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1. Introdução 

A maioria das espécies de bambu apresenta baixa durabilidade natural ao ataque de 
organismos xilófagos. Devido à presença do amido nas células parenquimáticas o bambu 
é alvo do ataque do caruncho ou broca-do-bambu (Dinoderus minutus). Além disso, 
quando exposto às intempéries e quando em permanente contato com a umidade do solo, 
o bambu torna-se alvo do ataque de fungos. Desse modo, independentemente da espécie 
de bambu utilizada, o primeiro cuidado a ser tomado chama-se “proteção por projeto”. 
Ou seja, deve-se conceber a utilização do bambu em um ambiente em que ele se encontre 
naturalmente protegido do ataque de organismos xilófagos, evitando-se, ao menos, sua 
exposição às intempéries. De uma forma bem simples trata-se de afirmar que toda boa 
construção com bambu (e também com a madeira) necessita “de um bom chapéu e de 
uma boa bota”.  

No meio rural, acredita-se que a fase da Lua, por ocasião da colheita, influi na 
durabilidade natural dos colmos, principalmente quanto à resistência ao ataque do 
caruncho. De acordo com essa crença, a época da fase da Lua minguante é a mais indicada 
para se efetuar a colheita dos colmos de bambu. Porém, com relação ao ataque do 
caruncho, trabalhos de pesquisa concluíram que a escolha do corte do colmo de acordo 
com as fases da Lua não evita o ataque do caruncho. 

Além disso, seria altamente improvável que, durante a fase da Lua minguante, o amido 
presente nas células parenquimáticas fosse deslocado para os rizomas, deles retornando 
ao local de origem logo após a mudança da fase da Lua. Por outro lado, sabe-se que a Lua 
exerce influência gravitacional sobre a Terra o que poderia explicar a presença de um 
menor teor de seiva nas plantas nessa fase específica, diminuindo, dessa forma, o risco de 
ataque dos colmos por alguns tipos de organismos xilófagos. Além disso, em alguns 
países andinos se recomenda que o corte dos colmos seja feito “nas horas mais escuras da 
madrugada”, pois na ausência de luz a fotossíntese é interrompida, favorecendo o bambu 
em termos de durabilidade. Embora tenha um respaldo científico, essa proposta porém 
não apresenta nenhum fundamento lógico, tendo em vista a dificuldade que se encontra 
em coletar colmos de grandes dimensões (e com grossos espinhos, como é o caso do 
bambu Guadua) principalmente em áreas de difícil acesso, como seria o caso da 
Cordilheira dos Andes. 

Embora não seja um procedimento usual quando se pensa na utilização do bambu em 
larga escala, o mais lógico seria cortar cuidadosamente os colmos poucas semanas após 
o início das brotações anuais. Nesse caso, os colmos adultos estariam com baixo teor de 
amido o qual foi destinado, basicamente, à nutrição dos colmos jovens. No entanto, é 
grande o risco de que, ao cortar os colmos adultos, também sejam danificados os brotos. 



2. Fatores que influenciam na eficiência do tratamento do bambu 
 

Com a aprovação das normas técnicas sobre estruturas de bambu, espera-se que também 
sejam ditados procedimentos específicos a respeito do tratamento preservativo a serem 
aplicados aos colmos e às taliscas. De uma forma geral, são grandes as dificuldades 
quando se busca comparar diferentes tratamentos aplicados ao bambu, pois são vários os 
fatores que interferem na eficiência do tratamento e na resistência aos ataques.  

- Espécie de bambu: da mesma forma que existe uma grande variabilidade na durabilidade 
natural da madeira, espécies de bambus que contenham menor teor de amido são 
naturalmente mais resistentes aos ataques de organismos xilófagos do que aqueles com 
maior teor de amido. 

- Época do corte: a maior concentração de amido para os dois grupos de bambus ocorre 
em épocas distintas: os bambus paquimorfos (de clima tropical) apresentam teor de amido 
mais elevado no início do verão, enquanto que para os bambus leptmorfos (de clima 
temperado) o teor de amido é mais elevado no final do inverno.  

- Teor de umidade: bambus verdes são mais susceptíveis ao ataque de fungos, enquanto 
que os bambus mais secos são alvo do ataque do caruncho. Dessa forma, o tempo 
decorrido entre o corte do colmo e o seu tratamento também interfere na eficiência; caso 
existam bolhas de ar nos vasos do bambu, alguns tratamentos podem ser prejudicados. 

- Idade do colmo: colmos muito jovens, ou que estejam no final do ciclo de vida não 
sintetizam o amido, motivo pelo qual não costumam ser atacados por organismos 
xilófagos.  

- Posição da amostra no colmo: existe uma tendência de que amostras coletadas da região 
basal do colmo sejam mais facilmente atacadas do que aquelas coletadas na região apical 
(maior porcentual de fibras). 

- Geometria da amostra: quanto mais exposta forem as camadas internas, mais atacável 
será o bambu. Dessa forma, o colmo tende a ser mais durável do que a talisca de bambu, 
pois dispõe de uma camada protetora (casca). 

- Orientação da amostra: o ataque do caruncho é mais efetivo no período vespertino, de 
modo que se a talisca ficar com a casca voltada para cima, aumenta a chance de sofrer o 
ataque do caruncho na parte inferior. 

- Preservativo: a concentração do produto preservativo a ser adotado, a sua natureza 
(oleoso ou hidrossolúvel), a duração do tratamento, e a posterior cura interferem na 
eficiência obtida. 

- Método: a duração do tratamento e o método empregado (imersão, pressão etc.) também 
interferem na absorção da solução preservativa pelos tecidos do bambu. 



- Site: a posterior avaliação do desempenho de um determinado tratamento também deve 
estar associado ao tipo de exposição que sofrerá o material. Sabe-se que o boro é lixiviável 
e, dessa forma, bambu tratado com soluções à base de boro torna-se vulnerável quando 
exposto às intempéries. 

- Tipo de solo: a permeabilidade do solo também interfere na eficiência do tratamento 
aplicado ao bambu. Solos arenosos são muito permeáveis, dificultando a ação de fungos, 
contrariamente ao que ocorre com os solos argilosos. 

No entanto, na prática comum o bambu é colocado diretamente em contato com o solo, o 
que faz com que sua durabilidade seja muito reduzida (Figuras 1a e 1b).  

 

Figura 1 – (a) Mourão de bambu; (b) Coluna de bambu atacada por cupins. 

3. Tratamentos aplicados ao bambu 

Por seu potencial econômico, vários procedimentos podem ser adotados visando 
prolongar a vida útil do bambu, dividindo-se os distintos tratamentos em naturais e 
químicos. 

3.1 Naturais 

Esse é o procedimento mais simples de ser efetuado. Os colmos maduros geralmente são 
mais resistentes aos ataques de fungos e de insetos, além de apresentarem melhor 
desempenho mecânico, até certa idade, quando então começam a degradar-se 
naturalmente. O maior problema refere-se ao desconhecimento da idade dos colmos, visto 
que raramente se efetua um tipo de marcação anual nos colmos, a exemplo do que é 
efetuado na China. 
 



A maturação dos colmos, ou a idade mais adequada por ocasião de se efetuar a sua 
colheita, é um importante fator biológico que deve ser levado em consideração, 
principalmente quando da utilização do bambu como um material estrutural para colunas, 
vigas, tesouras, pontaletes e andaimes. Devem ser utilizados apenas colmos maduros e 
que estejam completamente lignificados. A idade mais adequada para efetuar a colheita 
dos colmos depende de seu ciclo vegetativo, o qual pode ser curto (em torno de 7 anos) 
ou longo (em torno de 14 anos). Para as espécies de ciclo curto, tais como, o bambu 
comum (Bambusa vulgaris), o bambu fino (B. tuldoides) e o bambu imperial (B. 
vulgaris var. vittata), os colmos devem ser colhidos quando apresentarem idade superior 
a 3 anos. Para as espécies de ciclo longo, tais como, o bambu gigante (Dendrocalamus 
asper) e guadua (Guadua angustifolia), a idade mais indicada para o corte seria em torno 
de 6 anos. 
 
3.1.1 Cura no bambuzal 

Os colmos de bambu devem ser cortados e deixados a secar na própria touceira, 
geralmente apoiando-se a base inferior do colmo em uma pedra ou em outros colmos da 
mesma touceira. Quando as folhas secarem e caírem, após cerca de 20 dias, o colmo 
poderá ser utilizado. Nessa técnica, denominada de “avinagrado” na Colômbia, ocorre a 
degradação (fermentação) do amido e da seiva presentes no colmo, reconhecida pelo odor 
azedo, geralmente aumentando a durabilidade do colmo, que se torna não palatável aos 
insetos. Porém, os resultados desse tipo de tratamento não são tão eficientes quando os 
colmos ficarem posteriormente em contato com o solo. Além disso, em uma área pública, 
o maior risco é o de, quando os colmos estiverem secos, sejam retirados por terceiros. 

3.1.2 Tratamento por imersão 

Os colmos podem ser imersos em água (parada ou corrente). Em alguns casos os colmos 
devem ser recém cortados; em outros, pode-se utilizar colmos que já estejam secos ao ar. 
Logo após a colheita, os colmos de bambu devem ser submersos em água corrente 
(riachos) ou estagnada (lagoa, piscina etc.), visando-se reduzir ou eliminar o teor de 
amido existente nos colmos, por meio da fermentação biológica anaeróbica (ausência de 
ar). A duração do tratamento pode variar de 4 a 7 semanas. Com a redução ou a eliminação 
do amido, provocado pela fermentação, procura-se minimizar ou evitar o ataque do 
caruncho. Os colmos de bambu são relativamente leves e tendem a flutuar quando são 
colocados na água. Desse modo, os colmos devem ser amarrados em feixes, nos quais se 
prende um peso para forçar sua submersão. De acordo com Sulthoni (1987), a imersão do 
bambu em água estagnada é um tratamento mais eficiente do que deixá-lo em água 
corrente. A explicação para tal fato é que a degradação enzimática do amido é mais 
intensa do que sua extração, realizada pela ação da água corrente. Cabe ressaltar, no 
entanto, que alguns cuidados devem ser tomados nesse processo. Um longo tempo de 
permanência em água estagnada tende a provocar manchas nos colmos, além de ocorrer 
o risco do desenvolvimento de larvas de insetos, sobretudo pernilongos. Além disso, o 
odor resultante da degradação biológica é também desagradável, devendo os colmos, ao 
final do processo, serem limpos em água corrente. 
Observação 1: Quando o tratamento é feito por aspersão, o método apresenta pouca 
eficiência (ou até mesmo nenhuma), já que a absorção do produto é feita apenas pelas 
extremidades do colmo ou por eventuais rachaduras existentes nas paredes do colmo. A 



casca do bambu é impermeável, motivo pelo qual a solução química tenderá apenas a 
escorrer, sem penetrar na parede do colmo. 
Observação 2: Outra alternativa adotada frequentemente pelos bambuzeiros para prevenir 
ou combater o ataque do caruncho consiste na perfuração dos internódios, com a posterior 
injeção neles de uma solução química (Figura 2). No entanto, com exceção da região do 
diafragma, as paredes internas do colmo também são impermeáveis, sendo tal tipo de 
tratamento de limitada eficiência como prevenção, servindo, no entanto, para combater 
uma eventual infestação. 
 

 
 
Figura 2 – Orifício para injeção de solução preservativa no colmo de bambu. 
 

3.1.3 Tratamento pelo fogo 

Consiste em submeter os colmos recém cortados ao aquecimento em fogo direto, visando 
eliminar a seiva, por exsudação. Com o aquecimento procura-se alterar (degradar) 
quimicamente o amido tornando-o menos atraente ao caruncho. Esse tratamento é muito 
utilizado para colmos de bambu pertencentes ao gênero Phyllostachys, tais como, o P. 
aurea (cana-da-india) e o P. edulis (mosô). Durante o tratamento ao fogo ocorre o 
derretimento de um tipo de cera natural presente na casca do bambu, e a fricção constante 
dos colmos por um tecido seco, ou impregnado com óleo diesel, provoca o surgimento de 
uma coloração parda brilhante, realçada quando o aquecimento é mais intenso na região 
dos nós, característica extremamente desejável em móveis, bengalas e varas-de-pescar. 
No entanto, espécies de bambu do tipo entouceirante, tais como, o bambu gigante e o 
bambu imperial, não adquirem tal coloração e nem tal brilho característico obtido nos 
bambus alastrantes. Para o bambu guadua, pode-se obter uma qualidade de superfície 
intermediária entre os dois grupos, impregnando-se posteriormente os colmos com cera 
artificial incolor. 

3.1.4 Tratamento pela fumaça 

Os colmos, logo após o corte, são submetidos à ação direta da fumaça, a qual os torna 
enegrecidos. Trata-se de um processo semelhante ao da defumação de alimentos. Devido 
à ação combinada do calor e da fumaça, provavelmente se formem produtos tóxicos na 
superfície externa dos colmos, além da degradação sofrida pelo amido pela ação do calor, 



culminando por tornar os colmos menos atraentes ao caruncho. No Japão, o tratamento 
com fumaça é realizado durante 20 min, com temperatura variando de 120 a 150 °C. O 
principal inconveniente observado nesse tipo de tratamento é a grande ocorrência de 
rachaduras nos colmos, devido à expansão do ar neles contido, quando se tenta acelerar 
o processo. 
Uma variante desse método pode ser aplicada quando da produção de carvão vegetal de 
madeira ou de bambu (Figura 3). O diafragma do colmo é perfurado com uma barra 
metálica e utiliza-se o colmo como se fosse uma chaminé – a passagem da fumaça através 
do colmo propicia o depósito de substâncias tóxicas (ácido pirolenhoso) nas camadas 
internas e mais vulneráveis do colmo. O processo pode ser bem rápido, possibilitando a 
troca dos colmos, os quais, após o tratamento, devem ainda passar por uma etapa de 
armazenamento até que sequem ao ar. 
 

 
 
Figura 3 – Tratamento do colmo de bambu durante a produção de carvão. 
 
 
 
3.2 Tratamentos químicos 

Os métodos químicos para o tratamento dos colmos de bambu são mais eficientes do que 
os métodos tradicionais. O tratamento químico, quando bem conduzido, protege os 
colmos contra o ataque do caruncho, além de aumentar a durabilidade do colmo quando 
é colocado em contato com o solo. 
Os produtos químicos preservantes, quando utilizados em concentrações adequadas, 
devem ser tóxicos aos organismos xilófagos, sem que, no entanto, sejam tóxicos ao 
homem e aos animais. Durante o tratamento químico, tais produtos devem penetrar 
profundamente no material a ser tratado, não devendo evaporar e nem serem eliminados 
pelas águas pluviais ou devido à ação da umidade do solo. Além disso, devem manter 
uma boa relação custo/benefício. 
Os produtos químicos utilizados na preservação da madeira ou de colmos de bambu 
podem ser classificados em oleosos, oleossolúveis e hidrossolúveis. 



3.2.1 Produtos oleosos 

O creosoto é o produto oleoso mais utilizado no tratamento preservativo da madeira. Esse 
produto pode ser de origem vegetal ou mineral. O creosoto mineral, obtido a partir da 
destilação da hulha (carvão mineral), é mais eficiente no tratamento da madeira, 
principalmente contra o ataque de insetos. Por sua vez, o creosoto vegetal é um 
subproduto da carbonização da madeira, sendo obtido a partir da destilação do alcatrão. 
O método de tratamento mais utilizado, à base de produtos oleosos, é o banho quente – 
frio. Trata-se de um método bem eficiente contra o ataque do caruncho e de 
microorganismos presentes no solo. É um tratamento indicado para peças que virão a 
desempenhar funções estruturais, tais como, esteios, pilares, moirões. Nesse tipo de 
tratamento os colmos deverão estar secos. No tratamento requer-se os seguintes materiais: 
- quatro tambores metálicos (200 L); 
- termômetro;  
– produto preservativo (creosoto). 
 
Para o tratamento a quente (90 °C), três tambores metálicos podem ser cortados ao meio 
longitudinalmente e soldados, de maneira a se obter um tipo de cocho, no qual se efetua 
o aquecimento na região inferior. O banho quente tem duração de 2 a 3 h, utilizando-se 
cerca de 60 L de creosoto para tratar 100 peças com comprimento de 2,50 m de diâmetro 
de 12 cm. Isso corresponde a cerca de 21 L de creosoto por volume aparente de bambu, 
em metros cúbicos (ou seja, considera-se o bambu como se fosse maciço). Tal razão 
depende da geometria do colmo e, sobretudo, da espessura da parede do mesmo. 
Após o tratamento a quente deve-se proceder imediatamente ao tratamento a frio (mesmo 
produto, porém em temperatura ambiente), o qual poderá ser feito em um tambor disposto 
na posição vertical. O tempo de tratamento será de, aproximadamente, 4 h. Após o banho 
frio, as peças devem permanecer armazenadas durante alguns dias, para que escorra o 
excesso de solução preservativa, após o qual estarão aptas para serem utilizadas. 
 
 
3.2.2 Produtos oleossolúveis 

O pentaclorofenol (pó-da-China), de uso banido em vários países, é o produto 
oleossolúvel mais comum para o tratamento de madeiras, podendo também ser utilizado 
no tratamento de colmos de bambu contra o ataque de organismos xilófagos. A 
concentração de pentaclorofenol é de 5% em massa. Por não alterar a coloração dos 
colmos pode-se utilizar o óleo diesel como solvente; o óleo queimado também pode ser 
outra opção. Existem diferentes formulações comerciais à base de pentaclorofenol 
preparadas com solventes e aditivos. Os solventes podem ser: óleo diesel, querosene ou 
aguarrás. Como aditivos pode-se empregar inseticidas, como é o acaso do Pentox. 
O tratamento com produtos oleossolúveis requer que os colmos de bambu estejam bem 
secos. O tratamento pode ser conduzido em caixas de alvenaria, ou em tambores idênticos 
àqueles descritos no item anterior. Consiste em deixar os colmos completamente 
submersos na solução durante um intervalo de 7 dias à temperatura ambiente. Os colmos 
podem ser utilizados após alguns dias de armazenamento. 
 
 

 



3.2.3 Produtos hidrossolúveis 

Os produtos preservativos solúveis em água são constituídos pela associação de vários 
tipos de sais, cujas soluções aquosas penetram nos elementos anatômicos do bambu e 
reagem com a lignina. Formam-se, então, compostos insolúveis, que são tóxicos aos 
organismos xilófagos. Os sais mais utilizados são: 
– sulfato de cobre ou de zinco; 
– dicromato de sódio ou de potássio; 
– ácido bórico ou crômico. 
 
Para o tratamento do bambu, pode-se utilizar colmos secos ou verdes. Na primeira 
condição, utiliza-se o processo da imersão; na segunda (bambu verde), utiliza-se o método 
da substituição de seiva. 

No comércio existem formulações prontas disponíveis, geralmente feitas à base de dois 
ou mais sais. Por outro lado, esses sais podem ser adquiridos separadamente e, 
posteriormente, podem ser misturados para formarem a solução preservativa. 
Normalmente, utiliza-se a associação do sulfato de cobre, dicromato de sódio e ácido 
bórico, denominada comercialmente por CCB, que são produtos relativamente baratos e 
facilmente encontrados no comércio. Deve-se ressaltar, no entanto, que a solução 
preparada com esses sais deve ser acidificada, pois, em meio alcalino, ocorre a 
precipitação dos sais formados. Após o preparo da solução, a acidificação é obtida 
adicionando-se pequena quantidade de ácido acético glacial. 

Outro processo que tem se mostrado promissor refere-se à utilização do ácido 
pirolenhoso, principalmente quando aplicado às ripas (taliscas) secas de bambu. Estudos 
recentes indicaram que soluções aquosas aquecidas de ácido pirolenhoso, diluído a 10%, 
aplicadas durante 30 minutos, protegem o bambu do ataque de organismos xilófagos 
(MATSUOKA e BERALDO, 2014; DA SILVA e BERALDO, 2015). 
 

3.2.3.1 Imersão em solução de sais 

 Para esse tratamento, deve-se imergir totalmente os colmos secos na solução 
preservativa, a qual poderá ser composta por um, dois ou mais sais hidrossolúveis, 
listados anteriormente (Figura 4).  

Uma das formulações da solução (em kg de sal/litro de solução) poderia ser: 

- sulfato de cobre (1 a 3%) + dicromato de sódio (1 a 3%) + ácido bórico (1 a 3%) 

Nesse caso, a acidificação deve ser feita adicionando-se 200 - 400 mL de ácido acético 
glacial (para cada 100 L de solução). A duração do tratamento poderá ser de 2 a 4 
semanas, em temperatura ambiente. Após o tratamento, as peças deverão ser armazenadas 
durante vários dias e quando estiverem secas poderão ser utilizadas. 



 

Figura 4 – Imersão de colmos de bambu (Fonte: LIESE) 

3.2.3.2 Substituição de seiva 

 Neste caso, deve-se utilizar colmos recém cortados (ou no máximo, após decorridas 12 
h do corte). Trata-se de um processo eficiente, desde que sejam utilizados colmos com 
até 2,50 m de comprimento. Para peças maiores, com até 4,00 m, a ascensão da solução 
preservativa torna-se muito limitada, devido às forças de fricção. A formulação dos sais 
pode ser a mesma descrita no item anterior. O tratamento pode ser conduzido em tambores 
plásticos sem tampa, nos quais se prepara a solução preservativa e se colocam os colmos 
de bambu verde na posição vertical (Figura 5). As bases dos colmos devem ser chanfradas 
e a altura da solução atinge cerca de 80 cm. 
Durante o tratamento, à medida que se processa a evaporação da água contida na seiva 
do bambu através da região superior do colmo, a solução preservativa sobe, substituindo-
a. Essa ascensão da solução é ocasionada pelos fenômenos físicos da difusão (direção 
radial) e capilaridade (direção axial). Os colmos a serem tratados devem ser colocados no 
tambor plástico de maneira que permitam uma boa ventilação entre si. Desse modo, 
acelera-se a evaporação, favorecendo a eficiência e a rapidez do tratamento. 
A duração do tratamento é de 7 dias, ao final dos quais os colmos devem ser invertidos, 
permanecendo nessa posição por um período igual de tempo. Após o tratamento, os 
colmos devem ser empilhados à sombra durante 30 dias e protegidos da chuva. Essa 
recomendação é importante para que sejam completadas as reações entre os sais químicos 
e a lignina, e que seja realizada a secagem dos colmos, após o qual os mesmos poderão 
ser empregados. 



 

Figura 5 – Tratamento de colmos de B. tuldoides por substituição de seiva. 

 

3.2.4 Tratamentos sob pressão 

3.2.4.1 Método Boucherie 

Bambus secos podem ser tratados em autoclaves, que são equipamentos utilizados 
normalmente para a preservação da madeira. Quando se tratam colmos, os diafragmas 
devem ser previamente perfurados para que o colmo não rache durante a fase de aplicação 
do vácuo no equipamento. Em todo caso, deve-se adotar um tratamento preventivo para 
que, enquanto sequem ao ar, os colmos não sejam atacados pelo caruncho. 
 
Para o tratamento de colmos recém cortados, em menor escala, o método mais 
recomendado é o de Boucherie modificado por pressão, por meio de um equipamento 
específico para tal fim (BERALDO, 2012). Um dispositivo aplica pressão na solução 
hidrossolúvel, a qual penetra nos elementos anatômicos do bambu (principalmente nos 
grandes vasos, situados nas camadas internas da parede do colmo), empurrando a seiva 
em direção à extremidade oposta à da conexão.  
 
Embora rapidamente se observe a saída da solução na extremidade oposta do colmo, 
recomenda-se que o processo seja aplicado durante 3 h, e que, logo após, os colmos sejam 
deixados em posição horizontal e que sequem à sombra durante, ao menos, 15 dias. Essa 
segunda etapa do tratamento – a difusão, é muito mais lenta, pois os bambus não 
apresentam raios, o que dificulta ou até mesmo impede a passagem da solução na direção 
“radial”. 
 
 
 
 



 
 
Figura 6 – Esquema do dispositivo para tratamento do colmo pelo Método Boucherie 
Modificado pela pressão. 
 
 

 
(a)                                                                  (b) 

 
Figura 7 – (a) Equipamento em operação; (b) Detalhe do conector de engate rápido. 
 
 
O método requer que os colmos sejam levados até a instalação, decorrido pouco tempo 
após o seu corte, para evitar que sejam formadas bolhas de ar nos vasos, o que poderia 
impedir a passagem da solução preservativa. Uma alternativa seria efetuar um pequeno 
corte na direção diametral do colmo, ou por meio de sua imersão em água. 
 
Efetuando-se uma operação inversa da anterior, pode-se levar um equipamento mais 
simples até o bambuzal, efetuando-se o tratamento dos colmos no próprio local. Um tal 
dispositivo foi recentemente desenvolvido pelo Dr Elson Montagno (Edulab – GO), tendo 
sido testado com êxito na Fazenda Santa Elisa, do IAC, Campinas, SP. A proposta foi a 
de se utilizar câmaras de ar de empilhadeira, cortada ao meio e conectada a dois colmos 



de bambu, conforme Figura 8. A pressão é fornecida por um pequeno compressor 
conectado à bateria de um veículo. 
 
 

 
 
Figura 8 – Tratamento de colmos por Boucherie portátil. 
 
 
 
3.24.2 Autoclave 
 
Tal método é largamente utilizado para madeira roliça (postes) ou processada (dormentes 
e cruzetas). No caso do bambu, duas seriam as possibilidades: bambu na forma de ripa 
(talisca) ou bambu roliço. No primeiro caso, não existiriam maiores dificuldades, 
podendo ser adotado o mesmo protocolo utilizado pela empresa; no entanto, no caso de 
se tratar colmos inteiros podem aparecer algumas dificuldades. Se os colmos não forem 
perfurados, pode ocorrer a rachadura dos mesmos no momento de se efetuar a fase de 
vácuo no processo (Figura 9). De toda forma, o processo é mais demorado quando 
comparado com a madeira, pois perde-se tempo para eliminar a solução que ainda 
permanece no interior dos colmos. 
 

 
 
Figura 9 – Tratamento de colmos de bambu em autoclave. 

 



3.2.5 Avaliação da eficiência do tratamento aplicado ao bambu 

A eficiência de um determinado tratamento aplicado ao bambu, pode ser avaliada por 
meio de diversos tipos de análises. A primeira delas, trata-se da análise quantitativa, que 
visa quantificar os ingredientes ativos (i. a.) que foram absorvidos pelas diferentes células 
do bambu. Esse tipo de análise permite detectar, portanto, quanto foi absorvido, mas não 
permite avaliar por quais tecidos do bambu (vasos, fibras ou células parenquimáticas) 
isso ocorreu. A segunda análise é a qualitativa, a qual permite avaliar especificamente em 
quais tecidos do bambu se encontram os elementos químicos constituintes da solução. 
 
 
3.2.5.1 Avaliação laboratorial 

 
O uso da microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma importante ferramenta que 
visa melhorar a compreensão da interação entre os tecidos do bambu e os elementos 
químicos presentes na solução. Conforme indicado na Figura 10, os vasos, principalmente 
aqueles situados nas camadas internas e, portanto, de maior diâmetro, são os principais 
depósitos dos metais pesados (cromo e cobre), frequentemente utilizados na maioria das 
soluções comerciais (cromo - Cr, cobre - Cu e boro – solução de CCB, por exemplo). O 
boro, outro importante componente das soluções, apresenta um pequeno número atômico, 
motivo pelo qual não consegue ser rastreado nesse tipo de análise. Para detectar a 
presença do boro uma alternativa seria a aspersão de curcumina na superfície do bambu; 
havendo uma mudança na coloração dos tecidos podendo ser um indicativo da presença 
do boro. 
 
 

 
Figura 10 – Elementos químicos detectados nos tecidos do bambu. 
 
 
 
3.2.5.2 Avaliação de campo 
 
Normalmente tais avaliações requerem um grande período de tempo (superior a 2 anos), 
principalmente se forem utilizados colmos inteiros, de forma que para acelerar  a 
avaliação normalmente se utilizam ripas (taliscas) de bambu. Também podem ser 
realizados em ambientes protegidos ou externos. 
 



a) Ambiente protegido 

Nesse caso, as ripas devem ser colocadas em prateleiras, com a região da casca voltada 
para cima, de forma a criar um ambiente mais favorável ao abrigo do caruncho. A 
eficiência do método ou do produto utilizado em determinada concentração pode ser 
estimada empiricamente acompanhando-se a evolução do número de perfurações nas 
taliscas. Quanto mais rápida for a perfuração e a evolução de sua quantidade menos 
efetivo foi o produto, o tratamento aplicado ou a espécie testada. 

b) Exposição às intempéries 

Nesse caso, busca-se avaliar o comportamento da talisca quando exposta à ação da chuva, 
em contato ou não com o solo. 

b.1) Taliscas sem contato com o solo 

No experimento, taliscas tratadas foram fixadas em uma cerca e efetuava-se a avaliação 
do número de perfurações ao longo do tempo de exposição. Observou-se que, mesmo 
após o surgimento de uma camada escura recobrindo a parte interior da talisca, o número 
de perfurações causadas pelo caruncho não evoluiu de forma significativa. 
Aparentemente, a camada interna escura, resultado da ação do ataque de fungo, não 
desperta o interesse do caruncho. Experimento realizado na Unicamp ainda indica o bom 
comportamento das taliscas após 8 anos de exposição (Figura 11). 

 

Figura 11 – Taliscas expostas às intempéries desde 2010. 

b2) Taliscas em contato com o solo 

Trata-se do caso mais drástico no tocante à durabilidade do bambu. As taliscas de bambu 
são colocadas verticalmente no solo até a metade de sua altura (Figura 12a). Pode-se 
observar a aparição de manchas escuras na região em conato com o solo, denotando a 
ação de fungos (Figura 12b). 



Após determinado intervalo de tempo (de 2 a 6 meses), efetua-se a inspeção. Inicialmente, 
aplica-se um golpe com o pé – caso a talisca se rompa com o impacto, a ela é atribuída a 
nota “0″. Caso não se rompa, uma equipe de 3 a 5 pessoas preenche uma planilha 
específica, avaliando o desempenho das taliscas em relação ao ataque de fungos (visual e 
depois por pressão com a unha) e de cupins (visual). A talisca é então novamente colocada 
no solo, nele permanecendo até que ocorra a próxima avaliação.  

 

(a)                                                            (b) 

Figura 12- (a) Campo de apodrecimento; (b) Ataque de fungo na base da talisca. 

Experimentos realizados na Feagri - Unicamp e na Unesp - Bauru indicaram que ripas de 
bambu tratadas com borato de cobre cromatado (CCB) ou com octaborato de sódio (ABB 
– ácido bórico + bórax), nas concentrações de 5% e 8%, não suportaram mais do que 2 
anos de exposição em campo. As taliscas foram submetidas a dois processos imersão 
(duração de 1 e 2 semanas) e sob pressão, com os dois produtos (ABB e CCB). 

No período de observação de 30 meses, os tratamentos com CCB que se sobressaíram 
foram o de imersão das taliscas durante 1 ou 2 semanas e o da pressão com 6,5 kg/m3 de 
ingrediente ativo. No entanto, após 3 anos de observação nenhuma das taliscas 
apresentava resistência à ação dos organismos xilófagos. 



 

Figura 13 – Efetividade dos tratamentos com CCB aplicados às taliscas. 

Legenda:  

- Bamboo – Ref. – Bambu sem tratamento; 

- p4.0 – pressão – 4,0 kg/m3 de ingrediente ativo;  

- p6.5– pressão – 6,5 kg/m3 de ingrediente ativo;  

- S1W4.0 – Imersão durante 1 semana na concentração de 4,0 kg/m3; 

- S2W4.0 – Imersão durante 2 semanas na concentração de 4,0 kg/m3; 

- S1W6.5– Imersão durante 1 semana na concentração de 6,5 kg/m3; 

- S2W6.5 – Imersão durante 2 semanas na concentração de 6,5 kg/m3. 
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