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RESUMO 

 

O bambu é uma planta da família das gramíneas, apresenta um rápido 

crescimento e propriedades mecânicas desejáveis para a construção civil 

(resistência à tração e compressão). Isso faz do bambu um material com grande 

potencial de uso e custo reduzido, sendo este o motivo pelo qual “recebem em 

diversos países do mundo a denominação de madeira de pobre”. O estigma 

anteriormente citado e a desinformação sobre as melhores maneiras de se 

aproveitar o bambu fazem com que seja necessário estudar as espécies com maior 

potencial de uso e os tratamentos que necessitam para aumentar a sua vida útil. 

Neste sentido o presente trabalho descreve as etapas realizadas durante esta 

pesquisa para obter um material com possibilidade de uso na construção civil, 

abrangendo a seleção da espécie a ser tratada, a escolha do tratamento por 

defumação, a construção do defumador e sua concepção, a execução do tratamento 

e seu acompanhamento. A etapa pós tratamento, avaliou e correlacionou as 

especificidades deste tratamento (tempo de duração e temperatura à qual o bambu 

foi submetido) com mudanças nas características físicas e químicas do bambu. 

Desta forma foi avaliada a impregnação do extrato pirolenhoso pelo aumento no teor 

de umidade do material e mudanças na coloração da madeira tratada, o efeito que a 

temperatura causou sobre a composição do bambu Dendrocalamus giganteus foi 

estudada a partir da comparação da quantidade de extrativos em hidróxido de sódio 

a 1% (celulose e hemicelulose degradada) e da variação da quantidade de extrativos 

em água quente (carboidratos) antes e após o tratamento. As análises anteriores 

permitiram concluir que esta é uma técnica de fácil execução, que manteve a 

integridade do bambu, oferecendo um singelo incremento na resistência mecânica 

dos colmos testados, assim como uma pequena queda na taxa de açúcares, porém 

a análise visual da extensão do tratamento mostrou que este não foi homogêneo, 

sendo que após um curto período de tempo apresentou colonização por fungos 

manchadores. 

 

Palavras-chave: Extrato pirolenhoso; defumação; tratamento; construção. 

 





 

 

 

ABSTRACT 
 

The bamboo is a plant of grass family, it shows a fast grow and mechanical 

properties desirable for the civil engineering (tensile and compression). This makes  

bamboo a material with great potencial use at reduced cost, this is the reason to “ be 

called in many coutries as poor peaple timber”. This stigma and uninfomation about 

the best form to use the bamboo makes necessary to study the species more usefull, 

and treatments to increase their lifetime. So this study shows the steps followed 

during this research to obtain a useful material for the civil construction, mentioning 

selection of the specie to be treated, the choice of smoking traetment, the smoker 

construction and conception, the treatment execution and description. The stage 

after treatment, avalieted and corelacionated the specifity of this treatment (time of 

duration and temperatur which the bamboo was submited) with changes on physical-

chemical carcteristics from bamboo. So the impregnation of wood vinegar extract 

was evaluated with the increase on the umidity and on a visual wood color change on 

those treated, the efect from the temperatur influence on the composition of bamboo 

Dendrocalamus giganteus was studied comparing results quantity of soluble matter 

in one percent sodium hydroxide (degraded celullose and hemicelullose) and from 

variation of amount soluble matter in warm watter (carbohidrates) before and after 

treatment. These analisys permited to conclude that the treatment is easily executed, 

integrity of bamboo wood was maintened, oferring a small increase on tensile 

resitence of the culms tested, as a decrease on amount soluble matter in warm 

watter, but the visual analisys of the treatment extension showed a heterogeneous 

results of, and after a small period staining fungi appeared.  

 

Keyword: Wood vinager; smoking; treatment; construction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A construção civil demanda uma grande quantidade de insumos, renováveis 

ou não, pressionando a fonte destes recursos. Os materiais renováveis mais 

utilizados são as madeiras, apresentando usos diversificados como caixarias para 

concretagem, material de acabamento ou construção de estruturas. 

Apesar das madeiras serem renováveis, muitas delas apresentam um ciclo de 

crescimento demorado para atenderem às demandas de mercado, o que já 

ocasionou e pode aumentar o número de espécies ameaçadas de extinção por 

técnicas de manejo inadequadas (Pereira, 2008).  

No intuito de garantir a oferta de madeira a preços razoáveis para construção, 

foram adotadas espécies de crescimento mais rápido, introduzindo a cultura de 

eucalipto durante a década de 1960 (Pereira, 2012). 

Esta substituição de espécies tradicionais abre espaço para que o bambu, um 

material pouco utilizado no Brasil mas de fácil obtenção, seja inserido no mercado. 

Isto demanda estudos que apresentem as espécies adequadas à utilização na 

construção civil, o estado da arte na obtenção, tratamento e manuseio do bambu 

(Freire, 2013). 

O presente trabalho selecionou uma espécie considerada apta para utilização 

na construção civil segundo os dados do INBAR (Rao, 1998), após selecionar a 

espécie, foram verificadas as características do material a partir de estudos 

anteriores e dos dados aferidos pelo presente trabalho. 
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2. OBJETIVO  

 

2.1. Objetivo geral 

 
Verificar a aplicabilidade do bambu como material para a construção civil, 

testando alguns parâmetros técnicos pertinentes à fase projetual de escolha do 

material (resistência mecânica e resistência ao ataque biológico) que constituem 

dúvidas acerca do uso do bambu em construções. 

 

2.2. Objetivo específico 

 

 Selecionar uma touceira de bambu, que atenda às necessidades da 

construção civil, para o corte dos colmos; 

 Aplicar as técnicas adequadas de corte e verificar se a manutenção da 

qualidade da touceira, preconizado por autores do assunto, realmente ocorre, 

não havendo prejuízos aos rizomas 

 Determinar a taxa de açúcar dos colmos selecionados, buscando relaciona-la 

aos ataques biológicos (fungos e Dinoderus minutus, vulgo caruncho do 

bambu); 

 Verificar a impregnação resultante do tratamento das peças de bambu pelo 

método da defumação; 

 Avaliar se o tratamento não é prejudicial ao material; 

 Após o tratamento, comparar a resistência mecânica dos colmos tratados e  

sem tratamento, realizando o testes da tração. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Distribuição geográfica 

 

As plantas da família Graminae, subfamília Bambusoideae, genericamente 

denominadas bambu, são encontradas em todos continentes, exceto a Europa. Esta 

distribuição abrange zonas de climas tropical, subtropical e temperado (Pereira, 

2012). 

 

Figura 1- Distribuição geográfica dos bambus. 

Fonte: Wikipedia. 

 

Desta distribuição o ponto mais ao norte esta localizado na latitude 51º, no 

Japão, e o ponto mais ao sul na latitude 47º, no Chile, variando altitudinalmente do 

nível do mar, até 4300 metros de altitude nos Andes equatorianos. 

Apesar de estar presente em vários continentes, existem grandes diferenças 

quanto à diversidade de espécies nativas que cada continente abriga, isto por que 

há uma grande variedade de condições climáticas como temperatura e umidade, 

além dos diversos tipos de solos. 

Contudo a maior distribuição esta localizada em regiões tropicais e 

subtropicais com maior temperatura e índice pluviométrico. As regiões mais 

diversificadas são Ásia com 62% das espécies, o continente americano conta com 

34% e África e Oceania abrigam 4% das espécies (Pereira, 2012). 
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3.2. Diversidade 

 

Estas angiospermas monocotiledôneas, dividem-se em dois grupos, o 

primeiro compreende as espécies lenhosas, sendo que alguns de seus membros 

tem potencial para ser usado na construção civil, já o segundo contém aquelas 

plantas consideradas herbáceas (Pereira, 2012). 

Não se sabe ao certo quantos gêneros e espécies de bambu existem, os 

autores divergem muito quanto as quantidades, isto porque a classificação destas 

espécies vegetais, usualmente, depende da floração e frutificação, o que ocorre 

após longos períodos, e em algumas espécies ainda não foi documentada. 

Apesar da dificuldade em classificar o bambu, existem autores que estimaram 

o número de gêneros e espécies, permitindo montar a seguinte tabela com alguns 

valores (Freire, 2013). 

Tabela 1- Comparativo da diversidade estimada por autor. 

Fonte: Do autor (2014). 

Autor(s) e ano Quantidade de gêneros Quantidade de espécies 

Grosser e Zamuco Jr. 

(1971) 

60 600 a 700 

Lopez  (1974) 30 a 47 (13 específicos do Japão) 550 a 1250 

Ghavami e Hombeck 

(1981) 

75 1000 

Schniewind (1989) 45 750 

 

Estes dados relativos a quantidade de gêneros e espécies são interessantes 

para comparar a diversidade mundial e a brasileira, o país do novo mundo com 

maior diversidade de bambus. 

Tabela 2- Diversidade brasileira estimada por autor. 

Fonte: Do autor (2014). 

Autores Quantidade de gêneros Quantidade de espécies 

Judziewicz et al. (1999) 21 162 
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3.3. Diversidades de espécies no Brasil e potencial econômico 

 

Como foi anteriormente citado, o Brasil apresenta uma grande quantidade de 

espécies nativas e espécies exóticas, estas foram trazidas principalmente pelos 

imigrantes portugueses durante o período das grandes navegações e por imigrantes 

asiáticos (Matsuoka, 2011), e adaptaram-se bem ao clima brasileiro, à insolação, 

pluviosidade e disponibilidade de nutrientes. 

Esta boa adaptação é visível pela velocidade de crescimento e acúmulo de 

biomassa dessa espécie vegetal, segundo Azzini (2000, p.45) “o rápido crescimento 

vegetativo viabiliza elevadas produções de material fibroso por unidade de área em 

ciclos relativamente curtos de colheita em comparação com espécies arbóreas”. 

Isto faz do Brasil um país com potencial para utilizar economicamente estas 

espécies, não somente como insumos para a construção civil, mas também para a 

indústria de papel e celulose, alcooleira, carvão, artesanato e moveleira (Espelho, 

2007). 

 

3.4. Morfologia do Bambu 

 

O bambu é um material heterogêneo com baixa massa específica (Pereira, 

2012) apresenta uma estrutura aérea composta pelo colmo, ramificações e folhas, e 

uma estrutura subterrânea composta pelas raízes e rizomas. A parte superficial 

capta a luz solar para a fotossíntese, compõe a parte do bambu que tem potencial 

para uso econômico, e esporadicamente tem papel na reprodução. 

Já a parte subterrânea desempenha a função de absorver os nutrientes 

necessários, dar sustentação a planta, realizar a reprodução assexuada por meio da 

propagação dos rizomas, além disso, na parte de manejo para a silvicultura terá um 

papel fundamental, manter o indivíduo vivo por meio de sua reserva nutricional nos 

rizomas, gerando continuamente novos colmos. 

 

3.4.1. Tipos de rizomas 
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Os bambus apresentam três tipos de rizomas, estas estruturas formam um 

caule subterrâneo dotado de nós e entrenós com folhas reduzidas a escamas 

desenvolvendo-se paralelamente a superfície do solo (Silva, 2005). 

Esta estrutura tem a função de propagação assexuada da planta, sendo que 

cada tipo de rizoma tem uma característica peculiar de propagação, as quais serão 

descritas adiante. 

Adicionalmente à função de reprodução, o rizoma armazena grande 

quantidade de nutrientes para a planta, e, inclusive desempenha uma função 

ambiental importante, retendo uma quantia considerável de carbono absorvido da 

atmosfera. 

 

3.4.2. Rizoma paquimorfo 

 

Esta denominação provem de seu formato curto e grosso apresentando 

diâmetro maior que seus colmos, estes brotam da gema apical do rizoma com o 

diâmetro que terão durante todo o crescimento e desenvolvimento do bambu, sendo 

que cada rizoma tem apenas uma gema apical, ou seja, um colmo. 
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Figura 2- Desenho esquemático do rizoma paquimorfo, ilustrando o desenvolvimento ao 

decorrer do tempo e suas estruturas morfológicas. 

Fonte: Farrelly (1938). 

 

Este tipo de rizoma ainda é conhecido como entouceirante, pois de suas 

gemas laterais surgem novos rizomas, assim formando uma touceira densa, de difícil 

acesso e concêntrica (Silva, 2005). 

Contudo nem todas as gemas laterais formarão novos rizomas 

simultaneamente, parte delas permanece temporariamente inativa devido ao 

crescimento da touceira e outras nem chegam a germinar. O rizoma paquimorfo é 

sólido e apresenta as raízes em sua parte inferior. 
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Figura 3- Estrutura subterrânea do bambu, os rizomas e raízes. 

Fonte: Hidalgo-López (2003). 

 

Este tipo de rizoma esta presente nos bambus adaptados a climas tropicais 

(Freire, 2013), quando se desenvolve em temperaturas baixas apresenta um 

crescimento lento, os principais gêneros que apresentam esta rizoma são Bambusa, 

Dendrocalamus e Guadua. Outras denominações para este rizoma são simpodial ou 

cespitual (Silva, 2005). 

 

3.4.3. Rizoma leptomorfo ou alastrante 

 

 Seu desenvolvimento no espaço ocorre de forma isolada e difusa, isto porque 

seus rizomas cilíndricos tem gemas laterais que, quando ativas, dão início a 

ramificações laterais formando uma rede espessa que pode percorrer de um a seis 

metros por ano, capacidade esta que o torna um invasor. 

Por ser um invasor necessita de alguns cuidados para não extrapolar a área 

de cultivo, o que pode ser feito por meio de barreiras físicas. Este rizoma é 

característico dos bambus de clima frio, geralmente é mole e tem o diâmetro menor 

que o de seus colmos. 

Os colmos originários do rizoma monopodial (leptomorfo) surgem de maneira 

esparsa, formando um bosque ralo que permite movimentar-se entre os colmos. 
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Figura 4-Rizoma alastrante, sua segmentação com as gemas, raiz, pescoço do colmo e colmo. 

Fonte: Farrelly (1938). 

 

Este rizoma é todo segmentado e cada uma dessas partes possui uma 

porção de gemas, estas podem dar origem a novos rizomas ou colmos e podem 

permanecer inativas. Os principais gêneros de bambus com este tipo de rizoma são 

Phillostachys, Arundinaria, Sasa, Semi-arundinaria, Shibatae e Sinobambusa (Silva, 

2005). 

 

3.4.4. Rizoma metamorfo ou intermediário 

 

Este tipo de rizoma não se adapta nas classes anteriormente citadas, sendo 

possível dizer que é uma mistura entre os dois anteriores, acredita-se que 

evolutivamente estes sejam mais avançados que os bambus paquimorfos (Freire, 

2005). 

 

3.4.5. Raízes 

 

Sendo o bambu uma monocotiledônea, não há uma raiz principal mas raízes 

fasciculadas que partem dos rizomas. Estas tem a função de extrair nutrientes e 
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água do solo, e fixar a planta. Sua distribuição pode ser comparada com a projeção 

da copa, sendo que a profundidade que alcança é relativa à dimensão de cada 

espécie (Silva, 2005). 

 

3.4.6. Colmos 

 

Os brotos originam-se de gemas presentes nos rizomas e emergem 

protegidos por folhas caulinares, o diâmetro de cada segmento não se altera durante 

o crescimento, não apresentam crescimento radial, permanecendo o mesmo 

diâmetro com que emergiu (Freire, 2013). Já o desenvolvimento axial é 

condicionado pelo alongamento da distância entre os nós (Silva, 2005). 

Cada entrenó expandirá individualmente, começando o processo de 

alongamento de diferentes tipos de célula a partir do nó superior, então, seguindo 

para o nó inferior, este processo dura poucos dias e não é homogêneo em todos os 

nós, visto que a distância entrenós aumenta da base para o meio e diminui do meio 

para a cume. 

Outra característica relevante, principalmente para o emprego de sua forma 

natural na construção civil, é que o colmo cresce com o formato de um cone, sendo 

mais largo na base e afunila sentido o topo. 

O crescimento rápido desta estrutura destaca as espécies lenhosas do bambu 

para o uso na construção civil, visto que podem atender a demanda com maior 

dinamismo. Como exemplo podemos citar a velocidade de crescimento do 

Dendrocalamus giganteus, segundo Azzini et al (1981) este chegou a crescer 22 cm 

em 24 horas na cidade de Campinas, velocidade inferior à observada por Ghavami 

(1995) na cidade do Rio de Janeiro, a qual foi de 39 cm em 24 horas. 

A distribuição das fibras no colmo do bambu esta mais concentrada na parte 

externa do colmo, tornando esta região mais resistente, e varia em quantidade 

conforme a altura do colmo, sendo mais numerosa na base e diminuindo em 

quantidade até o topo. As fibras ainda variam de tamanho dentro do próprio colmo, 

sendo maiores nas regiões do internos, diminuindo a medida que se aproximam do 

nó. 
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3.4.7. Constituição química do colmo 

 

“A constituição química do colmo do bambu não difere significativamente 

daquela correspondente às madeiras” (Espelho, 2007, p.13) tendo os mesmo 

constituintes básicos, como celulose, hemicelulose e lignina e, em menor quantidade 

taninos, ceras, resinas e sais inorgânicos.  

Segundo Liese (2007) a definição acadêmica sobre o ciência da madeira 

abrange materiais com lignificação natural o que faz parte da composição do bambu, 

assim toda vez que possível faremos uma interrelação entre o bambu e a madeira. 

As principais diferenças entre as diversas fontes madeiras estão relacionadas 

ao metabolismo celular de cada espécie lenhosa ao longo de sua existência, o qual 

poderá produzir substâncias que são chamadas de materiais acidentais ou 

estranhos da madeira que mesmo em pequenas quantidades são responsáveis pela 

coloração, cheiro, gosto e toxidez, este último responsável por incrementar a 

resistência natural a organismo xilófagos (Klock et al, 2005). 

Esta característica é encontrada em diversas madeiras, entretanto o bambu 

não produz substâncias tóxicas ao longo do seu desenvolvimento (Liese, 2007), 

fazendo-se necessário o seu tratamento, o que durante o período de utilização do 

bambu trará benefícios econômicos e sociais pois viabilizará o uso deste material 

versátil em aplicações definitivas e, ainda, diminuirá o gasto com manutenções 

relacionadas à substituição do bambu degradado (Liese, 2007). 

Isto permite o uso de uma série de estudos e tecnologias desenvolvidos para 

a madeira, com algumas modificações, um exemplo é o método de substituição da 

seiva que é empregado tanto na madeira quanto ao bambu, porém neste último os 

cuidados devem ser maiores pois não há feixes vasculares no sentido radial, logo, o 

transporte de substâncias é feito por difusão e pode ser ineficiente para transportar 

uma solução preservativa (Espelho, 2007). 

 

3.4.8. Ramos e folhas 

 

Os bambus são plantas perenifólias, com uma alta taxa de recomposição 

foliar. As folhas podem surgir junto ao colmo com a função de protege-lo ou a partir 

dos ramos derivados das gemas laterais dos nós, a cada nó os ramos alternam o 

lado em que brotam. 
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Em algumas espécies os ramos e folhas desenvolvem-se ao mesmo tempo 

em que o colmo cresce, já em outras espécies este desenvolvimento inicia-se 

apenas quando o colmo atinge sua altura máxima, neste estágio de crescimento há 

o aumento na quantidade de folhas incrementando a atividade fotossintética, 

principal função desta estrutura (Silva, 2005). 

As características com que os ramos e folhas se desenvolvem, como o 

volume, presença de espinhos, formato das folhas, entre outras, podem ser usado 

na identificação do bambu. Na ilustração a seguir temos algumas formas com que a 

folha se apresenta. 

 
Figura 5- Três diferentes tipos de folha do bambu. 

Fonte: NMBA (2004) 

 

  

3.4.9. Floração e frutificação 

 

A maioria das espécies de bambu não costuma apresentar o processo de 

floração e frutificação a intervalos de tempo pequeno, a exceção dos bambus 

herbáceos que o realizam freqüentemente sem danos à sua estrutura. 

Quando este fenômeno ocorre a planta gasta uma grande quantidade de 

energia durante o processo de florescimento e frutificação, sendo comum parte ou 

toda a touceira morrer após este período. 

A floração pode ocorrer de diferentes modos para cada população, podendo 

ser esporádica, na qual apenas alguns indivíduos participam, ou gregária, nesta toda 

população floresce simultaneamente (Silva, 2005). 
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3.5. Cadeia produtiva 

 

O bambu tem um grande potencial econômico, visto a possibilidade de ser 

utilizado como matéria prima em diversas atividades como construção civil, indústria 

moveleira, produção de carvão, álcool ou papel. 

Contudo para que possa atender à demanda destas indústrias é necessário 

uma série de cuidados na sua produção. Visto o foco do trabalho, serão descritas as 

técnicas que melhor atendem a construção civil, mas vários desses cuidados 

atendem outros segmentos do mercado. 

 

3.5.1. Formação da touceira 

 

3.5.2. Obtenção das mudas 

 

O início da cultura se dá pela obtenção das mudas, estas podem ser por 

propagação assexuada ou sexuada. Obter mudas por propagação sexuada não é 

costumeiro, visto que a maioria dos bambus não produz sementes rotineiramente 

(Padovan, 2010), não é possível ter controle sobre as características da planta que 

irá ser formada, devido a variabilidade genética e, ainda, existe a possibilidade de 

ocorrer hibridização natural durante a floração simultânea de duas espécies. 

A propagação assexuada  permite obter mudas com maior homogeneidade, 

característica importante para a silvicultura, sendo que estas podem ser obtidas dos 

rizomas e suas raízes, pela germinação das gemas presentes nos colmos, e através 

da cultura do meristema. 

Segundo Vasconcellos apud França (2013) utilizar as gemas ainda dormentes 

(que não se transformaram em galhos) nos colmos para transformá-las em novos 

rizomas, funciona bem com gêneros tropicais como Bambusa e Dendrocalamus. O 

corte do colmo deve ser feito respeitando-se a idade máxima de um ano e deve 

trazer consigo os ramos principais podados logo após o primeiro nó. 

Assim pode ser enterrada uma seção do colmo com apenas um nó, método 

menos eficiente, pois as chances de germinação restringem-se às gemas de um 

único nó.  
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Já em seções de colmo contendo dois nós ou mais, as chances aumentam 

pelo maior número de nós, sendo que o entrenós devem estar parcialmente 

preenchidos por água, assim, faz-se necessário furar o colmo e posteriormente 

fecha-lo com pano ou algodão. Este método permite que, após germinados,  os 

entrenós sejam separados para cada um dar origem à uma nova touceira. 

 
Figura 6- Propagação por seção de colmo contendo apenas um nó. 

Fonte: Vasconcellos apud França (2013). 

 

 
Figura 7- Propagação por seção de colmo contendo dois nós e o interior preenchido com 

água. 

Fonte: Vasconcellos apud França (2013). 

 

A propagação ainda pode ser feita através da separação do rizoma, no grupo 

dos paquimorfos devem ser selecionados rizomas de até um ano, separados do 

rizoma antigo cortando o pescoço, e seu colmo deve ser cortado logo após o 

primeiro nó. 
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Figura 8- Propagação por meio do rizoma paquimorfo. 

Fonte: Vasconcellos apud França (2013). 

 

 

A propagação utilizando rizomas leptomorfos deve ser feita com um segmento 

que contenha três gemas inativas, e seja enterrada em torno de 30 centímetros 

profundidade na terra. 

 
Figura 9- Propagação pelo rizoma leptomorfo. 

Fonte: Vasconcellos apud França (2013). 

 

3.5.3. Tratamentos preservativos do bambu 

 

O bambu, como elemento da construção, pode ter uma vida útil variando de 

poucos anos a décadas, isto dependerá da correta obtenção dos colmos, dos 

tratamentos anteriores à construção, do sistema construtivo e de manutenções 

preventivas.  

Segundo Janssen (2000), o bambu não tratado pode apresentar uma vida útil 

entre um e três anos quando utilizado em áreas abertas estando em contato com o 

solo, esta vida útil pode aumentar para quatro a seis anos quando em áreas 

cobertas e livre de contato com solo e entre dez e quinze anos quando utilizado em 

áreas cobertas em excelentes condições. 

Para uma obra de construção civil estes períodos de tempo são pouco 

representativos, visto que espera-se um tempo de vida útil próximo a cinco décadas, 

sempre contando com a manutenção necessária. Assim sendo, o tratamento é 

necessário para o aumento substancial da vida útil. 
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Os tratamentos realizados no bambu visam diminuir ou evitar dois tipos de 

degradação, a primeira é a suscetibilidade ao ataque biológico, organismos como 

fungos e cupins que alimentam-se das reservas de amido do bambu. 

A segunda é aumentar a resistência à fatores abióticos, como incidência 

solar, umidade, chuva, e variações bruscas na temperatura, que estão diretamente 

relacionadas às variações dimensionais do material, logo, a esforços nas ligações 

dos colmos do bambu. 

E uma última característica importante dos tratamentos do bambu é que eles 

não devem alterar negativamente as propriedades dos colmos, por exemplo 

diminuição da resistência mecânica. 

 

3.5.3.1. Escolha dos colmos para o corte 

  

Selecionar os colmos em idade adulta pela melhor característica mecânica 

devido ao término do processo de lignificação com aproximadamente três anos. 

Quando possível cortar os colmos durante o inverno, época do ano em que o bambu 

guarda uma maior parte de suas reservas nutricionais nos rizomas, para o 

aparecimento dos novos brotos. 

 

3.5.3.2. Cura pela transpiração da água e assimilação do amido pelas ramas e 

folhas 

 

Este método consistem em preservar as ramas e folhas do bambu após o 

corte. Durante um certo período após o corte, que varia conforme a espessura da 

parede do colmo, as folhas transpiram a água baixando a umidade (Freire, 2013; 

Ubidia, 2003), logo, diminuindo o peso do colmo, melhorando as propriedades 

mecânicas e facilitando a etapa de transporte.  

Ao mesmo tempo parte do amido presente nas reservas parenquimáticas da 

planta será assimilado pelas ramas e folhas, diminuindo sua concentração na 

estrutura do colmo e tornando-o menos atrativo a organismos xilófagos. 

 

3.5.3.3. Cura pela imersão em água 
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 Os colmos podem ser submersos em água parada ou corrente, após o corte 

para solubilizar alguns componentes químicos da madeira (Espelho, 2007) e para 

que ocorra a fermentação biológica anaeróbica do amido, consumindo toda a ou 

grande parte desta reserva (Padovan, 2010). A eliminação do amido contido no 

colmo é mais eficiente quando este fica submerso em água parada, pois nesta 

condição a eliminação via enzimática é favorecida (Pereira, 2008). 

Este tratamento pode resultar alguns efeitos negativos ao bambu, como mal 

cheiro devido à degradação enzimática e presença de manchas na superfície das 

varas (Pereira, 2008). 

 

3.5.3.4. Cura pela ação do fogo 

 

Aquecimento dos colmos recém-cortados pela exposição ao fogo, para 

eliminar a seiva por exsudação e alterar quimicamente o amido de forma a torna-lo 

menos atrativo à organismos xilófagos (Padovan, 2010). 

Neste processo alguns tipos de bambu, principalmente os pertencentes ao 

gênero Phyllostachys, tem sua coloração natural alterada para um tom pardo 

brilhante, se o colmo for polido com um pano seco, devido ao derretimento da cera 

existente na camada superficial do bambu (Pereira, 2008). 

 

3.5.3.5. Fumigação ou defumação 

 

Segundo Liese (2007) este modelo é aplicado tradicionalmente no Japão e 

recentemente foi implantado em larga escala na Colômbia. Neste método de 

tratamento o bambu fresco ou semi seco fica contido dentro de um recipiente de 

passagem da fumaça proveniente da queima incompleta de restos vegetais, 

principalmente madeira verde (Espelho, 2007; Liese, 2007).  

A fumaça proveniente da queima precisa passar pelo bambu, assim os 

diafragmas do bambu são vazados para que durante a queima ocorra uma pirólise 

parcial de componentes presentes no colmo do bambu, o amido é um dos 

componentes parcialmente degradados porém ele não é eliminado do colmo, após o 

tratamento pode ser observada a deformação das paredes celulares, a redução da 
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umidade da madeira e a impregnação de inúmeras substâncias tóxicas, dentre elas 

o ácido pirolenhoso (Liese, 2007). 

Este tratamento pode ser usado para eliminar alguma infestação já em 

andamento, sendo muito eficiente para o controle de insetos (Sgai 2000 apud 

Espelho), contudo mais pesquisas a respeito deste método precisam ser feitas no 

sentido de aperfeiçoa-lo visto que em estruturas tratadas previamente pela 

fumigação apresentaram ataque biológico (Liese, 2007). 

Este método apresenta alguns inconvenientes para a utilização em áreas 

internas de uma construção, que são o cheiro forte característico da fumaça e o 

aspecto enegrecido (Liese, 2007). 

 

3.5.3.6. Tratamento térmico bi-óleo aplicado ao bambu (em fase 

experimental) 

 

Este tratamento, inicialmente desenvolvido para a madeira, esta sendo 

testado no bambu devido a semelhança entre as propriedade dos materiais. 

Realizado a pressão atmosférica pode utilizar madeira verde e consegue uma boa 

impregnação do óleo, dividindo-se em duas etapas.  

A primeira é o “cozimento” das peças em óleo de canola a uma temperatura 

entre 110ºC e 200ºC durante 10 minutos, então as peças devem ser rapidamente 

transferidas para um segundo banho, desta vez em óleo de linhaça, de igual 

duração a temperatura ambiente, nesta fase ocorrerá a impregnação do óleo, um 

pesticida poderia ser adicionado para incrementar a proteção. 

Ao final do tratamento o bambu alcançaria valores de umidade mais baixos, 

maior estabilidade e resistência a usos externos, porém Pimentel relata que em seu 

experimento parte dos corpos de prova trincaram durante o banho quente. 

 

3.5.3.7. Soluções preventivas 

 

Este método consiste em impregnar o bambu de substâncias que hajam como 

pesticidas ou fungicidas, existem basicamente dois métodos para impregnação e 

diversas formulações de pesticidas e fungicidas a serem aplicados. 
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Contudo é preciso tomar alguns cuidados relativos a toxidez do produto a ser 

impregnado,  se ele não irá alterar negativamente as propriedades físicas do bambu 

ou a aparência, e se não impregnará um cheiro desagradável que impeça o uso do 

bambu dentro da edificação. 

No método de impregnação por imersão todo o colmo deve ficar submerso 

para que ocorra a dispersão do produto. Na substituição da seiva através da 

transpiração, a solução protetora fica em contato com a parte inferior do colmo para 

que a transpiração inicie a ascensão da solução, após um período de sete dias o 

colmo é invertido dentro da solução permanecendo por mais sete dias, terminada a 

segunda imersão o colmo deve ficar secando por aproximadamente um mês. 

 

3.5.3.8. Tratamento em autoclave 

 

Para este tratamento é utilizado o mesmo equipamento que trata a madeira, 

sendo preciso alguns cuidados para o caso do bambu, como perfurar os internos 

para a saída do ar durante a execução do vácuo e tratar previamente contra o 

ataque de insetos durante a secagem. Esse método tem sido utilizado com grande 

sucesso em ripas e taliscas de bambus. 

 

3.6. Construção com bambu e suas características técnicas 

 

Comparado a materiais tradicionais o bambu ainda apresenta algumas 

restrições quanto ao projeto estrutural e previsão do seu comportamento à esforços 

solicitantes. Isto porque o bambu é um material heterogêneo, que não oferece a 

possibilidade de criar estruturas contínuas. 

Esta descontinuidade obriga à confecção de estruturas de ligação entre as 

diversas peças para que os esforços sejam corretamente distribuídos em toda a 

estrutura, não esforçando os bambus em seus pontos fracos, mas carregando esta 

estrutura no sentido que oferece maior resistência. 

Para que este material trabalhe da maneira pretendida foram desenvolvidos 

diversos modos de ligação, considerando a facilidade de execução ou simplicidade, 

resistência aos esforços que irá transmitir e aspectos agressivos do meio, custo das 

peças e a possibilidade pré-fabricação das referidas peças. 
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3.7. Seleção de obras com bambu 

 

3.7.1. Obras internacionais 

 

3.7.1.1. Igreja Nuestra Señora de la Pobreza  

 

Construída provisoriamente na cidade de Pereira na Colômbia, durante a 

restauração da catedral da cidade. 

 

 
Figura 10– Igreja Nuestra Señora de la Pobreza, em Pereira, Colômbia.  

Fonte:Téchne (2006) 

 

3.7.1.2. O pavilhão zeri 

 

Projeto de Simon Vélez, foi primeiramente montado na Colômbia para serem 

realizados testes estruturais por técnicos da universidade de Stuttgart, sendo 

aprovado e reconstruído para exposição de Hannover em 2000 (Padovan, 2010). 
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Figura 11- Pavilhão Zeri, construído na Colômbia como teste para a exposição de Hannover. 

Fonte: Delgado (2006). 

 

3.7.2. Obras nacionais 

 

3.7.2.1. Recepção do Hotel do Frade & Golf Resort 

 

Foi uma parceria realizada entre o arquiteto boliviano Simom Vélez e sua 

equipe com a Bambu-jungle, o arquiteto projetou as edificações e forneceu 

treinamento para que os funcionárias da Bambu-jungle montassem a estrutura da 

recepção e restaurante. 

No prédio da recepção destacam-se como detalhes construtivos interessantes 

para a bioconstrução, o sistema de ventilação ascendente possibilitado pelo cúpula 

projetada pelo boliviano, a inclinação dos pilares externos que traz a base dos 

pilares em direção ao centro do telhado, assim, protegendo-os das intempéries, o 

desenho da estrutura para beneficiar-se das características do material, e 

principalmente a técnica para realizar as ligações entre os colmos da estrutura 

conhecida como ligações tipo Vélez. 
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Figura 12- Detalhe da cúpula que favorece a ventilação e do arranjo estrutural. 

Fonte: Márquez (2007). 

 

 
Figura 13- Detalhe da inclinação dos pilares. 

Fonte: Márquez (2007). 

  

3.7.2.2. Casa no condomínio do Frade 

 

Outra obra da parceria entre o arquiteto boliviano, sua equipe e a bambu-

jungle é a casa no condomínio do Frade, que apresenta um série de estruturas em 

pórticos, sendo que três deles vencem grandes vãos para formar o ambiente das 

salas e são feitos com o bambu Dendrocalamus giganteus. 
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Figura 14- Fachada da residência ressaltando o pórtico de bambu e o vão vencido. 

Fonte: Márquez (2007). 

 

3.7.2.3. Pavilhão Sede da ONG sócio-ambiental IBIOSFERA 

 

Detalhe da fundação; mão francesa para dar continuidade no telhado; das 

uniões feitas com parafuso, anéis de borracha, arruelas, intencionando evitar o 

cisalhamento. 

 

3.7.2.4. Centro cultural Max Feffer 

 

Obra realizada na cidade de Pardinho-SP, nesta obra o cuidado para não 

expor a estrutura de bambu às intempéries realça o uma das preocupações 

projetais, condiciona a existência de grandes beirais, e realça a capacidade 

estrutural do bambu. 
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Figura 15- Estrutura em bambu da cobertura do centro cultural Max Feffer. 

Fonte: Padovan (2010) 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Delimitação do objeto de estudo 

 

O objeto de estudo foi delimitado a partir da pesquisa exploratória da técnica 

de tratamento do bambu a partir da defumação com vistas ao uso na construção civil 

(Severino, 2007). A pesquisa foi realizada na zona rural de São Roque-SP em uma 

comunidade agroecológica, e buscou absorver o conhecimento sobre a técnica, 

principalmente no que tange a parte prática do tratamento. 

Assim, semanalmente durante três meses foram acompanhadas as atividades 

necessárias à obtenção de um bambu tratado com possibilidade de uso na 

construção civil. Abrangendo as etapas preliminares de: 

 Seleção da touceira de bambu para extração dos colmos; 

 Corte das varas de bambu; 

 Transporte e armazenamento dos bambus a serem tratados; 

 Compra do material necessário para construção do defumador; 

 Construção do defumador horizontal; 

Terminadas as etapas anteriores, foi acompanhado o tratamento do bambu 

com o intuito de identificar possíveis variáveis interferentes nesta etapa, sendo 

diagnosticadas: 

 A seleção da matéria orgânica a ser queimada; 

 Disposição das varas para tratamento; 

 Tempo de duração do tratamento; 

 Temperatura do tratamento. 
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4.2. Delineamento do experimento 

   

 O experimento realizado contemplou uma análise qualitativa das atividades 

pré tratamento do bambu Dendrocalamus giganteus, e a partir do tratamento do 

bambu iniciaram as analises quantitativas sobre a influência que o tratamento impõe 

sobre a qualidade dos colmos do Dendrocalamus giganteus (Severino, 2007). 

Por não haver uma normalização específica para este tratamento, e devido à 

incerteza sobre quais características deste material lignocelulósico sofreriam 

alterações com o tratamento, optou-se por um grupo amostral reduzido 

contemplando cinco colmos pertencentes a uma mesma touceira. 

Como possíveis variáveis interferentes do tratamento foram identificadas a 

temperatura  à qual o bambu ficou submetido associada ao tempo de duração do 

tratamento. 

Isto condicionou a subdivisão da população em duas parcelas menores, com 

igual representatividade. Uma parcela não foi submetida ao tratamento da 

defumação, sendo considerada o padrão natural do bambu, e a outra parcela foi 

submetida ao tratamento, designada como padrão pós-tratamento. 

 Durante o tratamento do bambu a temperatura foi acompanhada e registrada 

a cada hora, assim como o tempo de duração do tratamento e as atividades que se 

sucederam. 

Os testes laboratoriais realizados buscaram identificar e correlacionar 

mudanças nas características químicas e físicas do bambu, assim foram 

determinadas para cada amostra o teor de umidade, o teor de extrativos em 

hidróxido de sódio a 1%, o teor de extrativos em água quente, além das análises 

químicas foi realizado o teste físico-mecânico de tração. 

. 

4.2.1. Seleção da touceira para corte das varas 

 

A seleção da espécie para corte dos colmos de bambu foi feita seguindo a 

lista de espécies prioritárias do INBAR (Rao, 1998), que relaciona as principais 

espécies de bambu com seus campos de aplicação e pesquisas que precisam ser 

desenvolvidas. Além das informações obtidas a partir da lista do INBAR (Rao, 1998) 

foi levada em consideração a disponibilidade do material na região. 
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Assim a espécie de bambu escolhida para corte foi o Dendrocalamus 

giganteus, que, apesar de não ser nativa (Rao, 1998), é facilmente encontrada na 

região de São Roque-SP, suportando as condições climáticas da região, além de 

estar bem adaptada ao solo. 

E principalmente devido ao seu maior porte, pois apresenta um maior 

comprimento útil do colmo, a maior espessura da parede do colmo permite uma 

melhor distribuição dos esforços, assim proporcionando uma grande resistência à 

tração e compressão, tornando-a uma das espécies mais indicadas ao uso na 

construção civil. 

 

4.2.2. Corte dos colmos 

 

Como a idade de cada colmo na touceira não era conhecida a derrubada dos 

colmos foi realizada após uma pré-avaliação buscando selecionar aqueles que 

estivessem maduros, ou seja, apresentassem maior porte e sem partes mortas ou 

atacadas, o que indicaria um colmo muito velho que já esta perdendo suas 

características mecânicas. 

Esta pré-avaliação analisou a presença de liquens sobre as varas, estes não 

estão presentes em grande quantidade sobre as varas mais novas (Ubidia, 2003); 

outra característica analisada foi o diâmetro das varas, visto que o bambu não 

apresenta crescimento transversal aquelas que apresentam um diâmetro maior 

provavelmente são mais velhas. 

A posição que cada colmo ocupa na touceira, também pode ser utilizada 

como um critério, pois as espécies entouceirantes apresentam crescimento radial, 

assim, a tendência é que os colmos mais jovens estejam nas bordas. Devido a esta 

geometria de crescimento é comum a necessidade de cortar colmos mais jovens da 

borda para poder acessar aqueles propícios ao corte. 

 Outro fator importante para a escolha do colmo é selecionar aqueles que 

apresentem-se menos tortos, o que facilitará sua posterior utilização na construção. 

Na figura a seguir é possível visualizar algumas das características descritas 

anteriormente, nela os colmos marginais apresentam-se sem liquens ao contrário 

dos colmos centrais, é interessante notar que um dos colmos centrais já esta em 

processo de decomposição. 
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Figura 16- Corte das varas de bambu gigante e acabamento da estrutura que permanece na 

touceira. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Para a derrubada dos colmos foi utilizado um machado previamente afiado, 

facilitando o trabalho de coleta por exigir menos esforço para o corte do colmo. Após 

o corte deve-se realizar o acabamento da base do colmo que permanece na 

touceira. 

Este acabamento pode ser feito com o próprio machado ou com ferramenta 

menor estando a critério da disponibilidade de espaço e perícia com a ferramenta, o 

objetivo é evitar danos ao rizoma ocasionado pelo acumulo de água, que favorece o 

apodrecimento das bases do colmo e do rizoma. 

Após a extração das varas da touceira estas foram cortadas no comprimento 

necessário para o estudo, o que compreendeu 5 metros de comprimento contados a 

partir da base do colmo, possibilitando o seu transporte. 

Para o corte do bambu foi utilizada a segueta, esta ferramenta foi escolhida 

para que durante o corte as fibras do bambu não fossem separadas pelos dentes da 

lâmina, assim, aproveitando-se maior parte do colmo. 
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Figura 17- Corte próximo ao nó e com ferramenta que tenha dentes pequenos, assim evitando 

que as fibras do colmo sejam separadas 

Fonte: Do autor (2014). 
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4.2.3. Armazenamento do bambu 

 

Após o corte o bambu foi armazenado em um barracão, local seco ao abrigo 

do Sol, sobre paletes de madeira para evitar o contato direto com o chão, durante 

um período de um mês. 

 
Figura 18- Armazenamento do bambu sobre paletes, a disposição dos colmos favorece a 

circulação de ar. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

4.2.4. Construção do defumador  

 

O defumador construído para este experimento pode ser dividido em três 

partes, uma base de alvenaria, o queimador e a câmara de defumação. A disposição 

dos elementos do defumador deve-se à necessidade da fumaça precisar sair do 

queimador e circular pela câmara de defumação, entre os bambus a serem tratados. 

Assim, o queimador fica em um nível mais baixo e a base de alvenaria eleva a 

câmara de defumação. Para construção e nivelamento da base foi escavado parte 

do terreno com o auxílio de enxadão, as três primeiras fiadas foram feitas com 

tijolos, sendo então substituídos pelos blocos de concreto para subir mais duas 

fiadas e terminar de construir a base. 

O queimador foi feito com um tambor metálico cortado no topo de modo a 

permitir o encaixe de uma tampa, assim possibilitando preenche-lo com matéria 

orgânica para ser queimada durante o tratamento, em toda circunferência deste 

tambor até uma altura de 30 centímetros foram feitos furos e cortes para permitir a 

entrada de ar, assim como uma saída de fumaça na parte superior. 
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Ligando o queimador à câmara de defumação há um tubo metálico de 10 

centímetros de diâmetro rebitado às duas partes do defumador, nesta ligação, para 

não escapar fumaça, os encaixes foram revestidos com veda escape automotivo. 

A câmara de defumação foi feita utilizando 5 tambores metálicos, estes foram 

cortados com esmerilhadeira e disco de corte apropriado para metal, as arestas 

foram aparadas com disco de pedra, de modo a evitar superfícies cortantes.  

Para o encaixe dos tambores quatro deles tiveram o fundo e a tampa cortados 

e descartados, em uma das suas extremidades foram feitos oito cortes de 10 cm de 

profundidade de modo a formar dentes, facilitando o encaixe e posterior rebitamento. 

Processo semelhante foi feito com o primeiro tambor da câmara de 

defumação, exceto pelo fato da sua tampa ser utilizada para fechar a câmara e pelo 

fundo deste tambor ter sido mantido para a ligação com o queimador, assim, 

evitando perder fumaça no início da câmara. 

Os cinco tambores encaixados permitiram formar uma câmara com 3,70 

metros de comprimento e 60 centímetros de diâmetro. Os dois primeiros encaixes 

entre os tambores também foram vedados para que a fumaça vinda do queimador 

percorra toda a câmara de defumação, escapando preferencialmente entre as 

emendas dos três últimos tambores do defumador. 

 

 
Figura 19- Vista do defumador finalizado, na imagem podemos ver o queimador, a base em 

alvenaria, e a câmara de defumação. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Neste esquema de tratamento o fato da câmara de defumação não ter um 

ponto único para a saída da fumaça (chaminé), visa acumular a fumaça dentro da 



 

 

 

50 

câmara para que as substâncias voláteis da queima incompleta da matéria orgânica 

condensem sobre os bambus a serem tratados. 

 

4.2.5. Defumação do bambu 

 

Os colmos anteriormente cortados e armazenados foram dispostos no 

defumador em camadas, estas não foram capazes de preencher todo o volume do 

defumador, visto que foram colocados apenas as porções basais de 5 colmos de 

Dendrocalamus giganteus. 

  As peças antes de serem submetidas ao tratamento tiveram os diafragmas 

perfurados por um vergalhão de ferro de modo a permitir a circulação da fumaça 

dentro do colmo. Após os colmos serem dispostos na câmara de defumação esta foi 

fechada para o inicio do tratamento por defumação. 

 

 
Figura 20- Varas do Dendrocalamus giganteus dispostas dentro do queimador, note que os 

diafragmas estão perfurados. 

Fonte: Do autor (2014). 
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O queimador foi carregado com uma camada de matéria orgânica seca no 

fundo e o restante foi preenchido com uma mistura de matéria orgânica verde e 

seca. Para que a matéria orgânica no queimador permaneça em combustão até que 

seja inteiramente consumida é importante que o fogo inicie nas camadas inferiores. 

 

 
Figura 21- Detalhe do queimador carregado com material para ser queimado no tratamento, 

nesta imagem o fogo ainda esta no início. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Após certificar que a combustão da matéria orgânica esta estabilizada foi 

possível tampar o queimador, então, dificultando a saída da fumaça, diminuindo a 

quantidade de oxigênio disponível para a queima e favorecendo que se proceda 

uma queima controlada da matéria orgânica. 

Esta queima da matéria orgânica formará diversos subprodutos que podem 

ser condensados, formando o extrato pirolenhoso bruto, composto basicamente por 

ácido acético, água e alcatrão.  

Ao tampar o queimador, a fumaça é forçada a entrar na câmara de 

defumação, circular entre os bambus, elevando a temperatura e condensando parte 

dos gases liberados na queima da matéria orgânica ao entrar em contato com o 

próprio bambu ou com as paredes dos tambores, após condensadas elas irão formar 

o extrato pirolenhoso que deverá impregnar sobre o bambu. 

 

 

Figura 22- Câmara de defumação parcialmente preenchida com fumaça para o tratamento dos 

colmos arrumados em seu interior. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

O tratamento durou 20 horas, sendo dividido em duas etapas. Esta divisão 

decorre da necessidade de trocar a posição dos colmos dentro do defumador 

visando garantir um tratamento homogêneo para todas as peças. 
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Figura 23- Contraste entre a parte superior e inferior do colmos após a primeira etapa de 

defumação. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Para trocar os colmos de lugar deve-se esperar o fogo apagar e as peças 

esfriarem, então aquelas peças que estavam longe do queimador devem ser 

dispostas perto deste e devem ser rotaçionadas para tratar ambos os lados. 
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Figura 24- Colmos após as duas etapas de tratamento, na foto é possível notar a coloração 

escura que o bambu adquiriu. 

Fonte: Do autor (2014). 

  

A primeira e segunda etapa duraram, respectivamente, nove e onze horas, 

com as pausas para colocar mais lenha para queimar e para mudar a posição dos 

colmos descontadas, sendo a temperatura da câmara de defumação medida a cada 

hora em dois pontos diferentes. 

Os pontos estavam localizados distantes a 1,2 metros e 2,4 metros do 

queimador, a temperatura foi medida com termômetro digital do tipo vareta com 

resolução de mais ou menos 1ºC através de orifícios feitos para tomada da 

temperatura. 
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Figura 25- Tomada de temperatura da câmara de defumação. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

4.2.6. Preparação da serragem para análise química da madeira 

 

Para avaliar se houve uma mudança nos constituintes químicos da madeira é 

necessário reduzir a mesma a partículas finas com uma granulometria que passe na 

peneira de malha 40 (0,40 mm) NBR 14660 (2004). 

Neste experimento foi retirado um pedaço de cada colmo, tratado ou não 

tratado, com o auxílio de segueta e morça. Estas amostras foram reduzidas a lascas 

por meio de martelo e formão e foram acondicionadas separadamente em sacos 

plásticos devidamente identificados. 
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Figura 26- Materiais utilizados para retirada das amostras de bambu. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Os cavacos foram batidos em liquidificador comum para serem reduzidos a 

fibras, assim não sobrecarregando o moinho durante a preparação da serragem. 

Para a moagem do material foi utilizado um moinho de rotor tipo ciclone com malha 

de saída de 30 mesh. 
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Figura 27- Preparação da serragem, moinho utilizado e posterior acondicionamento da 

serragem em sacos. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Cada serragem obtida foi novamente acondicionada em saco plástico 

identificado e ficaram guardas em geladeira para as análises subsequentes. 

 

4.2.7. Determinação do teor de umidade 

 

O teor de umidade foi determinado segundo o procedimento da NBR 14660 

(2004), assim os cadinhos foram previamente secados em estufa durante 2 horas a 

105 +/-2ºC, ao serem retirados da estufa foram acondicionados em dessecador para 

esfriarem e depois foram pesados em balança analítica com precisão de 0,001g. 

Com o peso seco de cada cadinho anotado, estes foram tarados e pesou-se 

aproximadamente 2,000g de amostra em cada cadinho. As amostras foram levadas 

a estufa e secadas a 105+/- 2ºC durante dois dias para então obter-se o peso seco 

da amostra, assim foi possível calcular o teor de umidade das amostra de bambu 

segundo a fórmula: 

U= (M3-M1)/(M2-M1)          (1) 
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Onde: 

“U” é o teor de umidade, em porcentagem; 

“M1” é a massa em gramas do cadinho seco em estufa; 

“M2” é a massa em gramas do cadinho mais a amostra úmida; 

“M3” é a massa em gramas do cadinho mais a amostra seca. 

 

Para cada amostra a determinação do teor de umidade foi realizada em 

duplicata, possibilitando calcular a média para cada amostra e a média por lote. As 

tabelas a seguir resumem os dados referentes ao teor de umidade. 

 

4.2.8. Determinação dos extrativos em água quente 

 

A determinação dos extrativos em água quente foi baseada na NBR 14577 

(2003), com algumas alterações ocasionadas pela disponibilidade de materiais no 

laboratório. 

O procedimento realizado foi tarar o peso do Erlenmeyer de 125ml e pesar 

aproximadamente 2g da serragem preparada para análise, após esta etapa foi 

adicionado 100ml de água destilada quente e o frasco foi tampado com papel 

alumínio para não perder a mistura durante a extração. 

A extração foi feita em banho-maria com água em ebulição, o nível da água 

do banho-maria foi mantida em contato com metade do nível da mistura com 

material a ser extraído. Durante a extração, o nível da água do banho-maria foi 

completado com água quente para não causar quedas bruscas na temperatura do 

banho. 

 



 

 

 

59 

 
Figura 28- Aparelhos utilizados para determinação dos extrativos em água quente, com ênfase 

para o arranjo das vidrarias utilizadas durante a análise. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Após as amostras ficarem no banho Maria durante três horas, estas foram 

submetidas a filtração, passando por papel filtro, previamente seco em estufa a 105 

+/- 2ºC durante uma hora e pesado em balança analítica, disposto em um funil de 

Büchner acoplado ao conjunto Kitassato e bomba de vácuo. 

 



 

 

 

60 

 
Figura 29- Conjuto bomba de vácuo, kitassato e funil para a filtração dos extrativos. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Devido ao papel filtro não recobrir todo o interior do funil de Büchner, no 

momento de verter os extrativos em água quente para dentro do funil tomou-se o 

cuidado para não extrapolar o nível do papel filtro encaixado no fundo do funil. 
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Figura 30- Material após ser extraído durante 3 horas sendo vertido para filtração. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Outro cuidado importante tomado foi agitar a amostra, de modo a suspender o 

material extraído, para que ao verter o conteúdo do Erlenmeyer apenas uma 

pequena quantidade fique dentro do frasco para a recuperação com 100ml de água 

quente. 
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Figura 31- Agitação dos extrativos em água quente para que a maioria do material extraído seja 

despejado no funil de filtração. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

A recuperação do materiais extraídos presos dentro do frasco foi feita em ao 

menos duas etapas para garantir que todo o material fosse transferido para o funil 

de filtração, visto que a precisão desta análise é em função da quantidade de 

material extraído recuperado para ser filtrado. 
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Figura 32- Lavagem do Erlenmeyer para recuperar o material extraído dentro do frasco. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

A filtração realizada ao mesmo tempo em que o material extraído era 

despejado dentro do funil permitiu filtrar o conteúdo de cada Erlenmeyer, sendo 

realizadas pausas somente para recuperar o material preso dentro do frasco. 

O papel filtro mais as partículas retidas foram retirados do funil com o auxílio 

de duas pinças, após a filtração de cada amostra, e colocados sobre uma placa de 

Petri identificada para serem secados em estufa a 105 +/- 2ºC durante dois dias. 
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Figura 33- Após filtrar os extrativos, o papel filtro é retirado com o auxílio de duas pinças. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

A análise dos extrativos foi realizada em duplicata para cada amostra do 

colmo, com tratamento e sem tratamento, os valores correspondentes a cada 

amostra foram calculados segundo a fórmula. 

W= (Wn-Wf)/Wn          (2) 
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Onde: 

“W” é o teor de extrativos medido em porcentagem; 

“Wf” é o peso do material após filtração e secagem em estufa; 

“Wn” é o peso seco do material antes da filtração. 

 

4.2.9. Extrativos em hidróxido de sódio a 1% 

 

A determinação dos extrativos em hidróxido de sódio a 1% foi baseada na 

NBR 7990 (2010). Para esta análise foi necessário preparar dois reagentes, a 

solução de hidróxido de sódio na concentração de 1 +/- 0,1% e a solução de ácido 

acético na concentração de 10% em volume. 

 

 
Figura 34- Soluções necessárias à análise dos extrativos em hidróxido de sódio a 1%. 

Fonte: Do autor (2014). 
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O procedimento para preparar a solução de hidróxido de sódio foi pesar 10g 

de hidróxido de sódio sobre um vidro de relógio em balança analítica e transferir este 

conteúdo para um balão volumétrico de 1L, para transferir os grânulos de hidróxido 

de sódio foi necessário usar um funil, tanto o vidro de relógio quanto o funil foram 

lavados com água destilada para que todo o hidróxido de sódio fosse para o balão 

volumétrico, para terminar a solução o balão volumétrico foi enchido com água 

destilada até o nível indicado. 

A solução de ácido acético foi preparada, seguindo o procedimento de medir 

100mL de ácido acético puro em um balão volumétrico de mesmo volume, e 

transferi-lo para o balão volumétrico de 1L completando com água destilada até a 

marca de um litro. Estas soluções foram preparadas em quantidade suficiente para a 

realização do experimento. 

Para a extração dos materiais solúveis em hidróxido de sódio foram pesados 

2 +/- 0,1g da serragem preparada para análise. Esta foi misturada à solução de 

hidróxido de sódio a 1% em um Erlenmeyer de 250mL, tampada com um vidro de 

relógio para condensar a solução evaporada de volta ao Erlenmeyer e colocada em 

banho-maria a 78ºC. 
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Figura 35- Pesagem da serragem previamente preparada para análise dos extrativos em 

hidróxido de sódio. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

O tempo de duração do banho-maria foi de 1h, sendo que o nível da água 

permaneceu acima do nível da mistura, ao longo deste tempo as amostras foram 

agitadas três vezes com um bastão de vidro, as agitações foram após 10min, 15min 

e 25min. 
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Figura 36- Erlenmeyer com a mistura de serragem e solução de hidróxido de sódio a 1%. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Ao final do banho o material foi transferido para o funil de Büchner com o 

papel filtro, esta já havia sido seco em estufa a 105 +/- 2ºC e pesado em balança 

semi-analítica.  
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Figura 37- Frascos organizados para a etapa de filtração, a solução de cor escura são os 

extrativos em hidróxido de sódio após filtração. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Após filtrar a amostra com hidróxido de sódio esta foi lavada com 125mL de 

ácido acético e novamente lavada com 100mL de água destilada quente. Durante as 

filtrações foi cuidado para que o nível da água não ultrapassa-se o limite recoberto 

com o papel filtro. 
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Figura 38- Coloração da solução após filtrar os extrativos em hidróxido de sódio 1% e lavá-los 

com solução de ácido acético 10%. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Terminadas as filtrações o material retido mais o papel filtro foram dispostos 

sobre placa de petri devidamente identificada e colocados em estufa para secar 

durante 2 dias a temperatura de 105+/- 2ºC. 
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Figura 39- Papel filtro mais os extrativos em hidróxido de sódio 1%, após serem retirados da 

estufa. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Após a secagem o material foi retirado da estufa, resfriado em dessecador e 

pesado, a solubilidade em hidróxido de sódio foi calculada pela fórmula: 

 

X=(Ma-Mb)/Ma         (3) 

 

Onde: 

“X” é a medida, em porcentagem, da solubilidade em hidróxido de sódio a 1%; 

“Ma” é a massa, em gramas, da amostra seca antes da extração; 

“Mb” é a massa, em gramas, da amostra seca em estufa após extração. 

Esta análise foi realizada em duplicata para o cálculo dos valores 

correspondentes a cada amostra, bem como a média do lote. 
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4.2.10. Teste de tração 

 

Para a realização deste teste foram seguidas as diretrizes da ISO 22157-1 

(2004), que dispõe sobre a determinação das características físicas e mecânicas do 

bambu. 

Segundo as disposições da ISO 22157-2 (2004) no teste de tração do bambu 

o ponto de menor resistência é o que compreende o nó, assim, o corpo de prova foi 

confeccionado de forma que o nó estivesse localizado no estrangulamento do corpo 

de prova, o formato e dimensões dos corpos de prova foram feitos conforme a 

figura, onde a cota em que esta indicado “P” é a parede do colmo. 

 

 

Figura 40- Representação do corpo de prova para o teste de tração, segundo a ISO 22157-2 

(2004). 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Para a confecção do corpo de prova no formato anteriormente ilustrado foi 

utilizada uma morça para prender o bambu, a segueta para o início do corte sobre a 

superfície curva do bambu, para, então, poder utilizar a serra tico-tico e delinear o 

corpo de prova. 
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Figura 41- Corpos de prova pronto para o teste de tração, o nó esta compreendido na região 

central do corpo de prova. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

O teste de tração foi realizado no laboratório de ciência dos materiais da 

UFSCAR campus Sorocaba, em uma máquina de ensaio universal modelo EMIC 

DL30000N, seguindo as recomendações da ISO 22157-1 (2004), quanto a prender o 

corpo de prova perpendicularmente às fibras e no sentido radial.  
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Figura 42- Corpo de prova antes do início do teste de tração. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

A máquina de ensaio universal foi configurada para deslocar a parte móvel a 

uma velocidade de 0,01mm/s, assim, aumentando gradualmente a aplicação da 

carga sobre o bambu, e a condição para parada do teste foi a ruptura do corpo de 

prova. 

O software da máquina foi configurado para expedir um relatório do teste 

realizado, com as informações referentes à força máxima suportada, módulo de 
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elasticidade e tensão de ruptura, assim, antes de iniciar o teste de um corpo de 

prova foi preciso ler a largura e espessura do estrangulamento com o auxílio de um 

paquímetro e inserir as medidas nas variáveis do teste para o cálculo da tensão. 

 

 
Figura 43- Antes de iniciar o ensaio da tração é necessário entrar com os dados relativos às 

dimensões do corpo de prova. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Antes de iniciar o teste de tração e plotagem dos dados para o gráfico, era 

executada uma pré-carga de 100Kgf para travar as garras da máquina ao corpo de 

prova e evitar escorregamento excessivo do corpo de prova. 
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Figura 44- Corpo de prova após o teste de tração, rompido na região de descontinuidade das 

fibras que compreende o nó. 

Fonte: Do autor (2014). 
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4.2.11. Avaliação do tratamento do bambu 

 

Como forma de avaliar a extensão do tratamento à que o bambu foi 

submetido, foram confeccionados corpos de prova do bambu tratado e não tratado, 

estes corpos de prova foram cortados no sentido radial dos colmos com auxílio de 

segueta e lixados seguindo uma graduação de lixas. 

As lixas utilizadas foram da mais grossa até a mais fina, respectivamente, nº 

80, nº 120, nº 150, nº 180 e nº 220. O lixamento foi efetuado até a obtenção de uma 

superfície com aspecto polido e buscou mostrar o horizonte até onde houve 

infiltração do extrato pirolenhoso na madeira. 

 

 
Figura 45- Corpo de prova para análise da penetração do extrato pirolenhoso antes de ser 

lixado, é possível notar que o mesmo apresenta colônias de fungos em sua superfície. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

 
Figura 46- Após lixar o corpo de prova perpendicularmente às fibras no sentido do raio. 

Fonte: Do autor (2014). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O acompanhamento da temperatura e do tempo de tratamento possibilitou 

descrever como foi este experimento, relacionado ao tempo de impregnação do 

extrato pirolenhoso ao qual o bambu foi exposto e à influência da temperatura sobre 

as integridade celular do bambu e sua resistência mecânica.  

 

 

Figura 47- Acompanhamento da temperatura ao longo do tempo de tratamento. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Relacionando a temperatura à integridade celular do bambu através da 

análise dos extrativos em hidróxido de sódio, estes extrativos são celulose e 

hemicelulose degradada, não apresentaram diferença entre a amostra tratada e não 

tratada quanto a quantidade de material extraído, indicando que não houve 

degradação da célula do bambu devido à exposição ao calor durante o tratamento. 

 
Tabela 3- Dados da necessários à quantificação dos extrativos em hidróxido de sódio para o 

bambu não tratado. 

Fonte: Do autor (2014). 

 
 
Tabela 4- Média e desvio padão por amostra e da população do bambu não tratado. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Tabela 5- Dados da necessários à quantificação dos extrativos em hidróxido de sódio para o 

bambu tratado. 

Fonte: Do autor (2014). 

 
 
Tabela 6- Média e desvio padrão por amostra e da população do bambu não tratado. 

Fonte: Do autor (2014). 

 
 

As porcentagem encontradas neste trabalho apresentam grande semelhança 

com os valores encontrados por Marinho et al (2012, p. 416), sendo que pequenas 

discrepâncias podem ser atribuídas ao fato dos colmos analisados não serem da 

mesma touceira, terem idades diferentes e estarem submetidos a condições 

ambientais diferentes, o que influi na composição química do colmo. Os dados 

relativos à porcentagem de extrativos estão resumidos no quadro a seguir. 

 



 

 

 

81 

Comparação extrativos em hidróxido de sódio 1% 

Colmo e autor Extrativos (%) 

Colmos não tratados (Do autor, 2014) 30 

Colmos defumados ( Do autor, 2014) 29 

Colmo de 2 anos (Marinho et al, 2012) 25,72 

Colmo de 3 anos (Marinho et al, 2012) 24,04 

Colmo de 4 anos (Marinho et al, 2012) 21,01 

Colmo de 5 anos (Marinho et al, 2012) 21,64 

Colmo de 6 anos (Marinho et al, 2012) 20,17 

Figura 48- Quadro comparativo da porcentagem de extrativos em hidróxido de sódio a 1%. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Outros dados que corroboram o resultado da análise da quantidade de 

extrativos em hidróxido de sódio a 1% foram obtidos após a análise dos resultados 

dos testes de tração, nos quais o bambu tratado apresentou uma pequena melhora 

em sua resistência mecânica, talvez relacionada ao processo de termorretificação 

(Liese, 2007). Esta pequena melhora pode ser observada no aumento da tensão 

máxima suportada pelos corpos de prova do bambu tratado. 

Tabela 7- Resultado do teste de tração do corpos de prova sem tratamento. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Tabela 8- Resultado teste de tração dos corpos de prova com tratamento. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Contudo para concluir-se que a temperatura de tratamento causou um 

incremento na resistência mecânica do bambu são necessários mais testes de 

resistência mecânica, como compressão e flexão, assim como um aumento no grupo 

amostral. Outra análise a ser realizada é se houve deformação da célula do bambu.  

Um parâmetro a ser novamente estipulado após novos testes de tração, desta 

vez utilizando-se extensômetro, é o módulo de elasticidade do bambu, este não foi 

corretamente determinado pela máquina de ensaio universal, pois durante os testes 

de tração o bambu não ficou completamente fixo à máquina, assim, a deformação 

medida pela descida da parte móvel da máquina não corresponde ao comprimento 

que o bambu deformou, gerando um valor equivocado para o módulo de 

elasticidade. 
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Figura 49- Amostra 5 sem tratamento. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Figura 50- Amostra 5 com tratamento. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Figura 51- Amostra 2 sem tratamento. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Figura 52- Amostra 2 com tratamento. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Figura 53- Amostra 1 sem tratamento. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Figura 54- Amostra 1 com tratamento. 

Fonte: Do autor (2014). 
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A partir da análise dos dados relativos ao teor de umidade para o padrão 

inicial e pós tratamento foi possível visualizar um incremento na umidade do material 

este pode ser atribuído à impregnação do extrato pirolenhoso. 

Os valores indicados nas tabelas refletem os dados obtidos durante o 

experimento necessários à correta determinação do teor de umidade, sendo a 

análise realizada em duplicata. 

 

Tabela 9- Dados da análise em duplicata para cada amostra de colmo necessários ao cálculo 

do teor de umidade do bambu não tratado após 1 mês de armazenamento. 

Fonte: Do autor (2014). 

 
 
Tabela 10 - Média por amostra e desvio padrão do bambu não tratado. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Tabela 11- Dados da análise em duplicata para cada amostra de colmo necessários ao cálculo 

do teor de umidade do bambu tratado após 1 semana de armazenamento. 

Fonte: Do autor (2014). 

 
 
Tabela 12- Média por amostra e desvio padrão do bambu tratado. 

Fonte: Do autor (2014). 

 
 

Como forma de avaliar a eficiência do tratamento pela defumação, além da 

análise do teor de umidade para verificar se houve impregnação do extrato 

pirolenhoso, foram confeccionados corpos de prova com o intuito de realizar-se uma 

analise qualitativa da impregnação do extrato no sentido radial do colmo. 

Após os corpos de prova serem lixados até estarem com uma superfície 

polida prosseguiu-se a análise visual do horizonte em que o extrato pirolenhoso 

impregnou, esta análise não permite quantificar o extrato pirolenhoso no bambu mas 

busca avaliar a homogeniedade do tratamento e quanto atingiu. 
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Figura 55- Corpo de prova para avaliação visual do colmo 1 não tratado. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

 
Figura 56- Corpo de prova para avaliação visual do colmo 1 tratado, neste corpo de prova em 

especial a diferença de tonalidade é considerável quando comparado ao sem tratamento. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

 
Figura 57- Corpo de prova para avaliação visual do colmo 2 não tratado. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Figura 58- Corpo de prova para avaliação visual do colmo 2 tratado. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

 
Figura 59- Corpo de prova para avaliação visual do colmo 3 não tratado. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Figura 60- Corpo de prova para avaliação visual do colmo 3 tratado. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

 
Figura 61- Corpo de prova para avaliação visual do colmo 4 não tratado. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Figura 62- Corpo de prova para avaliação visual do colmo 4 tratado. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

 
Figura 63- Corpo de prova para avaliação visual do colmo 5 não tratado. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Figura 64- Corpo de prova para avaliação visual do colmo 5 tratado. 

Fonte: Do autor (2014). 

 

Comparando os corpos de prova tratados e não tratados foi possível perceber 

um limiar em um tom levemente avermelhado na parte interna dos colmos (arco com 

menor comprimento), esta mudança de tom é devido à impregnação do extrato 

pirolenhoso, este pode apresentar tons amarelado, alaranjado e avermelhado.  

Seguindo a comparação entre a seção tratada e não tratada, pode-se verificar 

que o colmo tratado não apresenta uniformidade na impregnação do extrato, esta 

diferença pode ser resultante do tempo em que o extrato foi deixado em contato com 

o bambu e da dificuldade do transporte via difusão do extrato pirolenhoso. 

A camada externa de coloração mais escura apresentada em todos os corpos 

de prova compreende uma região de maior densidade das fibras aliadas à uma 

camada natural de sílica que protege a parte externa do bambu. 

Os dados relativos aos extrativos em água quente correspondem à açúcares, 

amido, alguns sais minerais, entre outras substâncias de pequeno peso molecular 

extraíveis em água quente. Da comparação do resultado das análises das amostras 

sem tratamento e com tratamento é possível verificar que houve uma queda na 

porcentagem destes materiais no colmo.  

Contudo devido à abrangência das substâncias que são extraídas não é 

possível identificar qual delas apresentou a maior redução, isto só seria possível 

com análises químicas específicas, dando atenção para avaliar a diferença de 

concentração daqueles componentes atrativos a organismos xilófagos, como é o 

caso do amido reservado nas células parenquimáticas do bambu. 
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Tabela 13- Dados relativos à determinação dos extrativos em água quente para a amostra não 

tratada. 

Fonte: Do autor (2014). 

 
 
Tabela 14- Porcentagem de extrativos, por amostra e população. 

Fonte: Do autor (2014). 
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Tabela 15- Dados relativos à determinação dos extrativos em água quente para a amostra 

tratada. 

Fonte: Do autor (2014). 

 
 
Tabela 16- Porcentagem de extrativos, por amostra e população 

Fonte: Do autor (2014). 
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6. CONCLUSÕES 

 

Da análise das atividades realizadas neste estudo, foi possível concluir que 

para a execução deste tratamento não são exigidos conhecimentos técnicos 

profundos ou ferramentas especiais, tornando-o um método de fácil implantação 

com maior possibilidade de uso em locais em que o bambu e a matéria orgânica 

para a queima estejam disponíveis. 

Ao comparar o teor de umidade antes e após o tratamento, é percebido um 

aumento na umidade do material, visto que o material ficou abrigado em local seco e 

que as medidas do teor de umidade tem uma boa precisão, esta alteração pode ser 

atribuída à impregnação do extrato pirolenhoso. 

Apesar do extrato pirolenhoso ter impregnado, da avaliação visual dos corpos 

de prova lixados é possível inferir que o tratamento não foi uniforme. Isto condiciona 

mudanças no procedimento do tratamento anteriormente descrito com vistas a 

viabilizar que toda a madeira seja tratada. 

Outro ponto relevante é que, mesmo após as peças serem tratadas, estas 

apresentaram a presença de fungo manchadores em um curto espaço de tempo, 

sendo a maior incidência nas peças que foram várias vezes manuseadas. 

Isto mostra que os procedimentos realizados não foram suficientes para 

assegurar que o bambu ficasse protegido por um longo período, apesar deste 

resultado ruim, a técnica não é limitada às condições sob as quais foi conduzida 

neste trabalho e novos trabalhos podem ser desenvolvidos com o intuito de delimitar 

qual a melhor forma de conduzir este tratamento. 

Assim, novos experimentos podem utilizar dados obtidos a partir deste 

trabalho como forma de comparar resultados, principalmente quando a influência de 

uma variável é estudada.  

Neste sentido, apesar de neste trabalho não ser possível concluir quais 

alterações procederam-se nos componentes do bambu para que houvesse um 

decréscimo na porcentagem de extrativos em água quente, outros trabalhos podem 

estudar esta mudança com maior profundidade.  

Os corpos de prova, que neste trabalho foram utilizados para avaliar a 

impregnação do extrato pirolenhoso após o tratamento, podem ser usados como um 

parâmetro durante a execução da defumação para indicar se o extrato pirolenhoso 
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atingiu a impregnação desejada ou não, sendo assim utilizado como critério de 

término do tratamento. 

As peças tratadas por este método adquiriram um forte cheiro de fumaça e 

uma cor escura característica, tornando desagradável o seu uso para a construção 

de ambientes fechados ou de pouca ventilação, assim o seu uso é indicado em 

ambientes onde o cheiro seja dissipado ou em ambientes em que o tempo de 

inalação do cheiro seja pequeno. 

Devido aos corpos de prova submetidos a tração não terem apresentado 

quedas em sua resistência mecânica, os bambus tratados por meio deste método 

tem possibilidade de uso estrutural, contudo, devido à importância que podem 

desempenhar quando empregados estruturalmente, é aconselhável que mais testes 

sejam feitos. 

 

7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Uma das etapas do tratamento que mais demanda informações é a respeito 

de como se forma o extrato pirolenhoso com qualidade para o tratamento, assim 

indica-se como trabalhos futuros: 

 Análise da influência que a matéria orgânica queimada exerce sobre a 

qualidade do extrato pirolenhoso; 

 Repetir as etapas do tratamento e acompanhar a influência da 

temperatura do queimador quanto à condensação de extrato 

pirolenhoso e sua qualidade; 

Outras análises a serem feitas estão relacionadas às mudanças nas 

características químicas do bambu influídas pelo tratamento e como estas agem 

sobre organismos xilófagos, se tornam a madeira menos atrativa ao ataque. 

Repetir os testes de tração com o uso do extensômetro para determinar o 

módulo de elasticidade, e realizar os testes de compressão e flexão para determinar 

as características físicas do material. 

Revestir a câmara de defumação com um isolante térmico e verificar se é 

possível manter temperaturas mais altas durante a defumação do bambu, e qual o 

efeito resultante desta modificação sobre o bambu tratado. 
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Realizar novos tratamentos experimentais para delimitar qual o melhor 

procedimento a ser seguido, incluindo ensaios de exposição à degradação de 

organismos xilófagos e degradação abiótica. 
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