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INTRODUÇÃO 

A indústria da construção civil é grande consumidora de recursos naturais e o 

impacto ambiental proveniente desse desenvolvimento é enorme.  O setor tem sido 

cada vez mais pressionado a repensar seu processo produtivo sob o ponto de vista 

do desenvolvimento sustentável. Neste contexto, o bambu é um material com 

propriedades físicas que o qualificam como excelente alternativa construtiva.  Trata-

se de um recurso facilmente encontrado em nosso país, plenamente renovável, de 

crescimento rápido, de baixo custo, com reduzido consumo energético para sua 

produção e grande consumidor de gás carbônico. Os estudos acadêmicos 

realizados por GHAVAMI (2001), e ratificados por MURAD (2011), revelam que o 

vegetal possui resistência suficiente para ser empregado como elemento estrutural 

alternativo na construção civil. 

 

OBJETIVOS 

Discutiremos, aqui, a variação da resistência do concreto nos ensaios de 

compressão do concreto armado por bambu. Compará-lo-emos com a do concreto 

puro (sem armação), estabelecendo um índice de desempenho que indicará quão 

fortalecido (ou enfraquecido) a estrutura de concreto armada por bambu ficou em 

relação aos ensaios com o concreto simples.  Os nossos objetivos específicos são: 

analisar os resultados dos ensaios do comportamento de compressão em uma 

amostra de concreto com armação de bambu (em substituição total do aço) através 

de protótipos em escala reduzida, observando a força de ruptura e encontrar um 

índice comparativo da força de ruptura do concreto puro e do concreto armado por 

bambu. 

 

METODOLOGIA 

Este artigo trata-se de um trabalho experimental, com caráter exploratório-

descritivo, de abordagem científica. Apesar das limitações metodológicas do projeto, 

procuramos estudar, analisar e responder a seguinte questão: é possível reproduzir 

nos ensaios mecânicos resultados significativos, com evidências indicadoras de 

viabilidade técnica nos procedimentos aplicados aos ensaios de concreto armado 

por varas de bambus, em substituição do aço, validando o emprego desse material 

como elemento estrutural de reforço do concreto? 
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Em nossos testes, empregamos o bambu da subespécie Phyllostachys Aurea, 

com mais de 3 anos de idade. Adotamos o método de tratamento térmico bi-óleo 

proposto por GHAVAMI (2017) para a preservação dos bambus contra patógenos e 

umidade, e ainda aplicamos 2 camadas de emulsão asfáltica para 

impermeabilização. A aderência do bambu ao concreto é um grave problema 

constatado em diversas investigações. Então, envolvemos as peças de bambus com 

uma tela metálica, criando uma superfície rugosa de contato entre os materiais, com 

vistas na melhoria da aderência. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para os ensaios de compressão, preparamos, de acordo com os 

procedimentos da NBR5739, 9 corpos de prova  cilíndricos, de 30 cm de altura e 

15cm de diâmetro, sendo 6 deles com armação em bambu e os outros 3 somente 

com concreto. As amostras foram rompidas no décimo primeiro dia, após 7 dias 

imersas no tanque de cura. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Nossos resultados estão sintetizados na tabela (I). Analisando essas 

informações, concluímos preambularmente que o concreto armado por bambu se 

mostrou, em média, ligeiramente mais resistente (4,11%).  A amostra que 

apresentou o melhor resultado foi A7 (14,31%) e a amostra com pior desempenho 

foi A9 (-4,72%). Quando observamos as amostras com peças de bambu com nó, 

verificamos que, em média, sua performance (de 1,57%) é inferior às amostras com 

bambu sem nó (9,18%), endossando os resultados alcançados por MURAD(2011). 

Portanto, dado a natureza do projeto e suas limitações metodológicas, constatamos 

que não há conclusões definitivas sobre a viabilidade técnica dos procedimentos 

adotados, mas sim, indícios de que o concreto armado por peças de bambu tratado 

pelo método de bi-óleo e envolvido em tela metálica apresenta ligeira melhora no 

desempenho de sua resistência, quando usado como reforço do concreto puro. 
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Tabela I – Resultados dos ensaios de compressão 

 

FONTES CONSULTADAS 

ACHÁ, E. H. N. Estudo teórico experimental a flexão de lajes de concreto 

reforçadas com bambu. Dissertação de Mestrado, PUC-Rio, 2002. 

DAROLT , L.R.H.; Análise aderência bambu-concreto, Revista Especialize On-line 

IPOG - Goiânia -  Edição nº 11,  Vol. 01, julho/2016. ISSN 2179-5568, Disponível 

em: https://www.ipog.edu.br/revista-especialize-online/. Acessado em:29/5/2017. 

GHAVAMI, K.; PIMENTEL. Método de tratamento bi-óleo aplicados ao bambu. 

Relatório resumo, 2010, departamento de Engenharia Civil, PUC-RJ. Disponível 

em: http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2010/relatorios/ctc/civ/CIV-

Giselle%20L.%20A.%20de%20Cerqueira%20Pimentel.pdf. Acessado em:25/5/2017. 

MURAD, J.R.L.; Estudo experimental das propriedades físicas, mecânicas e 

aplicações estruturais do bambu Guadua SPP de Assis Brasil - AC, Niterói, 

2011. 

VARGAS, A.; SILVESTRE, J.R.F.; Dispositivos de ancoragem em varetas de 

bambu na associação com concreto. UNESC, Criciúma, SC, 2009. 

 

https://www.ipog.edu.br/revista-especialize-online/
http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2010/relatorios/ctc/civ/CIV-Giselle%20L.%20A.%20de%20Cerqueira%20Pimentel.pdf
http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2010/relatorios/ctc/civ/CIV-Giselle%20L.%20A.%20de%20Cerqueira%20Pimentel.pdf

