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Resumo – A maioria dos materiais utilizados na construção gera problemas durante a exploração das matérias-primas, ou devido ao descarte das mesmas no
meio ambiente. Por outro lado, o bambu é uma matéria-prima renovável e que pode
substituir materiais convencionais. Foram avaliadas as propriedades de compósitos à base de argamassa de cimento Portland e areia, modificada pela adição de
partículas de bambu após as mesmas terem sido submetidas aos tratamentos de
lavagem em água quente e em soluções diluídas de cal e de soda. O compósito
de argamassa de cimento e areia (1:3) modificado pela adição das partículas de
bambu (5% e 8%) foi submetido a ensaios destrutivos e não destrutivos (ultrassom). A partir dos resultados obtidos, foram confeccionadas telhas onduladas em
equipamento especificamente desenvolvido para tal fim, mostrando perspectivas
de utilização do compósito em construções, sobretudo no meio rural.

Termos para indexação: material não convencional, ultrassom, tratamentos.
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Utilization of cement and sand mortar
with bamboo particles addition for tiles
manufacturing
Abstract – Most materials employed in construction generate problems during raw

materials exploitation, or due to their disposal in the environment. On the other
hand, bamboo is a renewable raw material which can replace conventional ones.
We evaluated the properties of composites made from Portland cement and sand
mortar modified by bamboo particles. Bamboo particles were treated in hot water
and in diluted solution (calcium and sodium hydroxide). Portland cement mortar
(1:3) modified by bamboo treated particles (5% and 8%) was subjected to destructive and non-destructive tests (ultrasound). From the results obtained, undulated
sheets were produced in a device specifically developed for this purpose, showing
the possibility of employing this composite in buildings, especially in rural areas.
Index terms: non-conventional material, ultrasound, treatments.

Introdução
No Brasil, o bambu ainda não alcançou o status de um material de construção confiável. Na maioria das vezes, emprega-se o bambu apenas em obras
temporárias, pois a preocupação principal é o baixo custo do material. No
entanto, se as construções com bambu forem devidamente projetadas, com
espécies mais adequadas para tais fins, elas poderiam equiparar-se às demais,
tanto sob o ponto de vista das técnicas construtivas adequadas quanto de
aspectos ligados ao aumento da durabilidade do material.
Pressupõe-se que a partir da regulamentação da Lei Federal direcionada
ao incentivo do plantio e da utilização do bambu será intensificada a disponibilidade do bambu destinado a diversas aplicações, desde geração de energia, na forma de pellets ou de carvão, até utilizações que propiciem maior
valor agregado – o bambu engenheirado, que contempla chapas prensadas
de partículas de bambu, bambu laminado colado, dentre outras (Pereira &
Beraldo, 2007). Para o suprimento de matéria-prima destinada às aplicações
industriais serão geradas grandes quantidades de resíduos, para os quais também se deve buscar uma aplicação racional. Uma das possibilidades seria a
utilização de tais resíduos na produção de artefatos à base de cimento, tais
como telhas onduladas (Beraldo et al., 2003), a exemplo do que se produziu
com resíduos da madeira de Pinus (Pimentel, 2000).
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Material e métodos
Colmos de bambus da espécie Bambusa vulgaris Schrad foram coletados no
Campo Experimental da Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri) pertencente à Universidade Estadual de Campinas (Unicamp – SP). Os colmos
foram cortados transversalmente em uma serra circular para posterior fracionamento em moinho agrícola. Após esse processamento, as partículas obtidas foram secas em ambiente protegido.
Posteriormente, visando melhorar a compatibilidade química das partículas de bambu como cimento Portland (Beraldo, 2011), foram efetuados os
seguintes tratamentos:
– imersão durante 24h em soluções diluídas (10%) de hidróxido de sódio
(soda cáustica) e de hidróxido de cálcio (cal hidratada);
– imersão em água quente a 80°C, durante 2h.

Após os tratamentos, as partículas foram lavadas em água corrente e secadas ao sol. As partículas de bambu foram caracterizadas por meio dos seAs partículas de bambu foram caracterizadas por meio dos se
guintes ensaios:
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Tabela 1. Legenda para especificação dos tratamentos
Ensaio
T 01

Inserir
Tabela 1
Cimento
Inserir
Tabela 1
CP V

Tratamento

% de fibra

Soda cáustica

5

T 02

CP V

Água quente

5

T 03

CP V

Cal hidratada

5

T 04

CP V

Soda cáustica

8

T05

CP V

Água quente

8

T 06

CP V

Cal hidratada

8

T 07

CP II

Soda cáustica

5

T 08

CP II

Água quente

5

T 09

CP II

Cal hidratada

5

T 10

CP II

Soda cáustica

8

T 11

CP II

Água quente

8

T 12

CP II

Cal hidratada

8
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Os traços (em massa) utilizados na confecção dos corpos de prova foram
de 1: 3: 0,05: 0,34 e 1:3: 0,08: 0,38 (cimento: areia: bambu : água), com, 5% e 8%
de partículas de bambu tratadas, respectivamente. A moldagem dos corpos
de prova atendeu ao máximo possível a metodologia descrita na norma NBR
7215. A mistura dos materiais foi executada na seguinte ordem: [(cimento
+ areia) + partículas] + água; a compactação da mesma foi feita em quatro
camadas acomodadas com golpes de soquete. A cura dos corpos de prova foi
efetuada em câmara úmida por 7 dias, seguido de secagem ao ar.
Os corpos de prova foram submetidos aos seguintes ensaios:
• Compressão simples (NBR 7215) e diametral (NBR 7222) aos 7, 14 e 28 dias;
• Ensaio não destrutivo (END-ultrassom). Para tal, utilizou-se o equipamento UltrasonicTester BP-7 (Steinkamp), com transdutores de seção exponencial, de 45 kHz de frequência de ressonância. Os sensores eletroacústicos foram posicionados na direção longitudinal aos corpos de prova.
• Ensaio de absorção de água (NBR 9778) – realizado apenas após 28 dias.
Os dados obtidos nos ensaios precedentes foram analisados estatisticamente com o auxílio do software Statgraphics. Efetuou-se a análise de variância (ANOVA) para detectar a influência dos diferentes fatores (tipo de
cimento, tipo de tratamento e teor de partículas de bambu) nas propriedades
do compósito. As médias foram comparadas por meio do teste de Tukey a
95% de probabilidade estatística.
Aplicação do compósito na confecção de telhas onduladas - A se-

guir, baseando-se nos resultados de caracterização físico-mecânica do compósito, buscou-se aplicá-lo na confecção de telhas onduladas.
Ao longo do tempo, várias alternativas foram buscadas pelo homem para
abrigo contra as intempéries, desde o emprego de fibras vegetais até a utilização de materiais mais elaborados, tais como as telhas cerâmicas, metálicas,
plásticas e de fibrocimento. No entanto, uma questão crucial sempre é colocada: como obter um material que apresente um bom desempenho físico-mecânico, e que possa, ao mesmo tempo, ser aliado ao baixo custo e, principalmente, possa ser fabricado artesanalmente.
As fibras vegetais desempenham um importante papel na proteção contra
os raios solares, além de serem disponíveis localmente, principalmente em
países tropicais. No entanto, geralmente mostram baixa durabilidade natu460

ral quando são expostas à ação da umidade, além de apresentarem risco de
incêndio e servirem de abrigos para insetos.
Por sua vez, as telhas industrializadas (metálicas, plásticas e de fibrocimento) geralmente são menos eficientes em termos de isolamento térmico
– condição crucial em países tropicais. Além disso, são feitas de matérias-primas não renováveis e demandam para sua produção instalações sofisticadas
e centralizadas, o que inviabiliza sua aplicação na autoconstrução.
No entanto, pode-se dispor de uma tecnologia intermediária entre coberturas com fibras vegetais (isolamento térmico excelente, baixa durabilidade
natural e baixo custo) e com o fibrocimento (isolamento térmico deficiente,
alta durabilidade, elevado impacto ambiental e alto custo). Trata-se da utilização de compósitos de biomassa vegetal e argamassa de cimento – o Biokreto® (www.apuama.org).
Os fibrocimentos são constituídos de uma matriz (cimento Portland)
reforçada por uma série de fibras: minerais (amianto), plásticas, de vidro e
metálicas. Nesses casos, o reforço é constituído por materiais do tipo filamentoso, ou seja, que apresentam uma dimensão (comprimento) muito superior às demais. Devido à geometria do reforço empregado, a fabricação
do fibrocimento requer instalações industriais específicas, contemplando as
etapas de mistura, vácuo, prensagem e cura.
A partir das propriedades do compósito estudado, pode-se obter o tratamento preliminar mais adequado a ser aplicado às partículas de bambu, além
da escolha da dosagem mais adequada para a aplicação desejada para o compósito. Dessa forma, pode-se iniciar a etapa de fabricação de componentes,
utilizando equipamentos disponíveis no mercado ou até mesmo desenvolvendo equipamentos específicos para determinada aplicação, tal como é o
caso das telhas onduladas.
Devido às características específicas que deve apresentar uma telha, tais
como leveza, encaixe rápido e, principalmente, estanqueidade (impermeabilidade), a mistura deve ser “rica” em cimento, ou seja, o consumo de cimento
é mais elevado do que aquele que seria necessário para outras aplicações (pisos e blocos vazados).

Resultados e discussão
As partículas tratadas em hidróxido de sódio apresentaram uma coloração
mais alaranjada em relação aos demais tratamentos, enquanto as demais
apresentaram tonalidades claras, sendo semelhantes à cor inicial das partícu461

las de bambu. Dessa forma, provavelmente a solução de hidróxido de sódio
foi mais efetiva na extração de constituintes do bambu, sem que isso chegue
a ser, porém, um indicativo de que o tratamento seria mais eficiente para
permitir melhor compatibilidade química com o cimento.
Após serem efetuados os tratamentos das partículas de bambu em soda
cáustica ou em cal hidratada deve-se observar o procedimento para eliminação dos resíduos, que podem ser prejudiciais ao meio ambiente. No caso
do tratamento em água quente não ocorreria esse problema, além de este ser
um tratamento mais fácil de ser executado no meio rural, embora envolva
a questão do suprimento de energia para o cozimento, a qual poderia ser
originária da própria biomassa vegetal (restos de ramos e folhas de bambu)
Os referidos tratamentos tiveram como finalidade diminuir a incompatibilidade química entre as partículas de bambu e o cimento, devido, principalmente, à presença de amido armazenado em tecidos do bambu.
Propriedades físicas das partículas de bambu - O valor do módulo de
finura (MF) permitiu classificar as partículas de bambu como sendo equivalentes a um “agregado – areia” de textura média (tabela 2). Os ensaios de
absorção de água e do teor de umidade permitiram prever o comportamento
das partículas de bambu quando fossem misturadas à pasta de cimento. De
uma forma geral, as partículas de bambu têm a capacidade de, após a absorção, duplicar sua própria massa, devendo tal fato ser considerado quando da
preparação das misturas. Quanto à massa específica aparente, o valor obtido
foi de cerca de 10% daquele da areia normal, denotando a vantagem em se
efetuar a substituição parcial da areia pelas partículas de bambu, permitindo
a obtenção de componentes mais leves, como seria o caso de telhas onduladas, por exemplo.
Tabela 2. Caracterização do bambu: MF: módulo de finura; h (%): teor de
umidade; ρ (g/cm³): massa específica aparente e A (%): absorção de água
MF

h (%)

ρ (g/cm³)

A(%)

Média

2,45

2,68

0,14

122,50

Desvio padrão

0,20

0,41

0,01

4,95

Coeficiente de variação (%)

8,16

15,44

7,14

4,04

Na tabela 3, apresentam-se os resultados de absorção de água pelos compósitos, segundo os tratamentos descritos na tabela 1. A absorção de água
pelos compósitos referentes aos tratamentos com cimento Portland CP II462

E-32 (T10, T11 e T12) mostrou-se mais elevada do que aquela referente aos
tratamentos T07, T08 e T09, devido à maior quantidade de partículas presentes na primeira. Essa mesma relação, de forma geral, não ocorreu para os
tratamentos com cimento Portland CP V ARI, pois os tratamentos T01, T02
e T03 apresentaram absorção de água mais elevada do que a dos tratamentos
T05 e T06, o que não era esperado, pois a absorção de água deveria aumentar
com o aumento do teor de fibras. Dentre os compósitos com menor proporção de partículas de bambu (5%), observa-se que os tratamentos T07 e T09
apresentaram as menores absorções. Tal fato deve-se, provavelmente, ao tipo
de tratamento preliminar que a fibra recebeu antes de se efetuar a mistura
(soda cáustica e cal hidratada, respectivamente). Tais tratamentos podem ter
sido mais eficientes para minimizar a inibição do cimento devido aos extrativos presentes nas partículas vegetais. Outra hipótese refere-se ao provável
efeito de encapsulamento proporcionado pelos materiais alcalinos na superfície das partículas de bambu, permitindo a criação de “pontos” de ancoragem com os constituintes do cimento, principalmente o silicato de cálcio.
De toda forma, pode-se observar que todos os tratamentos permitiram a obtenção de compósito cuja absorção de água se mostrou inferior àquela dos
materiais cerâmicos (da ordem de 15%), o que seria um bom indicativo para
utilização dos compósitos na fabricação de telhas, por exemplo.
Tabela 3. Absorção d’água pelos compósitos de CP V ARI (T01 a T06) e
CPII-E-32 (T07 a T12), com 5% e 8% fibras tratadas
Tratamento

Absorção (%)

Desvio Padrão

Coeficiente de variação (%)

T01

11,07

0,43

3,87

T02

10,69

0,52

4,89

T03

9,75

0,35

3,61

T04

11,22

0,39

3,51

T05

9,62

0,19

1,99

T06

9,21

0,03

0,31

T07

6,27

0,54

8,61

T08

7,22

0,33

4,53

T09

6,27

0,27

4,29

T10

10,36

0,36

3,44

T11

11,17

0,35

5,81

T12

9,78

0,22

2,23
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Avaliação dos compósitos por ultrassom – velocidade do pulso ultrassônico (VPU) - Observou-se, de um modo geral, uma elevação considerável na magnitude da VPU até a idade de 7 dias, a partir da qual percebe-se a
tendência à estabilização das curvas. Provavelmente a secagem dos corpos de
prova fez com que fosse interrompida a hidratação do cimento, motivo pelo
qual a VPU se mostra praticamente constante para as idades de 14 e de 28
dias. Outra hipótese é a de que as novas mudanças na estrutura do compósito
não sejam mais passíveis de detectar pelo tipo de equipamento utilizado. Na
figura 1, verifica-se que para o cimento CP-V-ARI não se observou efeito
significativo do tipo de tratamento aplicado às partículas de bambu sobre
a magnitude da VPU, enquanto que, para o cimento CP-II-E-32, a melhor
resposta foi obtida com o tratamento de lavagem das partículas em solução
de cal. Quanto ao teor de partículas, observou-se maior magnitude da VPU
quando da utilização do teor de 5%.

AQ – lavado em água
quente
CA – lavado em solução
de cal
SO – lavado em solução
de soda.

Figura 1. Velocidade do pulso ultrassônico (VPU, em km/s) em função da idade,
do tipo de tratamento realizado e do teor de partículas de bambu (%)
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Resistência à compressão - Na compressão simples observou-se um ligei-

ro aumento na resistência à compressão simples com o aumento da idade do
corpo de prova, porém em alguns tratamentos ocorreu uma estabilidade nos
resultados do ensaio de compressão simples a partir da idade de 14 dias (figura 2). Também, de uma forma geral, nota-se que à medida que aumentou o
teor de partículas de bambu diminuiu a resistência à compressão simples do
compósito (exceção T10 – CP-II-E-32 com teor de 8% de partículas de bambu tratadas em soda cáustica), corroborando os resultados da VPU. Alguns
tratamentos, sobretudo para compósitos com CP-V-ARI, permitiram alcançar valores superiores a 15 MPa, similares ao do concreto confeccionado de
forma artesanal.

AQ – lavado em água
quente
CA – lavado em solução
de cal
SO – lavado em solução
de soda.

Figura 2. Resistência à compressão simples (MPa) em função da idade (dias), do
tipo de tratamento realizado e do teor de partículas de bambu (%)
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A mesma tendência anterior pôde ser observada nos resultados do ensaio
de compressão diametral (figura 3). Além disso, notou-se que o compósito
apresenta uma razão mais elevada do que o concreto, quando se comparam
as resistências em compressão simples em relação à compressão diametral.
A resistência à tração (obtida por meio do ensaio de compressão diametral)
é um indicador adequado de todos os tipos de solicitações e normalmente
existe uma relação direta entre ela e a resistência à compressão simples. Para
corpos de prova à base de cimento (argamassa e concreto) normalmente a
razão entre as resistências à compressão diametral e à compressão simples
é da ordem de 0,10. Todos os tratamentos aplicados ao compósito superaram o referido valor adotado como comparação. Além disso, com exceção do
tratamento T06 (cimento ARI, com 8% de partículas de bambu tratadas em
solução de cal), ocorreu um aumento desta razão com o aumento do teor de
fibras utilizado.
AQ – lavado em água
quente
CA – lavado em solução
de cal
SO – lavado em solução
de soda.

Figura 3. Resistência à compressão diametral (MPa) em função da idade (dias),
do tipo de tratamento realizado e do teor de partículas de bambu (%)
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Análise estatística - A análise de variância (ANOVA) detectou os fatores

(tratamento aplicado às partículas, o teor de partículas, o tipo de cimento e a
idade do corpo de prova) e as interações que influenciaram as propriedades
físico-mecânicas estudadas no compósito. Na tabela 4, apresenta-se um sumário dos resultados obtidos.
Tabela 4. Sumário dos resultados obtidos
Propriedade
avaliada

Teor de
Tratamento

partículas

Tipo de cimento

Idade (dias)

AQ

CA

SO

5%

8%

CP-II

ARI

7

14

28

VPU (km/s)

3,31a

3,43b

3,43b

3,49a

3,28b

3,30a

3,48b

3,37a

3,41b

3,41b

Absorção (%)

9,68a

8,75b

9,73a

8,54a

10,22b

8,51a

10,26b

-

-

-

Compressão
simples (MPa)

11,83a

15,03b

14,43b

14,66a

12,92b

11,99a

15,59b

12,24a

14,54b

14,59b

Compressão
diametral
(MPa)

2,08a

2,52b

2,48b

2,34a

2,38b

2,01a

2,71b

2,12a

2,41b

2,56c

Legenda: AQ (lavadas em água quente); CA (lavadas em solução de cal); SO (lavadas em solução de soda)
Médias seguidas da mesma letra na horizontal, para cada propriedade, indicam que não houve diferença
estatística entre as médias ao nível de 95% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Dessa forma, analisando-se o conjunto das propriedades desejáveis para
o compósito, pode-se constatar que os fatores mais importantes foram: tratamento das partículas em solução diluída de cal; teor de partículas de 5%;
cimento CP-V-ARI e cura de 14 dias.
Embora na investigação tenha sido adotado o traço de 1:3 (em massa) de
cimento: areia, na fabricação das telhas onduladas adotou-se a dosagem (em
massa) de 1:2 (cimento e areia, em massa). Essa modificação visa à obtenção
de um compósito com maior compacidade (menor permeabilidade), que é
uma característica fundamental desejável para uma telha.
O teor de água deve ser ajustado no momento da fabricação da telha, pois
tal valor depende muito da eficiência do dispositivo vibratório, além da composição da mistura propriamente dita.
O teor de biomassa vegetal deve ser muito limitado, pois o volume por
ela ocupado na mistura é muito elevado, o que acabaria prejudicando o desempenho da telha devido à elevada porosidade introduzida. Dessa forma,
adotou-se o traço 1:1,8:0,2:0,55 (em massa).
A espessura da telha (6 a 10 mm) é dada pela espessura da chapa metálica
do quadro. Para controlar a densidade das telhas, o ideal seria confeccionar
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um dosador cujo volume fosse equivalente ao da fôrma existente na mesa
vibratória. Dessa forma, conhecendo-se o volume (ou a massa) da mistura
suficiente para, após a vibração, preencher totalmente a fôrma, diminui-se
a possibilidade de serem fabricadas telhas heterogêneas quanto à espessura.
Produção de telhas onduladas - Na figura 4, apresenta-se uma máquina

destinada à fabricação de telhas onduladas, com base em informações divulgadas pela SKAT (1989; 1991), conforme descrito por Pimentel (2000). O
quadro principal foi construído em metalon (tubo de seção quadrada). À esquerda, nota-se a trava metálica que fixa o quadro móvel, no qual se coloca
o compósito. Na parte inferior, observa-se o motor com a polia, a qual está
conectada a um eixo excêntrico (para que ocorra a vibração), permitindo o
espalhamento adequado do compósito.Inicialmente se colocou um plástico
resistente à tração no fundo da fôrma, tal como aquele proveniente de embalagens de ração para cães, ou de faixas publicitárias. Com uma desempenadeira metálica, distribuiu-se a mistura na fôrma enquanto ocorria a vibração.
Cerca de 1 a 2 min após o início da vibração, observava-se se ainda existiam
bolhas sendo formadas na superfície da mistura. Caso não fossem mais observadas, na região que serviria para o engaste da telha com a estrutura de
madeira, produziam-se dois pequenos orifícios que, posteriormente, teriam
a função de servir para a amarração da telha nos sarrafos de madeira da estrutura do telhado. A seguir, destravava-se a fôrma e deslizava-se lentamente
a mistura sobre a fôrma de fibra de vidro (de PVC ou metálica), destinada a
conformar a telha após o endurecimento da mistura.
A seguir, transportava-se a telha para um local protegido do sol e do vento. A lateral das fôrmas apresenta um reforço de madeira, permitindo que
sejam empilhadas cerca de 10 telhas. Dessa forma, cobria-se apenas a telha
da parte superior com plástico, pois as demais já estariam protegidas. Após
24h da fabricação, retiravam-se as telhas das fôrmas e iniciava-se o processo
de cura. Durante 7 dias, as telhas devem ser colocadas em local úmido, ou
mesmo podem ser imersas em água.
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Figura 4. Equipamento utilizado na produção de telhas onduladas
Ensaios de caracterização das telhas onduladas - Dois são os ensaios

que visam à caracterização físico-mecânica das telhas onduladas:
teste de permeabilidade: encheu-se uma proveta com água e inverteu-se a mesma, posicionando-a sobre a telha, previamente apoiada em suportes elevados.
Não foram observadas manchas ou vazamentos na telha, evidenciando o seu
bom comportamento no ensaio. Outra possibilidade é utilizar um material
impermeável (epóxi ou silicone) e com ele produzir um pequeno reservatório, cujo fundo seja constituído pela telha (figura 5a).
As primeiras telhas de compósito similar foram produzidas na Unicamp
em junho de 1999. Portanto, até o presente momento, já ficaram expostas
durante 16 anos, não tendo sido observadas manchas, indicando sua estanqueidade. Além disso, um pequeno ninho de abelhas na face inferior da telha
atesta o seu bom comportamento térmico (figura 5b).

Figura 5. a) Ensaio de permeabilidade da telha;
b) Telha após 16 anos de exposição
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a telha foi apoiada em suportes almofadados que se
encaixavam perfeitamente no seu perfil, tanto nos apoios como nos cutelos
de distribuição da carga (figura 6). As telhas ensaiadas na condição saturada
suportaram cargas de 640 N (controle) e 587 N (com partículas de bambu),
atendendo às recomendações da SKAT (1991); Gram & Cut (1994), de carga
igual ou superior a 500 N (secas) e 450 N (saturadas). Os valores obtidos foram similares àqueles de Beraldo et al. (2003), que obtiveram cargas da ordem
de 600 N para telhas onduladas confeccionadas com argamassa de cimento e
partículas de bambu, utilizando o traço de 1:1,5:0,125:0,62 (em massa).

ensaio de flexão estática:

Figura 6. Ensaio de flexão aplicado à telha ondulada

Pimentel (2000), por sua vez, obteve cargas de 495 N (partículas de Pinus
parafinadas) e 535 N (serragem natural), com adição de cloreto de cálcio (3%
em relação à massa de cimento), sendo ambas as cargas inferiores ao controle
(745 N). A autora observou maior tenacidade (maior capacidade de deformação antes da ruptura) das telhas cuja matriz foi modificada pela adição das
partículas vegetais.
Savastano Jr et al. (1999) avaliaram as características de telhas onduladas
similares, adotando como matriz o cimento com escória de alto forno. Como
biomassa vegetal, os autores utilizaram polpa de eucalipto, fibra de coco e
composição de fibra de sisal com polpa de eucalipto (50% cada). A matriz
referência foi de 1:1,5:(040-0,48), em massa. O teor de biomassa foi de 2%. No
ensaio de flexão, a telha controle suportou 672 N, enquanto que as demais
suportaram entre 454 N (fibra de coco) e 629 N (polpa de eucalipto).
No entanto, deve-se ressaltar que o valor de carga suportada também deve
estar atrelado à espessura da telha, sendo a recomendação da SKAT relativa
à telha de 8 mm de espessura. Por outro lado, essa é uma espessura nominal,
sendo observado que tal valor se mostra muito variável quando são medidos
diversos pontos da telha.
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embora tal ensaio não seja usualmente
empregado na caracterização das telhas onduladas, recomenda-se que sejam
confeccionados corpos de prova prismáticos (40 mm x 40 mm x 160 mm,
NBR 13279) com a mesma mistura das telhas e que também sejam vibrados no mesmo equipamento utilizado em sua fabricação. Durante 14 dias,
recomenda-se avaliar a velocidade do pulso ultrassônico (VPU), buscando-se
a obtenção de valores tais que possam servir como controle de qualidade.
ensaio não destrutivo por ultrassom:

Durabilidade - Após o tratamento aplicado às partículas de bambu, grande

parte dos seus extrativos é eliminada, o que permite teoricamente aumentar
a durabilidade do compósito com cimento Portland. Embora seja necessário
aplicarem-se ensaios para comprovar essa hipótese, realizou-se uma avaliação por microscopia eletrônica de varredura (MEV) de compósitos similares, após 10 anos em ambiente protegido (figura 7a) e após 21 anos de exposição às intempéries (figura 7b). Conforme se pode observar, as partículas
de bambu ainda se encontram em bom estado, mantendo, aparentemente,
sua integridade física denotando, portanto, a adequação de seu emprego em
compósitos cimentícios.
A

B

Figura 7. A) Compósito de argamassa de cimento Portland e areia
com partículas de bambu em ambiente protegido;
B) o mesmo compósito após 21 anos de exposição às intempéries
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Conclusões
1. Compósitos de argamassa de cimento Portland e areia, modificada pela
adição de partículas de bambu, apresentam características tais que os qualificam para a execução de obras sujeitas a pequenas solicitações, típicas de
algumas construções rurais, como é o caso de telhas onduladas.
2. Os ensaios aplicados aos compósitos permitiram detectar o efeito dos tratamentos aplicados às partículas de bambu, assim como avaliar a influência
do teor de partículas utilizadas nas misturas e do tipo de cimento utilizado
como matriz.
3. Considerando os resultados da caracterização físico-mecânica dos compósitos, interpretados estatisticamente, pode-se indicar o compósito para a
fabricação de telhas onduladas.

Referências
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – NBR 7217. Agregados – determinação da composição granulométrica. ABNT: Rio de Janeiro, 1987.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – NBR 5733. Cimento Portland de
alta resistência inicial. ABNT: Rio de Janeiro, 1990.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – NBR 11578. Cimento Portland
composto. ABNT: Rio de Janeiro, 1991.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – NBR 7222. Concreto e argamassa –
determinação da tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. ABNT:
Rio de Janeiro, 1994.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – NBR 7215. Resistência à compressão do cimento Portland. ABNT: Rio de Janeiro, 1996.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – NBR 13279. Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – determinação da resistência à tração na
flexão e à compressão. ABNT: Rio de Janeiro, 2001.
BERALDO, A.L.; CHEN, F.K.C.H.; AZZINI, A. Telhas onduladas bambu-cimento. In: III
ENECS – Encontro Nacional sobre edificações e comunidades sustentáveis. ANAIS. São
Carlos, 2003. Publicado em CD-Rom.
BERALDO, A.L. Compuestos de biomassa vegetal y cemento. In: Borrás V.A.; Savastano Jr, H.;
Arjona S.D.; Ramirez A.M. (Orgs.). Aprovechamiento de residuos agro-industriales como
fuente sostenible de materiales de construcción, p.301-326. Valencia: Universidad Politécnica, 2011.
GRAM, H; CUT, P. Directives pour le contrôle de qualité. St. Gallen: SKAT/BIT, Serie Pedagogique TFM/TVM, Outil 23, 1994.
472

PEREIRA, M.A. dos R.; BERALDO, A. L. Bambu de corpo e alma. Bauru: Canal 6 Editora, 2007.
PIMENTEL, L.L. Telhas onduladas à base de cimento Portland e resíduos de Pinus caribaea.
Dissertação de Mestrado. Campinas, FEAGRI – UNICAMP, 2000.
SAVASTANO JR, H.; AGOPYAN, V.; NOLASCO, A.M.; PIMENTEL, L.L. Plant fibre reinforced
cement components for roofing. Construction and Building Materials, v. 13, p.433-438,
1999.
SKAT– Centre de Coopération Suisse pour la Technologie et le Management. Manual Técnico:
Información Básica sobre Techos de Micro Concreto y Fibro Concreto, v. 10, p. 2-3, 1989.
SKAT– Centre de Coopération Suisse pour la Technologie et le Management. Document Normatif: Tuiles en mortier vibro, 1991. Site <www.apuama.org>. Acesso em 01 jul. 2015.

473

