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Amazônia

Bianchini (2005 )

Espalhadas por 180.000 Km2 na paisagem colinosa com taxas
altas de erosão e solos com argila expansiva

Por que Bambu?
• Utilização milenar
• Diversidade de espécies
• Adaptação a diferentes condições ambientais
• Rápido crescimento e retorno econômico
• Renovável – colheita anual sem replantio
• Regenerador ambiental e sequestrador de carbono
• Múltiplos usos (mais de 4000)
• Pouco exigente em solos
• Baixo custo e uso intensivo de mão de obra
• Substitui ou complementa a madeira
• Demanda atual e potencial – mercado receptivo a “produtos
verdes”
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Estado da Arte
Projetos em andamento:
- TÍTULO: Manejo e Utilização da Taboca Gigante (Guadua sp.) como Alternativa de
Ecodesenvolvimento na Reserva Extrativista Chico Mendes

• Objetivo: pesquisa-ação para adaptar e gerar tecnologias e inovações para o uso
sustentável das florestas com bambu e diversificar as atividades produtivas na
Reserva extrativista Chico Mendes com a inserção do bambu nos sistemas de
produção das unidades produtivas.

• Área de abrangência: Local
Resex Chico Mendes
• Equipe: pesquisadores e analistas da Embrapa Acre
• Recursos disponíveis: Embrapa, CNPq (Edital Universal 2012), FAPAC
(produção de mudas - micropropagação)

• Público alvo: extrativistas da Resex Chico Mendes
• Parceiros: Funtac e Sebrae
• Resultados obtidos e impactos esperados:
 Conhecimentos sobre botânica, ecologia e fitossociologia
 Treinamento de produtores/extrativistas e de pessoal envolvidos no projeto
sobre a utilização do bambu

•

Desafios: falta de tradição e conhecimento sobre o bambu; cadeia produtiva incipiente ou
inexistente.

•

Interface com política pública: local: iniciativas esporádicas; regional: não há; federal: Lei do
Bambu – nº 12.484/2011 (PNMCB) e Memorando de entendimento com a China.

•

Situação atual da pesquisa: em execução até novembro de 2015.

•

Resultados de Projetos finalizados (últimos cinco anos):
 Tecnologias para o Aproveitamento do Bambu Nativo Guadua spp. no Sudoeste da
Amazônia (Edital CT-AGRONEGÓCIO/MCT/CNPq Nº 25/2008)

•

Capacidade Instalada: Campo experimental, casas de vegetação, viveiro e laboratórios da
Unidade;

•

Formas de comunicação dos resultados: artigos científicos e de divulgação na mídia,
entrevistas e publicações nas séries da Embrapa.

•

Visão de Futuro: A continuidade das pesquisas envolvendo comunidades vai depender,
fundamentalmente, de ações governamentais para a promoção da cadeia produtiva do
bambu. Apesar do seu grande potencial, atualmente a demanda por bambu se restringe a
usos esporádicos em alguns setores. A Lei do Bambu foi um importante passo, porém falta a
sua regulamentação. O uso do bambu apenas para suprir as necessidades de melhorias na
infraestrutura da propriedade rural é importante, mas para a efetivação de sua cadeia
produtiva é essencial a existência de demanda e a sua inserção no mercado.
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