
BAMBU

Conheça 
os benefícios
 desta cu ltura 
 sustentável.



O bambu é uma gramínea, cujas 
varas podem ser pequenas, 
no caso de bambus herbáceos, 
ou atingir vários metros de altura, 
no caso dos bambus lenhosos 
e gigantes.

Diferentemente das árvores, suas 
varas não engrossam ao longo 
do tempo, mas já nascem com 
o diâmetro final. Na fase de 
crescimento, cada vara nova nasce 
mais grossa que a brotação anterior 
e as brotações geralmente ocorrem 
da primavera até o meio do verão.

ou a lastrantes, 
fo rmando 
flo restas.

Podem ser 
entoucei rantes, 
fo rmando 
mo itas;

Atenção: antes da impla ntação do seu 
projeto com bambu, consu lte a assistência 
técn ica para que haja o correto manejo 
evitando o a lastre i ndesejável.



Por que
 fomentar?

1
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Porque é uma tecnologia 
social: simples de se trabalhar 
com facão, serrote ou podão. 
Baixo custo de plantio, 
manutenção, colheita e 
processamento. 
Gera emprego e renda, fixando 
as pessoas no campo.

Porque é cultura alinhada aos 
princípios da agroecologia:
não precisa de adubação 
química, muito menos de 
agrotóxicos.
Pode ser plantado em 
consórcio com outras culturas, 
como agrofloresta.
Pode ser plantado nos locais 
difíceis de ocupar com a 
lavoura principal.

Porque possui diversos 
produtos e aplicações:
broto e farinha do bambu;
artesanato e biocontruções;
carvão, carvão ativado e carvão 
agrícola, que regeneram solos 
degradados;
cortina viva contra agrotóxicos.

A pla nta tem enorme potencia l 
pa ra ag regar renda ao produtor 
rura l e à econom ia do Estado.

Podem ser 
entoucei rantes, 
fo rmando 
mo itas;



 Potencial
 bambuzeiro

Valorizar o bambu como serviço 
ecossistêmico e instrumento de 
promoção do desenvolvimento 
sustentável regional e integrado 
do estado.

Incentivar a alimentação a partir 
do broto e farinha do bambu, 
incluindo nos programas de 
merenda escolar.

Estimular o desenvolvimento 
tecnológico do cultivo, do manejo 
sustentável, das aplicações, da 
industrialização e do uso do bambu.

Fomentar programas governamentais, 
empreendimentos privados e parcerias entre 
ambos para valorizar o bambu como produto 
capaz de suprir necessidades ambientais, 
econômicas, sociais e culturais.

Desenvolver polos bambuzeiros para 
o cultivo e beneficiamento do bambu, 
em especial nas regiões cuja produção 
agrossilvipastoril se baseia em unidades 
familiares de produção e no entorno 
de centros geradores de tecnologia 
aplicáveis ao produto.

Para estimu la r a cadeia produtiva 
do bambu no Paraná, é necessário:



https://pt-br.facebook.com/CCTBambu/

https://www.itapeva.unesp.br

https://www.rbbambu.com/

https://bambubr.com/

https://aprobambu.com.br/

http://bambusc.org.br/

http://www.cpra.pr.gov.br/

http://www.emater.pr.gov.br/

SAIBA MAIS

O Mandato Goura está atuando pelo 
fomento de políticas públicas para o 
bambu, para incentivar o produtor 
rural e a indústria de beneficiamento. 

Inscreva-se aqui e acompanhe: 
mandatogoura.com.br/participe



/goura

/goura_nataraj

/mandatogoura

/mandatogoura

/mandatogoura.com.br

“Em todas as coisas 
da natureza há algo 
maravilhoso.”

Aristóteles


