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0,69/40,5 + 4,06/4,32 ≤ 1,0 

0,96 ≤ 1,0  OK 

e) Barra 248 

Seção Bambucon V 

 

Solicitações, conforme equações (24) e (25): 

 

σN= 22,41/3,1802 × 10-1= 0,70 MPa 

 

σM= [1,81/(2,4929 × 10=2) + 3,19/(1,4509 × 10=2)] ×10-3= 2,92 MPa 

 

Método da Iteração, conforme equação (26): 

 

0,70/40,5 + 2,92/4,32 ≤ 1,0 

0,69 ≤ 1  OK 

f) Barra 248 

Seção Bambucon V 

 

Solicitações, conforme equações (24) e (25): 

 

σN= 21,99/3,1802 × 10-1= 0,69 MPa 

 

σM= [2,32/(2,4929 × 10=2) + 4,55/(1,4509 × 10=2)] ×10-3= 4,07 MPa 

 

Método da Iteração, conforme equação (26):  

 

0,69/40,5 + 4,07/4,32 ≤ 1,0 

0,96 ≤ 1,0  OK 
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g) Barra 246 

Seção Bambucon III 

 

Solicitações, conforme equações (24) e (25): 

 

σN= 2,41/4,3009 × 10-1=0,06 MPa 

 

σM= [7,03/(1,3252 × 10=2) + 0,08/(1,4280 × 10=2)] ×10-3= 5,36 MPa 

 

Método da Iteração, conforme equação (26):  

 

0,06/24,7 + 5,36/10,02 ≤ 1,0 

0,54 ≤ 1,0  OK 

h) Barra 10 

Seção Bambucon III 

 

Solicitações, conforme equações (24) e (25): 

 

σN= 0,13/4,3009 × 10-1= 0,003 MPa 

 

σM= [7,04/(1,3252 × 10=2) + 0,01/(1,4280 × 10=2)] ×10-3= 5,32 MPa 

 

Método da Iteração, conforme equação (26):  

 

0,003/24,7 + 5,32/10,02 ≤ 1,0 

0,53 ≤ 1,0  OK 

i) Barra 239 

Seção Bambucon III 

 

Solicitações, conforme equações (24) e (25): 
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σN= 1,66/4,3009 × 10-1= 0,04 MPa 

 

σM= [4,05/(1,3252 × 10=2) + 0,04/(1,4280 × 10=2)] ×10-3= 3,08 MPa 

 

Método da Iteração, conforme equação (26):  

 

0,04/40,5 + 3,08/10,02 ≤ 1,0 

0,31 ≤ 1,0  OK 

j) Barra 268 

Seção Bambucon III 

 

Solicitações, conforme equações (24) e (25): 

 

σN= 1,67/4,3009 × 10-1=0,04 MPa 

 

σM= [4,07/(1,3252 × 10=2) + 0,04/(1,4280 × 10=2)] ×10-3= 3,10 MPa 

 

Método da Iteração, conforme equação (26):  

 

0,04/40,5 + 3,10/10,02 ≤ 1,0 

0,31 ≤ 1,0  OK 

 

k) Barra 340 

Seção Bambucon III 

 

Solicitações, conforme equações (24) e (25): 

 

σN= 25,63/3,1802 × 10-1= 0,81 MPa 

 

σM= [5,04/(2,4929 × 10=2) + 3,86/(1,4509 × 10=2)] ×10-3= 4,68 MPa 
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Método da Iteração, conforme equação (26): 

 

0,81/40,5 + 4,68/10,02 ≤ 1 

0,49 ≤ 1  OK 

 

7.2.2 Cisalhamento 

Solicitação: 

[ = (\ × :�)/(]
T × ^)     (27) 

 

Verificação: 

[/A�,D/°  ≤ 1,0     (28) 

 

A Barra 10 é a mais solicitada, portanto será verificada apenas esta barra. 

Seção Bambu V 

 

Solicitação, conforme equação (27): 

 

[ = [12,56 × (298,9879 × 5,3542)×10=2]/2,1991 × 27,25=0,34 MPa 

 

Verificação, conforme equação (28): 

 

0,34/5,0 ≤ 1,0 

0,07 ≤ 1,0  OK 
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8 CONCLUSÃO 

Conforme apresentado no item 7.2 todas as barras atenderam ao critério de verificação, 

o que torna possível afirmar que um edifício de bambu de quatro andares é viável 

tecnicamente.  

O bambu possui boa resistência à compressão, segundo valores apresentados no item 

5.2, o suficiente para ser empregado nos pilares do edifício. No entanto as vigas requerem 

seções de bambu preenchido com concreto, iguais às ilustradas na Figura 6-h. 

O bambu é eficiente nos esforços normais, tanto a tração como a compressão, por isso a 

sua utilização em estruturas treliçadas oferece maior aproveitamento de sua resistência, porém 

não exclui os demais modelos estruturais, como o apresentado neste trabalho. 

Cabe ressaltar que o modelo apresentado no item 6 foi proposto com o intuito de 

analisar os esforços principais de maneira geral. Não foi o escopo do trabalho analisar as 

ligações e o método construtivo da estrutura apresentada. 

A viabilidade econômica e o ciclo de vida do bambu também não foram abordados 

sucintamente neste trabalho, porém os dois assuntos merecem estudo aprofundado 

posteriormente, a fim de tornar o bambu um material competitivo no mercado. 

Para que sejam desenvolvidos projetos estruturais de bambu, é necessária a elaboração 

de uma norma, visando critérios de segurança adequados. Portanto, devem ser feitos ensaios 

com mais corpos de prova e com outras espécies de bambu, com a finalidade de determinar 

com mais precisão a resistência mecânica desse material, semelhante ao trabalho realizado 

pelo grupo de pesquisa da Escola Politécnica e da Escola de Engenharia de São Carlos para a 

elaboração da norma brasileira de madeiras NBR 7190:1997 substituta da MB-26:1940 (NBR 

6230). 
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ANEXO A – Construções de bambu ao redor do mundo 

 

 
Figura 0-a Fachada da Catedral de Pereira, na Colômbia (BAMBU CARBONO ZERO, 2011). 
 

 
Figura 0-b Pilar de bambu (BAMBU CARBONO ZERO, 2011). 
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Figura 0-c Passarela de bambu (BAMBU CARBONO ZERO, 2011). 
 
 
 

 
Figura 0-d Estacionamento em Leipzig, Alemanha, inaugurado em 2004 (CLEAN TECHNICA, 2011). 
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Figura 0-e Terminal 4 do Aeroporto de Madri Carajas (BAMBU CARBONO ZERO, 2011). 
 

 
Figura 0-f Tendas em bambu (BAMBU CARBONO ZERO, 2011). 
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Figura 0-g Construção com bambu (BAMBU CARBONO ZERO, 2011). 
 

 
Figura 0-h Interior da Catedral de Pereira, na Colômbia (BAMBU CARBONO ZERO, 2011) 
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Figura 0-a Vista para a varanda. 
FONTE: Os autores. 
 

Figura 0-b Sala de estar. 
FONTE: Os autores. 

ANEXO B – Apartamento decorado
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Apartamento decorado 

 

 



 

Figura 0-c Visão ampla da sala. 
FONTE: Os autores. 
 

Figura 0-d Visão ampla da cozinha e sala de jantar
FONTE: Os autores. 
 

 
 

 
Visão ampla da cozinha e sala de jantar. 
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Figura 0-e Cozinha. 
FONTE: Os autores. 
 

Figura 0-f Cozinha e sala de jantar
FONTE: Os autores. 
 

 

 

 

 
Cozinha e sala de jantar. 
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Figura 0-g Dormitório. 
FONTE: Os autores. 
 

 

Figura 0-h Suíte. 
FONTE: Os autores. 
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