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1. RESUMO 
A sustentabilidade é alvo de frequentes debates mundiais, assim, a engenharia 

tem a necessidade de buscar materiais sustentáveis, com baixo teor de carbono e 
que consumam pouca água. Com essa nova percepção, muitos pesquisadores 
sugerem o uso do bambu como alternativa em algumas construções.  

Por possuir boa resistência à tração e compressão, sendo importantes 
propriedades mecânicas, o bambu será estudado, através de palitos, para a 
comparação de análises feitas na literatura com ensaios de tração para comprovar 
a sua aplicabilidade em várias áreas da engenharia. 

2. INTRODUÇÃO 
O pensamento sustentável aliado à economia tem feito com que a utilização de 

materiais não convencionais na engenharia se torne cada vez maior. Entre eles, o 
bambu passa a ser estudado para a comprovação de sua eficácia diante dos outros 
materiais. A resistência à tração de bambu é alta. Isto torna a sua utilização como 
um material de engenharia muito atraente. Em comparação com o aço, o bambu 
precisa de 50 vezes menos energia para produzir 1 milhão de material (K. Ghavami, 
1996). 

De forma a comprovar a eficácia do bambu em obras da engenharia em uma 
menor escala, foram realizados ensaios de tração com diferentes palitos de bambu. 

3. OBJETIVOS 
 O presente projeto apresentará por meio do ensaio de tração as propriedades 

mecânicas, como Módulo de Elasticidade e Limite de Resistência de diferentes tipos 
de palitos de bambu que terão seus dados posteriormente comparados com os 
fornecidos na literatura, dessa forma, mostrando a empregabilidade do material na 
engenharia de forma sustentável e econômica.  

4. METODOLOGIA 
A determinação das propriedades mecânicas foi realizada a partir de Ensaios de 

Tração em dois tipos de palitos de bambu, um com diâmetro médio de 4,14 mm e 
comprimento de 30 cm (Palitos A) e outro com diâmetro médio de 3,88 mm e 
comprimento de 28 cm (Palitos B). 



 Após o ensaio com cinco palitos de cada tipo, os resultados foram tabulados e 
com o auxílio do Software Excel® foi possível calcular o Módulo de Elasticidade, 
Limite de Resistência e desvio padrão. 

5. DESENVOLVIMENTO 
 O estudo de palitos de bambu foi realizado a partir de dois tipos (Palitos A e 

Palitos B) que foram ensaiados sob tração à temperatura ambiente (23ºC) utilizando 
uma Máquina Universal de Ensaios com seu respectivo extensômetro, (marca 
EMIC®, modelo DL 10000/PC200). 

No ensaio de tração, cada corpo de prova (palito de bambu) foi submetido a um 
esforço tendendo a alongá-lo até à ruptura. O corpo de prova foi fixado na máquina 
de ensaios, que aplica esforços crescentes na sua direção axial, medindo as 
deformações correspondentes. Os esforços foram mensurados na própria máquina. 

 Como não existem normas técnicas para ensaio desse tipo de material foram 
realizados ensaios de tração com as seguintes características: velocidade de 
10mm/min e célula de carga de 50000 N. 

Todos os dados obtidos a partir dos ensaios de tração foram registrados, sendo 
que todos os passos realizados seguiram o mesmo padrão de ensaio, isso para que 
os resultados finais não sofressem distorções no estudo de cada palito e fabricante. 

 Os dados foram posteriormente transportados para o software Excel®, para a 
determinação de Limite de Resistência e Módulo de Elasticidade. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 As propriedades mecânicas obtidas a partir do ensaio estão listadas na tabela 

1 para os palitos de tipo A: 
Tabela 1. Propriedades Mecânicas Palitos tipo A. 

TIPO A Diâmetro (mm) Limite de Resistência (MPa) Módulo de Elasticidade (GPa) 
1 4,4038 161,7 18,7 
2 4,1727 125,0 23,7 
3 4,1002 226,3 30,7 
4 4,0290 173,2 21,6 
5 3,9758 142,7 12,3 

MÉDIA  4,1363 165,8 21,4 
DESVIO 0,1669 38,5 6,7 

Fonte: Próprio autor. 
 

As propriedades mecânicas para os palitos de tipo B estão listadas na tabela 2. 
 



Tabela 2. Propriedades Mecânicas Palitos tipo B. 
TIPO B Diâmetro (mm) Limite de Resistência (MPa) Módulo de Elasticidade (GPa) 

1 3,8058 234,8 30,8 
2 4,0522 158,3 24,3 
3 3,7441 189,0 20,0 
4 3,7401 194,2 25,5 
5 4,0605 228,7 26,6 

MÉDIA  3,8805 201,0 25,4 
DESVIO 0,1626 31,3 3,9 

Fonte: Próprio autor. 

Analisaram-se os dados obtidos e verificou-se que os tipos de palitos 
ensaiados possivelmente pertencem à mesma espécie de Bambu. Isso é explicado 
quando são calculadas as médias e os desvio padrão para o Módulo de 
Elasticidade, sendo a média 23,3 GPa e o desvio padrão 5,3 GPa, assim sendo, 
pode-se afirmar que pelo o desvio ser pequeno os dados do ensaio de tração são 
confiáveis, o que não ocorre com a média do Limite de Resistência 183,4 MPa e 
com desvio padrão 37,9 MPa. 

A tabela 3 construída com dados obtidos a partir do artigo “Propriedades 
físicas e mecânicas do combo inteiro do Bambu da espécie Guadua angustifolia” de 
K.Ghavami, apresenta o Limite de Resistência e Módulo de Elasticidade.  

Tabela 3. Propriedades Mecânicas obtidas na Literatura  
 Limite de Resistência (MPa) Módulo de Elasticidade (GPa) 

MÉDIA 87,0 14,6 
VARIAÇÃO 64,3 – 116,0 8,0 – 18,4 

Fonte: Adaptado de Ghavami (2016). 
Ao fazer uma análise comparativa dos dados da tabela 3 e os resultados do 

ensaio realizado, chega-se à conclusão que os tipos de palitos comparados não 
pertencem à mesma família dos bambus da espécie Guadua angustifolia, pois 
ocorreu uma grande variação do Limite de Resistência e do Módulo de Elasticidade. 
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