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RESUMO 

Este estudo verificou a viabilidade técnica da utilização do bambu da espécie 

Dendrocalamus Giganteus como substituto de partes dos agregados e do aço, no 

reforço do concreto, em lajes para pequenas construções.  

A construção civil é uma das áreas que mais consomem energias e o bambu 

pode ajudar na redução de tais números. Além de renovável, possui baixo custo e, ao 

contrário do aço, não emite gases do efeito estufa na atmosfera em sua produção. 

Outro fator é que a indústria do aço não consegue suprir toda a demanda do mercado, 

assim, sendo necessário a inserção de novos materiais, com características próximas 

à do aço, em sua substituição.     

O bambu é um material ecológico, abundante, com crescimento rápido, de fácil 

colheita e transporte, leve e de excelente resistência, tornando-se totalmente viável 

nesta substituição. 

Palavras chave: Bambu; Dendrocalamus Giganteus; Substituição do aço. 

 

1. Introdução 

 

O Brasil possui uma das maiores reservas de bambu nativo no sudoeste da 

Amazônia, chegando a 180.000 Km² (Judziewicz et al., 1999). As espécies mais 

encontradas no Brasil são a Phylostachys aurea, Phyllostachys pubescens e 

Dendrocalamus Giganteus no sudeste e sul do país (VASCONCELLOS, 2006).  

O desconhecimento em relação à resistência ao bambu ainda é o grande 

empecilho para que sua utilização seja popularizada. De acordo com o Prof. Felix E. 

Díaz, em El Pequeño Manual Del Bambú, a construção convencional, para alcançar 

uma aparência apresentável, requer um investimento entre US $ 250-350 por metro 

quadrado construído. Para alcançar a mesma boa aparência, bambu requer apenas 

50-75 dólares por metro quadrado. O Instituto do Bambu (INBAMBU), em Alagoas, 

possui um projeto de casas populares feitas de micro concreto de bambu e raspas de 

pneu reduzindo em 40% o custo de uma casa convencional. O custo de uma casa 

com 38 m² fica em torno de R$ 4.300,00. Este projeto também foi implementado em 

Três Rios (RJ) juntamente com o SEBRAE.  

 Além de resistente o bambu não polui e ainda absorve carbono da atmosfera 

enquanto cresce. Para cada tonelada de aço produzido para construção civil é emitido 
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quase 2 toneladas de CO2 na atmosfera e cada hectare de plantação de bambu 

absorve quase 2 toneladas de CO2, segundo professor Kosrow Ghavami.  

Em ensaios realizados pelo professor Khosrow Ghavami na universidade, o 

bambu apresentou resistência à tração de 200 MPa, índice próximo aos 240 MPa 

apresentados por uma chapa de aço. 

 

 

1.1. Objetivo 

 

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o desempenho de uma laje fabricada 

com bambu e concreto sob o ponto de vista da sustentabilidade, economia e 

desempenho estrutural. O intuito do trabalho é mostrar, através de ensaios, que uma 

laje de concreto reforçada com taliscas de bambu e concreto com adição de fibras de 

bambu é tão eficiente e resistente quanto uma laje produzida da maneira tradicional, 

ou seja, com concreto e aço. 

Diante desta analise há o objetivo de sanar as seguintes questões pertinentes 

ao assunto: 

-Qual a viabilidade econômica e construtiva utilizando o bambu como reforço 

estrutural? 

-A substituição do aço pelo bambu como armadura da laje atende aos requisitos 

mínimos determinados pela NBR 6118, assim como em construções que utilizam o 

aço como reforço? 

-Em relação à sustentabilidade o bambu alcança valores positivos? 

 

 

1.2. Objetivo Especifico 

 

Descrever a utilização do bambu Dendrocalamus Giganteus como reforço 

estrutural, que pode reduzir os custos de construções, podendo ser usado em 

construções de casas populares e instalações comuns, identificar as potencialidades 

e dificuldades em relação a construção de uma laje maciça para pequenas 

construções.  
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Analisar, experimentalmente, o comportamento à flexão de uma laje reforçada 

com a fibra através de um protótipo em escala real e avaliar as vantagens e 

desvantagens de implantação deste sistema construtivo.  

Verificar o fator aderência entre o concreto e o bambu. 

Recomendar melhorias na concepção construtiva em peças que utilizem 

reforço estrutural de bambu visando a melhoria de problemas já identificas na 

literatura. 

 

 

2. Metodologia 

 

Para a execução prática deste trabalho, foram confeccionadas placas 

retangulares de concreto reforçadas com bambu e biocreto fabricado com fibras de 

bambu com dimensões de 1,60m de comprimento, 1,00m de largura e altura de 0,10m. 

Para a realização do experimento foi utilizado a espécie Dendrocalamus Giganteus, 

pois estudos realizados no Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de 

Engenharia da UNESP em Bauru mostram que as espécies mais indicadas para o uso 

estrutural na construção civil são as dos gêneros Dendrocalamus Giganteus.  

 Foi utilizado o cimento Portland CP-II-E-32 CSN, areia média, brita, vara de 

bambu. Foi realizado um concreto com 25 Mpa. Antes de ser utilizado, o bambu 

passou pelo processo de mineralização em calda de cimento. As taliscas foram unidas 

com arame recozido. Para a realização do ensaio foi utilizado como carga acidental 

dois tambores de 200l cada, cheios de água, totalizando um volume de 400l. 

 

 

3. Desenvolvimento 

 

As varas de bambu apresentavam comprimento médio de 20m e foram 

divididas em três trechos de igual comprimento, denominados: basal, intermediário e 

topo. Apenas os trechos basais e intermediários foram utilizados. Cada trecho 

apresenta parede com espessura média de 1,5 cm. O tempo total gasto na realização 

do experimento foi de 35 dias, sendo 28 dias destinados ao tempo de cura do 

concreto, 1 dia para o corte das varas e inserção dos parafusos, 2 dias no processo 

de mineralização, 3 dias para secagem e 1 dia para teste.   
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Para o desenvolvimento deste trabalho, o dimensionamento foi feito usando a mesma 

relação de cálculo para estruturas de aço conforme Convalidação da teoria de 

Bernoulli-Kirchoff. A figura 1 mostra o corte esquemático da peça. 

 

 

Figura 1 Corte Esquemático 

Fonte: Os autores (Junho/2017). 

 

 

3.2. Montagem das lajes  

  

Para a realização do corte longitudinal das varas foi utilizado serra circular e 

para retirar o diafragma utilizamos martelo. As fibras restantes do corte foram 

separadas para serem usadas no biocreto. No total, de acordo com o cálculo, na laje 

L1 utilizamos 5 taliscas com comprimento de 1,54 m no maior vão e 8 taliscas com 

comprimento de 0,94 m dispostas no menor vão.  

 

 

3.1. Mineralização  

  

 Para diminuir a absorção de água pelas fibras do bambu, durante a 

concretagem, foi aplicado o processo de mineralização. Para a mineralização das 

varas da armação utilizou-se uma relação 5/1 L de água-cimento. No experimento foi 

adotado o cimento Portland CP II-E, em virtude do CP II-E não atacar tão fortemente 

as fibras vegetais. Segundo Anjos (2002), o CP II-E já contém em sua constituição de 

6 a 34% de escória de alto forno moída, proporcionando assim uma matriz com menor 

teor de hidróxido de cálcio, com consequente diminuição do ataque alcalino à lignina 

das fibras. As varas foram lixadas e ficaram submersas na calda de cimento por um 

período de 48 horas. Para as fibras utilizadas na produção do biocreto a mineralização 

foi feita com uma relação 10/1 L de água-cimento por um período de 24 horas. A 

porcentagem de fibras adicionada ao concreto foi de 2% do volume. Após o tempo de 
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submersão na calda de cimento as fibras e as varas foram retiradas do tanque e 

deixadas expostas ao ar para secagem de forma natural.  

Além da mineralização, para melhorar a aderência entre o concreto e o bambu, 

foi disposto, aleatoriamente, sobre as taliscas de bambu parafusos autobrocantes e 

feito ranhuras na parede interna, uma vez que o lado externo já estava lixado para o 

processo de mineralização.  

 

 

3.2. Corpos de prova  

  

 Para o ensaio de flexão da laje foi confeccionado 3 corpos de prova. Na 

realização do experimento foi utilizado varas de bambu com uma espessura média de 

1,5cm. As varas foram dispostas nas formas conforme esquema determinado no 

cálculo. Para mantê-las na posição inicial foi utilizado arame recozido na amarração. 

A figura 2 mostra o detalhe da amarração feita entre as taliscas. O arame também 

contribuiu no melhoramento da aderência entre o bambu e o concreto, assim como os 

parafusos. 

 

Figura 2 Detalhe da armação 

Fonte: Os autores (Junho/2017) 

 

3.3. Custos  

  

Para a comparação dos custos foi calculado os valores por m² de cada laje. Os 

valores estão de acordo com o TCPO (Tabela de Composições de Preços para 

Orçamentos) do Instituto Pini. Para a laje maciça de concreto armado com aço, 

horizontal, altura 10 cm, realizada com concreto C25 classe de agressividade 

ambiental II e tipo de ambiente urbano, brita 1 e brita 2, preparado em obra, e 
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concretagem com meios manuais, e aço CA-50, quantidade 12 kg/m² com corte, dobra 

e montagem calculamos os valores descritos na tabela 1. Não foi considerado o BDI 

(Benefícios e Despesas Indiretas). 

 

Tabela 1 Custo da laje convencional 

Fonte: TCPO (março/2017). 

 

Para a laje confeccionada com armadura de bambu chegamos aos valores 

descritos na tabela 2. Não está incluso o valor do bambu, pois consideramos pela 

hipótese do construtor ter a plantação da espécie em sua propriedade. Porém, se 

necessário a compra, considerando o valor de R$ 200,00 por cada vara, sem 

tratamento, com diâmetro de 15 cm e comprimento de 8 metros temos um custo 

adicional de R$ 4,06, por laje. Cada vara produz, em média, 8 taliscas. 

 

Tabela 2 Custo da laje de bambu 

 

Fonte: TCPO (março/2017). 

 

Considerando que o proprietário irá construir a laje, é possível eliminar o custo 

da mão de obra e do equipamento. É possível, também, a substituição dos agregados 
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miúdos por argila retirada do próprio local, como o método taipa de pilão, reduzindo, 

ainda mais, o valor final da obra. Desta forma o valor final do m² da laje ficaria em 

R$58,81, uma redução significativa de 49%, conforme mostra o gráfico 1. 

Gráfico 1 Comparativo de custos 

 

         Fonte: Os autores (Junho/2017). 

 

 

4. Resultados   

  

       O carregamento de flexão foi aplicado no centro da peça. 

Segundo a norma brasileira, NBR-6118, a deformação máxima permitida é o 

vão (L) dividido por 300. Sendo assim, com o vão de 160 cm das lajes elaboradas, 

temos a seguinte análise:   

 Flecha máxima = L/300 = 160cm/300 = 0,53cm = 5,3mm  

 Verificamos os valores das flechas em três etapas. Os corpos de prova foram 

denominados de A1, A2 e A3. Foi feito uma medição a cada 133,33l de água inseridos 

nos barris, estas medições foram denominadas como M1, M2 e M3. Assim obtivemos 

os seguintes resultados, descritos na tabela 3:  

 

Tabela 3 Valores dos resultados de deformação em milímetros 

  A1 A2 A3 

M1 0 0 0 

M2 1,0 1,0 0,0 

M3 1,5 1,0 1,0 
                             Fonte: Os autores (Junho/2017). 
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R$ 80,00

R$ 100,00

R$ 120,00

R$ 140,00

TAIPA-PILÃO- R$ 8,81 BAMBU- R$ 94,21 AÇO-R$ 120,00
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A partir destes dados foi elaborado um gráfico com a análise do comportamento 

das lajes durante o carregamento no ensaio dos três corpos de prova. A partir destes 

números vemos que o deslocamento foi muito menor que o máximo esperado, 

conforme o cálculo da flecha máxima. O gráfico 2 apresenta as deformações que 

acorreram na laje durante a aplicação da carga, gerando as flechas.  

 

Gráfico 2 Flecha na laje 

 

               Fonte: Os autores (Junho/2017). 

 

Analisando o gráfico, podemos observar que a amostra A3 apresentou menor 

deformação vertical, no carregamento intermediário e manteve o mesmo valor de 

deslocamento que a amostra A2 no momento final do ensaio com um carregamento 

de 400 Kgf, apresentando uma flecha de 1,0 mm. A amostra A1 teve um deslocamento 

um pouco maior que as outras amostras, totalizando uma flecha de 1,5 mm. Sendo 

assim, o resultado obtido está dentro do previsto pela NBR-6118, portanto, 

construtivamente viável.   

 

 

5. Considerações Finais 

 

Um dos assuntos mais abordados e discutidos na atualidade gira em torno do 

esgotamento de recursos naturais não renováveis do planeta. Automaticamente, estes 

questionamentos nos levam a tentar pensar em soluções ou substituições de materiais 

usuais por materiais renováveis, na tentativa de utilizar os recursos de maneira 
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sustentável. O bambu, por sua vez, vem de encontro à esta filosofia. Construir com 

bambu, além de ser ecologicamente correto, dá autonomia construtiva as pessoas e 

proporciona economia, pois o bambu é de fácil aquisição e transporte em relação à 

maioria dos materiais de construção civil e mantém as mesmas qualidades de uma 

construção convencional.  Com os resultados obtidos nos testes com a laje podemos 

nos certificar de que o bambu pode ser usado como material confiável na construção 

civil. Assim sendo, concluímos que o objetivo proposto no trabalho foi alcançado. O 

bambu trabalhou muito bem como reforço das estruturas de concreto, satisfazendo os 

parâmetros mínimos necessários para a utilização deste sistema em construções 

habitacionais. A estrutura se comportou de maneira positiva ao não se romper, 

deformar, fissurar ou vibrar durante os testes, demonstrando que a utilização do 

bambu como armadura de combate a flexão em laje de concreto é viável sob o aspecto 

estrutural. A flecha no vão foi mínima, ficando abaixo do cálculo de flecha máxima, 

determinado pela NBR 6118. O modelo proposto para dimensionamento de lajes de 

concreto com reforço de bambu é compatível com os resultados experimentais 

encontrados, entretanto, é necessário melhorar a aderência bambu-concreto. 

 Este trabalho foi proposto com o intuito de recomendar a utilização das lajes 

de bambu em casas de habitação popular, porém o uso não se restringe apenas a 

laje, podendo ser empregado o sistema na construção de vigas, pilares e paredes, 

assim, sendo possível, a construção de uma casa completa. Ressaltamos que o 

tratamento do bambu antes de sua utilização é muito importante para assegurar o 

desempenho, a resistência e a longevidade da peça. O tratamento consiste em utilizar 

produtos químicos preservativos para proteger o bambu, pois a falta de tratamento 

compromete o desempenho e favorece o apodrecimento do material. O carregamento 

utilizado para análise de deformação em lajes de piso para residências é de 

aproximadamente 200Kgf/m². Analisando os dados obtidos nota-se que as lajes 

tiveram um comportamento linear até este carregamento, com ângulos diferenciados, 

mas variações pequenas. Uma das principais causas da não adoção deste sistema 

está diretamente ligada à falta de divulgação das técnicas construtivas, de incentivo 

governamental efetivo e da falta de normatização. Lembrando que além dos 

resultados se apresentarem favoráveis e possíveis para execução de lajes, utilizando 

bambu como armadura, o mesmo é um material auto renovável, não poluente, 

sustentável e econômico, seu uso é ecologicamente e socialmente correto, possui boa 

resistência à tração e baixo consumo de energia na produção das fibras e taliscas.   
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