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Resumo
Luna Tamayo, Patrícia; Ghavami, Khosrow. Estudo teórico
experimental das propriedades dinâmicas do bambu. Rio de Janiero,
2009. 93p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Engenharia Civil,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Os estudos realizados durante as últimas três décadas ao respeito do
bambu

têm

sido

direcionados

à

caracterização

física,

mecânica

e

microestrutural, das diferentes espécies, sob carga estática. A experiência
mostra que as casas e prédios construídos usando-se bambu como elemento
estrutural tiveram boa resistência aos abalos sísmicos. O presente trabalho
trata-se de uma das primeiras investigações experimentais feitas sobre o
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comportamento dinâmico do bambu. Foram estudadas as propriedades
dinâmicas de sistemas feitos com bambus das espécies Dendrocalamus
Giganteus e Phyllostachys Áurea. As propriedades dinâmicas investigadas
correspondem aos valores de amortecimento e freqüências naturais de
vibração para cada espécie, obtidas através de testes em vibração livre e de
testes modais. Com o propósito de estudar a influência do período de
armazenamento na resposta dinâmica do material, para os colmos da espécie
Phyllostachys Áurea foram consideradas cinco variáveis: colmos sem
tratamento cortados em março de 2008, sem tratamento cortados em maio de
2007, sem tratamento cortados em 2001, com tratamento ao fogo (maçarico)
cortados em março de 2008 e com tratamento ao fogo (maçarico) cortados em
maio de 2007. Alem disso, para as duas espécies foi determinada a variação
do coeficiente de amortecimento em função da concentração das fibras na
espessura do material.

Palavras-chave
Bambu, propriedades dinâmicas, amortecimento, freqüência natural.

Abstract
Luna Tamayo, Patrícia; Ghavami, Khosrow (Advisor). Theoretical and
experimental analysis of dynamic properties of bamboo. Rio de
Janiero, 2009. 93p. MSc. Dissertation - Departamento de Engenharia Civil,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
The studies carried on during the last three decades with respect to
bamboo have been directed to the physical, mechanic and microstructural
characterization of different species, under static load. The experience has shown
that the houses and buildings constructed using bamboo as structural element
have had good resistance to earthquakes. This work is one of the first researches
to know the bamboo dynamic behaviour. It was studied the dynamic properties of

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710933/CA

systems made of bamboo with the species Dendrocalamus Giganteus and
Phyllostachys Áurea. The researched dynamic properties correspond to values of
damping and natural frequencies of vibration for each specie, which were gotten
through free vibration and modal tests. With the intention to study the influence of
the storage period in the dynamic response of the material, for culms of
Phyllostachys Áurea specie, five variables were considered: culms without
treatment cut in March of 2008, without treatment cut in May of 2007, without
treatment cut in 2001, with treatment on fire (blowpipe) cut in March of 2008 and
with treatment on fire (blowpipe) cut in May of 2007. Furthermore, for the two
species was determinate the variation of damping in function of variation of the
quantity of fibers along the material thickness.

Keywords
Bamboo, dynamic properties, damping, natural frequency.
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