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RESUMO 

 

Neste trabalho foi estudado as propriedades do concreto estrutural reforçado com fibras de 

bambu tratadas com polipropileno sendo as mesmas comparadas com as propriedades do 

concreto estrutural sem adição de fibras e com a adição de fibras de aço. Muito se tem 

estudado a respeito do concreto reforçado com diferentes fibras. Entre as fibras naturais, as 

fibras de bambu estão entre as que apresentam um bom desempenho mecânico podendo ser 

comparado ao do aço. Um dos fatores que impede sua indicação para o emprego na 

construção civil deve-se a capacidade de absorção de água pela fibra, que resulta na perda das 

propriedades mecânicas da mesma e, por consequência, do concreto. Visando diminuir a 

absorção de água pelas fibras, estas foram tratadas com polipropileno (PP) em solução, para 

impermeabiliza-las e garantir a resistência aos esforços solicitados do concreto estrutural. 

Foram obtidos três (03) tipos de concreto estrutural: concreto estrutural sem adição de fibras, 

concreto estrutural com adição de 8% em volume de fibras de bambu e, concreto estrutural 

com adição de 8% em volume de fibras de aço. Os diferentes tipos de concreto foram 

caracterizados por meio de ensaios mecânicos, morfológicos e microestruturais. Os resultados 

mostraram que os diferentes tipos de concretos podem ser classificados como excelentes e que 

o concreto contendo fibras de aço é mais resistente embora a interação matriz reforço tenha 

sido maior para o concreto obtido com fibras de bambu revestidas com PP. 

Palavras-chave: Concreto de alto desempenho. Fibras de bambu. Fibras de bambu revestidas 

com polipropileno. Fibras de Aço. Propriedades mecânicas do concreto. 
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ABSTRACT 

 

In this work the properties of the reinforced structural concrete with polypropylene treated 

bamboo fibers were studied and they were compared with the properties of the structural 

concrete without addition of fibers and with the addition of steel fibers. Much has been 

studied regarding reinforced concrete with different fibers. Among the natural fibers, bamboo 

fibers are among those that present a good mechanical performance and can be compared to 

steel. One of the factors that prevent its indication for its use in the construction industry is 

due to the fiber's water absorption capacity, which results in the loss of the mechanical 

properties of the fiber and, consequently, of the concrete. In order to decrease the water 

absorption by the fibers, they were treated with polypropylene (PP) in solution, to waterproof 

the fiber and to guarantee the resistance to the requested stresses of the structural concrete. 

Three types of structural concrete were obtained: structural concrete without fiber addition, 

structural concrete with 8 % by volume addition of bamboo fibers, and structural concrete 

with 8 % by volume addition of steel fibers. The different types of concrete were 

characterized by mechanical, morphological and microstructural tests. The partial results 

showed that the different types of concrete can be classified as excellent and that the concrete 

containing steel fibers is more resistant although the reinforcement matrix interaction was 

higher for the concrete obtained with bamboo fibers coated with PP. 

Key words: High performance concrete. Fibers made of bamboo. Bamboo fibers coated with 

polypropylene. Fibers made of steel. Mechanical properties of concrete. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário global a sociedade, pessoas e empresas, estão cada vez mais 

conscientes da importância do desenvolvimento sustentável, ou seja, na busca por resultados 

econômicos com impactos socioambientais a níveis aceitáveis. 

A maioria dos materiais utilizados em construção civil é proveniente de fontes 

não renováveis, gerando resíduos e consumo de energia para industrialização. Segundo 

Ohama (1997) e Mesquita e colaboradores (2006), as inovações tecnológicas na indústria da 

construção civil têm progredido, e de acordo com Costa e Leite (2014) a pesquisa e 

desenvolvimento de materiais multifuncionais e de alto desempenho são atuais. 

A estrutura de concreto armado possui alto valor para a construção civil, tendo 

impacto econômico significativo, sendo que o estudo com polímeros, como poliestireno 

expandido (EPS), poli(tereftalato de etileno) (PET), fibras de coco, sisal, bambu e palha vêm 

sendo utilizados de forma crescente (FOWLER, 1999), sendo que o concreto impregnado com 

polímero (CIP) foi o primeiro compósito concreto polímero a receber intensa divulgação 

publicitária e, ainda de acordo com Fowler (2001), os poliésteres insaturados a partir da 

reciclagem do PET podem ser uma fonte de resina polimérica, com custo mais baixo, e poderá 

contribuir para a economia de energia. 

O bambu é um material compósito polimérico natural, que possui propriedades 

mecânicas compatíveis às dos materiais utilizados em estruturas de concreto armado, e vem 

sendo estudado para a aplicação em construção civil, pois tanto o custo como o impacto 

ambiental é baixo, sendo de fácil obtenção (LIMA JUNIOR et al, 2000). 

As fibras de bambu podem ser um dos materiais presentes em estruturas de 

pequeno, médio e grande porte, com propriedades mecânicas e resistência à esforços 

suficientes para ser empregado na construção civil. Devido à necessidade de pouco tempo 

para atingir idades ideais para o corte e de pequenas áreas plantadas, o bambu pode ser 

caracterizado como material de construção renovável (FAPERJ, 2012). 

O bambu, assim como os demais materiais lignocelulósicos, absorve a água da 

mistura do concreto apresentando baixa durabilidade do produto final, porém com o objetivo 

de melhorar o desempenho é necessário modificar sua superfície com agentes hidrofóbicos, 

que repelem a água.  

Este trabalho visa o estudo da modificação superficial das fibras de bambu para 

a utilização como reforço em concreto, visando sua aplicação em estruturas de construção 

civil. 
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1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Estudar a aplicabilidade de fibras de bambu revestidas com polipropileno em 

concreto estrutural.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Obter fibras de bambu por meio de processo mecânico; 

 Impermeabilizar as fibras obtidas com polipropileno; 

 Caracterizar mecânica, morfológica e termicamente as fibras obtidas antes e depois do 

tratamento de impermeabilização; 

 Obter concreto estrutural reforçado com fibras tratadas e não tratadas; 

 Comparar os resultados obtidos com o concreto estrutural convencional, analisando e 

avaliando as propriedades mecânicas como resistência, deformação, permeabilidade e 

porosidade; 

 Identificar áreas de aplicação do material na construção civil. 

 

 1.2 JUSTIFICATIVA  

 

Por ser um material natural, biodegradável e renovável, a utilização de bambu 

na construção civil pode reduzir impactos ambientais. De acordo com Morado (1994), o 

bambu é um material economicamente viável, encontrado facilmente na natureza, sendo 

adequado para edificações de baixo custo, e podendo ser integrado no sistema moderno de 

produção de construções.  

Entre as principais aplicações do bambu na construção civil podem-se citar 

esquadrias, telhados, paredes, escadas, pisos entre outras (TEIXEIRA, 2006). 

A empregabilidade do bambu pode contribuir com a promoção do 

desenvolvimento econômico em regiões que possam cultivá-lo devido à sua alta 

produtividade, sendo que com apoio ao emprego do material em larga escala, é possível 

reduzir os custos da construção civil gerando renda e emprego em sua cadeia produtiva 

(PIMENTEL, 1997). 
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O interesse pela pesquisa no tratamento das fibras de bambu e na análise das 

propriedades mecânicas para viabilizar a sua utilização em concreto estrutural, torna-se 

importante, considerando que a construção civil faz parte de uma cadeia dependente de 

recursos naturais não renováveis, sendo necessário identificar uma espécie de bambu 

adequada para utilização assim como um tratamento químico de impermeabilização das fibras 

que viabilize sua aplicação em concreto estrutural. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento teórico deste trabalho foi embasado em levantamento 

bibliográfico por meio de pesquisas publicadas em artigos científicos, anais de congresso, 

teses, dissertações e livros. 

A revisão bibliográfica teve como uma de suas finalidades verificar as 

vantagens e desvantagens da utilização do bambu na construção civil, identificar os processos 

químicos para tratamento de impermeabilização da fibra de bambu, verificando a cinética de 

absorção de água. 

Paralelamente, buscou-se uma espécie de bambu aplicável para execução deste 

procedimento. 

Na parte experimental foram produzidas fibras de bambu por meio de processo 

mecânico e, posteriormente, as fibras foram tratadas com uma poliolefina (polipropileno). As 

fibras obtidas antes e após o tratamento foram caracterizadas por meio de ensaios mecânicos, 

térmicos e microestruturais. 

Posteriormente foi obtido e caracterizado o concreto estrutural com e sem a 

adição de fibras de bambu tratadas e não tratadas. 

Os diferentes tipos de concreto obtidos foram caracterizados por meio de 

ensaios de cura, de resistência à compressão, resistência à tração por compressão diametral, 

resistência à tração na flexão e módulo de elasticidade estática, e cinética de absorção da 

água. 

Os resultados obtidos foram comparados com os valores apresentados pelas 

respectivas normas para verificar se atendem aos valores mínimos recomendados. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

2.1 BAMBU  

 

A construção civil está passando por transformações e cada vez mais está 

sendo induzida a desenvolver e incorporar inovações em um processo estruturado em três 

dimensões: empresarial (geração de valor), humana (segurança, saúde, social, e pessoas) e 

ambiental (meio ambiente), este conjunto forma diretrizes de sustentabilidade que 

potencializam a busca por novos materiais e tecnologias. 

Atualmente há uma busca constante por materiais que possam ser usados na 

construção civil provenientes da reciclagem ou que sejam encontrados na natureza, porém 

renováveis com processo de extração com baixo gasto energético e não degradando o meio 

ambiente, diante desta realidade o bambu vem sendo utilizado como uma prática de 

sustentabilidade. 

O bambu pode ser um material presente em estruturas de pequeno, médio e 

grande porte, é bastante utilizado na concepção de casas tradicionais em países como o Japão 

e a China. 

De acordo com López (2003), a espécie vegetal “bambu” é conhecida há 

milhares de anos e pertencem à família das gramíneas (Poaceae ou Gramineae) e à subfamília 

Bambuseae (chamados lenhosos) e Olyrae (chamados herbáceos).  

Ghavami et al (2016) têm pesquisado bambu por mais de 30 anos e afirma que 

há espécies com mais de 10 cm de diâmetro com possibilidades de aplicação na construção 

civil, destaque para as espécies guadua (Guadua angustifolia), bambu-gigante 

(Dendrocalamus giganteus) e ambu-mossô (Phyllostachys pubescens), encontrados no Brasil. 

Os bambus pertencem à família Poaceae, sub-família Bambusoideae, sendo 

composto por aproximadamente 90 gêneros e 1100 espécies no mundo, sendo 42 gêneros e 

547 espécies presentes nas Américas, representando em torno de 50 % da diversidade 

mundial, ou seja, está presente de forma nativa em todos os continentes menos na Europa 

(EMBRAPA, 2003). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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O bambu está distribuído nas Américas desde os Estados Unidos até o sul do 

Chile, incluindo a região do Caribe, aparecendo desde o nível do mar até regiões de 4000 

metros de altitude nos Andes. O Mapa 1 apresenta a distribuição do bambu no mundo antes 

de 1960, segundo López (2003). 

 

Mapa 1: Centro de origem dos bambus no mundo antes de 1960 

 
         Fonte: LÓPEZ, 2003 

 

Em países como Colômbia e Equador as construções com bambu são comuns 

devido à cultura local, pois possuem mão de obra qualificada. É também utilizado como 

andaimes ou para escoramento de formas na construção.  Segundo o International Network 

for Bamboo and Rattan - INBAR (2016), este material contribui para reduzir o déficit 

habitacional devido a fácil execução, durabilidade e adaptação social permitindo a execução 

de moradias com baixo custo. 

 O bambu costuma ser empregado na fabricação de instrumentos musicais, 

móveis, artesanato, varas-de-pescar, produção de brotos comestíveis, devido ao pouco tempo 

que leva para atingir idades ideais para o corte com pequenas áreas plantadas para obtenção 

de material suficiente, não havendo outra espécie que possa competir com ele em velocidade 

de crescimento e de aproveitamento por área, sendo uma opção de exploração no Brasil, mas 

seu uso depende da criação de linhas de produção em escala comercial.   

 

2.1.1 Composição 

 

O bambu é uma planta predominantemente tropical que cresce rapidamente, 

necessitando em média de 3 a 6 meses para atingir uma altura de até 30 metros, dependendo 

da espécie (PEREIRA e BERALDO, 2008).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
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É constituído por uma parte aérea (tronco ou caule da planta), chamada de 

colmo com forma cilíndrica e uma série de entrenós (ocos) separados de forma transversal por 

diafragmas, de onde saem os ramos e a folhagem; e uma parte subterrânea, formada por 

rizoma e raiz.  

Os colmos saem da terra com diâmetro e número de nós definidos, atingindo a 

altura máxima em um ano, com o amadurecimento mudam suas características internas e se 

tornam mais resistentes. O diâmetro, altura, espessura da parede e forma de crescimento são 

diferentes de acordo com a espécie. As folhagens caem do colmo quando o bambu está na 

altura máxima e são chamadas de brácteas. As idades dos colmos são avaliadas da seguinte 

forma: até um (01) ano não possuem folhas e são mais esverdeados, há brácteas cobrindo os 

nós e uma pelagem serosa nos internos; entre 01 e 02 anos possuem folhas, ramos, 

ramificações, cor um pouco amarelada; com três (03) ou mais anos não apresentam brácteas e 

possuem manchas provocadas por fungos. 

A classificação dos bambus, também é feita conforme o desenvolvimento dos 

colmos: bambu touceira e bambu alastrante. O bambu touceira é formado por espécies 

tropicais com rizomas, curtos, grossos e de crescimento limitado, estes são caules que 

crescem horizontalmente; os bambus alastrante são formados por espécies de clima 

temperado, estendendo-se lateralmente por desenvolver rizomas compridos, delgados e de 

crescimento limitado (BARBOSA; BARBIRATO; SILVA, 2008). 

Os Desenhos 1 e 2 apresentam as espécies entouceirante e alastrante, 

respectivamente. 

 
Desenho 1:  Espécie entouceirante (rizoma paquimorfo). 

 
                                                          Fonte: RIGHI, 2016. 
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Desenho 2: Espécie alastrante (rizoma leptomorfo). 

 
                                                         Fonte: RIGHI, 2016. 

 

2.1.2 Espécies 

 

No Brasil existe um grande número de espécies de bambu, sendo difícil de 

relacioná-las. O Quadro 01 lista as espécies mais cultivadas no país e suas aplicações. 

As espécies ditas “raras” são encontradas somente em jardins botânicos ou 

instituições de pesquisa, as “comuns” são encontradas também em jardins privados e as 

classificadas como “difundidas” são encontradas em qualquer lugar, quando o clima for 

favorável (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2004 apud MANHÃES, 2008). 

O Quadro 1 também relaciona as espécies conforme suas características que as 

tornam mais apropriadas para determinados fins e, respectivamente, as que são produzidas no 

Brasil. 

 

Quadro 1: Tipos de aplicação de algumas espécies de bambu. 

Tipo de 

aplicação 
Espécies 

Alimentação Phyllostachys sp., Den-drocalamus sp., Bambusa sp. 

Álcool B. vulgaris, Guadua flabelata, B. vulgaris var. vittata 

Construção Phyllostachys sp., Guadua sp., B. tuldoides, D. giganteus 

Celulose 
Bambusa vulgaris, Phyllostachys bambusoides, Dendrocalamus 

giganteus 

Ornamental 
B. gracilis, P. Nigra, P. purpurata, Thyrsostachys siamensis 

Arundinaria amabilis, Arundinaria sp. 

     Fonte: BARBOZA; BARBITATO; SILVA, 2008. 
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O Quadro 2 apresenta a lista das espécies de bambu cultivadas no Brasil. 

 

Quadro 2: Lista das espécies de bambu cultivadas no Brasil. 

Nome científico Nome vulgar Observação 

Bambusa blumeana Schult. & Schult. f   rara 

B. dissemulator McClure   rara 

B. multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. & 

Schult. F 

bambu-folha-de-

samambaia 

comum 

B. tulda Roxb   rara 

B. tuldoides Munro   rara 

B. ventricosa McClure  Bambu barrigudo rara 

B. vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl Bambu, bambu 

comum 

difundido 

Dendrocalamopsis beecheyana (Munro) 

Keng f  

 rara 

Dendrocalamus asper (Schult. & Schult. 

f.) Backerex K. Heyne 

Bambu balde, bambu 

gigante  
comum 

D. latiflorus Munro rara D. strictus  Bambu balde, bambu 

gigante 

rara 

Gigantochloa apus (Schult. & Schult. f.) 

Kurz  
 rara 

Guadua angustifolia Kunth Guadua   rara 

Phyllostachys aurea Rivière& C. Rivière Bambu amarelo, de 

jardim, dourado, vara-

de-pescar, cana-da-

India 

difundido 

 

P. bambusoides Siebold & Zucc P. sp Bambu japonês 

comum 

rara 

P. nigra (Lodd. ex Lindl.) Mundro Bambu preto; bambu 

negro 
rara 

Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc ex 

Steud.) Makino 

Bambu metaque  comum 

Sasa fortunei (Van Houtte) Fiori  Bambu-miniatura comum 

Sinoarundinaria falcata (Nees)  Bambu-de-jardim difundido 

     Fonte: FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2004 apud MANHÃES, 2008. 

 

 

Segundo Santos (2004) apud Barros; Souza (2010): 

Dentre todas as variedades existentes no país, são consideradas adequadas 

para construção civil as que possuem grande resistência mecânica e baixa 

susceptibilidade ás pragas que danificam o material, sendo mais bem 
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utilizadas na engenharia o Dendrocalamus giganteous, Guadua angustifólia, 

Bambusa vulgaris e Phyllostachis áurea. 

 

As características favoráveis destas espécies de bambu para a sua utilização na 

construção civil são: 

 

a) Dendrocalamus giganteous 

 

Encontra-se em regiões tropicais e subtropicais, sendo considerada a maior 

espécie devido a seu porte, com altura entre 24 a 40 cm, e diâmetro, de 10 a 20 cm, conhecido 

como bambu-gigante ou bambu-balde pertence ao grupo dos entouceirantes (PEREIRA e 

BERALDO, 2008), é uma espécie de rápido crescimento e versátil (BRITO 2015), devido às 

suas boas qualidades físico-mecânicas pode ser empregado como elemento estrutural em 

substituição ao aço em lajes e vigas de concreto (GHAVAMI, 1996). Vale ressaltar que o 

bambu não possui o mesmo diâmetro nem a mesma espessura de parede do colmo ao longo 

das hastes e em função disso, suas qualidades físicas são variáveis de um extremo a outro e 

pode resultar em problemas para a construção civil (SALAMON, 2009). 

Devido a aspectos como espessura da parede, diâmetro e linearidade 

longitudinal do colmo, comprimento das hastes, aliada à produtividade florestal, fazem dela 

uma espécie apropriada para reflorestamentos e utilizações industriais, na fabricação de papel, 

tubos para condução de água e na confecção de laminados (OSTAPIV, 2011). 

A Fotografia 1 apresenta a espécie Dendrocalamus giganteous,conhecida como 

bambu gigante. 

 

Fotografia 1: Dendrocalamus giganteous. 

 
                                 Fonte: SÍTIO DA MATA, 2016 (a). 
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b) Phyllostachys aurea 

 

É cultivado como planta ornamental em jardins,  bastante resistente ao frio, 

com altura variando de 7,60 m a 20 m e diâmetro médio de aproximadamente 15 cm, pode ser 

aplicado no artesanato, no mobiliário, na composição de estruturas e na confecção de 

esquadrias. 

Também conhecido como “Madake”, nome popular, é o mais colhido no Japão. 

A combinação de colmos retos, fortes e grossos tornam ideal para a construção. Os colmos 

lisos são verde esmeralda com grandes folhas caídas. 

A Fotografia 2 apresenta a espécie Phyllostachys áurea. 

 

Fotografia 2: Phyllostachys aurea 

 
                                  Fonte: COMPLETE BAMBOO, 2016 (a). 

 

c) Bambusa vulgaris 

 

Este bambu possui porte com altura máxima de 15 m e diâmetro do colmo de 

até 10 cm. É bastante produtivo, é propagável por métodos vegetativos, possui pouca 

durabilidade e pequena resistência a ataques de insetos. Deste modo, é empregada em 

construções temporárias (BARROS, 2004).  

Esta espécie de bambu está sendo utilizada para produção de polpa e celulose 

para confecção de papel e vigas laminadas coladas de bambu. 

A Fotografia 3 apresenta a espécie Bambusa vulgaris. 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ornamental_plant&usg=ALkJrhi9FgWZfsO6CqmDwSyvZETfNRlwEw
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Fotografia 3: Bambusa vulgaris. 

 
                                                   Fonte: GUADUA BAMBOO, 2016.  

 

d) Guadua angustifólia 

 

O bambu do gênero Guadua se destaca pela importância econômica que pode 

representar e virtude do curto tempo que precisa para alcançar o estado de amadurecimento 

que permite aproveitá-lo, pelo seu alto rendimento em volume por hectare e a diversidade de 

usos a que se pode destinar (CASTAÑO e  MORENO, 2004). 

É proveniente da Colômbia, tem grande resistência a pragas devido a menor 

quantidade de amido, e pela sua retidão é muito utilizado como viga, pilar, componentes de 

cobertura e painéis divisórios em construções rurais e urbanas. 

Com varas na cor verde claro, nos nós (divisórias do bambu) tem como 

característica apresentar faixas brancas, diâmetro de 12 a 15 cm aproximadamente, e altura 

entre 15 a 20 m, podem ser utilizados para  conter erosão e sedimentos em terrenos 

degradados e com erosões, devido a distância que possui entre os colmos (varas) que são 

levemente afastados.  

A Fotografia 4 apresenta a espécie Guadua angustifólia. 

 

Fotografia 4: Guadua angustifólia. 

 
                                      Fonte: SÍTIO DA MATA, 2016 (b). 
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Sua resistência mecânica varia com a espécie e a parte mais resistente do 

colmo é que está mais próximo do nó, sendo quanto mais espessa a parede mais resistente o 

material. 

 

2.1.3 Cultivo e extração 

 

O cultivo do bambu é simples, é necessário que as mudas não fiquem muito 

próximas, inclusive “o bambu se destaca pela sua ampla possibilidade de cultivo” (RIBEIRO, 

2005), é uma planta perene e sem replantio. 

O plantio dever ser feito no início do período das chuvas, pois a umidade é 

fundamental para a planta e apesar de se desenvolver em qualquer tipo de solo é necessário 

evitar os solos ácidos, argilosos e os sujeitos a encharcamentos. O crescimento é acelerado e 

resistente à altitude e temperatura.  

Segundo Oliveira (2006) o colmo do bambu, em qualquer espécie, completa 

seu crescimento poucos meses após o surgimento do broto, alcançando sua altura máxima em 

torno de 30 dias para espécies pequenas e, no máximo 180 dias para as espécies gigantes. De 

acordo com Dantas (2005) a planta alcança sua maturidade entre seis meses e três anos, de 

acordo com a espécie, considerando que esta é perene e de elevado rendimento por área 

plantada. 

De acordo com Barboza, Barbirato e Silva (2008), a extração da vara de bambu 

deve ser realizada na estação seca do ano, pois os colmos estão com menor teor de água e 

quantidade de seiva tornando-se menos vulneráveis ao ataque de fungos e insetos, além de 

serem mais leves facilitando o transporte. 

Conforme Barros e Souza (2004), o corte deve ser efetuado logo acima do 

primeiro nó, evitando acumulo de água na base que pode ocasionar o apodrecimento da 

touceira, é fundamental limpar o acúmulo de rejeitos (folhas) no restante para permitir o 

crescimento rápido e sadio dos brotos renovando a touceira. 

Vasconcelos (2003) salienta que não se deve extrair mais que 80 % de bambus 

maduros de uma touceira, uma vez que são estes os responsáveis pelo fornecimento de 

nutrientes aos mais jovens. 

Segundo López (1981), o aproveitamento do colmo de bambu, conforme sua 

idade deve obedecer aos seguintes prazos: 

a) De 30 dias para alimento, deformação artificial da seção (retangular ou 

quadrada); 
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b) De 6 meses a 1 ano para aplicação em artesanato; 

c) De 2 anos para utilizar em esteira/parede, ripas;  

d) De 3 anos para aplicação em estruturas, laminado colado/piso. 

Na sequência ao corte são necessários alguns cuidados para preservação do 

material e reduzir contrações, dilatações, aparecimento de organismos danosos à planta 

submetendo estes ao processo de cura, que conforme relatado por Ghavami e Marinho (2002), 

consiste em deixar os colmos cortados apoiados na touceira, sem retirar galhos e folhas, 

isolado do solo por meio de pedras ou suportes e permanecendo nesta posição por 4 a 8 

semanas. Este processo de secagem tem o propósito de diminuir o teor de umidade de 10 a 15 

% (PEREIRA, 2001). 

Após a etapa de cura, a secagem de acordo com López (1981) poderá ser 

natural ou química, esta última é mais eficaz prolongando a vida útil do material. 

O processo de secagem mais empregado nos colmos consiste em colocá-los 

verticalmente em local coberto e ventilado por 2 a 8 semanas, dependendo da espécie e 

condições climáticas do ambiente (BARROS e  SOUZA, 2004).  

Aliado ao processo de secagem é utilizado a queima com maçarico (tratamento 

natural de cura pelo fogo), onde as varas geralmente são colocadas em andaimes ou suportes e 

são queimadas, em sequência, até perderem a cor esverdeada, proporcionando ao bambu 

maior resistência e brilho. 

A cura e a secagem têm como objetivo reduzir a quantidade de seiva e de água 

na composição dos colmos e, para aumentar a durabilidade do material a ser empregado na 

construção civil é necessário a aplicação de tratamentos químicos. 

 

2.1.4 Tratamento 

 

Para tratamento químico, os conservantes utilizados devem ser ativos para 

impedir a vida e o desenvolvimento de micro-organismos interiores e exteriores (SALGADO, 

1994). 

Para Salgado (1994), a composição química do tratamento a ser empregado não 

deve afetar os tecidos do material, alterando suas propriedades físicas. Eles devem 

preferencialmente ser aplicados no estado líquido para impregnar todas as partes do bambu; o 

odor não pode ser forte a ponto de impedir seu emprego no interior das residências; e não 

podem modificar a coloração do bambu naqueles que forem utilizados como elemento 

decorativo. 
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Os métodos de preservação de bambus podem ser classificados como 

pressurizados e não pressurizados (LIESE e KUMAR, 2003). Para pressurização Ghavami e 

Marinho (2002), citam o “Boucherie” modificado, que utiliza pressão atmosférica numa das 

extremidades do colmo para forçar a troca da seiva presente no seu interior pelo produto 

imunizante. Deve ser realizado em bambus recém-cortados onde a seiva ainda está em 

movimento. 

Outras duas formas de tratamento utilizadas são: 

a) Transpiração: consiste na colocação do colmo recém-cortado dentro de um 

recipiente com conservante onde o mesmo será conduzido até o topo pela 

corrente transpiratória produzida pelas folhas, e logo após de efetivada a 

cura (BARROS e SOUZA, 2004). São necessários em média 04 dias para 

efetivação do tratamento, dependendo das condições atmosféricas do local;  

b)  Imersão: consiste em submergir as varas em um reservatório contendo o 

produto químico (pentaclorofenol, óleo queimado, entre outros), por cerca 

de 05 semanas ou mais (BARROS e SOUZA, 2004). 

 

2.1.5 Propriedades mecânicas para aplicação na construção civil 

 

Com propriedades mecânicas e resistência à esforços suficientes para ser usado 

como material de construção civil renovável, o bambu-gigante (Dendrocalamus giganteus), 

tem excelentes características físicas como leveza, força, dureza, conteúdo de fibras, 

flexibilidade e facilidade de trabalho (GHAVAMI e MARINHO, 2001).  

Para construções de grande porte as características positivas são referentes ao 

peso próprio da estrutura e resistência do material, considerando a facilidade de transporte, 

trabalhabilidade e beleza, promovendo características significativas para a construção civil, 

considerando ainda que o bambu precisa de muitos incentivos e pesquisas para se tornar um 

material de qualidade e normatização na construção civil brasileira, viabilizando sua 

aplicabilidade no setor. 

As desvantagens deste material é o pouco conhecimento de técnicas 

construtivas que indiquem a forma mais adequada de execução de serviços com este material 

de acordo com a condição da obra ou do trabalho a ser elaborado. Não há um mercado para o 

bambu com áreas de plantio, fornecedores e empresas que processem o material, e 

principalmente a sua baixa durabilidade devido ao amido em sua composição que atrai 

fungos. 
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De acordo com Barros e Souza (2004) assim como a durabilidade, as 

propriedades mecânicas do bambu também são influenciadas pela espécie, idade de corte, 

teores de água e umidade na composição, entre outros. As resistências variam em função do 

sentido das fibras, da localização dos nós e do posicionamento vertical: basal, intermediário e 

topo. 

Para resistência à tração, de acordo com Ghavami e Marinho (2002), a 

disposição das fibras orientadas no sentido paralelo ao eixo do colmo possui resistência a 

tração longitudinal entre 40 e 215 MPa, dependendo da espécie. 

Também Ghavami e Marinho (2002), citaram que a resistência do bambu à 

compressão é 30 % menor que a resistência à tração, encontrando-se entre 20 e 120 MPa nos 

ensaios de compressão normal às fibras. Para resistência ao cisalhamento longitudinal e 

transversal às fibras foram obtidos valores em torno de 8 e 32 MPa, respectivamente. 

As características mecânicas do bambu são: compressão onde peças curtas 

podem suportar tensões superiores a 50 MPa, superando a resistência dos concretos 

convencionais; tração paralela as fibras com módulo de elasticidade em torno de 20.000 MPa; 

flexão estática com rigidez suficiente para que possa ser utilizado em estruturas secundárias, 

na forma de treliças e vigas, segundo informações publicadas por Beraldo (2006). 

 

2.2 TIPOS DE CONCRETOS 

 

2.2.1 Concreto 

 

De acordo com Bastos (2006): 

Na antiguidade os romanos trabalhavam com uma pasta feita de areia, 

cascalho e cal na qual eram adicionados tijolos de argila e pedras para maior 

resistência, possibilitando a criação de espaços amplos em forma de arco, 

abóbadas e cúpulas. Logo o concreto surgiu da necessidade de aliar a 

durabilidade da pedra com a resistência do aço, com as vantagens do 

material composto poder assumir qualquer forma, com rapidez e facilidade, 

e com o aço envolvido e protegido pelo concreto para evitar a sua corrosão. 

 

Para Padilha (2000), o concreto é um material compósito, conhecido também 

como conjugado ou composto, projetado de modo a conjugar características desejáveis de 

dois ou mais materiais, sendo a madeira um material compósito natural e o concreto comum 

um material compósito sintético. 
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As definições de concreto, conforme a norma ABNT-NBR 6118/04, são as 

seguintes: 

Concreto estrutural: termos que se refere ao espectro completo das 

aplicações do concreto como material estrutural. 

Elementos de concreto simples estrutural: elementos estruturais elaborados 

com concreto que não possui qualquer tipo de armadura, ou que a possui em 

quantidade inferior ao mínimo exigido para o concreto armado. 

Elementos de concreto armado: aqueles cujo comportamento estrutural 

depende da aderência entre o concreto e armadura, e nos quais não se 

aplicam alongamentos iniciais das armaduras antes da materialização dessa 

aderência. 

 

Logo, uma estrutura em concreto armado consiste na capacidade deste material 

composto resistir aos esforços de compressão e tração e para que seja eficiente e responda 

adequadamente às solicitações da estrutura, deve haver transferência de forças entre o 

concreto e a armadura (MACGREGOR, 1997). 

 

2.2.2 Composições 

 

O concreto é composto por uma mistura de água, cimento e agregados, sendo 

que o cimento ao ser hidratado pela água forma uma pasta resistente e aderente aos 

fragmentos de agregados (pedra e areia), formando um bloco monolítico, conforme Kaefer 

(1998).  

É um material plástico moldado para adquirir a forma desejada antes que inicie 

o processo de endurecimento, adquirindo resistência aos esforços que o solicitam. 

No concreto, a matriz é cimento Portland e o reforço é constituído de 60 a 80 

% em volume de um agregado fino (areia) e de um agregado grosso (brita), podendo ser 

reforçado com barras de aço (PADILHA, 2000).  

O agregado miúdo e graúdo é adicionado à pasta formando o concreto que 

quando fresco apresenta consistência plástica, podendo ser moldado em diversas formas e 

dimensões com auxilio de formas (ANDOLFATO, 2002). 

 

2.2.3 Dosagens 

 

Segundo Recena (2011), o objetivo relacionado à dosagem de concretos pode 

ser obtido de várias maneiras e são conhecidos como métodos de dosagem, podendo ser 

agrupados em métodos experimentais e empíricos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cimento_Portland
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agregados_de_constru%C3%A7%C3%A3o_civil
http://www.portaldoconcreto.com.br/index.php?pagina=cimento
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O primeiro grupo associa aqueles métodos que pressupõem a experiência 

específica realizada com materiais definidos, vinculando a precisão dos resultados ao 

emprego dos materiais previamente escolhidos. Por ser um método preciso, sempre conduz a 

traços econômicos com resultados confiáveis. 

Recena (2011) define: 

Outro grupo parte de simplificações e adota valores médios para as 

características dos agregados e do cimento. A relação água/cimento e outras 

características do concreto são valores tabelados ou retirados de curvas 

aproximadas obtidas da experiência acumulada ao longo do tempo por um 

profissional, uma instituição ou um laboratório. Por serem métodos 

simplificados, sempre necessitarão de correções e adaptações aos diversos 

materiais que podem ser empregados, mesmo que os materiais procedam de 

uma mesma região. 

 

Os métodos empíricos conduzem sempre a superestimação dos traços em favor 

da segurança, gerando concretos de maior consumo de cimento e, por consequência, custo 

mais elevado. Seu emprego é justificado em obras com pequenos volumes de concreto. 

Pode-se dizer que mais importante que a escolha do método de dosagem a ser 

adotado é a capacidade do engenheiro em proceder às adaptações necessárias para que o 

concreto seja produzido com segurança e economia (RECENA, 2011). 

 

 

2.2.4 Propriedades do Concreto 

 

As propriedades do concreto nos estados fresco e endurecido são diferentes, 

conforme Neville (2016), dependendo das propriedades do cimento escolhido, sendo que pode 

ser utilizado mais que um tipo ou classe de cimento para uma dada aplicação. A escolha vai 

depender das condições como exigências estruturais, custo, equipamentos e qualidade de mão 

de obra disponível e velocidade de construção.  

 

2.2.4.1 Concreto fresco 

 

De acordo com Araújo (2000), as propriedades desejáveis para o concreto 

fresco são as que asseguram a obtenção de uma mistura fácil de transportar, lançar e adensar, 

sem segregação. Estas propriedades são consistência, plasticidade, poder de retenção de água 

e trabalhabilidade. 

 



37 

 

   

a) Consistência 

 

A consistência é o grau de fluidez da mistura do concreto fresco, que está 

diretamente relacionado com a mobilidade da pasta (mistura de cimento e água). Pode-se 

considerar como o principal fator influente na consistência, o teor de água/materiais secos 

(ARAUJO, 2000). Quanto mais plástica for a consistência do concreto, maior é a facilidade de 

moldagem e deslize do concreto entre a armadura, sem que ocorra a separação dos seus 

componentes. A baixa ou alta consistência é definida baseando-se no espaçamento entre as 

paredes das formas, natureza da obra e a distribuição da armadura no seu interior 

(RODRIGUES, 2011). 

Conforme Araujo (2000), para determinação da consistência é realizado o 

ensaio de abatimento, „Slump Test‟, no qual é utilizado um cone e uma chapa metálica sob o 

mesmo, após encher o cone com concreto em três camadas de igual altura sendo cada camada 

“socada” com 25 golpes, com uma barra de ferro de 16 mm, então o cone é retirado 

verticalmente e medido o abatimento da amostra do concreto. 

 

b) Plasticidade 

 

A plasticidade é a propriedade do concreto fresco identificada pela facilidade 

com que este é moldado sem se romper. Depende fundamentalmente da consistência e do grau 

de coesão entre os componentes do concreto. Quando não há coesão os elementos se separam, 

isto é, ocorre a segregação (ARAUJO, 2000). 

Segundo Araujo (2000):  

Segregação é a separação dos grãos do agregado da pasta de cimento. 

Pode ocorrer durante o transporte, durante o lançamento -  em 

consequência de movimentos bruscos durante o adensamento -  por 

vibração excessiva – ou pela ação da gravidade, quando os grãos 

graúdos, mais pesados do que os demais, tendem a assentar no fundo 

das formas. [...] Quanto as dimensões dos agregados, observa-se que 

os miúdos exercem influência preponderante sobre a plasticidade do 

concreto, por possuir elevada área específica. Dessa forma, qualquer 

alteração do seu teor na mistura provocará modificações significativas 

no consumo de água e, consequentemente, no de cimento. Como o 

cimento é o material de custo mais elevado na mistura, qualquer 

alteração no consumo de areia incide diretamente no custo do 

concreto. 
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c) Poder de retenção de água/exsudação 

 

O poder de retenção da água é o oposto a exsudação (ARAUJO, 2000). 

Segundo Guerra (2017) e Neville (2016) exsudação é o fenômeno migratório de subida da 

água existente na composição para a superfície deste material, levando consigo uma nata de 

cimento. É a tendência da água de amassamento vir à superfície do concreto recém-lançado, 

devido ao sua densidade (1 g/cm³) ser menor que a dos agregados (2,7 g/cm³) e a do cimento 

(3,1 g/cm³). 

Este fenômeno provoca no concreto uma fraca ligação entre seus materiais, 

deixando-o suscetível a uma segregação que tenderá a fazer com que seus agregados fiquem 

soltos ou fáceis de se remover. Ocorre nas primeiras idades do concreto, mas pode 

comprometer sua durabilidade ao longo dos anos. 

No processo de lançamento do concreto nas formas, a parte sólida não é capaz 

de reter a água de amassamento e, geralmente, em concretos com pequena porcentagem de 

finos resulta em um concreto muito poroso e menos resistente, relata Rodrigues (2011).  

Entre os exemplos de falhas de processo que podem provocar a exsudação, 

vale destacar (GUERRA, 2017) : 

 Excesso de vibração (ou falta da mesma); 

 Excesso de água de amassamento; 

 Baixo teor de cimento; 

 Falta de cura (ou cura incorreta). 

 Presença de poeira fina (pulverulência) na areia. 

 

d) Trabalhabilidade 

 

A trabalhabilidade do concreto, de acordo com Panitz (2003) é a facilidade 

maior ou menor de manuseio do concreto que depende da plasticidade, consistência do 

concreto, das condições da obra e do tipo de adensamento, manual ou mecânico, frequência e 

potência do vibrador. Em ABESC (2011), a trabalhabilidade é o que determina a facilidade 

com a qual um concreto pode ser manipulado sem segregação nociva.  

Conforme Recena (2011), em termos de trabalhabilidade não é possível dizer 

se um concreto é bom ou ruim, o que se pode dizer é que existe um concreto mais adequado a 

uma dada situação específica de obra. 
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De acordo com Ribeiro (2006) a trabalhabilidade das argamassas dependem da 

quantidade de água utilizada, da proporção cimento, água e areia, bem como da granulometria 

da areia utilizada. Para se obter a trabalhabilidade desejada pode-se variar a quantidade de 

pasta (cimento e água) em relação à quantidade de areia ou adequar a granulometria do 

agregado miúdo. 

Em Recena (2011), a percentagem de água sobre os materiais secos da mistura 

é que define a trabalhabilidade do concreto, estimada pelo “slump”, é possível calcular 

qualquer traço deste concreto para essa mesma trabalhabilidade. 

O concreto produzido com os mesmos materiais, mesmo teor de argamassa, e a 

mesma percentagem de água sobre os materiais secos, garantirá a obtenção de um mesmo 

abatimento pelo tronco de cone, sugerindo tratar-se de mesma trabalhabilidade (Recena, 

2011). 

2.2.4.2 Concreto endurecido 

 

O concreto endurecido deve ter suas características definidas pela resistência 

aos esforços mecânicos a que será submetido e pelas questões relativas à durabilidade 

(RIBEIRO, 2003). 

 

a) Peso específico 

Para Tscoeke (2010), o peso específico do concreto endurecido depende da 

natureza dos agregados, granulométrica e método de compactação empregado. A tendência é 

que seja maior quanto maior for o peso específico dos agregados usados e tanto maior quanto 

mais quantidade de agregado graúdo tiver na composição. 

Serão considerados os concretos de massa específica normal, entre         2000 

kg/m³ e 2800 kg/m³. Para efeito de cálculo, pode-se adotar para o concreto simples o valor 

2400 kg/m³, e para o concreto armado, 2500 kg/m³ (PIMENTEL, 2016). 

 

b) Deformação 

Segundo Tscoeke (2010), as deformações do concreto podem ser causadas por 

variação das condições ambientais que envolvem retração e deformações provocadas por 

variação de umidade e temperatura e/ou causadas pela ação de cargas externas resultando em 

deformação imediata, deformação lenta, deformação lenta recuperável e fluência. 
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A deformação imediata ocorre devido ao carregamento e de acordo com a 

teoria da elasticidade. Corresponde ao comportamento do concreto como sólido verdadeiro, e 

é causada por uma acomodação dos cristais que formam o material (PIMENTEL, 2016). 

De acordo com Pimentel (2016), a deformação lenta ou fluência é proveniente 

da remoção da água adsorvida da pasta de cimento hidratada e devido à tensão aplicada. As 

causas da fluência no concreto são complexas, além dos movimentos de umidade há outras, 

inclusive a microfissuração da zona de transição e a resposta elástica retardada no agregado. 

 

c) Módulo de Deformação Longitudinal 

O módulo de deformação longitudinal é dado pela relação tensão e 

deformação, como esta relação não é linear, exceto no trecho inicial, o módulo de deformação 

longitudinal do concreto não é constante, mas não é um número característico do concreto 

(TSCOEKE, 2010). 

 

d)  Resistência à Compressão 

De acordo com Tscoeke (2010), a resistência à compressão simples é a 

característica mais importante de um concreto, e é determinada por meio de testes realizados 

em corpos de prova padronizados para que os resultados de diferentes concretos possam ser 

comparados. 

 

e)  Resistência à Tração 

Para Tscoeke (2010), a resistência à tração depende de vários fatores, 

principalmente da aderência dos grãos dos agregados com a argamassa. De acordo com os 

tipos de ensaios são obtidos diferentes valores para a resistência à tração axial, resistência à 

tração na flexão e resistência à tração por compressão diametral. 

 

2.2.4.3 Aplicações 

 

O concreto é o material estrutural mais utilizado no mundo e seu consumo 

anual é aproximadamente uma tonelada por habitante. Entre os materiais utilizados pelo 

homem, o concreto perde apenas para a água. É aplicado para edifícios, mesmo que a 

estrutura principal não seja de concreto; galpões, pisos industriais, entre outros; obras 

hidráulicas e de saneamento; rodovias, pontes, viadutos, passarelas, túneis, galerias, obras de 

contenção; e em estruturas diversas como elementos de cobertura, torres, postes, dormentes, 



41 

 

   

muros de arrimo, piscinas, silos, cais, fundações de máquinas, entre outras aplicações 

(TSCOEKE, 2010), 

 

2.3 POLÍMEROS 

 

Polímeros são moléculas orgânicas com cadeias longas, formadas por muitas 

unidades, denominadas monômeros, ligadas entre si, do início ao fim, por ligações covalentes 

(MANO, 2001). Atualmente, os plásticos são fabricados a partir de polímeros sintéticos 

como, por exemplo, o polietileno e polipropileno. 

A designação da palavra “plástico” origina-se do grego, e exprime a 

característica dos materiais quanto a mudança de forma física, são materiais adequados à 

moldagem por intermédio de alterações de condições de pressão e/ou calor e/ou reações 

químicas (CANEVAROLO JUNIOR., 2002). 

Plásticos são materiais que contêm, como componente principal, um polímero 

orgânico sintético e se caracterizam porque, embora sólidos à temperatura ambiente em seu 

estado final, em algum estágio de seu processamento, tornam-se fluídos e passíveis de serem 

moldados, por ação isolada ou conjunta de calor e pressão (MANO 2001).  

De acordo com Milagres (2004), o plástico tem como matéria prima o petróleo, 

que por meio do processo de refino obtém-se a nafta, que passa pelo processo de 

craqueamento produzindo gases, dando origem aos principais monômeros, os quais, 

posteriormente passam por um processo denominado de polimerização.  

Os polímeros podem ser classificados de acordo com sua estrutura química, 

método de preparação, características tecnológicas e com seu comportamento mecânico. 

Segundo a estrutura química, são classificados de acordo com os grupos 

funcionais presentes nas macromoléculas, poliamidas, poliésteres, poliolefinas, entre outros.  

Quanto ao método de preparação, são divididos, em linhas gerais, em 

polímeros de adição (reação de polimerização em cadeia) e polímeros de condensação (reação 

de polimerização em etapas). 

As características tecnológicas, que impõe diferentes processos tecnológicos, 

são a base da classificação dos polímeros termoplásticos e termofixos (ou termorrígidos). Os 

polímeros lineares ou ramificados, que permitem fusão por aquecimento e solidificação por 

resfriamento, são chamados termoplásticos. Os polímeros que, por aquecimento ou outra 

forma de tratamento, assumem estrutura tridimensional, reticulada, com ligações cruzadas, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
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tornando-se insolúveis e infusíveis, são chamados termorrígidos ou termofixos (MANO, 

2001).  

O Quadro 3 apresenta as principais características de ambos os polímeros 

(Paula, 2011). 

 

Quadro 3: Comparação das propriedades entre termoplásticos e termofixos. 

Termoplásticos  Termofixos 

Reciclável mecanicamente Não reciclável mecanicamente 

Tempo ilimitado de 

armazenamento 

Tempo ilimitado de 

armazenamento 

Alta viscosidade quando fundido Baixa viscosidade durante o 

processamento 

Baixa resistência à fluência Alta resistência à fluência 

Temperatura de uso limitada às 

temperaturas de transição vítrea 

(Tg) e temperatura de fusão (Tm) 

 

Baixa estabilidade térmica e 
dimensional 

Alta estabilidade térmica e 
dimensional 

                 Fonte: Adaptado de PAULA (2011). 

 

 

2.3.1 Resinas termoplásticas 

 

Segundo Santos (2006), as resinas termoplásticas podem ser classificadas como 

de uso geral, possuem baixo custo, às quais podem ser adicionadas cargas melhorando suas 

propriedades, neste caso enquadra-se o polietileno (PE) e o polipropileno (PP). De modo geral 

são resistentes ao desgaste, ataques químicos e apresentam boa tenacidade. 

As resinas termoplásticas, segundo suas propriedades, podem ser classificadas 

como de uso geral ou de engenharia. Além disso, suas propriedades finais podem ser 

modificadas pela adição de outros polímeros, formando as blendas, como a adição de  

elastômeros que modifica suas propriedades finais e proporciona maior facilidade no 

processamento. 

As resinas termoplásticas podem ser utilizadas em combinação com fibras 

formando compósitos, permitindo sua aplicação em estruturas construtivas com alta 

solicitação de carga tornando estas mais leves e consequentemente mais econômicas.  
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O PP reforçado apresenta alta resistência química e ao impacto, sendo 

necessária a verificação quanto as suas propriedades variando a relação entre a matriz e o 

reforço. 

 

2.3.1.1 Polipropileno 

 

O polipropileno foi obtido pela primeira vez em Milão, na província de 

Montecatini, baseado em estudos do professor Giulio Natta, utilizando os catalisadores 

organometálicos desenvolvidos por Karl Ziegler, em 1957. Desde então sua estrutura e 

propriedades foram sendo estudadas e desenvolvidas até que o polipropileno passou a ser 

produzido em escala industrial em meados da década de 60 (SARANTÓPOULOS, 2002). 

Polipropileno (PP) ou polipropeno é um polímero termoplástico,  derivado 

do monômero propeno. Por ser um material semicristalino e com inércia química, de fácil 

produção e com boas características mecânicas é aplicável em meios corrosivos (TANCREZ; 

RIETSCH e  PABIOT, 1994). 

De acordo com Callister  e Rethwisch (2013), o PP é polimerizado por 

processo de reação de poliadição com massa molar entre 80.000 e 500.000; é semicristalino 

com densidade de 0,90 – 0,91 g/cm³ e índice de refração de 1,45; temperatura de transição 

vítrea e de fusão respectivamente entre -18 ºC e 165 ºC; cristalinidade entre 60 a 70 %; 

módulo de elasticidade entre 1,14 e 1,55 GPa; resistência a tração entre 31,0 e 41,4 MPa; 

resistência ao escoamento entre 31,0 e 37,2 MPa e alongamento na ruptura em torno de 100 a 

600 %. 

O Esquema 1 apresenta a equação da reação de obtenção do polipropileno.  

 

Esquema 1: Equação da reação de obtenção do polipropileno.   

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero


44 

 

   

A Tabela 1 é apresentado o sistema cristalino do polipropileno. 

 

Tabela 1- Sistema cristalino do polipropileno 

Polímero 

Sistema Cristalino, grupo espacial, 

Constante e número de cadeiais por 

Célula Unitária
a
 

Conformação 

molecular 

Densidade 

cristalina 

(g/cm³) 

 

 

 - Forma, hexagonal,  

 = 19.08 Å,    

c = 6,49 Å, N = 9 

Helix (3/1)  

 0,922 

 - Forma, trigonal, P3121 – D34 ou 

P3221 – D36, 

a = 6,38 Å, c = 6,33 Å, N = 1 

Helix (3/1)  0,939 

 

 

Segundo MANO (2003) o polipropileno é um material muito utilizado na 

indústria devido às inúmeras qualidades como: 

 Facilidade de produção; 

 Boas características mecânicas, devido, em grande parte, à sua natureza semicristalina; 

 Inércia química, sendo possível sua aplicação mesmo em meios corrosivos.  

O polipropileno apresenta resistência limitada ao calor; mas existem alguns 

termoestabilizados destinados à aplicações que exijam uso prolongado à elevadas 

temperaturas. Estes não são atacados pela maioria dos agentes químicos de natureza orgânica, 

mas por compostos halogenados como ácidos nítricos fumegantes e agentes oxidantes ativos, 

e também por hidrocarbetos aromáticos e clorados em altas temperaturas. 

Devido ao baixo custo e a excelente processabilidade, o polipropileno é muito 

usado em embalagem, sacaria, piso tipo carpete, seringa de injeções descartáveis, peças 

automotivas, carcaças de eletrodomésticos, produtos médicos e brinquedos. Entretanto, sua 

aplicação como termoplástico de engenharia é limitada devido a sua fraca resistência ao 

impacto. Modificadores de impacto como copolímeros de etilenopropileno (EPR) e etileno-

propileno dieno (EPDM) são geralmente adicionados no polipropileno para melhorar sua 

tenacidade (MANO 2003). 

Na área de embalagens o polipropileno é muito utilizado como filme mono ou 

biorientado, para ráfia e filamentos, para embalagens rígidas pode ser aplicado como frascos e 

garrafas sopradas, tampas e caixas injetadas além de uma infinidade de outras aplicações. 
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Os compostos de PP são desenvolvidos utilizando resinas diferenciadas, o que 

permite uma ampla gama de variações estruturais e morfológicas nos diferentes tipos de 

homopolímeros e copolímeros produzidos. Dentre todos os polímeros estudados, o 

polipropileno é um dos mais estudados quando se pretende obter polímeros carregados e/ou 

reforçados (SARANTÓPOULOS, 2002). 

Tanto os tipos reforçados como não reforçados são aplicados em automóveis, 

aparelhos domésticos e elétricos. Por exemplo: carcaças de baterias, de lanterna, rotores de 

ventoinha, carcaças de ventiladores, forros de proteção e guarda-luvas, bombas domésticas, 

carcaças de ventoinhas, pás de ventiladores, e como suportes para peças elétricas condutoras 

de corrente, carretéis de bobinas, capas protetoras de cabos elétricos, jogos magnéticos de TV, 

cartuchos para fusíveis e como isoladores, entre outras aplicações (ALBUQUERQUE, 2001). 

 

2.4 FIBRAS DE BAMBU 

 

As fibras de bambu possuem boas propriedades mecânicas em comparação 

com outras fibras de alto desempenho, como fibras de vidro e carbono, as quais podem ser 

utilizadas como reforço em matrizes de polímeros. Estas fibras têm atraído muita atenção e 

devido a alta tecnologia empregada é responsável pelo aumento da demanda por 

desenvolvimento biodegradável, sustentável e materiais recicláveis. Apresentam vantagens 

como baixo custo, baixa densidade, recicláveis, biodegradáveis, antibactericidas, anti-UV e 

antiestáticas. Também é um tipo de material anisotrópico irregular, composto por celulose, 

lignina, hemicelulose, apresentando um grande número de grupos hidroxilas, de modo que a 

superfície da fibra de bambu tornando-a fortemente hidrofílica (LI et al., 2015). Além disso, 

estas fibras vegetais ainda contêm pectina, sais inorgânicos e substâncias hidrogenadas 

(PAULA, 2011). 

A celulose presente na fibra de bambu, que é o polímero orgânico natural mais 

comum e em maior abundância no planeta, corresponde a 1,5x 10¹² ton da produção anual de 

biomassa (LIU et al.,  2012), devido à anidro-d-glicose, que contém três radicais hidroxilas 

(OH) ocorrem as ligações de hidrogênio intramoleculares, tornando as fibras vegetais 

hidrofílicas, ou seja, absorvem de 8 a 12,6 % em massa de água em sua estrutura 

(MILAGRES, 2004). 

Embora a celulose tenha como característica a absorção de água, devido a sua 

formação por moléculas grandes, altos graus de cristalinidade e de polimerização, tem maior 
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estabilidade à degradação mecânica, química e térmica, sendo mais resistente às tensões 

mecânicas e térmicas (MILAGRES, 2004). 

Na Tabela 2 é apresentada a composição da fibra de bambu em comparação 

com outras fibras naturais e artificiais (LIU et al., 2012). 

                                                                    

Tabela 2: Composição química e propriedades mecânicas de fibras naturais e artificiais. 

Fibras 
Densidade 

(kg/m³) 

Ângulo das 

microfibrilas 

Celulose 

(%) 

Lignina 

(%) 
Tração (Mpa) 

Alongamento 

na ruptura 

(%) 

Módulo de 

Young (Gpa) 

Fibra de vidro 2,50 - - - 2,000 - 3,500 2,40 70,00 

Aramida 1,40 - - - 3000 - 3150 3,3 - 3,7 63 - 67 

Carbono 1,70 - - - 4000 1,4 - 1,8 230 - 240 

Bagaço 1,30 10 - 22  55,20 25,30 290 3,0 - 7,0 17,00 

Bambu 0,6 - 0,8 2 - 10 60,80 32,20 140 - 800 1,3 11 - 30 

Banana 1,40 11,00 65 5 500 5,90 12,00 

Coco 1,1 - 1,5 30 - 49 32 - 43 40 - 45 131 - 220 15 - 40 4 - 6 

Algodão 1,5 - 1,6 33 - 34 85- 90 5,70 287 - 800 1,2 - 1,5 13- 27 

Curaua 1,40 0,00 73,60 7,50 500 - 1150 3,7 - 4,3 11,80 

Linho 1,50 5 - 10 64 - 71 2 345 - 1100 2,7 - 3,2 27,6 

Folhosa 0,6 - 0,9 - 44 - 50 20 - 30 90 - 110 11 - 13 - 

Cânhamo 1,50 6,20 90 8 310 - 750 1,60 30 - 70 

Henequen 1,20 14 60 8 430 - 570 3,7 - 5,9 10 - 16 

Juta 1,50 8,10 63 11,70 393 - 1000 1,16 - 2,5 13 - 54 

Kenaf - - 72 9 930 1,60 53 

Óleo de palma 0,7 - 1,6 46 65 29 248 25,00 3,20 

Abacaxi 0,8 - 1,6 8 - 15 81 12,70 1,44 14,50 34,5 - 82,5 

Rami 1,50 7 - 12 68 - 76 0,70 560 15 24,50 

Sisal 1,50 20 - 25 70 12 468 - 640 5 - 14 9 - 22 

Madeira macia 0,3 - 0,7 - 44 - 50 20 - 30 60 - 90 8 - 14 - 

              Fonte: LIU et al., 2012. 

 

2.4.1 Fibras de bambu adicionadas ao concreto 

  

 Conforme relatado em Anjos, Ghavami e Barbosa (2003), o cimento amianto 

foi o primeiro material de construção civil reforçado com fibras naturais produzido em escala 

industrial, porém nas últimas três décadas houveram restrições de uso devido as 

enfermidades, como câncer e fibrose pulmonar, causadas pela utilização da fibra de amianto. 

Frente à inadequação do uso do amianto para produção de materiais de 

construção civil sem riscos à saúde da sociedade, surgiu a necessidade de encontrar um 
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substituto com propriedades físicas e mecânicas adequadas, que seja ecológico, de baixo custo 

e com disponibilidade local (ANJOS, 2002). 

O bambu é um material que possui propriedades mecânicas compatíveis às dos 

materiais utilizados em estruturas de concreto armado (LIMA JUNIOR. et al., 2000). 

A baixa utilização do bambu, segundo Gonçalves (2014) e Rodrigues e 

colaboradores (2016) , não se dá pela falta de profissionais especializados para projetar, 

executar, nem a falta de fornecedores especializados no material, mas o principal motivo é a 

falta de informação técnica que resulta na pouca procura para a aplicação e uso deste  material 

no dia a dia. 

O Gráfico 1 elenca as principais razões para o uso reduzido do bambu. 

 

Gráfico 1: Principais razões para o uso reduzido do bambu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: GONÇALVES, 2014. 

 

A resistência à tração e o módulo de elasticidade das fibras são proporcionais 

ao teor de celulose e inversamente proporcional ao ângulo das microfibrilas, este conforme 

aumenta beneficia a resistência à ruptura, pois é necessária uma força maior para fratura 

devido ao estiramento das microfibrilas (MILAGRES, 2004). 
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2.4.2 Interfaces entre plástico e madeira 

   

Quando são obtidos compósitos poliméricos contendo fibras vegetais são 

aplicados tratamentos físicos e químicos com o objetivo de melhorar a aderência entre a 

resina polimérica e as fibras vegetais.  

Os tratamentos físicos atuam em mudanças estruturais na superfície das fibras 

facilitando a ligação mecânica com o polímero (BLEDZKI e GASSAN, 1999) e os 

tratamentos químicos além de atuarem na superfície atingem camadas internas da fibra, como 

exemplo o tratamento alcalino, com isocianeto e acetilação, entre outros (PAULA, 2011).  

No caso Dos tratamentos químicos aumentam a aderência entre a fibra e o 

termoplástico. 

O tratamento de fibras com NaOH é utilizado como pré-tratamento ou 

revestimento de fibras naturais, onde ocorre a quebra das ligações de hidrogênio que unem as 

cadeias de celulose, resultando em uma superfície rugosa possibilitando um ancoramento 

mecânico, melhorando as afinidades polares entre a fibra e o termoplástico (PAULA, 2011).  

 

2.4.3 Preparo e tratamento das fibras de bambu 

 

A maioria dos trabalhos para melhorar o mecanismo de aderência bambu-

concreto, basicamente consistia na aplicação, por meio de pintura, de resinas 

impermeabilizantes à superfície do bambu; entretanto, a grande maioria das resinas estudadas 

possuía baixa resistência ao cisalhamento e funcionava como lubrificante entre o bambu e o 

concreto, ou era a base de materiais termoplásticos que se fluidificavam com a elevação da 

temperatura, como é o caso do asfalto. Devido a este fato os resultados obtidos foram piores 

que aqueles com o bambu sem tratamento. Em alguns outros casos as resinas utilizadas foram 

resinas epoxídicas, onde se podem observar elevações acentuadas na tensão de aderência 

bambu-concreto, porém o custo financeiro dessas resinas é muito elevado, o que torna a 

utilização do bambu mais cara que a do aço (MESQUITA, 2006). 

Em algumas publicações é encontrado o termo “biokreto” que é outro exemplo 

de argamassado, composto a base de bambu particulado e cimento. Beraldo (2003) encontrou 

no “biokreto” incompatibilidades entre o cimento e o bambu, que devem ser amenizadas por 

imersão em solução alcalina ou lavagem em água quente, para que as partículas de amido 

presentes no bambu possam ser parcialmente retiradas. Além disso, empregou-se o uso de 
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aditivos aceleradores de pega e cimentos de pega rápida como CP V – ARI de alta resistência 

inicial. 

 

2.4.3.1 Tratamentos das fibras de bambu com polipropileno  

  

As fibras de bambu apresentam boas propriedades mecânicas, considerável 

biodegradabilidade e baixo custo em relação às fibras sintéticas, e ainda provêm de recursos 

renováveis. Por outro lado, a compatibilidade entre fibras naturais hidrofílicas e materiais 

poliméricos sintéticos hidrofóbicos é um desafio na aplicação desses materiais compósitos. 

Um dos principais desafios na tecnologia de obtenção de materiais comp sitos 

é a obtenção de uma adequada interface interfase entre reforço e matri , os métodos mais 

estudados é a interação química por meio da adição de agentes de acoplamento, modificação 

da fibra ou modificação da matri . Vários tratamentos para modificação da fibra são 

utili ados em comp sitos com polímeros termoplásticos para melhorar as propriedades, 

podendo ser físicos (plasma e descarga elétrica) ou químicos (esterificação e merceri ação 

entre outros). O método químico mais comum é a utili ação do tratamento alcalino, também 

chamado de merceri ação, por ser um dos mais econ micos. Este método consiste em 

tratamento a base de soluções resultantes do processo de lixiviação, que são fortes e tem como 

base o hidr xido de s dio                                             (DJIDJELLI e 

BOUKERROU, 2007). 

 

Segundo THOMASON e SCHOOLENBERG, 1994 apud SANTOS, (2006): 

Nos compósitos de termoplásticos, a interação interfacial é, em muitos casos, 

muito fraca. Em particular, com polímeros poliolefínicos como o 

polipropileno, existe uma baixa ou nenhuma reação química entre a fibra e a 

matriz. A morfologia do polímero na interface não é somente afetada por 

tratamento das fibras, mas pode ser diretamente afetada por interação com a 

fibra, deixando ocorrer a transcristalização, que dificulta a transferência de 

tensão para a fibra. O interesse do polipropileno nas aplicações como matriz 

em compósitos vem crescendo e a adesão deste polímero apolar com a 

superfície da fibra também apolar é um importante desafio. 
 

2.4.3.2 Composições do concreto com fibras 

 

As fibras vegetais, como reforço de matrizes frágeis à base de materiais 

cimentícios devem despertar, num futuro próximo, grande interesse nos países em 
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desenvolvimento, em função de seu baixo custo, disponibilidade e economia de energia 

(ANJOS; GHAVAMI; BARBOSA,, 2003). 

Segundo Pereira, Beraldo, Feffer (2007) o “bambuconcreto” que é o concreto 

reforçado com bambu, é um produto inviável para substituir o aço pois o módulo de 

elasticidade do bambu é de 10 % comparado ao aço, sendo que esta restrição não é aplicada a 

pequenos vãos até 3,50 m. Na fabricação do “bambuconcreto” os bambus utili ados não 

podem ser verdes, porque durante a secagem do concreto retraem tendo regiões sem a devida 

aderência dos componentes. 

O bambu quando utilizado como reforço no concreto, absorve a água da 

mistura, aumentando de volume e voltando às dimensões originais após secagem, e isto faz 

com que a aderência entre os dois materiais seja prejudicada (GHAVAMI, 1995 e LOPES, 

2002). 

Diversos pesquisadores sugerem que a aderência reforço concreto seja 

composta por três parcelas: pela aderência por adesão, por atrito e mecânica (FIB, 1999). 

De acordo com Mesquita et al, (2006) quando uma estrutura de concreto 

armado é solicitada por forças de pequena magnitude, se tem a aderência por adesão tanto 

aderência química produzida na interface reforço-concreto durante as reações de hidratação 

do cimento, quanto a aderência física provocada por efeitos de capilaridade ligada à 

deformação elástica da camada cimentícia em torno da barra componente da armadura, que se 

rompe ao deslocamento relativo e passa a ser quase nula. Para superfícies lisas, após a ruptura 

da aderência por adesão ocorre a ativação da aderência por atrito, relacionada com o 

coeficiente de atrito entre as superfícies e a força de compressão perpendicular ao plano de 

contato derivado da retração do concreto, da irregularidade do plano de deslizamento e do 

efeito de cunha das partículas do concreto, a tensão de aderência diminui com o aumento do 

deslizamento. Para reforços com superfícies irregulares ou com seção transversal variável, 

depois de rompida a aderência por adesão é ativada as parcelas de aderência por atrito e 

mecânica, neste caso a superfície de deslizamento não é regular e não coincide com a 

superfície do reforço, tendo o efeito de cunha causado pela irregularidade da geometria da 

barra, o esforço normal é superior ao das barras lisas e a tensão de atrito se eleva com o 

deslizamento relativo da barra. 

No Gráfico 2, é possível verificar a tensão de aderência, deslocamento e 

estágios da aderência aço-concreto. 
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Gráfico 2: Curvas esquemáticas tensão de aderência versus deslocamento e estágios da aderência aço-

concreto. 

 

                                        Fonte: FIB, 1999. 

 

De acordo com Barros e Souza (2004), o peso específico do bambu é 

aproximadamente 11 vezes menor que do aço e 3 vezes menor que do concreto simples, sendo 

assim o baixo peso específico do bambu também reduz o próprio peso dos componentes 

estruturais, resultando em estruturas mais leves, tendo como consequência obras com custo 

reduzido. 

Na Tabela 3 estão relacionados os pesos específicos de alguns materiais 

utilizados na construção civil. 

 

Tabela 3: Comparação de pesos específicos (kg/m3) 

de alguns materiais utilizados na construção civil. 

Materiais Massa específica 

(kg/m3) 

Aço 7850 

Concreto simples 2400 

Concreto armado 2500 

Tijolo maciço 1800 

Madeira 1068 

Bambu 680 

                                   Fonte: BARROS ET AL, 2004. 

Neste trabalho foram estabelecidas três resistências para os concretos a serem 

estudadas durante a pesquisa: 15, 25 e 35 Mpa, sendo que na Tabela 4 são apresentadas as 

características do concreto a ser utilizado. 
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Tabela 4: Propriedades do concreto. 

Resistência 

(MPa) 
Traço 

Slump 

(mm) 
a/c 

Ƴc 

(kg/m³) 

fcj - s 

(MPa) 
fck (MPa) 

15 1:3,2:4,2 16 0,68 2409,5 16,8 - 3,7 10,8 

25 1:2,4:3,4 14 0,58 2440,2 25,2 - 3,4 19,6 

35 1:1,8:2,8 16 0,50 2443,9 39,6 - 4,7 31,8 

                      *Nota: a c: relação água cimento; γc é a massa específica do concreto; 

                        fcj é a resistência média dos corpos de prova; fck é a resistência 

                        característica do concreto; s é o desvio padrão da amostra. 

                        Fonte: MESQUITA, 2006; ABNT 57390. 

 

Na Tabela 5 estão especificados os valores das propriedades mecânicas do 

bambu da espécie Dendrocalamus giganteu. 

 

Tabela 5: Propriedades mecânicas do bambu Dendrocalamus giganteus. 

Região 
ftb  

(MPa) 

Et 

 (GPa) 

Fcb 

 (MPa) 

Ec 

 (GPa) 
v τb 

Nodal 97 13 58 19 - - 

Internodal 277 23 58 22 0,24 7,8 

                      *Nota: ftb é resistência à tração; Et módulo de elasticidade na tração;  

                        fcb é a resistência à compressão; v coeficiente de Poisson; τb é a  

                        resistência ao cisalhamento paralelo as fibras do bambu. 

                        Fonte: LIMA JUNIOR. et al, 2000. 

 

2.5 FIBRAS DE AÇO 

 

O uso de fibras de aço é eficiente para absorver e controlar a fissuração do 

concreto, decorrentes do processo de endurecimento do concreto devido à retração. Estas 

aumentam a resistência residual após a fissuração consequentemente a ductibilidade e 

tenacidade, também podem substituir as armaduras convencionais de aço e resistir aos 

esforços de tração em elementos estruturais de concreto, aumentando a resistência ao fogo e o 

tempo de vida útil do concreto. 

Segundo Balbo (2009), ao utilizar fibras com capacidade grande de 

deformação é possível estabelecer pontes de transmissão de esforços entre áreas do concreto 

interfaceadas por fissuras, sendo que a matriz de concreto fissurará antes da ruptura da fibra 

de aço. 

Quanto a interação das fibras metálicas com a matriz de concreto, de acordo 

com Barros e Souza (2009), é possível identificar o  momento em que o concreto fissura. A 

tensão que antes atravessava aquele trecho desviará seu percurso para uma região mais 

próxima que é na extremidade da fissura, onde há uma concentração de tensões na ponta e no 
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instante em que esta tensão superar a resistência do concreto, ocorrerá a ruptura do material, 

conforme mostra o Desenho 3. 

 

Desenho 3: Concentração de tensões no concreto sem fibras. 

 
                          Fonte: BARROS, 2009. 

 

Para concretos com fibras de aço quando a capacidade resistente da matriz é 

ultrapassada, as fibras adicionadas ao concreto atuam como “pontes” de transferência de 

tensões, conforme Desenho 4 acabam ocorrendo uma redução nas concentrações das tensões 

na extremidade da fissura, em comparação com o concreto sem fibras (BARROS, 2009). 

 

Desenho 4: Concentração de tensões no concreto com fibras. 

 
                          Fonte: BARROS, 2009. 

 

Logo, as fibras em concreto são mais utilizadas em obras de infraestrutura, tais 

como pisos para estacionamento, pisos industriais de alto desempenho, pavimentos rígidos, 

em estruturas de concreto de túneis, elementos pré-fabricados e pré-moldados, entre outros. 

Estas podem ser classificadas, conforme seu material, sendo de aço, de vidro e 

as poliméricas (microfibras ou macrofibras). De acordo com a norma NBR 15530 (2007) são 

previstos três tipos básicos de fibras de aço em função de suas geometrias: o tipo A é referente 

à fibra de aço com ancoragens nas extremidades; o tipo C corresponde à fibra de aço 

corrugada; e o tipo R indica fibra de aço reta. 
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Neste estudo serão aplicadas fibras de aço, que conforme a norma NBR 15530 

(2007) estão classificadas em classe I proveniente de arame trefilado a frio; a classe II obtida 

a partir de chapa laminada cortada a frio; e classe III, proveniente de arame trefilado e 

escarificado, ambas com comprimento variável entre 30 e 60 mm e diâmetro, entre 0,50 e 

1,05 mm. 

No Quadro 4 é possível identificar as geometrias e classes definidas na norma 

NBR 15530 (2007) para as fibras de aço. 

 

Quadro 4: Geometrias e classes das fibras de aço. 

 
                  Fonte: FIGUEIREDO et al., 2008. 

Neste caso, o concreto com fibras pode ficar comprometido devido à 

deformação elástica ou plástica das fibras, por degradação da matriz de concreto na área de 

aderência entre a fibra e a matriz, e arrancamento ou ruptura da fibra (OLIVEIRA, 2005). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS       

 

Neste capítulo estão descritos os materiais e métodos utilizados nesta pesquisa. 

São elencadas duas variáveis para análise, sendo as dimensões das seções 

transversais das varetas de bambu e a resistência do concreto. 

Foram obtidas amostras de concreto reforçado com fibras de bambu, com 

fibras de aço e concreto sem reforço, visando a resistência média do concreto à compressão, 

tração e cisalhamento paralelo as fibras para esforços solicitantes a 15, 25 e 35 MPa. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Na Tabela 6 são apresentados os materiais utilizados neste trabalho. 

 

Tabela 6: Materiais utilizados neste trabalho. 

  Material Fornecedor Características 

Bambu: espécie 

Dendrocalamus 

giganteus 

ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE 

BAMBU 

Colmos:Varas de bambu 

Comprimento: 80cm 

Cimento VOTORANTIM Cimento Portland CPII Z32 

(Alta Resistência Inicial – NBR 

5733) 

Areia ASAF AREIA E 

PEDRA 

Grãos com ϕ=0;42 a 2 mm  

Brita OCS Mineração e 

Empreendimentos 

Brita 1 – Malha 24 milímetros 

Fibra de aço TEC-MACHINE 

FIBRAS 

ESTRUTURAIS 

Fibras de aço carbono ancorada 

SF 80 AII com dimensões de 

0,75mm (D) X 0,60mm (L), 

com carga máxima de >45000 N 

e tensão máxima > 1000 MPa 

Polipropileno 

FT120WV 

BRASKEM IF (230°C/2,16kg)=12 g/10 min 

Densidade= 0,905 g/cm³ 

Sólido: translucido 

Cor: branca 

Solubilidade: em solventes 

orgânicos; insolúvel em água 

Xileno (C8H10) 

 

VETEC Ponto de Ebulição= 140
o
C 

Densidade=0,88 g/cm
3 

MM=106,6g/mol 
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3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Obtenção das fibras de bambu 

 

Os colmos fornecidos pela Associação Brasileira de Bambu foram previamente 

limpos e submetidos ao processo de tratamento químico, conforme Martins et al (2016). O 

processo consistiu em uma osmose química com o produto OSMOSE   -33 (CCA) da 

Montana Química S.A., em uma concentração de 2 % em volume.  

A Fotografia 5 apresenta os colmos de bambu, pré-tratados, fornecidos pela 

Associação Brasileira de Bambu. 

 

Fotografia 5: Bambus obtidos do fornecedor. 

 
             Fonte: Acervo do autor. 

 

A partir dos colmos (varas de bambu cortadas), foram confeccionadas 

manualmente varetas de bambu com diâmetro (Ø) de 2-3mm e comprimento de 60mm.  

O bambu passou por corte manual, em que foram feitos os cortes, em formato 

cilíndrico, com diâmetro variando entre 2 e 3mm e comprimento de 60mm. Inicialmente as 

varetas foram cortadas com 6mm de diâmetro e, posteriormente, recortadas para obter-se 2 a 

3mm de diâmetro. 

As Fotografias 6 a 11 apresentam o processo de beneficiamento do bambu 

utilizado. 
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Fotografia 06: Varetas de bambu com 

diâmetro ϕ de ±06 mm. 

Fotografia 07: Varetas de bambu com 

diâmetro ϕ de ± 02 a 03 mm. 

  
Fonte: Acervo do autor.                                              Fonte: Acervo do autor. 

Fotografia 08: Realização do corte. Fotografia 09: Corte realizado. 

  
Fonte: Acervo do autor.                                               Fonte: Acervo do autor. 

Fotografia 10: Corte final no tamanho de 

60 mm (formato “palito de dente”). 
Fotografia 11: Pesagem das fibras de bambu. 

 
Fonte: Acervo do autor.                                               

 
Fonte: Acervo do autor. 
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O total obtido de fibras de bambu neste processo foi de 1.341,28 gramas. 

Para determinar-se o nível de absorção de água do ambiente, uma amostra de 

bambu foi submetida ao processo de secagem em estufa, por 13 horas a 40˚C.  

A amostra com massa inicial de 11,84g e final de 11,09g, teve como resultante 

6,36 % de umidade absorvida. As Fotografias 12 a 14 registram o procedimento adotado. 

 

Fotografia 12: Pesagem das fibras de bambu para identificar teor de umidade. 

 
                           Fonte: Acervo do autor.   

                                             

Fotografia 13: Secagem das fibras de 

bambu. 

Fotografia 14: Pesagem das fibras de 

bambu após secagem. 

  
Fonte: Acervo do autor.                                                            Fonte: Acervo do autor.                                               
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3.2.1.1 Tratamento da fibra de bambu com NAOH – Mercerização 

 

Após esta etapa as fibras de bambu foram tratadas com uma solução aquosa de 

hidróxido de sódio (NaOH), com concentração de 5% em massa. As fibras permaneceram 

nesta solução por 24 hs, com o objetivo de melhorar a ancoragem entre a fibra e o polímero 

com a retirada da lignina. Na sequência foram retiradas da solução e colocadas em estufa para 

secagem em temperatura de 50˚C durante 48 h. Após este período as fibras tornaram-se com 

coloração mais escura, conforme mostra as Fotografias 15 e 16. 

 

Fotografia 15: Fibras de bambu imersas em solução de 

NAOH. 

 
            Fonte: Acervo do autor.                                               

 

Fotografia 16: Fibras de bambu após secagem. 

 
Fonte: Acervo do autor.                                               

 

Após o tratamento com a solução de NaOH, as fibras de bambu foram 

revestidas com uma solução de polipropileno (PP) em xileno. 
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3.2.1.2 Revestimento da Fibra de bambu com polipropileno  

 

O polipropileno, assim como a maioria das poliolefinas, é resistente a muitos 

solventes. Conforme dados de resistência química do PP, obtidos por meio de testes práticos, 

baseados na norma ASTM D 543 – Standard Practices for Evaluating the Resistance of 

Plastics to Chemical Reagents, optou-se pelo solvente xileno, no qual o polipropileno 

apresenta solubilidade a temperaturas variando entre 80 e 100˚C. 

A solução de polipropileno em xileno foi obtida na concentração de 2,5% de 

polipropileno em massa. A solução foi submetida a aquecimento (80˚C), onde o soluto (PP) 

dissolveu completamente conforme Fotografia 17. 

 

Fotografia 17: Solução de xileno e polipropileno. 

 
                      Fonte: Acervo do autor.                                               
 

A seguir foram adicionadas as fibras de bambu previamente tratadas com 

NaOH. As fibras ficaram submersas na solução por 5 minutos, mantendo-se agitação manual, 

para um completo recobrimento das mesmas (Fotografia 18). Posteriormente as fibras 

recobertas foram retiradas da solução com o auxílio de uma pinça e depositadas em uma 

peneira (Fotografia 19), onde permaneceu a temperatura ambiente até a evaporação do 

solvente resultando no material apresentado na Fotografia 20. 

 

 



61 

 

   

Fotografia 18: Imersão das fibras de bambu na solução. 

 
   Fonte: Acervo do autor.                                               

 

 

Fotografia 19: Retirada das fibras de bambu da solução. 

 
Fonte: Acervo do autor.                                               
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Figura 20: Fibras de bambu após o processo de secagem com PP. 

 
Fonte: Acervo do autor.                                               

 

A massa inicial de fibras de bambu a serem tratadas foi de 678,27g.  

Após o tratamento das mesmas com hidróxido de sódio e revestimento com 

solução de PP em xileno a massa final obtida foi de 623,70g. Portanto houve uma perda de 

massa de 8,04% em massa da fibra, devido a retirada da lignina durante o processo de 

branqueamento da fibra com NaOH. 

As fibras de bambu tratadas foram adicionadas ao concreto na proporção de      

8 kg/m³, pois o consumo usual de aço em concreto armado é de 80 kg/m³ e, como a densidade 

da fibra é 10% a do aço, os volumes das fibras no concreto são equivalentes nestas 

proporções.  

 

3.2.2 Preparação da fibra de aço 

 

As fibras de aço foram doadas pela empresa TEC-MACHINE Fibras 

Estruturais, conforme ficha técnica com especificação do fabricante, são fibras metálicas de 

aço carbono ancorada SF 80 AII com dimensões de 0,75mm (D) X 0,60mm (L), com carga 

máxima > 45000N e tensão máxima > 1000MPa. O modelo da fibra empregada está 

detalhado no Desenho 5 e na Fotografia 21 e, de acordo com o fabricante, atendem a norma 

ABNT NBR 15530:2007. 
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Desenho 5: Fibra de aço utilizada. 

 
Fonte: TEC-MACHINE FIBRAS ESTRUTURAIS, 2018. 

 

 

Fotografia 21: Fibra de aço utilizada. 

 
                         Fonte: Acervo do autor. 

 

3.2.3 Obtenção do concreto 

 

O concreto foi preparado segundo a norma NBR 5738. 

O traço do concreto utilizado foi de 1: 2,17: 2,94 (1:2:3).  

Na Tabela 7 são apresentados a identificação dos traços de concreto existentes, 

e os quantitativos  de materiais a serem utilizados no procedimento por meio da massa 

específica. 
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Tabela 07: Traços de concreto aplicados. 

 
 Fonte: Adaptado de GEOCITES, 2017. 

 

 

 

 

3.2.4 Preparação do concreto  

 

Os corpos de prova foram moldados em formas cilíndricas, conforme a norma 

NBR 5738, a qual determina que a altura deve ser igual ao dobro do diâmetro, sendo que o 

diâmetro deve ser de 10, 15, 20, 30 ou 45 cm. As medidas diametrais têm tolerância de 1% e a 

altura, 2%. Os planos das bordas circulares extremas dos moldes devem ser perpendiculares 

ao eixo longitudinal do molde. 

Para os ensaios de resistência à compressão axial e diametral foi escolhido o 

corpo de prova cilindrico com diâmento de 10 cm e altura de 20 cm, com volume calculado 

por meio da Equação (E1). 

 

 

 

Portanto, o volume do molde escolhido foi de 0,00157m³, sendo que o volume 

total de concreto necessário, para 48 corpos de prova, foi de 0,075m³ sem considerar margem 

Legenda 

 Traço escolhido 

V = π * h * d²/4 

 

(E1) 
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de perda de material. Considerando 15% de perda no equipamento (betoneira) durante a 

obtenção do concreto o total de concreto obtido foi de 0,087m³. 

Para o ensaio de resistência à tração na flexão foram confeccionados 16 corpos 

de prova prismáticos com comprimento de 30cm, largura de 10cm e altura de 10cm (NBR 

5738), com volume calculado por meio da Equação E2. 

 

 

Portanto, o volume de um corpo de prova prismático é de 0,003 m³, sendo que 

o volume total de concreto necessário, para 16 corpos de prova foi de 0,048m³ sem considerar 

margem de perda de material. Considerando 15% de perda no equipamento (betoneira) 

durante a obtenção do concreto o total de concreto obtido foi de 0,055m³. 

Foi obtido um concreto com traço de 1:2:3, que é o traço utilizado para a 

obtenção de concreto para obras de responsabilidade com provável resistência à compressão 

de 254 kgf/cm². 

As quantidades calculadas dos materiais utilizados estão apresentadas na   

Tabela 8. 

 

Tabela 8: Quantidades dos materiais utilizados para a obtenção do traço 1:2:3. 

Material  Massa (kg) 

1 Cimento  43,11 

2 Areia  93,54 

3 Brita  126,73 

4 Água (l) 26,29 

5 Aço (kg)  2,47 

6 Fibra de bambu (kg)  0,49 

*Nota: Consumo de aço é de 80 kg/m³ e de fibra de bambu de 8 kg/m³, segundo o 

site http://www.sitengenharia.com.br/tabelaconsumo1.htm 

 

Antes da moldagem, os moldes foram revestidos com desmoldante para 

facilitar a retirada dos corpos de prova obtidos (Fotografia 22). O cimento e os agregados 

passaram pelo processo de pesagem, assim como as fibras de aço e de bambu (Fotografia 25). 

 

 

 

V = h x b x L (E2) 

http://www.sitengenharia.com.br/tabelaconsumo1.htm
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Fotografia 22: Preparação dos CP‟s. Fotografia 23: Materiais pesados para mistura. 

  
     Fonte: Acervo do autor.  Fonte: Acervo do autor. 
 

Fotografia 24: Pesagem das fibras de aço. Fotografia 25: Pesagem das fibras de 

bambu. 

  
      Fonte: Acervo do autor.     Fonte: Acervo do autor. 
 

Foram preparadas quatro misturas (tipos de concreto), de acordo com a   

Tabela 9. Para a obtenção das mesmas, foram realizados os mesmos procedimentos, sendo a 

colocação dos materiais na mesma sequência, sendo: a) brita 01; b) areia; c) cimento          

CPII Z32; d) água.  

As fibras foram colocadas posteriormente, sendo sempre o último item 

adicionado, conforme Fotografias 26 e 27. 
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Tabela 9: Tipos de concreto obtidos. 

Tipo de Concreto 

Materiais (kg) 

Brita 01 Areia 
Cimento 

CPII Z32 
Água 

Fibra 

de Aaço 

Fibra 

de 

bambu  

Fibra de bambu 

tratada com PP 

Concreto simples (piloto) 6,58 14,29 19,35 4,02 - - - 

Concreto com fibras de 

aço 
6,58 14,29 19,35 4,02 1,51 - - 

Concreto com fibras de 

bambu 
6,58 14,29 19,35 4,02 - 0,15 - 

Concreto com fibras de 

bambu impermeabilizadas 

com PP 

6,58 14,29 19,35 4,02 - - 0,15 

 

Fotografia 26: Adição das fibras de aço à mistura dos componentes. 

 
          Fonte: Acervo do autor. 

 

Fotografia 27: Adição das fibras de bambu à mistura dos componentes. 

 
   Fonte: Acervo do autor. 
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3.2.5 Moldagem dos corpos de prova  

 

Foram moldados 12 corpos de prova cilíndricos para cada tipo de concreto, 

sendo: concreto “piloto”, concreto com fibras de aço, concreto com com fibras de bambu e 

concreto com com fibras de bambu tratadas com polipropileno, totalizando 48 corpos de 

prova. Para posterior identificação cada corpo de prova foi devidamente numerado. 

Para a moldagem dos corpos de prova individualmente, o concreto foi 

depositado em três camadas cada uma recebendo 12 golpes para vibração, conforme 

Fotografias 28 e 29. 

 

Fotografia 28: Moldagem dos corpos de prova. Fotografia 29: Corpos de prova moldados. 

  
     Fonte: Acervo do autor.                                                   Fonte: Acervo do autor. 

 

Para a moldagem dos corpos de prova prismáticos, especificamente para os 

ensaios de resistência à tração na flexão, foram adotados os moldes nas dimensões de       

10cm X 10cm X 30cm, sendo que os procedimentos para a moldagem foi a mesma 

especificada anteriormente. As Fotografias 30 e 31 apresentam moldados os corpos de prova 

prismáticos. 
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Fotografia 30: Moldagem dos corpos de 

prova prismáticos. 

Fotografia 31: Corpos de prova prismáticos 

moldados. 

  
     Fonte: Acervo do autor.                                                        Fonte: Acervo do autor.                                                    

 

Durante o processo de cura dos corpos de prova (cilíndricos e prismáticos), os 

mesmos foram mantidos em câmara úmida por 7, 28 e 91 dias, para posterior realização dos 

ensaios de caracterização. 

 

3.2.6 Caracterização dos Concretos obtidos 

 

3.2.6.1 Abatimento (“Slump test”) 

 

O teste de abatimento ou “slump test” foi executado segundo a ABNT NBR NM 67:1998, 

armazenando o concreto em três camadas no tronco de cone e a cada camada foram dados 25 

golpes. Este procedimento foi realizado para os quatro tipos de concreto obtidos     

(Fotografias 32 e 33). 
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Fotografia 32: Realização do “Slump test”. Fotografia 33: “Slump test” do concreto 

„piloto‟. 

  
    Fonte: Acervo do autor.     Fonte: Acervo do autor. 
 

3.2.6.2 Massa específica 

 

A massa específica foi determinada pela relação entre a massa de concreto e o 

seu volume após adensamento, incluindo neste volume o ar eventualmente retido ou 

propositalmente incorporado a ele. A determinação da massa específica para cada tipo de 

concreto obtido seguiu o procedimento padrão, que consiste em armazenar três camadas de 

concreto iguais dentro do molde, cada uma com 25 golpes. O volume do molde é de 3,06L e 

massa de 2,58 kg. O procedimento realizado está registrado nas Fotografias 34 e 35. 

 

Fotografia 34: Moldagem para determinação da massa específica para os concretos. 

 
Fonte: Acervo do autor. 
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Fotografia 35: Pesagem para determinação da massa específica para os concretos. 

 
    Fonte: Acervo do autor. 

 

3.2.6.3 Ensaio de velocidade de propagação de onda ultrassônica 

 

Para verificação de falhas no concreto, no interior dos corpos de prova foi 

utilizado o método da velocidade de propagação de onda ultrassônica, que envolve a 

propagação de ondas através do material. É um ensaio não destrutivo, que avalia a qualidade 

do material. Este método é utilizado para detecção de fissuras e resistência à compressão. 

Quanto maior a velocidade medida no aparelho, melhor a resistência e menor 

volume de vazios há no corpo de prova. 

Por este ensaio é possível determinar o módulo de elasticidade dinâmico, cuja 

variação é devido à influência do tipo de agregado utilizado. A Fotografia 36 mostra o 

equipamento usado na realização do ensaio. 

 

Fotografia 36: Equipamento usado na realização do ensaio de ultrassom. 

 
                                             Fonte: Acervo do autor. 
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Para determinação do módulo de elasticidade é utilizada a Equação (E3). 

 

Sendo: 

Ed = módulo de elasticidade dinâmico (MPa); 

ρ = massa especifica (kg m³); 

V = velocidade (km/s); 

μ = coeficiente de Poisson 

 

3.2.6.4 Ensaio de compressão axial 

 

O ensaio de compressão axial determina o módulo de elasticidade (fc) e o 

coeficiente de Poisson da resistência do concreto, analisando seu comportamento quando 

submetido à compressão, sendo este ensaio utilizado para avaliar essas características em 

materiais frágeis, como o concreto,  

A resistência à compressão axial é calculada conforme a Equação (E4). 

 

 

Sendo:  

ƒcb = resistência à compressão (kgf/cm²);  

P = carga de ruptura (kgf);  

S = área transversal do corpo de prova (cm²). 

 

Para realização deste ensaio foi necessário retificar uma das extremidades de 

cada um dos corpos de prova, conforme Fotografias 37 e 38. 

 

 

 

 

 

 

 

ƒcb   = P 

S 

(E3) 

(E4) 
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Fotografia 37: Máquina para retificação da extremidade do CP. 

 
                                                    Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Fotografia 38: Extremidade do corpo de prova retificada. 

 
                 Fonte: Acervo do autor. 

 

Foram utilizados oito (8) CP‟s para cada etapa de cura, sendo estas de sete (7) 

dias, vinte e oito (28) dias e sessenta e três (63) dias. Neste ensaio os CP‟s são posicionados 

prensa hidráulica (máquina universal de ensaios) na vertical conforme a Fotografia 39, e 

aplica-se uma carga progressiva, até a ruptura, a uma velocidade de carregamento que varia 

de 0,45 ± 0,15 MPa/s, de acordo com a NBR 5739 (2007), conforme mostra a Fotografia 40. 

 

 

 

 



74 

 

   

Fotografia 39: Prensa hidráulica e posicionamento do corpo de prova. 

 
        Fonte: Acervo do autor. 

 
Fotografia 40: Máquina universal de ensaios. 

 
                                                     Fonte: Acervo do autor. 
 

3.2.6.5 Ensaio de compressão diametral 

 

Este ensaio determina a resistência à tração. É o mais utilizado por ser mais 

simples de ser executado, determina o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson do 

concreto. 

Consiste em posicionar o corpo de prova na horizontal e aplicar uma força até 

que ocorra a ruptura do referido material, conforme a norma NBR 5739 (2007). 

A resistência à tração por compressão diametral é calculada de acordo com a 

Equação (E5). 
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ƒtb= 
 2.P  

π.D.L 

Sendo:  

ƒtb = resistência à tração (kgf/cm²);  

P = carga de ruptura (kgf);  

D = diâmetro do corpo de prova (cm);  

L = altura do corpo de prova (cm). 

 

Para realização deste teste, foram utilizados oito (8) CP‟s para cada etapa de 

cura, sendo estas para sete (0) dias, vinte e oito (28) dias e noventa e um (91) dias, observou-

se que neste ensaio os CP‟s são posicionados na máquina universal na horizontal, e mediante 

aplicação da carga foram prensados até a ruptura de acordo com as Fotografias 41 e 42. 

 

Fotografia 41: Preparação dos corpos de prova para ensaio de compressão diametral. 

 
         Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Fotografia 42: Posicionamento do corpo de prova para o ensaio de compressão diametral. 

 
      Fonte: Acervo do autor. 

(E5) 
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3.2.6.6 Ensaio de resistência à tração na flexão  

 

De acordo com a ABNT NBR 12142, este método de ensaio de tração por 

flexão de corpos de prova de concreto, emprega o principio da viga simplesmente apoiada 

com duas forças concentradas nos terços do vão. 

Para realização do ensaio, é necessário que a distância entre os apoios e a 

aplicação da força perpendicular às faces superior e inferior seja uniforme e constante ao 

corpo de prova prismático. 

A resistência à tração por flexão é calculada pela seguinte expressão, conforme 

Equação (E6): 

    
 

 
 (

    

    
) 

Sendo:  

ƒtb = resistência a tração (kgf/cm²);  

F = carga de ruptura (kgf);  

L = largura do corpo de prova (cm); 

b = base do corpo de prova (cm); 

h = altura do corpo de prova (cm). 

 

As Fotografias 45 e 46 mostram o equipamento em que foram realizados os 

ensaios de resistência à tração na flexão, para as amostras idade de 7 e 28 dias de cura. 

 

Fotografia 43: Máquina de ensaio universal 

para ensaio de tração na flexão. 

 
           Fonte: Acervo do autor. 

 

Fotografia 44: Equipamento utilizado para 

ensaio de flexão em 03 pontos. 

 
      Fonte: Acervo do autor. 

 

(E6) 
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De acordo com Neville (2016), à resistência a flexão do concreto costuma ser 

de menor interesse, embora seja importante a aplicação em pavimentos. 

 

3.2.6.7 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

O microscópio eletrônico de varredura  produz imagens de alta resolução da 

superfície de uma amostra com aparência tridimensional, sendo importante para avaliar a 

estrutura superficial de uma dada amostra. A microscopia utiliza um feixe de elétrons no lugar 

de fótons utilizados em um microscópio óptico convencional. 

O microscópio eletrônico de varredura é um aparelho que pode fornecer 

rapidamente informações sobre a morfologia e identificação de elementos químicos de uma 

amostra sólida (DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007). 

Este equipamento consiste na emissão de feixes de elétrons por um filamento 

capilar de tungstênio (eletrodo negativo), mediante a aplicação de uma diferença de potencial 

que pode variar de 0,5 a 30 kV, que permite a variação da aceleração dos elétrons e provoca o 

aquecimento do filamento. 

Conforme relatado por Dedavid, Gomes e Machado (2007) é preciso que 

ocorra interação do feixe eletrônico com a amostra, alguns elétrons devem ser absorvidos pela 

amostra que deve conduzi-los é preciso que estas sejam condutoras, se não forem é necessário 

torná-las pela evaporação ou deposição de íons. É bastante utilizado o recobrimento por 

deposição de íons metálicos de ouro (Au), em que as amostras são colocadas em uma câmara 

com pressão em torno de 0,1 a 0,05 mbar e o alvo metálico é bombardeado com átomos de 

gás inerte, por meio de máquinas metalilzadoras com corrente aplicada (em mA), tempo de 

deposição e altura da amostra em relação ao alvo, a fim de que seja calculada a espessura do 

metal depositado, explicado por  Dedavid et al., (2007). 

A Fotografia 43 mostra o microscópio eletrônico de varredura  (JEOL), do 

Laboratório de Engenharia de Materiais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, utilizado 

para análise das amostras, e a Fotografia 44 apresenta o equipamento utilizado para o 

recobrimento das amostras. As amostras observadas foram recobertas com ouro. 
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Fotografia 45: Microscópio eletrônico de 

varredura. 

 
 Fonte: Acervo do autor. 

 

Fotografia 46: Equipamento utilizado para 

o recobrimento das amostras. 

 
 Fonte: http://emu.ffclrp.usp.br/mev/, 2017. 

 

 

A caracterização morfológica das fibras de bambu com e sem o revestimento 

com polipropileno, das fibras de aço, bem como do material compósito (concreto/fibras) 

foram obtidas por microscopia eletrônica de varredura. Por meio deste ensaio foi possível 

observar a morfologia das fibras utilizadas, o aspecto e a distribuição das fibras dentro dos 

compósitos e se houve ou não aderência entre as fibras e matriz de concreto.  

A análise dos componentes químicos elementares das fibras utilizadas foi 

realizada em equipamento EDS Swift ED 3000 X-Ray Microanalysis System acoplado ao 

microscópio. 

 

3.2.6.8 Análise térmica para caracterização das fibras de bambu 

 

As amostras de fibras de bambu com e sem tratamento de polipropileno foram 

submetidas a uma análise termogravimétrica (TGA) com a finalidade de verificar a 

estabilidade térmica desses compósitos de fibra natural, foi analisado o comportamento 

térmico dos compósitos contendo as fibras naturais por calorimetria diferencial de varredura 

(DSC), com a observação da temperatura de fusão (Tm), temperatura de cristalização (Tc) e 

grau de cristalinidade dos materiais. 

A análise termogravimétrica é definida como um processo contínuo que 

envolve a medida da variação de massa de uma amostra em função da temperatura (varredura 

da temperatura), ou do tempo a uma temperatura constante (modo isotérmico). LUCAS et al, 

(2001), conforme Fotografia 47, identifica o equipamento utilizado para ensaio de análise 

térmica, sendo este um STA 449 F3, modelo Jupiter da Netzsc. 

 

http://emu.ffclrp.usp.br/mev/
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Fotografia 47: Máquina de ensaio para análise térmica. 

 
           Fonte: Acervo do autor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo apresenta os resultados dos ensaios realizados nos diferentes tipos 

de concreto obtidos, ou seja, concreto simples sem fibras, concreto com fibras de aço, com 

fibras de bambu e com fibras de bambu impermeabilizadas com polipropileno. 

 

4.1 ABATIMENTO - “SLUMP TEST” 

 

Os resultados obtidos no “slump test” estão apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Resultados do „slump test‟. 

Tipo de concreto Slump Test (mm) 

Concreto simples (piloto) 105 

Concreto com fibras de aço 45 

Concreto com fibras de bambu 80 

Concreto com fibras de bambu impermeabilizadas com PP 80 

 

Por meio dos resultados observou-se que: 

- Nos concretos contendo fibra o abatimento é maior; 

- Comparando o abatimento no concreto contendo fibras de bambu o abatimento é o mesmo 

para as tratadas e não tratadas com PP. Portanto, o revestimento da fibra com PP não 

interferiu na trabalhabilidade do concreto; 

- Comparando o abatimento no concreto sem adição de fibra com os contendo fibras, observa-

se que nos concretos contendo fibras de bambu o abatimento foi de 23,8 % maior, enquanto 

que o concreto contendo fibras de aço o abatimento foi de 57,14 % maior. 

 

4.2 MASSA ESPECÍFICA 

 

O resultado obtido para determinação da massa específica dos quatro tipos de 

concreto está apresentado na Tabela 11. 
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Tabela 11: Resultados da massa específica do concreto. 

Tipo de concreto 
Massa total 

(kg) 

Massa do concreto 

(kg) 

Massa especifica 

do concreto 

(kg/m³) 

Concreto simples (piloto) 9,72 7,14 2,337 

Concreto com fibras de aço 9,92 7,34 2,403 

Concreto com fibras de bambu 9,74 7,16 2,344 

Concreto com fibras de bambu 

impermeabilizadas com PP 

9,72 7,14 2,337 

 

Por meio dos resultados pode-se observar que: 

- A adição de fibras de bambu tratadas e não tratadas, praticamente não interferiu nos 

valores obtidos para a massa específica do concreto simples; 

- A adição de fibras de aço aumentou a massa específica do concreto; 

- A massa específica do concreto contendo fibras tratadas com polipropileno foi 0,3 % 

menor que a obtida para o concreto simples. 

 

4.3 PROPAGAÇÃO DE ONDA ULTRASSÔNICA 

 

As Tabelas 12 e 13 e o Gráfico 3 apresentam os resultados obtidos para os 

ensaios de propagação de onda ultrassônica realizados aos 28 e 91 dias de cura dos concretos 

obtidos. 

 

Tabela 12: Propagação de onda ultrassônica para 28 dias de cura do concreto. 

Tipo de concreto 
Corpo de 

prova nº 

Massa 

específica 

(kg) 

Compri-

mento do 

corpo de 

prova (cm) 

Tempo de 

percurso 

da onda 

(μs) 

Tempo de 

percurso 

médio da 

onda (μs) 

Velocida

de (m/s) 

Veloci-

dade 

média 

(km/s) 

Coefici-

ente de 

Poisson 

Módulo 

de 

elastici-

dade 

dinâmico 

(MPa) 

Corpo de prova de 

concreto simples  

7 
2,34 

20 45,4 
44,9 

4405 
4,46 0,2 41,74 

8 20 44,4 4505 

Corpo de prova de 

concreto com 

fibra de aço 

19 
2,40 

20 44,9 
45,4 

4454 
4,41 0,2 41,97 

20 20 45,9 4357 

Corpo de prova de 

concreto com 

fibras de bambu 

31 
2,34 

20 42,9 
43,9 

4662 
4,56 0,2 43,83 

32 20 44,9 4454 

Corpo de prova de 

concreto com 
fibras de bambu 

tratadas com PP 

43 
2,34 

20 43,9 
44,4 

4556 
4,50 0,2 42,69 

44 20 44,9 4454 

 



82 

 

   

Tabela 13: Propagação de onda ultrassônica para 91 dias de cura do concreto. 

Tipo de concreto 
Corpo de 

prova nº 

Massa 

específica 

(kg) 

Compri-

mento do 

corpo de 

prova (cm) 

Tempo de 

percurso 

da onda 

(μs) 

Tempo de 

percurso 

médio da 

onda (μs) 

Veloci-

dade 

(m/s) 

Veloci-

dade 

média 

(km/s) 

Coefici-

ente de 

Poisson 

Módulo 

de 

elastici-

dade 

dinâmico 

(MPa) 

Corpo de prova 

de concreto 
simples  

9 
2,337 

20 41,10 
41,50 

4866 
4,8195 0,2 48,85 

10 20 41,90 4773 

Corpo de prova 

de concreto com 
fibra de aço 

21 
2,403 

20 43,70 
43,55 

4577 
4,5925 0,2 45,61 

22 20 43,40 4608 

Corpo de prova 

de concreto com 
fibras de bambu 

33 
2,344 

20 42,90 
42,65 

4662 
4,6895 0,2 46,39 

34 20 42,40 4717 

Corpo de prova 
de concreto com 

fibras de bambu 

tratadas com PP 

45 
2,337 

20 42,90 
43,3 

4662 
4,6195 0,2 44,88 

46 20 43,70 4577 

 

 

Gráfico 3: Ensaio de propagação de onda ultrassônica para 28 e 91 dias de cura do concreto. 

 
 

 

A Tabela 14 apresenta a classificação da qualidade do concreto baseada na 

velocidade de pulsos de ultrassom. 
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Tabela 14: Classificação da qualidade do concreto baseada na velocidade de pulsos de ultrassom. 

Velocidade de pulso de 

ultrasson (m/s) 

Qualidade do Concreto 

> 4500 Excelente 

3500 - 4500 Bom 

3000 - 3500 Regular 

2000 - 3000 Pobre 

< 2000 Muito pobre 
                               Fonte: Whiterhurst (1966 apud Ramirez, 2015). 

 
 

Por meio dos resultados obtidos foi possível observar que: 

- A propagação de ondas ultrassônicas em corpos de prova após 28 dias de cura obteve 

velocidade média de pulso de ultrassom variando entre 4410 e 4560 m/s, conferindo boa 

qualidade ao concreto; 

- A propagação de ondas ultrassônicas em corpos de prova após 91 dias de cura obteve 

velocidade média de pulso de ultrassom maior que 4500 m/s para todos os tipos de 

concreto estudados, conferindo qualidade excelente para todos os concretos obtidos; 

- Para o concreto após 91 dias de cura, observou-se uma melhoria na qualidade de todos os 

tipos de concreto estudados, esta melhoria variou entre 05 e 15%, ressaltando que entre o 

concreto com fibras de bambu e fibras de aço houve uma variação de 4.23% após 28 dias 

e de 1,68% após 91 dias; 

- As presença das fibras no concreto provoca um decréscimo no módulo de elasticidade 

dinâmico para os concretos obtidos após 91 dias de cura. Este decréscimo foi de 6,6% 

para o CFA, 5,0% para o CFB e 8,1% para o CFB+PP, respectivamente. Embora estes 

decréscimos apresentem níveis aceitáveis para as aplicações dos concretos estruturais ; 

- Comparando o módulo de elasticidade dinâmico obtido para os concretos com adição de 

fibras, o concreto contendo somente fibra de bambu foi o que obteve o maior módulo de 

elasticidade. 

 

4.4 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL 

 

Os resultados obtidos para os ensaios de compressão axial, após 07 dias, 28 

dias e 91 dias de cura dos concretos, em câmara úmida, estão apresentados nas Tabelas 15 a 

17 e no Gráfico 4, respectivamente. 
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Tabela 15: Compressão axial aos 07 dias de cura do concreto. 

Tipo de concreto 
Corpo de 

prova nº 

Diâmetro 

do CP (cm) 

Área do corpo 

de prova - S 

(cm²) 

Carga de 

ruptura - P 

(kgf) 

Resistência compressão 

(P/S) Resistência 

compressão 

média (MPa) kgf/cm² MPa 

Corpo de prova de 
concreto simples  

1 10,00 19,635 16400 835,24 81,91 
79,41 

2 10,00 19,635 15400 784,31 76,92 

Corpo de prova de 
concreto com fibra de 

aço 

13 10,00 19,635 14500 738,48 72,42 
71,17 

14 10,00 19,635 14000 713,01 69,92 

Corpo de prova de 
concreto com fibras 

de bambu 

25 10,00 19,635 13100 667,18 65,43 
67,43 

26 10,00 19,635 13900 707,92 69,42 

Corpo de prova de 

concreto com fibras 

de bambu tratadas 
com PP 

37 10,00 19,635 11900 606,06 59,43 

62,93 38 10,00 19,635 13300 677,36 66,43 

Tabela 16: Compressão axial aos 28 dias de cura do concreto. 

Tipo de concreto 
Corpo de 

prova nº 

Diâmetro 

do CP (cm) 

Área do corpo 

de prova - S 

(cm²) 

Carga de 

ruptura - P 

(kgf) 

Resistência compressão 

(P/S) 
Resistência 

compressão 

média (MPa) kgf/cm² MPa 

Corpo de prova de 

concreto simples  

7 10,00 19,635 21600 1100,08 107,88 
105,63 

8 10,00 19,635 20700 1054,24 103,39 

Corpo de prova de 
concreto com fibra de 

aço 

19 10,00 19,635 18200 926,92 90,90 
88,90 

20 10,00 19,635 17400 886,17 86,90 

Corpo de prova de 
concreto com fibras 

de bambu 

31 10,00 19,635 17100 870,89 85,41 
84,66 

32 10,00 19,635 16800 855,61 83,91 

Corpo de prova de 

concreto com fibras 
de bambu tratadas 

com PP 

43 10,00 19,635 16400 835,24 81,91 

81,91 
44 10,00 19,635 16400 835,24 81,91 

Tabela 17: Compressão axial aos 91 dias de cura do concreto. 

Tipo de concreto 
Corpo de 

prova nº 

Diâmetro 

do CP (cm) 

Área do corpo 

de prova - S 

(cm²) 

Carga de 

ruptura - P 

(kgf) 

Resistência compressão 

(P/S) 
Resistência 

compressão 

média (MPa) 
kgf/cm² MPa 

Corpo de prova de 
concreto simples  

9 10,00 19,635  20700 1054,24 103,39 
109,38 

10 10,00 19,635  23100 1176,47 115,37 

Corpo de prova de 
concreto com fibra de 

aço 

21 10,00 19,635  19900 1013,50 99,39 
102,14 

22 10,00 19,635  21000 1069,52 104,88 

Corpo de prova de 

concreto com fibras 
de bambu 

33 10,00 19,635  20100 1023,68 100,39 
96,64 

34 10,00 19,635  18600 947,29 92,90 

Corpo de prova de 
concreto com fibras 

de bambu tratadas 

com PP 

45 10,00 19,635 20100  1023,68 100,39 

101,39 

46 10,00 19,635 20500  1044,05 102,39 

 



85 

 

   

 

Gráfico 4: Ensaio de resistência à compressão axial para 07, 28 e 91 dias de cura dos concretos. 

 
 

Por meio dos resultados obtidos foi  possível observar que: 

- Quanto maior o tempo de cura do concreto maior a resistência à compressão axial dos 

concretos obtidos; 

- O aumento na resistência à compressão axial dos concretos obtidos entre os períodos de 7 

e 28 dias foi de 33,02% para o concreto simples, de 24,91% para o concreto contendo 

fibras de aço, 25,55% para o concreto contendo fibras de bambu e de 30,16% para o 

concreto contendo fibras de bambu revestidas com PP; 

- O aumento na resistência à compressão axial dos concretos obtidos entre os períodos de 

28 e 91 dias foi de 3,55% para o concreto simples, de 14,89% para o concreto contendo 

fibras de aço, 14,15% para o concreto contendo fibras de bambu e de 23,78% para o 

concreto contendo fibras de bambu revestidas com PP; 

- Comparando os resultados obtidos para a resistência à compressão axial no período de 07 

a 91 dias de cura do concreto, observou-se que todos os materiais continuaram tendo 

acréscimo de resistência, principalmente com o material que possui a fibra de bambu 

sendo estes valores crescentes, os resultados foram de 37,34 % maior para o concreto 

simples, de 43,51 % para o concreto contendo fibras de aço, 43,32% para o concreto 

contendo fibras de bambu, 61,12 % para o concreto contendo fibras de bambu revestidas 

com PP; 
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- Comparando-se a resistência do concreto sem adição de fibras,  verifica-se que a adição de 

fibras provoca um decréscimo na resistência do concreto nas diferentes idades de cura; 

- Para 7 dias de cura o decréscimo foi de 10,38% para o concreto com adição de fibras de 

aço;  de 15,09% para o concreto com a adição de fibras de bambu; e de 20,75%, para o 

concreto com adição de fibras de bambu revestidas com PP; 

- Para 28 dias de cura o decréscimo foi de 15,84% para o concreto com adição de fibras de 

aço;  de 19,85% para o concreto com a adição de fibras de bambu; e de 22,46%, para o 

concreto com adição de fibras de bambu revestidas com PP; 

- Para 91 dias de cura o decréscimo foi de 6,62% para o concreto com adição de fibras de 

aço;  de 11,65% para o concreto com a adição de fibras de bambu; e de 7,3%, para o 

concreto com adição de fibras de bambu revestidas com PP; 

- A resistência à compressão axial do concreto contendo fibras de bambu tratadas com PP, 

após 91 dias, é aproximadamente igual a do concreto contendo fibras de aço (<0,73%); 

 

Durante os ensaios de resistência à compressão axial foi possível observar que 

os corpos de prova romperam com diferentes fraturas devido à presença de fibras ou não nos 

diferentes concretos obtidos. 

Conforme apresentado na Fotografia 48, o concreto sem adição de fibras sob 

compressão axial, rompeu em única vez (colapsou-se).  

O concreto contendo fibras de aço (Fotografia 49) sob compressão axial, ao se 

romper, manteve-se ancorado às fibras de aço apresentando várias fraturas, porém não se 

desprendendo com facilidade (não entrou em colapso de uma única vez). 

O concreto contendo fibras de bambu (com e sem revestimento de 

polipropileno) sob compressão axial apresentou o mesmo comportamento (Fotografia 50) 

embora,  devido a absorção de água do concreto pelas fibras estas apresentaram uma 

aderência menor ao concreto fazendo com que o material apresentasse um número maior de 

falhas, se desprendendo com mais facilidade do concreto. 
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Fotografia 48: Fratura corpo de prova sem 

fibra à esquerda e com fibras de aço à direita 

no ensaio de compressão axial. 

 
           Fonte: Acervo do autor. 

 

Fotografia 49: Corpos de prova com fibra 

de aço após o rompimento no ensaio de 

compressão axial. 

 
      Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Fotografia 50: Fratura dos corpos de prova com 

fibras de bambu no ensaio de compressão axial. 

 
           Fonte: Acervo do autor. 

 

 

 

4.5 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 

 

Os resultados obtidos para os ensaios de resistência à tração por compressão 

diametral após 7 dias, 28 dias e 91 dias de cura em câmara úmida dos diferentes tipos de 

concreto estão apresentados nas Tabelas 18 a 20 e no Gráfico 7.  
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Tabela 18: Resistência à tração por compressão diametral aos 7 dias de cura do concreto. 

Tipo de concreto 
Corpo de 

prova nº 

Diâmetro 

do CP (cm) 

Altura - h 

(cm) 

Carga de 

ruptura - P 

(kgf) 

Resistência à tração por 

compressão diametral 

Resistência a 

tração por 

comp. diam. 

média (MPa) 
kgf/cm² MPa 

Corpo de prova de 

concreto simples  

3 10,00 20,00 6900 21,96 2,15 
2,25 

4 10,00 20,00 7500 23,87 2,34 

Corpo de prova de 
concreto com fibra de 

aço 

15 10,00 20,00 7200 22,92 2,25 
2,28 

16 10,00 20,00 7400 23,55 2,31 

Corpo de prova de 

concreto com fibras de 

bambu 

27 10,00 20,00 7100 22,60 2,22 
2,09 

28 10,00 20,00 6300 20,05 1,97 

Corpo de prova de 

concreto com fibras de 
bambu tratadas com PP 

39 10,00 20,00 6750 21,49 2,11 

2,17 
40 10,00 20,00 7150 22,76 2,23 

Tabela 19: Resistência à tração por compressão diametral aos 28 dias de cura do concreto. 

Tipo de concreto 
Corpo de 

prova nº 

Diâmetro 

do CP (cm) 

Altura - h 

(cm) 

Carga de 

ruptura - P 

(kgf) 

Resistência à tração por 

compressão diametral 
Resistência a 

tração por 

comp. diam. 

média (MPa) kgf/cm² MPa 

Corpo de prova de 

concreto simples  

5 10,00 20,00 8600 27,37 2,685 
2,61 

6 10,00 20,00 8100 25,78 2,528 

Corpo de prova de 
concreto com fibra de 

aço 

17 10,00 20,00 9500 30,24 2,965 
2,93 

18 10,00 20,00 9300 29,60 2,903 

Corpo de prova de 

concreto com fibras de 

bambu 

29 10,00 20,00 8150 25,94 2,544 
2,43 

30 10,00 20,00 7450 23,71 2,326 

Corpo de prova de 
concreto com fibras de 

bambu tratadas com PP 

41 10,00 20,00 6950 22,12 2,169 

2,22 
42 10,00 20,00 7300 23,24 2,279 

Tabela 20: Resistência à tração por compressão diametral aos 91 dias de cura do concreto. 

Tipo de concreto 
Corpo de 

prova nº 

Diâmetro 

do CP (cm) 

Altura - h 

(cm) 

Carga de 

ruptura - P 

(kgf) 

Resistência à tração por 

compressão diametral 
Resistência a 

tração por 

comp. diam. 

média (MPa) kgf/cm² MPa 

Corpo de prova de 

concreto simples  

11 10,00 20,00  8900 28,33 2,778 
2,71 

12 10,00 20,00  8450 26,90 2,638 

Corpo de prova de 

concreto com fibra de 
aço 

23 10,00 20,00  9100 28,97 2,841 
3,24 

24 10,00 20,00  11650 37,08 3,637 

Corpo de prova de 

concreto com fibras de 
bambu 

35 10,00 20,00  8400 26,74 2,622 

2,61 
36 10,00 20,00  8350 26,58 2,607 

Corpo de prova de 
concreto com fibras de 

bambu tratadas com PP 

47 10,00 20,00  7900 25,15 2,466 

2,45 
48 10,00 20,00  7800 24,83 2,435 
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Gráfico 5: Ensaio de resistência à tração por compressão diametral para 07, 28 e 91 dias de cura dos 

concretos. 

 
 

Por meio dos resultados obtidos foi  possível observar que: 

- Quanto maior o tempo de cura do concreto maior a resistência à tração por compressão 

diametral dos concretos obtidos; 

- O aumento na resistência à tração por compressão diametral dos concretos obtidos entre 

os períodos de 7 e 28 dias foi de 16,00% para o concreto simples, de 28,51% para o 

concreto contendo fibras de aço, 16,27% para o concreto contendo fibras de bambu e de 

2,30% para o concreto contendo fibras de bambu revestidas com PP; 

- O aumento na resistência à tração por compressão diametral dos concretos obtidos entre 

os períodos de 28 e 91 dias foi de 3,83% para o concreto simples, de 10,58% para o 

concreto contendo fibras de aço, 7,41% para o concreto contendo fibras de bambu e de 

10,36% para o concreto contendo fibras de bambu revestidas com PP; 

- Comparando os resultados obtidos para a resistência à tração por compressão diametral no 

período de 07 a 91 dias de cura do concreto, observou-se que todos os materiais 

continuaram tendo acréscimo de resistência, principalmente com o material que contém a 

fibra de aço sendo estes valores crescentes, os resultados foram de 20,44 % maior para o 

concreto simples, de 42,11 % para o concreto contendo fibras de aço, 24,88% para o 

concreto contendo fibras de bambu, 12,90 % para o concreto contendo fibras de bambu 

revestidas com PP; 
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- O concreto com fibra de bambu revestida foi o que obteve o menor aumento nesta 

propriedade. Provavelmente o revestimento com PP diminua a aderência da matriz de 

concreto à fibra de bambu;  

- Comparando-se a resistência à tração por compressão diametral do concreto sem adição 

de fibras com a do concreto contendo fibras de aço,  verifica-se que a adição de fibras de 

aço provoca um aumento de na resistência à compressão diametral do concreto nas 

diferentes idades de cura. Aumentos de 1,33% para 7 dias de cura; 12,26% para 28 dias de 

cura e 19,56% para 91 dias de cura, respectivamente; 

- Comparando-se a resistência à tração por compressão diametral do concreto sem adição 

de fibras com as dos concretos contendo fibras de bambu com e sem revestimento, 

verifica-se que a adição de fibras provoca um decréscimo na propriedade nas diferentes 

idades de cura; 

- Para 7 dias de cura o decréscimo foi de 7,11% para o concreto com adição de fibras de 

bambu e de 3,56% para o concreto com a adição de fibras de bambu revestidas com PP; 

- Para 28 dias de cura o decréscimo foi de 6,90% para o concreto com adição de fibras de 

fibras de bambu; e de 14,94%, para o concreto com adição de fibras de bambu revestidas 

com PP; 

- Para 91 dias de cura o decréscimo foi de 3,69% para o concreto com adição de fibras de 

bambu; e de 9,59%, para o concreto com adição de fibras de bambu revestidas com PP; 

- Provavelmente o tratamento da fibra de bambu com NaOH, antes do revestimento com 

PP, provocou um decréscimo nas propriedades mecânicas da fibra de bambu. 

 

Conforme observado nos ensaios de resistência à tração por compressão axial, 

durante os ensaios de resistência à tração por compressão diametral foi possível observar que 

os corpos de prova romperam com diferentes fraturas devido à presença de fibras ou não nos 

diferentes concretos obtidos. 

Conforme apresentado na Fotografia 51, o concreto sem adição de fibras sob 

compressão diametral, rompeu em única vez (colapsou-se).  

O concreto contendo fibras de aço (Fotografia 52) sob tração por compressão 

diametral, ao se romper, manteve-se ancorado às fibras de aço apresentando várias fraturas, 

porém não se desprendendo com facilidade (não entrou em colapso de uma única vez). 

O concreto contendo fibras de bambu (com e sem revestimento de 

polipropileno) sob tração por compressão diametral apresentou o mesmo comportamento 

(Fotografia 53).embora,  devido a absorção de água do concreto pelas fibras estas 
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apresentaram uma aderência menor ao concreto fazendo com que o material apresentasse um 

número maior de falhas, se desprendendo com mais facilidade do concreto. 

 

Fotografia 51: Fratura corpo de prova 

„piloto‟ (sem fibras) no ensaio de 

compressão diametral. 

 
           Fonte: Acervo do autor. 

 

Fotografia 52: Corpos de prova com fibra de 

aço após o rompimento no ensaio de 

compressão diametral. 

 
      Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Fotografia 53: Corpos de prova com fibras de 

bambu no ensaio de compressão diametral. 

 
           Fonte: Acervo do autor. 
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4.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

Foi realizada a microscopia eletrônica de varredura (MEV) das fibras utilizadas 

e da superfície de fratura após os ensaios de compressão.  

Na MEV das fibras foi realizada a EDS, obtendo-se análise química qualitativa 

e semi-quantitativa das mesmas.  

 

4.6.1 Fibra de bambu 

 

As Micrografias 1 e 2 apresentam a morfologia interna e externa da fibra de 

bambu, respectivamente. Os Quadros 5 e 6 e a Tabela 21 apresentam os resultados do EDS 

para esta fibra. 

 

Micrografia 1: Micrografia da superfície interna de fibra de bambu. 
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Micrografia 2: Micrografia da superfície externa de fibra de bambu. 

 
 

Por meio das Micrografias 1 e 2 pode-se observar algumas camadas de paredes 

celulares com espessuras relativamente desenvolvidas. 

 

Tabela 21: Composição da fibra do bambu, parte interna e externa. 

Elemento 
Parte interna fibra de 

bambu (% em massa) 

Parte externa da fibra de 

bambu (% em massa) 

C (carbono) 49,88   43,04 

O (oxigênio) 40,80   33,59 

Na (sódio)   5,82  19,59 

Mg (magnésio)   0,53    0,36 

Ca (cálcio)   2,97    2,41 

Si (silício)   0,00    0,41 

K (potássio)   0,00    0,25 

Total 100,00 100,00 

 

Quadro 5: Imagem da disposição das substâncias que compõem a fibra, na parte interna. 
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Quadro 6: Imagem da disposição das substâncias que compõem a fibra, na parte externa. 

 
 

 

Por meio do EDS foram realizadas as análises de composição química das 

amostras de fibra de bambu, os resultados indicaram a presença dos elementos inorgânicos 

como potássio (K), magnésio (Mg), sódio (Na), cálcio (Ca) e silício (Si) na superfície externa. 

Na superfície interna não foram detectados os elementos silício (Si) e potássio (K). 

 

4.6.2 Fibra de bambu revestida com polipropileno 

 

As Micrografias 3 e 4 apresentam a superfície externa da fibra recoberta com 

polipropileno. Os Quadros 7 e 8 e a Tabela 22 apresentam os resultados do EDS, que é a 

análise semiquantitativa da fibra revestida. Para a fibra de bambu revestida com polipropileno 

foram observadas algumas alterações na composição da fibra, uma vez que a mesma passou 

pelos tratamentos com NaOH e revestimento com solução de polipropileno em xileno. 

Observou-se que devido à evaporação do solvente o filme de PP formado na 

superfície da fibra de bambu formou muitas bolhas indicando que o recobrimento não se deu 

de forma contínua ao longo da fibra. 
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Micrografia 3: Micrografia da fibra de bambu recoberta com PP (2000X). 

 
 

 

Micrografia 4: Micrografia da fibra de bambu recoberta com PP (5000X). 

 
 

Tabela 22: Composição da fibra de bambu  após processo de recobrimento com PP. 

Elemento Fibra de bambu 

com PP (% em 

massa) 

C (carbono) 78,42 

O (oxigênio) 15,30 

Na (sódio) 5,74 

Ca (cálcio) 0,54 

Total 100,00 
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Quadro 7: Imagem da disposição das substâncias que compõem a fibra de bambu após o tratamento 

com PP. 

 
 

Por meio do EDS foram realizadas as análises de composição química parte 

externa da fibra de bambu recoberta com PP, os resultados indicaram a presença dos 

elementos inorgânicos sódio (Na) e cálcio (Ca). Não foram detectados os elementos silício 

(Si) e potássio (K), provavelmente estes elementos foram recobertos pelo PP ou extraídos da 

fibra durante o tratamento com NaOH antes do recobrimento da fibra. 

 

4.6.3 Fibra de aço 

 

A Micrografia 5 apresenta a superfície externa da fibra de aço. O Quadro 8 e a 

Tabela 23 apresentam os resultados do EDS para esta fibra. 

 
Micrografia 5: Micrografia da superfície da fibra de aço. 
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Tabela 23: Composição da fibra de aço. 

Elemento Fibra de aço 

(% em massa) 

O 2,21 

Mg 2,49 

Al 1,08 

Si 1,35 

S 0,15 

K 0,24 

Ca 2,42 

Cr 6,21 

Mn 0,45 

Fe 83,40 

Total 100,00 

  

 
Quadro 8: Imagem da disposição das substâncias que compõem a fibra de aço.

 
 

 

4.6.4 Aderência das fibras ao concreto 

 

Para verificação da aderência das fibras ao concreto foram obtidas micrografias 

em um MEV de bancada, que não necessita de um vácuo tão intenso quanto os equipamentos 

tradicionais, para a emissão de feixe de elétrons e, consequente, formação de imagem. Neste 

tipo de equipamento as amostras também precisam ser metalizadas para que seja possível a 

formação da imagem. 

A evolução da aderência entre a fibra de bambu e o concreto podem ser 

comparadas com as existentes entre a fibra de aço e o concreto por meio das Micrografias 6 e 

7 para 7 dias de cura, as Micrografias 8 e 9 para 28 dias de cura e as Micrografias 10 e 11 para 

91 dias de cura. 



98 

 

   

Micrografia 6: Micrografia do concreto e fibra 

de bambu após 7 dias de cura. 

Micrografia 7: Micrografia do concreto e fibra 

de aço após 7 dias de cura. 

  

Micrografia 8: Micrografia do concreto e fibra 

de bambu após 28 dias de cura. 

Micrografia 9: Micrografia do concreto e fibra 

de aço após 28 dias de cura. 

  

Micrografia 10: Micrografia do concreto e 

fibra de bambu após 91 dias de cura. 

Micrografia 11: Micrografia do concreto e 

fibra de aço após 91 dias de cura. 

  

  



99 

 

   

Micrografia 12: Micrografia da interface entre 

concreto e fibra de bambu após 07 dias de cura. 

Micrografia 13: Micrografia da interface entre 

concreto e a fibra após 28 dias de cura do 

concreto. 

  
  

 

Micrografia 14: Micrografia da aderência da 

fibra de bambu ao concreto após 91 dias de cura. 

 

Micrografia 15: Micrografia da interface de 

concreto e fibra de bambu com 91 dias de cura 

após a fratura. 

  
 

Por meio das micrografias obtidas pode-se observar que: 

- O aço possui uma superfície mais lisa e sua ancoragem ao concreto ocorre por meio dos 

detalhes existentes nas extremidades da fibra, como observado nas  Micrografias 7, 9 e 11, em 

que a fibra de aço aparece apenas recoberta pelo concreto, onde houve ocorreu uma fissura 

durante a ruptura do corpo de prova; 

- O bambu possui uma superfície rugosa em que é permitida a aderência ao longo de toda a 

extensão das fibras e entre elas devido aos microporos e microfibrilas existentes.  As 

Micrografia 6 e 14 mostram que durante a ruptura são visíveis às partículas de concreto 

aderidas ao material, proporcionando uma boa ancoragem; 
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- Como a fibra de bambu é um material hidrofílico, é possível que ocorra degradação do 

material em matriz de concreto, que é um compósito onde a matriz de cimento proporciona ao 

sistema baixa alcalinidade, ou seja, um pH baixo que pode promover o surgimento de fungos 

nas fibras, porém nas Micrografias 8 e 10 não é possível identificar a degradação da fibra de 

bambu; 

- Aos 28 e 91 dias de cura não foi identificado o aparecimento de fungos nas fibras de bambu, 

conforme mostram as Micrografias 10, 13 e 15, onde pode observar-se somente um leve 

inchaço devido a aparente absorção de água; 

- Na Micrografia 13 e 15 identifica-se a interface entre a fibra de bambu e o concreto. 

- A aderência das fibras de bambu revestidas com polipropileno ao concreto pode ser 

observada nas Micrografias 16 a 19. 

- O processo de recobrimento das fibras de bambu com polipropileno alterou 

significativamente a composição e a morfologia da superfície da fibra, sendo que a aderência 

da fibra ao concreto foi mais uniforme conforme pode ser observado nas imagens obtidas 

após a ruptura dos corpos de prova. 

 

Micrografia 16: Micrografia do concreto e fibra de bambu recoberta com polipropileno após 07 dias 

de cura. 
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Micrografia 17: Micrografia do concreto e fibra de bambu recoberta com polipropileno após 28 dias 

de cura. 

 
 

 

Micrografia 18: Micrografia do concreto e fibra de bambu recoberta com polipropileno após 91 dias 

de cura. 

 
 

 

Por meio das Micrografias 19 e 20, em maior ampliação, observou-se com 

nitidez que as fibras ficaram totalmente recobertas com o concreto, ou seja, a interação na 

interface entre a fibra de bambu e o concreto aumentou significativamente. Estes resultados 

estão de acordo com os obtidos para os ensaios de ondas ultrassônicas. 
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Micrografia 19: Micrografia do concreto e fibra de bambu com PP 07 dias, 1500x. 

 

Micrografia 20: Micrografia do concreto e fibra de bambu com PP 28 dias, 1500x. 

 
 
 

As Micrografia 21 e 22, após 91 dias de cura do concreto é visível o 

recobrimento da fibra com falhas de concreto e PP, porém conforme o ensaio de ondas 

ultrassônicas isto não comprometeu a qualidade do concreto. 
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Micrografia 21: Micrografia do concreto e fibra de bambu com PP 91 dias de cura do concreto, 

1000x. 

 
 
 

Micrografia 22: Micrografia do concreto e fibra de bambu com PP 91 dias de cura do concreto, 

5000x. 
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4.6.5 Dimensões das fibras de bambu  

 

A principio não foi identificado uma alteração nas dimensões das fibras 

durante o processo de cura, porém conforme apresentado na Micrografia 23, a fibra de bambu 

apresentou uma variação em sua largura de 2,14mm para 2,19mm e após o processo de cura 

do concreto de 91 dias (Micrografia 25) a variação da largura da fibra foi de 1,78mm para 

1,93mm provavelmente devido à perda de água da fibra de bambu durante a cura. 

Paras fibras de bambu com tratamento de PP (Micrografia 24), a largura variou 

de 2,10mm para 2,11mm e, depois de submetida ao processo de cura do concreto com 91 dias 

(Micrografia 26) foi verificada uma variação de 1,98mm para 2,03mm, também 

possivelmente devido às propriedades hidrofílicas da fibra de bambu.  

Nas Micrografias 24 e 26 pode-se observar o recobrimento da fibra de bambu 

com concreto. 

 

Micrografia 23: Largura da fibra de bambu. 
 

Micrografia 24: Largura da fibra de bambu 

com PP. 
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Micrografia 25: Largura da fibra de bambu 

após 91 dias de cura do concreto. 

Micrografia 26: Largura da fibra de bambu 

com PP após 91 dias de cura do concreto. 

  

 

4.7 ANÁLISE TÉRMICA PARA CARACTERIZAÇÃO DAS FIBRAS DE BAMBU 

 

Foram realizadas a análise térmica das fibras de bambu tratadas com NaOH 

(Termograma 1), e para as fibras de bambu tratadas com NaOH e PP (Termograma 2). 

 

Termograma 1: Análise térmica (TG e DTA) da fibra de bambu tratada com NaOH. 
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Por meio do Termograma 1 (fibra de bambu tratada somente com NaOH) 

obteve-se três regiões com perdas de massa, sendo a primeira com processo de degradação 

com perda de 10 %  da massa, a perda de água contida na fibra. 

A degradação seguiu com o aumento da temperatura, mas de forma acelerada 

entre 187,5ºC e 325ºC com perda de 55% de massa, devido à decomposição da lignina e 

quebra de ligações glicosídicas da celulose. A terceira fase da degradação ocorre de forma 

estável e perda de massa de 325ºC até 1000ºC, com a massa sendo reduzida a 20 % da massa 

inicial devido à degradação da celulose e resíduos da fibra. 

 

Termograma 2: Análise térmica (TG e DTA) das fibras de bambu tratadas com NaOH e PP. 

 

 

Por meio do Termograma 2 (fibras de bambu tratadas com NaOH e PP)  

observa-se três regiões distintas de perda de massa, sendo na primeira etapa uma perda de 

10% de massa de 0ºC até 162,5ºC (provavelmente água e outros voláteis retidos na fibra), 

seguida de uma perda de 54% de massa devido a decomposição de lignina e quebra de cadeias 

ligações glicosídicas entre 162,5ºC e 337,5ºC e na terceira etapa observa-se a decomposição 

da celulose com perda de 75% de massa devido a decomposição da fibra de forma estável de 

337,5ºC a 1000ºC. 
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4.8 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NA FLEXÃO 

 

A resistência à tração é importante, porque é a capacidade que o material tem 

de resistir às tensões de compressão, e neste caso a utilização de fibras aplicadas como 

agregado ao concreto é para aplicar em estruturas a serem utilizadas em pavimentações, logo 

este dimensionamento feito com base neste ensaio, permite identificar a carga em que o 

concreto sofrerá fissuras e consequentemente romper, verificando a durabilidade do material 

durante o processo de aplicação de cargas.  

Este ensaio foi realizado para os períodos de 7 e 28 dias de cura do concreto 

(quando este atinge sua resistência máxima de dimensionamento). 

Os resultados obtidos para os ensaios de resistência à tração na flexão após 7 e 

28 dias de cura em câmara úmida dos diferentes tipos de concreto, estão apresentados nas 

Tabelas 24 e 25 e no Gráfico 6. 

 

Tabela 24: Ensaio de tração na flexão com carga aplicada no meio do vão para 07dias de cura do 

concreto. 

Tipo de concreto 

Corpo 

de prova 

nº 

Dimensões (cm) 
Vão 

livre   

Carga 

de 

ruptura 

P (kgf) 

Módulo de ruptura                          

ƒ  = 1,5*(P*L/b*h²) 

Módulo 

de 

ruptura 

(MPa) 
Largura 

(b) 

Altura 

(h) 
L (cm) kgf/cm² MPa 

Corpo de prova de 

concreto simples  

1 10,00 10,00 30,00 700 31,50 3,09 
3,13 

2 10,00 10,00 30,00 720 32,40 3,18 

Corpo de prova de 

concreto com fibra de aço 

5 10,00 10,00 30,00 900 40,50 3,97 
4,21 

6 10,00 10,00 30,00 1010 45,45 4,46 

Corpo de prova de 

concreto com fibras de 

bambu 

9 10,00 10,00 30,00 790 35,55 3,49 
3,60 

10 10,00 10,00 30,00 840 37,80 3,71 

Corpo de prova de 

concreto com fibras de 

bambu tratadas com PP 

13 10,00 10,00 30,00 870 39,15 3,84 
3,62 

14 10,00 10,00 30,00 770 34,65 3,40 
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Tabela 25: Ensaio de tração na flexão com carga aplicada no meio do vão para 28 dias de cura do 

concreto. 

Tipo de concreto 

Corpo 

de prova 

nº 

Dimensões (cm) 
Vão 

livre   

Carga 

de 

ruptura 

P (kgf) 

Módulo de ruptura                          

ƒ  = 1,5*(P*L/b*h²) 

Módulo 

de 

ruptura 

(MPa) 
Largura 

(b) 

Altura 

(h) 
L (cm) kgf/cm² MPa 

Corpo de prova de 

concreto simples  

3 10,00 10,00 30,00 1140 51,30 5,03 
4,19 

4 10,00 10,00 30,00 760 34,20 3,35 

Corpo de prova de 

concreto com fibra de aço 

7 10,00 10,00 30,00 1110 49,95 4,90 
4,77 

8 10,00 10,00 30,00 1050 47,25 4,63 

Corpo de prova de 

concreto com fibras de 

bambu 

11 10,00 10,00 30,00 1060 47,70 4,68 
4,70 

12 10,00 10,00 30,00 1070 48,15 4,72 

Corpo de prova de 

concreto com fibras de 

bambu tratadas com PP 

15 10,00 10,00 30,00 970 43,65 4,28 
4,52 

16 10,00 10,00 30,00 1080 48,60 4,77 

 

 

Gráfico 6: Ensaio de resistência à tração na flexão  para 07 e 28 dias de cura dos concretos. 

 

 

 

 

Por meio dos resultados obtidos é possível observar que: 

- Quanto maior o tempo de cura do concreto maior a resistência à tração na flexão dos 

concretos obtidos; 

- O aumento na resistência à tração na flexão dos concretos obtidos entre os períodos de 7 e 

28 dias foi de 33,87% para o concreto simples, de 13,30% para o concreto contendo fibras 
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de aço, 30,56% para o concreto contendo fibras de bambu e de 24,86% para o concreto 

contendo fibras de bambu revestidas com PP; 

- O concreto com fibra de bambu foi o que obteve o maior aumento nesta propriedade; 

- Comparando-se a resistência à tração na flexão do concreto sem adição de fibras com a do 

concreto contendo fibras de aço,  verifica-se que a adição de fibras de aço provoca um 

aumento de na resistência à tração na flexão do concreto nas diferentes idades de cura. 

Aumentos de 34,50% para 7 dias de cura e 13,84% para 28 dias de cura, respectivamente; 

- Comparando-se a resistência à compressão diametral do concreto sem adição de fibras 

com as dos concretos contendo fibras de bambu com e sem revestimento, verifica-se que a 

adição de fibras provoca um aumento na propriedade nas diferentes idades de cura; 

- Para 7 dias de cura o acréscimo foi de 15,02% para o concreto com adição de fibras de 

bambu e de 15,65% para o concreto com a adição de fibras de bambu revestidas com PP; 

- Para 28 dias de cura o decréscimo foi de 12,17% para o concreto com adição de fibras de 

fibras de bambu; e de 7,88%, para o concreto com adição de fibras de bambu revestidas 

com PP; 

 

Ao romper os corpos de prova durante os ensaios observaram-se as diferentes 

fraturas obtidas devido à utilização de fibras como agregados ou não. De acordo com as  

Fotografias 54 e 55 o concreto „piloto‟ (concreto sem adição de fibras) fraturou e o material se 

rompeu em única vez (colapsou-se). Para os corpos de prova com fibras de aço, conforme 

Fotografias 56 e 57, ao se romperem, o concreto se manteve ancorado às fibras de aço não se 

desprendendo com facilidade, devido a sua geometria. 

Nas Fotografia 58 e 59, com a presença das fibras de bambu observou-se que a 

ancoragem das fibras não foi eficaz e, ao romperem as fibras foram arrancadas do concreto, 

não havendo o rompimento das fibras de bambu. Para o concreto com fibras de bambu 

impermeabilizadas com PP (Fotografias 60 e 61), observou-se que durante o rompimento do 

corpo de prova as fibras se romperam também promovendo uma ancoragem mais eficiente ao 

concreto, com melhor aderência, porém notou-se que ocorreu um inchaço das fibras 

provavelmente devido à absorção de água. 

Durante o ensaio foram registrados os momentos em que o material fraturou e 

as superfícies resultantes devido à aplicação da fibra, conforme Fotografias 54 a 61. 
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Fotografia 54: Fratura corpo de prova 

prismático de concreto sem fibras. 

 
           Fonte: Acervo do autor. 

 

Fotografia 55: Superfície da fratura do 

corpo de prova de concreto sem fibras após o 

rompimento. 

 
      Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Fotografia 56: Fratura corpo de prova 

prismático de concreto com fibras de aço. 

 
           Fonte: Acervo do autor. 

 

Fotografia 57: Superfície da fratura do corpo 

de prova de concreto com fibras de aço. 

 
      Fonte: Acervo do autor. 
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Fotografia 58: Fratura corpo de prova 

prismático de concreto com fibras de 

bambu. 

 
           Fonte: Acervo do autor. 

 

Fotografia 59: Superfície da fratura do corpo 

de prova de concreto com fibras de bambu. 

 

 
      Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Fotografia 60: Fratura corpo de prova 

prismático de concreto com fibras de bambu 

com PP. 

 
           Fonte: Acervo do autor. 

 

Fotografia 61: Superfície da fratura do 

corpo de prova de concreto com fibras de 

bambu com PP. 

 
      Fonte: Acervo do autor. 
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5 CONCLUSÕES  

 

Por meio dos resultados obtidos pode-se concluir que:  

 - Os resultados mostraram que é possível utilizar as fibras de bambu e fibras de bambu 

revestidas com PP, sob as condições estudadas para obter concreto estrutural, onde a 

resistência à tração na flexão é exigida, como é o caso dos pisos estruturais; 

 - A aderência do concreto é maior nas fibras de bambu com e sem adição de PP, do que nas 

fibras de aço;  

- Embora as fibras de bambu apresentem uma melhor aderência ao concreto, as fibras de aço 

apresentam uma melhor ancoragem mecânica ao concreto devido a geometria das mesmas; 

- Todos os concretos obtidos (sem adição de fibras, com adição de fibras de aço e com adição 

de fibras de bambu com e sem revestimento) apresentaram excelente qualidade; 

- A resistência à tração na flexão do concreto contendo fibras de bambu com e sem 

revestimento é maior do que a do concreto sem adição de fibras (12,17% e 7,87%), sendo que 

o concreto contendo fibras de bambu não revestida é somente 1,46% menor que a resistência 

à flexão do concreto contendo fibras de aço, e o concreto contendo fibras de bambu revestidas 

com PP é somente 5,24% menor que a resistência à flexão do concreto contendo fibras de aço, 

e o concreto; 

- Todos os tipos de concreto apresentaram um aumento na resistência à compressão axial e 

diametral durante o processo de cura com o tempo (após 7, 28 e 91 dias); 

- A resistência à compressão axial do concreto contendo fibra de bambu revestida com PP é 

maior que a do concreto contendo fibra de bambu (>4,9%), praticamente igual à do concreto 

contendo fibra de aço (<0,7% ), mas menor que o concreto sem adição de fibra (<7,3%) após 

91 dias de cura; 

- A resistência à tração por compressão diametral do concreto contendo fibra de bambu 

revestida é menor que a dos demais concretos obtidos. A variação é de 9,6% para o concreto 

sem adição de fibras, 24,4% para o concreto contendo fibras de aço, 6,1% para o concreto 

contendo fibras de bambu; 

- A fibra de bambu apresenta resistência térmica até 162,5°C; 

- A topologia da fibra de bambu é mantida mesmo após o seu tratamento com o PP.   

De acordo com os resultados é possível substituir as fibras de aço por fibras de 

bambu e fibras de bambu revestidas com PP para a obtenção de concreto estrutural mais leve, 

com menor custo e utilizando matéria-prima renovável. 
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