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Resumo 
A baixa durabilidade do colmo de bambu devido à biodegradação quando exposto às intempéries 
requer sua proteção principalmente com soluções químicas para que seja aumentada sua vida útil. 
No entanto, sua estrutura anatômica é um fator complicador, pois o bambu oferece maior resistência 
à penetração de soluções do que se observa com a madeira.  
A camada externa do colmo é protegida por uma epiderme, que age como se fosse uma barreira 
impermeável. Não existem caminhos radiais para penetração, como ocorre com os raios da madeira. 
Também em suas camadas internas, existe uma membrana (pergaminho) que protege o colmo. A 
principal via para penetração são os vasos do metaxilema dos feixes vasculares das extremidades do 
colmo. Eles se encontram distribuídos de forma irregular, alcançando de 8-10% da área total da 
parede do colmo. A orientação axial é distorcida na região dos nós. O acesso aos vasos é reduzido 
logo após o corte do colmo devido às reações de cicatrização que preenchem o lúmen. As células 
parenquimáticas, que envolvem os vasos, se constituem no principal componente do tecido e são 
conectadas por pequenas perfurações, podendo ser alcançadas apenas por difusão. Seu teor de 
amido é o principal alimento de insetos e fungos. A proteção das fibras também depende da difusão. 
A preservação com solução química é mais eficiente quando os colmos dispõem de umidade (recém 
cortados), pois os vasos funcionam como se fossem canais, tanto para tratamentos de transpiração 
radial ou de substituição de seiva. O tecido parenquimático e também as fibras de um colmo recém 
cortado podem ser tratados pelo método da difusão vertical (transpiração radial). Imersão rápida ou 
lenta é mais adequada para o tratamento de taliscas (ripas), pois as células parenquimáticas se 
encontram mais acessíveis à difusão. Tratamento dos colmos em água ou por fumaça são 
correlacionados naturalmente com as estruturas anatômicas do colmo, especialmente o parênquima. 
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Introdução 
 
A baixa durabilidade do bambu quando exposto por longo tempo às intempéries faz com que seja 
necessário efetuar-se sua preservação (Jayanetti & Follett, 1998; Liese & Kumar, 2003). Para a 
preservação do bambu, o preservativo deve ser introduzido na estrutura do colmo o mais 
profundamente e o mais uniformemente possível. O sucesso do procedimento é influenciado pelos 
seguintes fatores: tratabilidade do colmo de bambu, seu teor de umidade, tipo de preservativo 
utilizado e processo de tratamento aplicado.  

 
Fatores que influenciam a tratabilidade e preservação do bambu  
 
Fatores anatômicos: A tratabilidade dos tecidos do bambu é muito baixa, devido á sua anatomia 
particular, que torna o colmo consideravelmente mais resistente à penetração das soluções 



preservativas, do que no caso da madeira (Liese, 1993, 1998). A estrutura geral do colmo difere 
apenas ligeiramente entre as diferentes espécies de bambu. Para a penetração dos preservativos, a 
camada externa e a camada interna, assim como a seção transversal do topo, devem ser 
consideradas (Fig. 1). 
O colmo é coberto em suas camadas externa (casca) e interna (pergaminho) por agrupamento de 
células especiais. Na casca, observa-se o córtex, que consiste de um grupo de células densamente 
agrupadas, geralmente cutinizadas e com recobrimento de cera (Fig. 2). Essa camada age como se 
fosse um selo impermeável no colmo vivo, impedindo a perda de água, a exemplo do que ocorre 
com a casca das árvores. Consequentemente, essa barreira também inibe a absorção de líquidos e, 
desse modo, limita a eficiência de tratamentos simples, tais como a imersão. Os líquidos irão escoar 
facilmente (ou seja, dificilmente penetrarão) para fora dessa camada protetora de cera.  Raramente 
essa camada externa é raspada, o que poderia acelerar a secagem e promover melhor adesão de 
pinturas.  Nas camadas internas da maioria das espécies existe um tipo de pergaminho, consistindo 
de células parenquimáticas escleróticas com suberina adicional (Fig. 3). A raspagem das camadas 
internas foi sugerida visando aumentar a penetração, mas a estrutura anatômica e dificuldades 
operacionais podem limitar esse efeito. As camadas da casca e do pergaminho se mostram mais 
refratárias na secagem.  

 

 
(1)                                      (2)                                (3) 

Fig..1: Colmo de bambu; 2: Casca com estômatos e cera; 3:Camada interna (pergaminho). 
 
 
O tecido do colmo consiste de células parenquimáticas (~ 50%), de fibras, na forma de grupos, 
parcialmente separados (~40%) e de feixes vasculares, constituídos por dois vasos de metaxilema e 
por floema (Fig. 4). As principais vias para qualquer penetração são os vasos situados nas 
extremidades do colmo. Os vasos estão orientados basicamente na direção axial, em um internódio, 
sendo isolados uns dos outros pelo parênquima envolvente (Fig. 5), tornando-se interconectados 
somente na região nodal do diafragma. Os vasos são muito pequenos na camada externa da parede e 
tornam-se maiores e mais dispersos na região mediana e interna. Seus lumens alcançam apenas 5-
8% da seção transversal do colmo, enquanto que, para coníferas e folhosas esses valores são de 70% 
e 30%, respectivamente. O internódio não dispõe de vias para o transporte de soluções, a exemplo 
do que fazem as células dos raios nas madeiras. O movimento da solução preservativa na direção 
horizontal, a partir de um vaso tratado, para os tecidos envolventes (parênquima e fibras), é 
efetuado apenas por difusão sendo, desse modo, um processo extremamente lento. A distribuição 
posterior da solução ocorre através das paredes do parênquima e das células das fibras, estas com 
suas numerosas lamelas, mas também através das poucas pontuações simples, que conectam os 
canais.  
Os constituintes químicos das células do bambu: celulose (~50%), hemicelulose (~25%) e lignina 
(~25%) são similares aos das madeiras. No entanto, o bambu não produz substâncias tóxicas com a 



idade, como ocorre com o cerne de várias madeiras duráveis. Sua durabilidade natural contra a 
biodeterioração é geralmente muito baixa, apenas apresentando pequenas diferenças entre as 
diferentes espécies. O teor de sílica (0,5-4%) não exerce influência, nesse aspecto. O mais 
importante é a presença do amido, que é armazenado como fonte de energia nas células 
parenquimáticas (Fig. 6). Seu teor varia de 2-6%, até 10%, e é influenciado pela idade e altura do 
colmo, mas de forma mais importante, pela estação do ano. Colmos maduros, colhidos logo após a 
brotação dos novos colmos, apresentam um baixo teor de amido, sendo, portanto, naturalmente 
mais resistentes. 
Colmos florescidos também não contem mais amido (todo o suprimento existente foi destinado à 
formação dos grãos).  
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Fig. 4: Seção transversal do colmo com os feixes vasculares (dois vasos, floema, grupos de fibras) 
embebidos no parênquima. Fig. 5: Parte interna de um vaso no internódio com as perfurações em 
direção ao parênquima Fig. 6. Célula parenquimática com presença de grãos de amido. 
 
 
O teor de umidade apresenta uma influência decisiva na resistência biológica do colmo, na sua 
tratabilidade e, dessa forma, no efeito protetor obtido. Ele é determinado pela água presente no 
lúmen das células, especialmente nos vasos, e pela água de impregnação das paredes celulares. 
Quando toda a água líquida (livre) evapora, atinge-se o “ponto de saturação das fibras ao ar - PSF”, 
em torno de 20% (para as madeiras situa-se em torno de 30%). O teor de umidade de um colmo 
verde se situa de 60-140%. Ele varia entre as espécies e depende também da idade e da altura do 
colmo e da época do ano.  Colmos jovens apresentam umidade superior a 100%; nos mais maduros, 
esse valor situa-se entre 60-90%. Em um mesmo colmo, a parte inferior (base) apresenta teor de 
umidade mais elevado do que nas partes superiores (ponta), por nela existir maior percentagem de 
células parenquimáticas (funcionam como um depósito de água). Mais importante é a influência da 
época do ano. A umidade é muito menor na época seca do ano, do que nos períodos chuvosos, com 
diferenças de 50-100%, conforme mostrado para o clima temperado do Norte da Índia, Fig. 7, assim 
como para os trópicos úmidos da Malásia, Fig.8 (Liese & Grover, 1961; Latif & Liese, 2002). 
Colmos recém cortados, que tem água presente nos vasos, são necessários para a utilização do 
método de substituição de seiva. Também o método da difusão vertical (transpiração radial) requer 
o uso de colmos recém cortados. Durante o início da maturação, colmos e, melhor ainda, taliscas 
(ripas), são desejáveis para os tratamentos de imersão e de difusão com preservativos 
hidrossolúveis. Com posterior maturação, os tecidos do bambu se tornam quase refratários e a 



penetração dos preservativos dependerá principalmente das forças capilares. Para bambus secos ao 
ar, a penetração é favorecida pelo uso de pressão externa.   
 

 
 
Fig. 7 e 8: Influência da estação do ano  no teor de umidade do bambu Dendrocalamus strictus e de 
três espécies de bambus da Malásia.  
 
 
Modificações estruturais do colmo ocorrem durante a maturação e por meio de fatores externos.  
Durante os primeiros 3-4 anos, os colmos iniciam um processo de maturação (Liese & Weiner, 
1996; Murphy& Alvin, 1997). Isso modifica algumas estruturas e, consequentemente, as 
propriedades e aplicações do colmo. O colmo de um ano é “imaturo” e apresenta paredes das 
células das fibras muito finas, e também células parenquimáticas com baixo teor de lignina. As 
células não contem amido. Durante os anos seguintes, as fibras e também as células 
parenquimáticas apresentarão um espessamento das paredes, pela deposição de lamelas adicionais 
sofrendo subseqüente lignificação (Fig. 9). 
As células parenquimáticas são preenchidas com amido, fonte energética para a próxima brotação.  
O espessamento da parede das fibras pode continuar, até mesmo durante 10 anos. Também a 
degeneração natural de colmos mais velhos influi na eficiência do tratamento preservativo, devido 
ao bloqueio parcial dos vasos condutores de água, o que inibe a tratabilidade do colmo.  
 
 

 
 
Fig. 9: Fibras de colmos de Phyllostachys viridiglaucescens com idades de 1 e 12 anos. 



Danos causados ao colmo vivo, por insetos ou por ação mecânica, produzem reações defensivas que 
visam proteger o sistema condutor de água contra o bloqueio pelo ar. As mesmas reações são 
ativadas durante a colheita do colmo, que considera essa ação como uma ameaça à segurança do 
sistema de condução de água. Os vasos serão preenchidos por uma secreção desenvolvida no 
parênquima envolvente, e encaminhada por meio das perfurações das paredes (Figs. 4, 10, 11). 
Também protuberâncias na forma de balões, denominadas de tiloses, contribuem para bloquear o 
lúmen dos vasos (Fig. 12), (Weiner & Liese, 1996). A penetração axial será então 
consideravelmente inibida. Especialmente no método de substituição de seiva, as extremidades 
recém abertas irão assegurar o acesso aos vasos preenchidos com água.   
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Fig. 10, 11: Secreção produzida no parênquima é depositada no vaso de Phyllostachys 
viriglaucescens. Fig. 12: Tiloses bloqueando vasos de Phyllostachys viridiglaucescens. 
 
 
Biodegradação por insetos e fungos  
 
Construções em bambu podem ser atacadas por insetos e fungos. O mais comum é o ataque de uma 
broca (Caruncho - Dinoderus minutus) em bambus armazenados e manufaturados, transformando os 
colmos em uma espécie de farinha amarelada (Fig. 13). O ataque de larvas depende da presença de 
amido e de carboidratos solúveis presentes nas células parenquimáticas, principalmente nas partes 
internas do colmo, enquanto que a parte externa mais fibrosa do colmo pode ser danificada 
mecanicamente por meio de roedores. Em bambus de paredes espessas, como os Guaduas, a larva 
irá destruir a parte interna, mais rica em amido, e sairá sem causar muito dano estrutural, pois a 
resistência mecânica do colmo é garantida pelo espesso tecido externo.  
 
Fungos podem causar descoloração e apodrecimento. Suas necessidades vitais são teor de umidade 
suficiente e oxigênio para respiração, de modo que a imersão dos colmos em água e especialmente a 
secagem ao ar, com teor de umidade abaixo de 20%, permite que o bambu seja “protegido” do 
ataque de fungos. Os fungos manchadores encontram-se confinados na superfície e se alimentam de 
impurezas. Eles não conseguem penetrar e degradar o bambu, mas podem causar imperfeições 
superficiais.  O fungo manchador azul pode penetrar no colmo com suas hifas pigmentadas e 
utilizar-se do amido presente no parênquima. Eles não apresentam enzimas para degradar as paredes 
celulares e, desse modo, não degradam os tecidos do bambu. O verdadeiro fungo destruidor 
desenvolve-se no lúmen das células e suas enzimas degradam apenas a celulose e a hemicelulose, 



sem afetar a lignina (podridão parda), ou, então, todos indistintamente (podridão branca) (Fig.14). O 
bambu é destruído principalmente pelo fungo manchador branco, por exemplo, Schizophyllum 
commune, deixando ao final de sua ação apenas uma massa fibrosa. Antes que se observem 
mudanças na coloração ou na massa dos colmos, como efeito do ataque de fungos, as propriedades 
mecânicas se mostram muito reduzidas. Degradações leves são geralmente sobrepujadas. Menos 
comum é o fungo de podridão mole que se desenvolve no interior das paredes celulares e degrada 
seus carboidratos. Esses fungos são tolerantes à falta de oxigênio e à umidade elevada, podendo 
resistir a elevadas concentrações de vários preservativos químicos. Colmos em contato com o solo 
são geralmente atacados por esse grupo de fungos.  
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Fig. 13: Degradação do colmo por brocas. Fig. 14: Hifa de fungo deteriorando células  
parenquimáticas e fibras. 
 
 
Influências em tratamentos não químicos 
 
Os métodos de tratamento não químicos aplicados ao bambu, também denominados de tradicionais, 
são largamente utilizados também na América Latina (Moran, 2002). Embora produzam um efeito 
limitado, tais métodos devem ser utilizados o máximo possível para evitar a manipulação de 
preservativos tóxicos em áreas rurais.   
A seleção do colmo influencia consideravelmente o teor de amido e, desse modo, na resistência à 
biodeterioração. Os colmos devem ser colhidos “maduros”, reconhecíveis por fatores externos 
(sujeira e presença de liquens), e cortados na época do ano em que o teor de amido seja o mais 
baixo.  Acredita-se que exista uma fase da Lua que seja mais favorável para o corte dos colmos 
(fase minguante, conforme se acredita), assim como, que sejam utilizados horários mais adequados 
(à noite ou de madrugada). 
Obs: não existe uma evidência científica para tais crendices. 
A cura na touceira (Avinagrado, na Colômbia) é efetuada cortando-se os colmos na base e 
deixando-os apoiados em pedras ou em colmos vizinhos (Fig.15). Como continuam a transpiração 
pelas folhas e a respiração pelo parênquima, o teor de umidade e o amido são reduzidos, 
diminuindo, então, a chance de o colmo sofrer o ataque do caruncho. 



A imersão em água dos colmos, prática largamente difundida, é de fácil execução e aumenta a 
resistência contra brocas e contra o fungo manchador azul.   Para períodos curtos, os colmos são 
conservados frescos, facilitando o posterior rachamento ou para aplicar o método da substituição de 
seiva; para períodos maiores, o amido é degradado e aumenta a permeabilidade devido à 
desintegração das perfurações das membranas pela ação de bactérias.  
O tratamento por fumaça foi desenvolvido no Japão como um método para aumentar a 
estabilidade dimensional do bambu. A carbonização superficial forma uma camada protetora 
escurecida na superfície pela adesão de fuligem e de outros componentes químicos da pirólise 
(Nomura, 2002). Posteriormente, o sistema foi desenvolvido especialmente na Colômbia em uma 
escala comercial, visando eliminar o uso de preservativos químicos para construções de grande 
porte em bambu (Villegas, 2000). Um magnífico exemplo foi o Pavilhão ZERI, presente na EXPO 
2000 em Hannover – Alemanha, no qual foram utilizados 3.500 colmos de Guadua tratados com a 
fumaça. As amostras mostram células de parênquima colapsadas, mas parcialmente preenchidas 
com amido, de modo que a biodeterioração ainda não pode ser descartada (Figs.16, 17). 
O tratamento por calor conforme aplicado em madeiras também foi testado para o bambu 
(Leithoff & Peek, 2001). Taliscas (lascas) de bambu colocadas em um banho de óleo a 210 °C 
tiveram aumento de durabilidade contra a ação de fungos, mas se observou também mudanças 
estruturais e perda de propriedades mecânicas.  
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Fig. 15: Cura na touceira, Bambusa blumeana, Filipinas. 
Fig. 16, 17: Efeitos estruturais em Guadua angustifolia tratado com fumaça. 
 
 
Influências no tratamento químico 
Dois principais tipos de preservativos podem ser utilizados em tratamentos químicos do bambu. A 
escolha entre ambos depende da forma em que se encontra o bambu (colmos ou taliscas), do teor de 
umidade, do uso pretendido e dos equipamentos/materiais disponíveis. 
Todos os preservativos são tóxicos tanto ao homem como aos animais, de modo que cuidados 
especiais devem ser tomados durante e após o tratamento, principalmente em áreas rurais.  
Os mais utilizados são os preservativos hidrossolúveis, especialmente aqueles sem a fixação de sal, 
pois eles podem se difundir em colmos verdes ou recém cortados, penetrando de forma completa no 
tecido envolvente. Compostos à base de boro são os mais comuns para a proteção de colmos e de 
produtos de bambu. Seu uso é restrito apenas às áreas cobertas (bambu não exposto às intempéries), 
devido ao risco da lixiviação.  



Os fixadores se ligam quimicamente com o tecido do bambu o que permite o seu uso em áreas 
externas. No entanto, embora esse produto apresente excelentes propriedades, o uso de sais à base 
de CCA (cromo, cobre e arsênico) encontra-se proibido em vários países devido aos seus efeitos 
nocivos aos mamíferos.  Um dos motivos se deve à difusão limitada do produto, que tende a 
permanecer na superfície do material tratado.  
Os preservativos oleossolúveis, tais como o creosoto, requerem que o bambu esteja seco ao ar, sem 
a existência de porções de água no interior das células. Eles devem ser aplicados apenas em 
processos sob pressão para que alcancem a penetração suficiente e apresentem uma distribuição 
interna. No tratamento de colmos de bambu, o creosoto pode facilmente escorrer da casca, causando 
dano ambiental.  
Diversos métodos de tratamento podem ser aplicados na preservação do bambu. Sua escolha 
depende principalmente do teor de umidade, além de outros fatores mencionados anteriormente. O 
“tratamento dos topos” é comumente aplicado na base de colmos recém cortados, que apresentem 
ramos/folhas (disposição!) ou não. O colmo é mantido imerso em um reservatório por vários dias, 
ocorrendo o tratamento por meio da capilaridade e da difusão (Fig. 18). Esse processo simples não 
necessita de muita habilidade do operador e pode fornecer material adequado para uso em suportes 
de árvores e de vinhedos.  
A “imersão rápida” durante cerca de 30 s em uma solução com grande concentração de boro tem 
sido aplicada com sucesso no tratamento de taliscas e esteiras de bambu. Um tempo suficiente de 
armazenamento sob uma cobertura é necessário para que ocorra uma adequada penetração. (Fig. 
19). No método da imersão, colmos recém cortados são submergidos em uma solução à base de 
boro durante 7-10 dias. Para que o boro penetre facilmente, perfurações devem ser feitas nos lados 
opostos do colmo em cada internódio e/ou na parte sólida do nó, com o auxílio de uma barra longa, 
visando proteger os tecidos das camadas internas (Fig. 20). 
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Fig. 18: Tratamento de imersão rápida, Tailândia. Fig. 19: Tratamento de imersão, Indonésia. 
Fig. 20. Perfuração dos nós para facilitar a penetração da solução. 
 
 
 
Para o processo de “Transpiração radial” colmos recém cortados são colocados verticalmente em 
um reservatório tendo todos os nós rompidos, exceto o inferior. O preservativo à base de boro é 
colocado na parte superior, sendo completado o nível à medida que o colmo absorve a solução, por 



meio da difusão (EBF, 2003), (Fig. 21). A capacidade de difusão é influenciada pela estrutura das 
camadas internas da parede (Figs. 3). 

 
 
 

 
 
 
Fig. 21.: Método da transpiração radial, para difusão interna, EBF, Bali. 
 
 
Uma atenção especial deve ser dada ao método da substituição de seiva, tal como o Método de 
Boucherie Modificado. O preservativo é empurrado em direção à extremidade do colmo recém 
cortado, onde após poucos minutos a líquido começa a gotejar na extremidade oposta. Colmos de 9 
m de comprimento podem ser tratados de 30-50 min com pressão de 1,0-1,3 bar (Figs. 22 e 23). 
Esse é um método confiável e amigável ambientalmente, principalmente porque o preservativo fica 
contido apenas na parte interna do colmo (Liese et al., 2002). 
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Fig. 22. Substituição de seiva em bambus recém cortados, Bamboo Village, Hawai. 
Fig. 23. Solução gotejando na extremidade do colmo. 



Os métodos sob pressão proporcionam a melhor proteção, mas requerem o uso de instalações 
técnicas custosas e uma preparação especial dos colmos; paredes finas devem ser perfuradas nos 
internódios para evitar o surgimento de rachaduras e colapso. O vazamento de preservativos é muito 
comum. 
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