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RESUMO 

 

Em busca de materiais de construção econômicos e sustentáveis, o bambu é um material ideal para 

ser estudado e aperfeiçoado na construção. A sociedade necessita de mais habitações devida à 

enorme quantidade de pessoas que vivem em habitações precárias. Porém, não se justifica atender 

somente às demandas sociais desprezando as questões ambientais. O bambu é um vegetal de 

crescimento rápido, renovável, econômico e apresenta eficiência física e mecânica. Os impactos da 

sua utilização na construção são inferiores aos materiais convencionais. Portanto, este trabalho 

utiliza o bambu como armadura de lajes maciças, introduzindo assim um método alternativo para 

uma construção sustentável.  
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU (1948): “Todo ser humano tem direito à 

liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado”. Sabe-se que o provimento de 

moradias para todo ser humano é ainda um desafio entre todas as nações. São mais de sete bilhões de 

habitantes em todo o mundo, sendo que as maiores taxas de fertilidade são de países subdesenvolvidos.  

MILANEZ e PORTO (2008), em discussão sobre os efeitos poluentes das siderúrgicas no IV Encontro 

Nacional da Anppas, destaca que um importante problema ambiental associado à produção de ferro e aço 

é a poluição atmosférica, o processo siderúrgico emite uma série de poluentes como óxidos de enxofre, 

gás sulfídrico, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, etano, material 

particulado e diferentes hidrocarbonetos orgânicos como o benzeno. Neste contexto é imprescindível o 

estudo de materiais que ofereçam economia e sustentabilidade para a construção civil. 

Sendo assim, neste trabalho será apresentado o bambu como um material alternativo. Através de seu uso, 

antigas sociedades do Oriente e da América do Sul construíram suas habitações e utensílios do cotidiano. 

Neste momento de grande exaltação da conservação dos recursos naturais, diversas pesquisas vêm 

mostrando a importância do bambu como material alternativo sustentável. Grandes construções feitas em 

bambu provaram a resistência e a durabilidade deste material, capaz de vencer grandes vãos e alturas. 

Para (PAUDEL, 2008)as características físicas e mecânicas do bambu são apropriadas para o uso como 

material de construção, e que para certas propriedades mecânicas, o bambu supera o concreto e a madeira. 

A dificuldade encontrada é a padronização das propriedades do bambu, pois elas dependem de todas as 

variáveis envolvidas no plantio e no tratamento após a colheita. 

1.2. PROBLEMA 

Visando explorar as potencialidades do bambu como material estrutural alternativo, é possível utilizá-lo 

em substituição às armaduras de aço usualmente empregadas? 

1.3. JUSTIFICATIVA 

É notável a importância do estudo deste material renovável, devida às inúmeras aplicações, 

principalmente na Engenharia Estrutural. Muitos pesquisadores vêm trabalhando para descobrir as 
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potencialidades do bambu como material estrutural, no Brasil tem-se a ABMTENC. As pesquisas feitas 

provaram a eficácia da utilização do bambu em substituição ao aço em peças de concreto. O 

desenvolvimento de estruturas utilizando o bambu como armadura abrirá novos horizontes para a 

sustentabilidade. Sabe-se que o desafio da engenharia de materiais é o desenvolvimento de materiais 

resistentes, leves e sustentáveis. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivos Gerais 

O objetivo geral do presente trabalho é estudar a utilização do bambu nas estruturas de concreto armado 

como material estrutural. 

1.1.1 Objetivos Específicos 

No que tange aos objetivos específicos enumera-se: 

 Estudo das propriedades do bambu e sua utilização como material estrutural; 

 Aplicação do bambu associado ao concreto; 

 Pesquisa experimental com a utilização do bambu em lajes maciças unidirecionais; 

1.5. METODOLOGIA 

A metodologia desta pesquisa se iniciará com a Revisão Bibliográfica, a fim de conhecer as propriedades 

físicas, mecânicas, aderência e por fim as potencialidades do bambu como armadura em lajes maciças de 

concreto. Em seguida será realizado o equacionamento das lajes maciças unidirecionais conforme a 

literatura. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. DÉFICIT HABITACIONAL NO BRASIL 

De acordo com Robin King (2016), diretora do Centro WRI Ross para cidades sustentáveis, um lar 

constrói os alicerces da sociedade e proporciona às pessoas segurança física e condições dignas de vida. 

Infelizmente, há uma escassez mundial de habitação às parcelas mais carentes, King relata que mais de 

828 milhões de pessoas em 2010 moravam em assentamentos informais no Hemisfério Sul e o UN-

HABITAT estima que em 2020 serão 889 milhões de pessoas vivendo em favelas. 

Um estudo feito através do CEI - FJP e pela Secretaria Nacional da Habitação do Ministério das Cidades 

mostrou que o Brasil no ano de 2010 estava com uma carência habitacional em cerca de 6 milhões e 940 

mil habitações. Sendo que 85% em zona urbana e 15% na zona rural. 

2.2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O BAMBU 

O bambu é uma angiosperma pertencente à subfamília Bambusoideae, integrante da família da Poaceae, 

são classificadas em duas tribos, Bambuseae e Olyreae, sendo a primeira com colmos maiores e a última 

com características herbáceas e porte menor. 

É uma planta lenhosa, monocotiledônea, e oriunda de todos os continentes, com exceção do europeu, com 

maiores incidências na Ásia e Américas restando apenas uma pequena parcela na África e Oceania 

(NUNES, 2005). Naturalmente encontrada em regiões temperadas, porém com maior ocorrência em 

regiões quentes e com chuva abundante. 

Possui cerca de 50 gêneros e 1250espécies, com comprimento que varia de 1 metro, utilizadas na 

ornamentação, até espécies gigantes de 35 metros e que vivem em diversas situações climáticas e resistem 

a altitudes superiores a 4000 metros de altitude a partir do nível do mar. 

O bambu pode ser chamado de a planta dos mil usos devido a sua resistência, estética, leveza, 

crescimento acelerado e baixo custo. Em outras palavras possui excelentes características biológicas, 

químicas, físicas e mecânicas. 
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1.1.2 Morfologia 

A estrutura anatômica do bambu é formada pelo sistema subterrâneo de raízes e rizomas, e pelo sistema 

aéreo de colmos, ramos e folhas, sendo os colmos constituídos de nós, entrenós e diafragmas 

(GHAVAMI, 2005). Os diafragmas também denominados nós, conferem resistência e flexibilidade ao 

colmo (DUNKELBERG, 1985). Os colmos são geralmente ocos, mas podem conter água ou até serem 

completamente sólidos, a seção transversal é constituída de fibras e de vasos condutores de seiva que 

estão heterogeneamente imersos em uma matriz de lignina. (GHAVAMI, 2005). Essa planta apresenta 

gradual redução no diâmetro do colmo, na espessura da parede e no comprimento internodal, no sentido 

ascendente. 

Figura 2.1 – Estrutura do bambu. 

 

Fonte:http://www.kilombotenonde.com/wp-content/uploads/2012/08/partes-do-bambu.png Acesso em 26/06/2017. 

A anatomia do bambu é formada por fibras (40%), matriz de lignina (50%) e vasos condutores de seiva 

(10%), como se pode ver na Figura 2.2. As fibras são responsáveis pela resistência mecânica do material, 

cuja concentração nos colmos varia com a distância diametral, sendo mais densa na parte externa (LIESE, 

1980). 

Figura 2.2 - Variação da fração volumétrica das fibras na espessura do colmo do bambu Guaduaangustifolia 

 

Fonte: (Ghavami, 2005) 

http://www.kilombotenonde.com/wp-content/uploads/2012/08/partes-do-bambu.png%20Acesso%20em%2026/06/2017


Lajes Maciças com Armação em Bambu 

16 

J. A. C. Oliveira, M. A. T. Oliveira 

2.2.1.1. Parênquima fundamental 

É um tecido mais abundante nas regiões internas e sua concentração diminui no sentido da base para o 

topo. É estruturado através da intercalação de células alongadas, dispostas de forma vertical, com 

alternância de células curtas prismáticas. As alongadas possuem paredes mais espessas e são lignificadas 

nas fases iniciais de crescimento, as curtas são mais finas e não são lignificadas em nenhuma fase do 

crescimento dos colmos. São células que podem se comunicar por meio de pontuações simples e também 

podem conter concentrações elevadas de amido. (FILHO & AZZINI, 1987). 

2.2.1.2. Feixes vasculares 

Xilema é o principal condutor de água das plantas vasculares e tem também outras funções, como a 

condução de sais minerais e o armazenamento de substâncias alimentares. Situa-se nas regiões internas do 

colmo e trabalha em conjunto com o floema, formando um sistema contínuo do sistema vascular das 

plantas. 

Floema é o principal condutor de nutrientes das plantas vasculares e é formado por vários tipos de células, 

é menos duro e é localizado nas regiões periféricas nas raízes e caules. (IFSC – USP, 2002). Os feixes 

vasculares dos colmos do bambu são constituídos pelo xilema e floema, com tubos perfurados, de parede 

fina, não lignificada e aderidos às células companheiras (FILHO & AZZINI, 1987). 

2.2.1.3. Tecidos de sustentação 

O sistema vascular é constituído de vasos de xilema e tubos perfurados do floema, que estão envolvidos 

por cordões de esclerênquima que variam em forma e dimensão de acordo com a espécie e posição no 

colmo. O comprimento das fibras situa-se entre 1,5 a 3,5 mm, conforme a espécie de bambu, e varia na 

seção transversal, aumentando em comprimento até um valor máximo a partir das camadas internas até as 

camadas centrais e então diminuindo gradualmente até as camadas externas. Ao longo do internódio, as 

fibras mais longas estão situadas nas partes medianas e as mais curtas nas partes adjacentes aos nós. Ao 

longo da altura dos colmos nota-se que há um aumento gradual do comprimento das fibras da base para a 

altura média do colmo, e logo em seguida a diminuição em direção ao topo. (FILHO & AZZINI, 1987). 
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2.2.1.4. Densidade básica 

A densidade básica dos colmos do bambu é uma grandeza variável, aumentando das camadas internas 

para as externas, na seção transversal, independentemente da altura. E no sentido longitudinal, aumenta-se 

da base para o topo (FILHO & AZZINI, 1987).  

2.2.2. Plantio e colheita 

O volume e rendimento são critérios importantes para o cultivo do bambu,a biomassa por área cultivada 

tem sido calculada para algumas espécies sendo cerca de 50 a 100 ton/ha. Podendo ocorrer diferenças 

consideráveis no rendimento que dependem da espécie e das condições de plantio (LIESE, 1987). 

2.2.3. Tratamentos 

O bambu é um material suscetível ao ataque de fungos, devido a grande quantidade de amido presente na 

sua composição e pela ausência de substâncias tóxicas. Sendo assim é imprescindível o tratamento pós-

corte para garantir a sua durabilidade(CAEIRO, 2010). Um dos tratamentos fundamentais é a secagem do 

bambu, pois a baixa umidadereduz o ataque de fungos, além de melhorar as propriedades físicas e 

mecânicas pois estas são inversamente proporcionais ao teor de umidade. Este a processo pode ser 

realizado em estufas, ao ar livre e sobre o fogo (GHAVAMI, 2005). 

2.3. O BAMBU COMO MATERIAL ESTRUTURAL 

2.3.1. Propriedades físicas 

Conforme abordado anteriormente, o bambu possui aproximadamente 40% de fibras, 50% de lignina e 

10% de vasos condutores de seiva. As fibras são estruturas longas alinhadas, imersas de forma variável 

em uma matriz de lignina. A estrutura fibrosa dos colmos é responsável pela resistência mecânica do 

bambu, conferindo ao material a resistência para esforços axiais. A resistência do bambu é reduzida nos 

nós, devidaà interrupção das fibras e também do aparecimento de solicitações de cisalhamento e 

compressão normal, conferindo menor resistência. 

Os tecidos dos colmos de bambu são constituídos de três tipos de células, sendo elas: (i) células de 

parênquima que formam o tecido fundamental; (ii) vasos, elementos crivados com células companheiras; 

(iii) fibras, formando as bainhas de fibras. Nos internódios do bambu, as células estão dispostas apenas no 
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sentido longitudinal, ou seja, não há disposição de células dispostas no sentido radial. (FILHO & 

AZZINI, 1987). 

2.3.2. Propriedades mecânicas 

As propriedades mecânicas são influenciadas por fatores inerentes ao plantio, época de colheita, clima, 

solo, espécie, idade, teor de umidade e ocorrência de nós (GHAVAMI 2005, apud GHAVAMI, 1989). 

Uma característica dos bambus é a perda de seção transversal, no sentido da base para o topo, fator que 

influencia na resistência do bambu. 

Segundo FILHO & AZZINI (1987), há uma diferença estrutural que varia conforme a concentração dos 

tecidos. Nas camadas mais internas há uma concentração elevada de tecido parenquimatoso se comparada 

às fibras e tecidos condutores, esse fenômeno é diferente nas camadasmais externas, nas quais a 

quantidade de células de parênquima diminui com o aumento da concentração de fibras. 

GHAVAMI & MARINHO (2005) realizou um estudo com o objetivo de analisar as propriedades físicas 

do colmo do bambu das espécies Guadua angustifólia. Neste estudo, foram determinadas as resistências à 

tração, compressão e cisalhamento entre as lâminas das partes centrais, topo e base, sendo que para cada 

parte ensaiada, foram usadas amostras com ou sem nó, com o intuito de analisar a influência dos nós nas 

resistências. A Tabela 2.2 resume os resultados encontrados nos ensaios.
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Tabela 2.1 - Resistências à compressão, tração, cisalhamento e módulo de elasticidade das partes basal, centro e topo, 

com e sem nó. 

 

Fonte: (GHAVAMI & MARINHO, 2005) 

Conforme a Tabela 2.1 dos ensaios de tração nota-se que a resistência média à tração é de 86,96 

MPa, sendo que o centro apresentou os maiores valores, com uma resistência de 95,8 MPa sem o 

nó, o topo apresentou a maior resistência, 115,84 MPa sem o nó. Em todos os ensaios de tração 

realizados, a ruptura ocorreu nos nós ou em regiões próximas a eles, devido a organização não 

regular das fibras. O módulo de elasticidade longitudinal médio das fibras para os ensaios de tração 

foi de 14,59 GPa e apresentou maiores valores nas regiões sem nó, de forma análoga a resistência à 

tração. 

Para os ensaios de compressão, a resistência média foi de 29,48 MPa, com maiores valores na 

região do topo, fato semelhante ocorrendo para o módulo de elasticidade longitudinal, com valor 

médio para todo o bambu de 12,58 GPa e média de 13,73 GPa para o topo. Em geral, a resistência à 

compressão é um terço da resistência à tração e é pouco influenciada pela presença do nó. Os 

Base sem nó 0.27

Base com nó 0.56

Centro sem nó 0.36

Centro com nó 0.18

Topo sem nó 0.36

Topo com nó 0.33

Valor médio 0.34

Variação 0,18~0,5

6

Resistência à tração, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson das partes 

basal, centro e topo, com e sem nó.

Parte do Bambu

Resistência à 

tração

(MPa)

Módulo de 

Elasticidade

(GPa)

Coef. Poisson

Base sem nó 93.38 16.25 0.19

Base com nó 69.88 15.7 -

Centro sem nó 95.8 18.1 0.25

Centro com nó 82.62 11.1 -

Topo sem nó 115.84 18.36 0.33

Topo com nó 64.26 8 -

Valor médio 86.96 14.59 0.26

Variação 64,26~115,84 8~18,36 0,19~0,33

Resistência à compressão, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson das 

partes basal, centro e topo, com e sem nó.

Parte do 

Bambu

Resistência à compressão

(MPa)

Módulo de 

(GPa)

Coef. 

Poisson

28.36 14.65

25.27 9

31.77 12.25

Parte do Bambu Tensão de cisalhamento (MPa)

28.36 12.15

25.27 11.65

31.77 15.8

29.48 12.58

25,27~34,52 9,00~15,80

Resistência ao cisalhamento interlaminar do bambu Guadua angustifolia

Base sem nó 1.668

Base com nó 2.198

Centro sem nó 1.433

Valor médio 2.017

Centro com nó 2.272

Topo sem nó 2.113

Topo com nó 2.421
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diagramas tensão– deformação, para a tração e compressão, apresentaram comportamento elástico 

até valores próximos à ruptura e em alguns ensaios foram observados a plastificação. 

Para os ensaios de cisalhamento interlaminar, foi notado que a resistência aumenta no sentido da 

base para o topo, com um valor médio de 2,017 MPa e para o topo um valor médio de 2,267 MPa, 

assim como valores com pouca variação para as amostras sem nó, variando de 2,198 MPa a 2,421 

MPa para as três amostras e valor médio de 2,297 MPa. As resistências ao cisalhamento das 

amostras sem nó são em geral maiores e uniformes, ao contrário das amostras com a presença dos 

nós, que apresentam resistências menores e muito variáveis. 

2.4. BAMBU COMO REFORÇO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO 

Segundo GHAVAMI (2005) o deslizamento da armadura dentro do concreto é impedido pelas 

propriedades adesivas do cimento, forças de fricção por compressão oriundas do encolhimento do 

concreto e a resistência ao cisalhamento do concreto devido à rugosidade das barras. 

Por outro lado o bambu é um material sensível à variação de umidade e temperatura que influencia 

nos três mecanismos de ligação citados. Na moldagem e cura do concreto as armaduras de bambu 

absorvem água e se expandem afastando o concreto. No fim da cura o bambu perde a umidade e 

encolhe, deixando vazios ao seu redor. Este efeito é uma das limitações que mais dificulta a 

utilização do bambu como armadura. Nesse caso necessita de medidas que aumentam a ligação 

concreto-bambu. 

Ao realizar ensaios com ripas de bambu cravejadas de pinos, concluíram que a introdução de pinos 

aumentou o índice de rigidez das vigas ensaiadas, ou seja, aumentou a aderência entre o concreto e 

o bambu.Ao cravar um pinos na ripa de bambu reduz-se a área de seção transversal da barra 

ocorrendo uma concentração de tensões podendo diminuir a força última resistente das vigas, sendo 

fundamental a intercalação da posição dos pinos entre as ripas de bambu para que uma mesma seção 

transversal da viga não tenha mais de um pino (FILHO, A.C.B et al, 2010). 
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2.5. EXEMPLOS DE OBRAS E APLICAÇÕES DO BAMBU EM 

ENGENHARIA CIVIL 

2.5.1. Ponte rodoviária 

Uma ponte rodoviária feita em bambu laminado foi inaugurada com a passagem de um caminhão de 

8 toneladas em Hunan, sul da China. Ela possui 3,4 metros de largura e 9 metros de comprimento e 

apoiada sobre 9 vigas de bambu.YanXiao, professor na Universidade do Sul da Califórnia, em Los 

Angeles, Estados Unidos, e na Universidade de Hunan, China liderou as pesquisas das vigas de 

bambu usadas na construção da ponte. Ao invés de usar peças de seção circular de bambu, foram 

confeccionadas vigas feitas com camadas de tiras coladas, e de acordo com os testes realizados, 

constatou-se que a ponte é capaz de suportar cargas superiores a 16 toneladas. 

Figura 2.3 - Ponte Rodoviária na província de Hunan, Sul da China. 

(Fonte: http://panamacreativa.com/tecnologia/los-puentes-mas-raros-del-mundo/ Acesso em 13 jun 2017) 

2.6. SALA DE CONFERÊNCIAS NAMAN RETREAT 

Em 2015 foi projetado pelo escritório VTN Architects um grande espaço de 773,0 m² no Resort 

Naman em Da Nang, Vietnã. Esta impressionante obra em bambu que pode acomodar até 300 

pessoas. A estrutura de suporte principal é composta por quadros de bambu que superam uma 

http://panamacreativa.com/tecnologia/los-puentes-mas-raros-del-mundo/
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extensão de 13,5 m no hall e 4 m no corredor, com altura do telhado de 9,5 m. O arco é formado 

pelas dobras do bambu. 

Figura 2.4 - Vista frontal da sala de conferências NamanRetreat. 

 

 (Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/775724/sala-de-conferencias-naman-retreat-vo-trong-nghia-architects Acesso 

em 26 jun 2017) 

Figura 2.5 - Arco de bambu usado na sala de conferências NamanRetreat. 

 

(Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/775724/sala-de-conferencias-naman-retreat-vo-trong-nghia-architects 

Acesso em 26 jun 2017) 

 

http://www.archdaily.com.br/br/775724/sala-de-conferencias-naman-retreat-vo-trong-nghia-architects
http://www.archdaily.com.br/br/775724/sala-de-conferencias-naman-retreat-vo-trong-nghia-architects
http://www.archdaily.com.br/br/775724/sala-de-conferencias-naman-retreat-vo-trong-nghia-architects
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CAPÍTULO 3 - CONCEITUAÇÃO DA LAJE MACIÇA 

3.1. CARACTERIZAÇÃO 

Em edifícios de múltiplos pavimentos e em pontes é muito comum o emprego de lajes maciças que 

geralmente são apoiadas em vigas ou paredes ao longo das bordas. São peças estruturais com duas 

dimensões muito maiores que a terceira, a espessura, que normalmente situa entre 7 cm e 15 cm e 

são preenchidas com concreto e contém armaduras longitudinais de flexão e caso necessário 

armaduras transversais de flexão(BASTOS, 2015). 

3.1.1. Classificação quanto à direção 

A classificação das lajes maciças é feita por diferentes critérios, pela forma geométrica, tipos de 

vínculos nos apoios, quanto à direção etc. A forma retangular é a mais utilizada, porém com o 

advento de softwares de cálculo é possível dimensioná-las em diferentes formas geométricas. A 

classificação quanto à direção das armaduras principais é uma das mais importantes, existem dois 

casos: lajes maciças armadas em uma direção ou lajes armadas em duas direções. 

3.1.1.1. Lajes armadas em uma direção 

O fator λ é a relação entre o maior e o menor vão, Ly e Lx respectivamente. Para λ maior que dois 

têm-se lajes armadas em uma direção. Isto se deve ao fato de que os maiores esforços solicitantes 

ocorrem segundo a direção do menor vão. Os esforços solicitantes e as flechas são calculados 

considerando uma faixa da laje de 1 metro de largura, como uma viga de mesmas 

dimensões,segundo a menor direção da laje, conforme indica a Figura 3.1. 

Figura 3.1 – Modelo estrural da laje maciça. 

 

(Fonte: Bastos, 2005) 
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3.1.1.2. Lajes armadas em duas direções 

Por outro lado, as lajes que possuem λ ≤ 2 os esforços solicitantes são considerados em cálculo 

segundo as duas direções. 

3.1.2. Vão efetivos 

Segundo a NBR 6118, item 14.6.2.4 o vão efetivoLef pode ser calculado pelas Equações (3.1) a 

(3.3). As dimensões utilizadas nas equações estão indicadas na Figura 3.2. 

              (3.1) 

   {
    
    

 (3.2) 

   {
    
    

 (3.3) 

Figura 3.2 – Vão efetivo de cálculo. 

 

(Fonte: Bastos, 2005) 

3.1.3. Vinculação nas Bordas 

Há três tipos comuns de vinculação, apoio simples, engaste perfeito e engaste elástico.  

3.1.3.1. Borda simplesmente apoiada. 

O apoio simples pode ser uma alvenaria estrutural ou uma viga de concreto, ele surge nas bordas 

onde não existe continuidade da laje. 



Lajes Maciças com Armação em Bambu 

25 

J. A. C. Oliveira, M. A. T. Oliveira 

 

 

3.1.3.2. Engaste perfeito. 

O engaste perfeito é usado em casos de lajes em balanço, também é considerado nas bordas onde há 

continuidade entre duas lajes vizinhas. 

3.1.3.3. Engaste Elástico. 

Nos apoios intermediários das lajes contínuas surgem momentos negativos, sendo que a ponderação 

feita entre os diferentes valores dos momentos fletores surgidos nestes apoios conduz-se ao 

engastamento elástico. 

Portanto há várias configurações possíveis de vínculos nas quatro bordas das lajes retangulares, 

neste caso faz-se o uso de configurações pré-estabelecidas de combinações de vínculos nas bordas 

como mostra a Figura 3.3. 

Figura 3.3 – Vão efetivo de cálculo. 

 

(Fonte: Bastos, 2005) 
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3.2. AÇÕES A CONSIDERAR 

Para determinar as cargas atuantes nas lajes deve-se recorrer às normas NBR 6118, NBR 8681 e 

NBR 6120. Em edifícios residenciais geralmente as ações principais a serem consideradas são as 

ações permanentes (g) e as ações variáveis (q). 

3.2.1. Ações 

3.2.1.1. Ações Permanentes (g): Peso próprio. 

Peso do concreto armado que forma a laje maciça. A NBR 6118 indica o valor de 25 KN/m
3
, ou 

seja, o peso próprio em (KN/m
2
) das lajes com altura constante é determinado pela Equação (3.4). 

                          (3.4) 

3.2.1.2. Ações Variáveis (q): Sobrecarga. 

De acordo com a NBR 6120 as sobrecargas são aquelas que podem atuar sobre a estrutura em 

função do seu uso (pessoas, móveis, veículos, etc). Na Tabela 2 da norma citada deve-se considerar 

para lajes de forro uma sobrecarga de 0,5 KN/m². 

3.3. COMBINAÇÕES 

3.3.1. Estados Limites 

O dimensionamento da laje é feito para a combinação do Estado Limite Último – ELU e 

posteriormente será verificado para as três combinações do ELS, combinação quase permanente, 

frequentes e raras. 

3.3.1.1. Combinação Quase-Permanente 

Esta combinação é aquela que pode atuar durante grande parte da vida útil da estrutura, a carga de 

cálculo é dada pela Equação (3.5). 
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        ∑       ∑    
 
   

 
         (3.5) 

3.3.1.2. Combinação Frequente 

É a combinação que repete muitas vezes durante a vida útil da estrutura, Equação( 3.6). 

        ∑               ∑    
 
   

 
         (3.6) 

3.3.1.3. Combinação Rara 

É a combinação que repete algumas vezes durante a vida útil da estrutura, Equação (3.7). 

        ∑             ∑    
 
   

 
         (3.7) 

3.3.1.4. Estado Limite Último 

Para determinar a combinação do ELU não serão consideradas as ações oriundas da retração e 

fluência do concreto e da temperatura, segundo a Equação (3.8). 

                        (3.8) 

Tabela 3.1 – Valores dos fatores de combinação (Ψ0) e de redução (Ψ1 e Ψ2) para as ações variáveis. 

 

Fonte: NBR 8681 (ABNT, 2003). 
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3.4. ESPESSURA E COBRIMENTO MÍNIMO 

A espessura mínima para lajes de cobertura não em balanço de acordo com a NBR 6118 (item 

13.2.4.1) é de 7 cm. O cobrimento mínimo em função da classe de agressividade do ambiente é 

determinado pela NBR 6118 de acordo com sua Tabela 6.1. 

Tabela 3.2 – Classes de agressividade ambiental – CAA 

 

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2014) 

Onde o cobrimento mínimo deve ser acrescido uma tolerância de execução (Δc). Logo o cobrimento 

nominal deve ser calculado pela Equação (3.9). 

       í     (3.9) 

Na maioria das obras correntes o valor de    deve ser maior ou igual a 10 mm.  A tabela 3.3 é a 

representação da tabela 7.2 da NBR 6118 onde é fornecido os valores para o cobrimento nominal 

para Δc=10mm. 
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Tabela 3.3 – Cobrimento nominal.

 

Fonte: NBR 8618 (ABNT, 2014). 

3.5. ANÁLISE ESTRUTURAL 

No caso de lajes bi apoiadas conforme Figura 3.4, armadas em uma direção e com carregamento 

uniforme o valor do momento máximo é dado pela Equação (3.10). 

Figura 3.4 – Cálculo dos esforços solicitantes. 

 

(Fonte: Bastos, 2005). 

  á  
   

 
 (3.10) 
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CAPÍTULO 4 - DIMENSIONAMENTO 

4.1. ARMADURA LONGITUDINAL 

A determinação da armadura longitudinal de bambu para as lajes maciças é feita através do 

equilíbrio das forças normais atuantes na seção transversal, sendo a força de compressão que atua na 

parte comprimida e a tração que atua na armadura de bambu. O equilíbrio é dado pela Equação 

(4.1), e o momento resistente da seção é dado pelo produto do braço de alavanca pela força atuante 

na seção, Equação (4.2). 

∑                                        (4.1) 

∑                               (4.2) 

Determina-se a força de compressão atuante no concreto (Fc) a partir do produto da área da região 

comprimida e a resistência característica do concreto, dada pela Equação (4.3) e o braço de alavanca 

(z) é calculado pela Equação (4.4). 

                                 (4.3) 

             (4.4) 

Conhecendo-se o momento solicitante, e substituindo as equações (4.3) e (4.4) na equação (4.2), 

surge a equação (4.5), a qual permite calcular a posição da linha neutra e logo em seguida, a área de 

bambu dada pela equação (4.6). 

                                                     (4.5)  

                         (4.6) 

Geralmente este conceito é utilizado para se determinar a área de aço, a qual pode ser obtida 

facilmente partindo do princípio que a força que atua na armadura de bambu é a mesma que atuaria 

se a armadura fosse de aço, a Equação (4.7)permite encontrar a área equivalente de aço.  

  ç                 (4.7) 



Lajes Maciças com Armação em Bambu 

31 

J. A. C. Oliveira, M. A. T. Oliveira 

 

 

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014) o deslocamento limite para a aceitabilidade sensorial, 

ou seja, a limitação da flecha para prevenir vibrações indesejáveis ou efeito visual desagradável é 

dada pela Equação (4.8). 

         
 

   
 (4.8) 
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISE EXPERIMENTAL 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

Na literatura encontra-se uma grande quantidade de informações a respeito das propriedades físicas 

e mecânicas para diversas espécies do bambu. Porém, para melhores resultados foi feita a 

caracterização dos materiais que serão utilizados na confecção das lajes.  

O bambu utilizado como armadura positiva da laje foi extraído de uma plantação próxima ao 

Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás, sendo que o material já havia sido tratado 

por um processo de secagem. 

Figura. 5.1 Colheita do bambu 

 

Fonte. Arquivo pessoal. 

5.1.1. Resistência à tração paralela às fibras do bambu 

De acordo com GHAVAMI & BARBOSA (2010) apud INBAR (2000), o corpo-de-prova para o 

ensaio de resistência à tração deve ter espessura de 3 mm até praticamente a espessura da parede do 

colmo do bambu, respeitando as dimensões ilustradas na Figura 5.2. É conveniente colar nas 

extremidades placas de alumínio com cola à base epóxi a fim de evitar o esmagamento causado 

pelas garras do equipamento, conforme a figura 5.4. A tensão de ruptura é dada pela força máxima 
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atingida dividida pela área da seção transversal do centro do corpo-de-prova. O ensaio está ilustrado 

na Figura 5.2. 

Figura. 5.2 - Ensaio de tração. 

 

Fonte.INBAR (2000) 

A Figura 5.3 mostra os gabaritos recortados e colados nas varas de bambu. 

Figura. 5.3- Corpo de prova de bambu. 

 

Fonte.Arquivo Pessoal. 
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Figura. 5.4 Corpo de prova de bambu. 

 
Fonte.Arquivo Pessoal. 

Figura. 5.5 Corpo de prova de bambu e máquina de testes. 

 

Fonte.Arquivo Pessoal. 

O ensaio da resistência à tração foi feito utilizando o equipamento EMIC, localizado no LABITECC 

da EECA-UFG ilustrado na Figura 5.5. O ensaio foi feito a uma velocidade de 1 mm/minuto, sendo 

que os valores da força de ruptura é registrada pelo software do equipamento e o valor da área da 

seção transversal foi medida utilizando um paquímetro eletrônico. Os resultados são apresentados 

na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 Caracterização do bambu. 

 

Fonte:Arquivo Pessoal. 

Tabela 5.2 Resistências médias do bambu. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Conforme esperado, a caracterização do bambu provou que os nós reduzem consideravelmente a 

resistência à tração. Conforme os resultados apresentados na Tabela 5.1, determinou que a 

resistência média à tração com nó é de 104,50 MPa, cerca de 56,80% da resistência à tração sem nó 

de 183,91 MPa, confirmando os dados da literatura. A Figura 5.6 mostra os corpos de prova após 

serem ensaiados, é notável a diferença de comportamento entre os corpos de provas com e sem nó. 

Do lado esquerdo da figura têm-se os espécimes com nó, percebe-se a região de ruptura na seção 

transversal, por outro lado, observa-se a não uniformidade da ruptura nos corpos de prova sem o nó. 

Figura. 5.6 - Corpo de prova de bambu após a caracterização. 

 

Fonte.Arquivo Pessoal. 

Especime Lado 1 (mm) Lado 2 (mm) Área (m²)
Força na

 ruptura (N)

Tensão de

 ruptura (MPa)

Tensão de

 ruptura (kgf/cm²)

1 - sem nó 8.3 3.4 2.82E-05 4634.3 164.22 1674.69

2 - sem nó 8.12 3.42 2.78E-05 6353.0 228.77 2332.95

3 - sem nó 9.86 3.3 3.25E-05 5012.8 154.06 1571.08

4 - sem nó 8.16 3.49 2.85E-05 5370.9 188.60 1923.27

5 - com nó 7.91 3.36 2.66E-05 2353.0 88.53 902.85

6 - com nó 7.16 4.27 3.06E-05 2997.5 98.04 999.83

7 - com nó 7.14 3.51 2.51E-05 2475.7 98.79 1007.40

8 - com nó 7.01 4.06 2.85E-05 3775.0 132.64 1352.64

Mpa kgf/cm²

Sem nó 183.91 1875.50

Com nó 104.50 1065.68

Média 144.21 1470.59

Resistência Média 
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5.2. FABRICAÇÃO DA LAJE 

5.2.1. Confecção das malhas. 

A confecção das armaduras de flexão se iniciou com a instalação dos pinos de ancoragem, de 5 mm 

de diâmetro CA – 60 e comprimento de 6 cm espaçados a cada 15 cm, conforme a figura 5.7. 

Figura. 5.7 - Cravação dos pinos de ancoragem. 

 

Fonte. Arquivo pessoal. 

A montagem das malhas de bambu e da armadura de distribuição de aço foi realizada após a 

cravação dos pinos de ancoragem, conforme a Figura 5.8. 

Figura. 5.8 - Malha de armadura positiva de bambu. 

 

Fonte. Arquivo pessoal. 
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Figura. 5.9 Malha de armadura de distribuição, φ = 5,0 mm CA-60. 

 

Fonte. Arquivo pessoal. 

Posteriormente, foi construída a fôrma de madeira da laje maciça. 

Figura. 5.10 Montagem da fôrma de bambu. 

 

Fonte. Arquivo pessoal. 

5.2.2. Concretagem e vibração 

Após a colocação das armaduras, foi executada a concretagem e simultaneamente a vibração. 
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Figura. 5.11 Concretagem da laje e vibração do concreto. 

 

Fonte. Arquivo pessoal. 

5.2.3. Controle tecnológico 

Durante a concretagem, também foram confeccionados dois corpos de prova (Figura 5.12), e foram 

submetidos ao ensaio de compressão aos 28 dias de idade, os quais apresentaram as resistências de 

13 e 15 MPa. 

Figura. 5.12 Concretagem da laje e vibração do concreto. 

 

Fonte. Arquivo pessoal. 
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5.2.4. Ensaio Laje 

O carregamento da laje foi realizado aos 31 dias após a concretagem. Para simular os apoios de 

primeiro gênero foram utilizados trilhos fixados com gesso de alta resistência (40 MPa) e nivelados 

sobre blocos de concreto, os quais restringiam apenas aos movimentos verticais da laje, conforme a 

figura 5.13. 

Figura. 5.13 - Preparação dos apoios. 

 

Fonte. Arquivo pessoal. 

A laje foi suspensa com a utilização de talhas manuais colocadas sobre andaimes conforme figura 

5.13, após a colocação das lajes sobre os apoios posicionou-se o deflectômetro abaixo do centro da 

laje para verificação da evolução das flechas como esta ilustrada na Figura 5.14. 

Figura. 5.14 Deflectômetro. 

 

Fonte. Arquivo pessoal. 
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O carregamento distribuído foi realizado com a colocação de sacos de cimento de 50 quilos(Figura 

5.15) até o surgimento de fissuras, com o monitoramento eventual das flechas.  

Figura. 5.15 - Laje após o aparecimento de fissuras.

 

Fonte. Arquivo pessoal. 

5.3. DIMENSIONAMENTO TEÓRICO 

O dimensionamento foi feito para uma laje do tipo Forro, de acordo com a NBR 6118, NBR 8681 e 

NBR 6120. A laje será utilizada em residências unifamiliares onde geralmente as ações principais a 

considerar são as ações permanentes e variáveis. 

5.3.1. Ação permanente: 

Utilizando a equação (5.1) calcula-se o peso próprio. 

                        (
  

  
)             (

  

  
)        (

   

  
) (5.1) 

5.3.2. Ação variável: 

De acordo com a Tabela 2 da NBR 6120 considera-se para lajes de forro uma sobrecarga de 0,5 

(kN/m²) ou 51,0 (kgf/m²). 

                 (
  

  )      (
   

  
) (5.2) 
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Serão consideradas três combinações para o ELS, combinação quase permanente, frequentes e raras. 

5.3.2.1. Combinação Quase-Permanente 

        ∑       ∑    
 
   

 
         (5.3) 

       (
   

  
)        (

   

  
)         (

   

  
) 

5.3.2.2. Combinação Frequente 

        ∑               ∑    
 
   

 
         (5.4) 

        (
   

  )        (
   

  )         (
   

  )   

5.3.2.3. Combinação Rara 

        ∑             ∑    
 
   

 
         (5.5)  

        (
   

  )    (
   

  )         (
   

  )   

5.3.2.4. Estado Limite Último 

                                   (
   

  )        (
   

  )        (
   

  ) (5.6) 

A área de bambu necessária foi dimensionada para atender o estado limite último. 

5.3.2.5. Cálculo do momento fletor atuante no centro da laje 

    
(      (

   

  )       )          

 
                              (5.7) 

                           (5.8) 
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                       (
   

   )                                   (5.9) 

                   (5.10) 

   
   √                     

        
   

   √    

    
 (5.11) 

  
      

   
           (5.12) 

                        (5.13) 

                                    (5.14) 

       
  

        
  

               

       
   

           
            (5.15) 

A área de bambu necessária para suportar o carregamento do ELU é de 2,05 cm
2
/m, ou seja, capaz 

de resistir 356,90 kgf/m
2
. Entretanto, conforme tabela 5.3, para atender esta área seriam necessárias 

de 4 a 5 barras de bambu, neste caso o espaçamento entre elas seria grande, para contornar este 

problema foram utilizadas 7 barras totalizando uma área de 3,79 cm
2
/m. 

Tabela. 5.3 Áreas das seções transversais de bambu.

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 

Barras Dinterno (cm) Dexterno (cm) Área (cm²)

1 1,50 1,60 0,24

2 1,50 1,70 0,50

3 1,50 1,60 0,24

4 1,60 1,90 0,82

5 1,90 2,20 0,97

6 1,60 1,80 0,53

7 1,40 1,60 0,47

Total 3,79

Seção Transversal das Barras de Bambu
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CAPÍTULO 6 - RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

Segue abaixo a tabela 5.4 com os valores das cargas distribuídas e dos respectivos deslocamentos 

mensurados pelo deflectômetro. 

Tabela. 5.4 Áreas das seções transversais de bambu.

Fonte: Arquivo pessoal. 

Para confrontar a previsão teórica com os resultados oriundos do ensaio foi calculada a capacidade 

resistente da seção a partir da área existente de bambu de 3,79 cm
2
/m. Conhecendo-se a área total e 

a resistência média à tração do bambu determina-se a força de ruptura dada pela Equação (6.1). 

Sabe-se que a força que atua nas barras de bambu é a mesma força atuante na mesa comprimida de 

concreto, neste caso através da Equação (6.2) determina-se a posição da linha neutra (x), e com isso 

é possível determinar o braço de alavanca da seção. Em seguida pela Equação (6.5) calcula-se o 

momento resistente da seção. Por fim, para calcular a capacidade de carga distribuída da laje faz-se 

necessário igualar o momento resistente da seção com o cálculo do momento fletor dado pela 

análise estrutural. 

                  (
   

   
)                         (6.1) 

                  
  

          
 (6.2) 

  
             

                    (
   

   
)
           (6.3) 

                                      (6.4) 

                                                 (6.5) 

Peso próprio (kgf) Carga adicional (kgf) Carga total (kgf) Carga distribuída (kgf/m²) Flecha experimental (mm) Flecha limite (mm)

361.31 0 361.31 192.00 0 3.88

361.31 80 441.31 234.51 0 3.88

361.31 500.00 861.31 457.70 0.48 3.88

361.31 600.00 961.31 510.84 0.79 3.88

361.31 650.00 1011.31 537.41 0.89 3.88

361.31 800.00 1161.31 617.12 19.06 3.88
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                (6.6) 

   
    

 
   

    

  
 

                

          
        (

   

 
) (6.7) 

              í   
  

  
 

       (
   

 
)

         
       (

   

  
) (6.8) 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÃO 

O presente trabalho investigou a possibilidade da aplicação do bambu como armaduras em peças 

estruturais de concreto, especificamente as lajes unidirecionais. A pesquisa experimental permitiu 

avaliar a influência dos nós na resistência à tração do bambu e os resultados apresentaram tensões 

de 104,50 MPa e 183,91 MPa para os corpos de prova com e sem nó, respectivamente, 

corroborando com resultados da literatura. Conclui-se que por se tratar de elementos vegetais não é 

possível garantir a homogeneidade da geometria e da resistência da seção transversal ao longo do 

comprimento. 

Os resultados contidos na tabela 5.4 demonstram que a carga distribuída de ruptura no experimento 

foi de 617,12 kgf/m² e a carga distribuída teórica foi de 703,70 kgf/m² resultando numa diferença 

percentual de 12,30%. Essa diferença entre a resistência teórica e experimental pode ser explicada 

pela aderência insuficiente entre os materiais. Contornou-se o problema utilizando pinos de 

ancoragem distribuídos em cada internó. Outro fator a ser explicado é o tipo de carregamento, para 

atenuar os efeitos de cargas dinâmicas durante o carregamento. Conclui-se que o ideal é o 

carregamento gradual por meio de lâminas d’água em intervalos de tempo regulares com o objetivo 

de garantir uma distribuição mais uniforme dos esforços. 

Em linhas gerais conclui-se que enquanto ocorreu solidariedade entre o bambu e o concreto, 

garantida através dos pinos de ancoragem, a laje apresentou um comportamento plausível para uma 

peça estrutural, sendo que a sua rigidez foi responsável pelo surgimento de flechas de pequenas 

magnitudes. Este comportamento pode ser observado ao analisar a evolução das flechas durante o 

carregamento, sendo que ao atingir a carga total de 650 kgf/m2 foi verificada uma flecha de apenas 

0,89 mm, inferior à flecha máxima permitida de 3,88 mm. 
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