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Resumo:  Grande  número  de  construções  pode  ser  feita  com  a  utilização  de  materiais

alternativos, ou através da composição dos mesmos com outros materiais convencionais. O

uso  de  placas  cerâmicas  armadas  com  bambu  e  concreto  (“bambucreto”)  torna-se  uma

alternativa  adequada  para  várias  construções  rurais,  principalmente  pela  facilidade  de

execução das peças e da utilização de mão-de-obra simples.
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Abstract: Several rural constructions could be made utilizing only alternative materials and its

composition with other non-conventional ones. The choice for structured ceramic boards with

bamboo stems and concrete (“bamboocrete”) becomes an appropriate alternative technology.

The described method is recommended for Third World because of its simplicity of execution

and non-skilled labor required.
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1. Introdução

O comportamento mecânico de peças estruturais compostas por diversos materiais apresenta

(geralmente) resultados diferentes daqueles obtidos em ensaios isolados de cada material.

No entanto, torna-se necessário um conhecimento preliminar das características tecnológicas

dos materiais  constituintes,  principalmente pela maior disponibilidade de máquinas para a

execução de ensaios.

Os ensaios a realizar para a obtenção dos resultados de materiais constituintes de uma peça

estrutural devem levar em consideração o tipo de solicitação ao qual eles serão submetidos.

Em placas cerâmicas armadas com bambucreto, a forma de colocação das placas em serviço –

horizontal ou na vertical,  pode provocar modificações no tipo de solicitação ou até mesmo

propiciar o aparecimento de mais de um tipo de solicitação.

O  bloco  cerâmico  para  a  alvenaria,  que  é  a  denominação  recomendada  pela  Associação

Brasileira  de  normas  Técnicas  –  ABNT  (2),  ou  tijolo  furado  ou  “baiano”,  que  é  o  nome

comercial, deve suportar basicamente esforços de compressão, nas placas cerâmicas armadas

com bambucreto.



1.1 Bloco cerâmico para alvenaria

De acordo com Petrucci (5), o bloco cerâmico para alvenaria apresenta um grande

número  de  aspectos  positivos,  quando  comparado  com  os  tijolos  comuns  ou

maciços:

- Aspecto uniforme e características geométricas adequadas;

- Menor peso por unidade de volume aparente;

- Melhor comportamento em relação à umidade;

- Isolamento térmico e acústico satisfatório;

- Resistência mecânica similar ao tijolo maciço;

- Maior rendimento na execução de paredes (m2/h).

Por outro lado, as desvantagens principais são:

- Preço elevado (2 a 3 vezes o do tijolo maciço);

- Dificuldade para se efetuarem cortes para amarrações;

- Dificuldade para se efetuarem instalações embutidas;

- Número considerável de peças danificadas no transporte.

Apesar  de  a  ABNT  (2)  especificar  que  os  blocos  cerâmicos  devam  apresentar

dimensões múltiplas de tijolos maciços, para facilitar o intercâmbio das paredes,

tal recomendação não é seguida pela maioria dos fabricantes, observando-se uma

grande variabilidade nas dimensões das peças.

No Quadro I,  podem ser observadas as dimensões especificadas para os blocos

cerâmicos e a disposição dos furos.

Quadro I – Especificações para blocos cerâmicos.

Tipo                             Dimensões (mm) Furos
T1 200 +- 5                   95+- 3              95+- 3 Cilíndricos e paralelos às faces menores
T2 200 +- 5                 200+- 3              95+- 3 Prismáticos e normais às faces menores
T3 300 +- 5                 200+- 3              95+- 3 Prismáticos e normais às faces maiores

Os tijolos T1 e T2 são geralmente empregados em alvenaria com função estática (estrutural),

devendo, desse modo, apresentar características mecânicas semelhantes àquelas dos tijolos

maciços.  Os  tijolos  T3  somente  devem  ser  utilizados  na  forma  de  material  de  vedação,

suportando apenas as cargas devidas ao peso próprio.



A norma brasileira NBR 6461/83 (2) descreve a metodologia a ser seguida na execução de

ensaios de compressão de blocos cerâmicos: de um lote inicial de 20.000 peças, escolhem-se

25 tijolos representativos do lote e se ensaiam 6 amostras devidamente preparadas, através

de um duplo capeamento com argamassa (pasta) e imersão durante 24 h em água.

No Quadro II, podem ser observados os valores de resistência (à compressão) previstos para o

teste de compressão para blocos cerâmicos.

Quadro II – Resistência à compressão (MPa) – NBR 6461 /83

Tipo        Resistência à compressão (MPa) Posição dos furos
A 1,5 Horizontais
B 2,5 Horizontais
C 4,0 Verticais
D 7,0 Verticais
F 10,0 Verticais

De acordo com Alves (1), os blocos cerâmicos do tipo A e B somente devem ser utilizados

como elementos de vedação; os tipos C, D e F podem ser empregados em função estrutural

em pequenas construções.

A norma brasileira NBR 7171/83 (2), por sua vez, especifica a metodologia para se efetuar a

inspeção nas características geométricas dos blocos cerâmicos, constando da verificação do

desvio em relação ao esquadro e da planeza das faces.

1.2 Muro de alvenaria

De acordo com Petrucci (5), a resistência à compressão de um muro de alvenaria depende de

uma  série  de  fatores:  dimensões  dos  tijolos,  espessura  das  juntas,  diâmetro  máximo  do

agregado, resistência da argamassa em compressão, irregularidade da superfície, entre outras.

Para se calcular a resistência de um muro à compressão paralela aos furos pode ser utilizada a

fórmula de Haller, citada por Petrucci (5) e González (3):

RM = ((1 + 0,15 . RT)1/2 -  1). (8 + K . RA)                                            (1)

Sendo:

RM = resistência do muro em compressão (kgf/cm2);

RT = resistência do tijolo em compressão (kgf/cm2);

RA = resistência da argamassa em compressão (kgf/cm2);



K  =  Coeficiente  de  forma  do  corpo  de  prova  de  argamassa  (0,057  para  corpo  de  prova

prismático e 0,048 para corpo de prova cilíndrico.

A resistência do muro em compressão pode ser obtida graficamente através da Figura 1.

Figura 1. Resistência do muro em compressão.

A resistência de um muro é limitada inferiormente pela resistência da argamassa; desse modo,

para cada tipo de tijolo ou bloco cerâmico seria conveniente adequar-se a argamassa.  Tal

procedimento é recomendado no Building Research Station, conforme Petrucci (5): para tijolos

de resistência à compressão de 100 kgf/cm2 (10 MPa) recomenda-se uma argamassa de uma

parte de cimento, nove partes de areia e duas partes de cal (1 : 9 : 2); para tijolos com o dobro

de resistência à compressão recomenda-se o traço (1 : 6 : 1, em volume).

Apesar  de  o  ensaio  de  uma  parede  estrutural  ser  atualmente  recomendado  na  norma

brasileira NBR 8949 (2),  através da colocação de uma viga de reação na parte superior da

parede, sendo as cargas aplicadas por um macaco hidráulico e as deformações anotadas em

três relógios comparadores, torna-se difícil sua execução em nível de campo.

Na Unicamp, através do Núcleo de Criatividade (NUDECRI), utilizou-se a construção de placas

de alvenaria armada com concreto e aço, para projeto de habitações populares, executados

em convênio com órgãos públicos, através do sistema de mutirão.



1.3 Utilização do bambu

A utilização do bambu em substituição ao aço, para a confecção de placas cerâmicas, pode

tornar-se uma alternativa economicamente favorável, principalmente para diversos projetos

de construções rurais.

O  uso  do  bambu  como  reforço  de  placas  cer6amicas  torna-se  de  interesse  sob  diversos

aspectos, dentre eles:

- Material disponível e renovável no meio rural;

- Características mecânicas adequadas de várias espécies;

- Facilidade de execução das armaduras de reforço;

- Mão-de-obra simples.

Hidalgo-López (4) citou os resultados obtidos por diversos pesquisadores envolvidos no estudo

das características físico-mecânicas de várias espécies de bambus. O módulo de elasticidade

(MOE) variou de 100.000 kgf/cm2 (10 GPa) a 200.000 kgf/cm2 (20 GPa); a tensão no limite de

proporcionalidade variou de 500 kgf/cm2 (50 MPa) a 1.000 kgf/cm2 (100 MPa).

De um modo geral,  o  bambu pode ser  considerado como tendo características  mecânicas

similares às das madeiras resistentes; sua resistência à compressão (paralela às fibras) é similar

(ou superior) à do concreto, porém seu módulo de elasticidade é de 1/10 do aço.

Os resultados obtidos nos ensaios mecânicos dos bambus dependem de uma série de fatores,

dentre eles:

- Posição do colmo no bambuzal;

- Posição do corpo de prova no colmo;

- Estágio de maturação do colmo;

- Teor de umidade;

- Velocidade de execução dos ensaios;

- Geometria dos corpos de prova;

- Fatores ecológicos (solo, clima etc.).



2. Materiais e Métodos

2.1 Blocos cerâmicos

A amostragem recomendada pela ABNT para o ensaio de compressão de blocos cerâmicos não

pôde ser efetuada, principalmente devido à necessidade de um grande número de amostras

no lote inicial; optou-se pela escolha ao acaso das amostras diretamente do fornecedor.

Os blocos cerâmicos foram ensaiados à compressa em máquina universal de ensaios Mohr-

Federhaff,  submetidos  a  uma  taxa  de  carga  de  500  kgf/min,  aplicados  paralelamente  ou

normalmente aos orifícios.

Os corpos de prova, após sofrerem ma regularização na face superior com argamassa, foram

colocados em uma caixa de madeira, que apresentava na parte inferior uma camada de areia

grossa, para possibilitar a acomodação do corpo de prova durante a execução do ensaio.

Nas faces laterais da caixa foram montadas pequenas proteções com tela de sombrite fixadas

em arcos de arame, para impedir que os estilhaços cerâmicos atingissem os componentes da

máquina de ensaios.

Estudou-se, ainda, o comportamento dos blocos cerâmicos submetidos à compressa  normal

aos orifícios,  e também com os orifícios preenchidos com argila  adicionada de cavacos de

madeira (maravalha).

2.2 Bambu

Para se estudar o comportamento do outro material componente das placas cerâmicas – o

bambu procurou-se confeccionar manualmente corpos de prova para ensaio de tração para

assemelhar-se aos colmos de prova de madeira, pois o uso da fresa provocou dilacerações nas

fibras do bambu.

Os corpos de prova sofreram uma redução na largura na região central da peça para diminuir a

carga de ruptura  necessária.  No entanto,  nas  extremidades foram mantidas  as  dimensões

originais,  para  proporcionar  maior  resistência  aos  esforços  de  compressão  (perpendicular)

exercidos pelas garras da máquina de ensaios.

Na execução de ensaios de tração para bambus roliços da espécie  Phyllostachys purpuratta

(aurea?)  (vara-de-pescar),  tornou-se  necessário  o  preenchimento  dos  orifícios  nas

extremidades  com  tarugos  de  madeira  dura,  para  que  o  corpo  de  prova  não  sofresse  o

rompimento por esmagamento diametral.

No  entanto,  optou-se  pela  utilização  dessa  espécie  na  armação  de  placas  cerâmicas,

principalmente  pela  presença  das  brotações  laterais,  que  aumentaram  a  aderência  ao

concreto, e pela possibilidade de utilização direta do material, sem efetuar o rachamento do



colmo em peças menores, o que iria ocorrer com as espécies  Bambusa tuldoides,  Bambusa

vulgaris e Dendrocalamus giganteus (asper?).

2.3 Concreto

O traço do concreto, em volume, para a execução das placas foi de uma parte de cimento CPII-

E-32, três partes de areia e uma parte de brita (1 : 3 : 1); o concreto foi colocado entre os

blocos cerâmicos e na linha central da placa, junto com os bambus, que foram estribados com

arame farpado para aumentar a aderência ao concreto.

No Quadro  III,  são apresentadas  as  quantidades utilizadas  para  a  fabricação  de  18  placas

cerâmicas armadas com bambus.

Quadro III – Materiais para a construção de 18 placas.

Discriminação Unidade Quantidade
Cimento sacos 3
Areia latas 18
Brita 1 latas 6
Bambu peças (2,20 m) 36
Arame farpado m 32
Blocos cerâmicos peças 360

2.4 Placas cerâmicas

As  placas  cerâmicas  foram  colocadas  sobre  dois  cavaletes  e  testadas  em  flexão  estática,

através de um carregamento dirigido normalmente aos orifícios (h = 8,5 cm); o carregamento

foi efetuado sobre dois pontos, através da colocação de cutelos.  A colocação de uma régua

graduada  nos  pontos  de  aplicação  das  cargas  e  no  vão  central  possibilitou  a  leitura  das

deformações através de um nível de precisão.

Apesar de o ensaio simular o comportamento das placas na forma de lajes, a aplicação prática

das mesmas foi na forma de muretas de proteção e de vedação de paredes.

Na Figura 2, pode ser observada esquematicamente a montagem das placas, executada em um

piso nivelado e protegido por um plástico.



Figura 2 – Montagem das placas cerâmicas armadas com bambu.

As placas cerâmicas, após passarem pelo processo de cura, foram transportadas ao campo em

uma carreta agrícola, pois apresentavam um peso aproximado de 85 kg cada.

A montagem das placas para servir como mureta de proteção de um terreiro para secagem de

produtos agrícolas, pode ser observada esquematicamente na Figura 3.

Figura 3 – Montagem da mureta.

Os bambus roliços utilizados como reforço das placas cerâmicas foram conectados aos bambus

das colunas de amarração, tendo sido consumidas 2,5 latas de cimento (18 L), 10 latas de areia

e 5 latas de brita 1, para a vedação de 10,85 m de mureta.

Em locais onde o solo original foi movimentado foi necessária a colocação de peças de bambu

de maior comprimento, além do reforço no alicerce pela disposição longitudinal de peças de

bambus roliços.

Após a montagem das placas cerâmicas foi feita uma percinta superior nivelada, para proteção

da mureta, reforçada por fios de arame farpado tensionado por meio de estacas de madeira.



Foram consumidas 2 latas de cimento, 8 latas de areia, 4 latas de brita 1 e 41 m de arame

farpado.

O piso do terreiro  para secagem de produtos agrícolas foi  executado em solo-cimento, na

dosagem de 1 parte de cimento para 10 partes de solo, possibilitando um rendimento de 4 m 2

de piso por saco de cimento, na espessura de 7 cm.

O  solo-cimento  foi  compactado  por  meio  de  soquetes  de  madeira,  após  a  disposição  do

material composto e umedecido, em fôrmas de sarrafos de madeira; a montagem do terreiro

pode ser vista na Figura 4.

Figura 4 – Terreiro para secagem.

Com placas cerâmicas de mesmas dimensões ( 2,0 m x 4,0 m) foram construídas paredes para

vedação de um galpão agrícola de 5,0 m x 5,0 m. O carregamento da estrutura de sustentação

do telhado era feito em pilares de eucalipto tratado.

As  placas  cerâmicas  forma  assentadas  em  argamassa,  após  o  nivelamento  e  aprumo

adequado, sendo rejuntadas posteriormente com argamassa; as ligações com os palanques de

eucalipto  forma  feitas  com  concreto  e  arame  farpado;  na  parte  superior  da  parede  foi

colocada uma percinta de concreto de 5 cm de espessura, aramada com arame de aço, que

passava entre os dois bambus da armação de cada placa cerâmica (Figura 5).



Figura 5 – Vedação das paredes.

3. Resultados e Discussão

O comportamento dos blocos cerâmicos submetidos à compressão paralela ou normal aos

furos mostrou-se diferente do comportamento de outros materiais de construção, tais como a

madeira  e  o  aço,  por  não  apresentar  valores  de  carregamento  perfeitamente  definidos,

principalmente quando se obtém os gráficos diretamente da máquina de ensaios.

Uma série de pequenas trincas foi observada antes da ruptura final; imperfeições geométricas

dos corpos de prova propiciaram o aparecimento de planos de menor resistência, ocasionando

a  desintegração  parcial  das  amostras,  principalmente  nos  planos  laterais  paralelos  ao

carregamento.

Os blocos cerâmicos apresentaram um peso médio de 1,60 kg; suas dimensões médias foram

de 8,5 cm x 17,0 cm x 17,0 cm, não se enquadrando em nenhum dos tipos apresentados no

Quadro I.

Os desvios nas faces laterais foram nítidos, assim como, uma série de fissuras nas diferentes

direções do bloco; o aspecto heterogêneo na coloração dos blocos indicava, provavelmente,

um processo industrial inadequado na mistura da argila, ou na disposição diferente dos blocos

em relação à fonte de geração de calor durante a queima.

A resistência à compressão paralela aos furos apresentou um valor médio de 30 kgf/cm2 (3

MPa);  no entanto,  a  resistência  à compressão normal aos furos apresentou valores  muito

inferiores indo de 2 kgf/cm2 (17,0 cm x 17,0 cm) a 3 kgf/cm2 (8,5 cm x 17,0 cm). No entanto,

para esses últimos blocos o preenchimento dos orifícios com argila e com argila mais cavacos

de  madeira  aumentou  a  resistência  à  compressão  para  3  kgf/cm2 e  4  kgf/cm2,

respectivamente. Essa estratégia poderia permitir que as placas fossem utilizadas como pisos,



desde que fosse efetuado seu recobrimento com argamassa, para melhorar seu desempenho

em presença de umidade e na resistência a impactos.

As placas cerâmicas apesar  de se mostrarem adequadas na forma de vedação de paredes

(esforço paralelo aos furos) e na execução de muretas de proteção (esforço normal aos furos –

seção  8,5  cm  x  17,0  cm)  foram  testadas  em  flexão  estática.  Observou-se  que  após  uma

acomodação inicial ocorria uma linearidade entre a carga e a pequena deformação, seguida de

uma nova acomodação (pequenas fissuras),  a  partir  da  qual  se  repetia  o  comportamento

anterior, até o aparecimento de fissuras de maior abertura, paralela aos cutelos.

A placa de seis blocos cerâmicos testemunha (sem armadura de bambu) rompeu-se com carga

de 180 kgf; com armadura suportou 325 kgf, apresentando trincas aos 160 kgf; placa com 5

blocos  cerâmicos  e  bambu  suportou  450  kgf,  sem  rompimento;  placas  com  10  blocos

cerâmicos suportaram 300 kgf. Aplicados em dois pontos, sem sofrer ruptura.

4. Conclusões

A  resistência  mecânica  dos  blocos  cerâmicos  mostrou-se  muito  inferior  aos  valores

preconizados pelas especificações técnicas, tornando-se necessário descartar preliminarmente

blocos imperfeitos visualmente, para que fossem confeccionadas placas de melhor qualidade.

O ensaio de tração do bambu deve ser mais bem estudado para possibilitar a criação de uma

superfície de aderência entre o bambu e as garras da máquina de ensaios, sem que ocorra o

rompimento  do  bambu por  esmagamento.  O envolvimento  do bambu rachado por  resina

sintética ou a fixação de talas de madeira dura, ou a colocação de pinos metálicos ou tarugos

de madeira nos orifícios dos bambus roliços pode proporcionar um melhor desempenho no

ensaio.

O ensaio das placas cerâmicas estruturais conforme a norma NBR 8949 (2) mostrou-se inviável

ao  nível  de  campo,  devido  às  cargas  de  ruptura  que  seriam  necessárias.  Adotando-se  a

resistência dos blocos em compressão de 30 kgf/cm2 e de 100 kgf/cm2 para a argamassa, de

acordo com a fórmula de Haller a resistência teórica da placa cerâmica seria de 17 kgf/cm2. 

Placas  cerâmicas  armadas  com  bambu  e  concreto  apresentam  grande  facilidade  para  a

execução de vedações e muretas laterais podendo ser confeccionadas com grande rapidez,

não necessitando de equipamentos e de mão-de-obra especializada.

O custo de material para a confecção de uma placa de 2,00 m x 0,40 m situou-se em torno de

CR$ 200,00 (abril  de  1990),  sendo que  metade desse  valor  se  refere  ao custo dos blocos



cerâmicos, mostrando que tais tipos de construção mostram viabilidade apara aplicações no

meio rural.
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