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Projeto de Extensão Tecnológica
“Cultivo e  Transformação do Bambu como Alternativa Sustentável para Geração

de Trabalho e Renda na Agricultura Familiar”
Fundado pelo MCTI / Secretaria de Inclusão Social (2014) 

➢ MCTIC/SECIS – Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação - 2014 -2023

➢ FNDE – Ministério da Educação – 2019 - 2021

➢ Ministério da Agricultura – 2019 - 2021

Goals:
• Desenvolver Produtos de Maior Valor Agregado (PMVA’s) como alternativa sustentável para 

geração de renda na agricultura familiar. 

• Gerar novas oportunidades comerciais de produtos através da capacitação e transferência 

tecnológica, envolvendo toda a cadeia produtiva do bambu, desde a produção de brotos 

comestíveis para alimentação, carvão, móveis até construção rurais, galpões, casas. 

• Auxiliar na inserção dos PMVA’s no mercado gerando uma demanda por florestas de bambu.



Treinamentos oferecidos pelo CCTB

Sensibilização - Potential do uso do bambu

Broto de bambu

Manejo, produção de mudas ao tratamento do bambu

Construção rural: estufa, galinheiro móvel em bambu, etc.  

Produção de carvão de bambu

Produção de móveis

Artesanato, utensílios domésticos e pequenos objetos

Produção de cestarias

Estruturas de bambu – domus geodésico, parabolóide, gridshell, etc



46 participantes – Escola agrícola de Taquarivaí/SP – 22 de novembro de 2016

Potential do uso do bambu



Manejo, produção de mudas ao tratamento do bambu

Theoretical-practical course: Bamboo Forestry - From seedling production to

treatment



Practical course: Bamboo Forestry - Production of seedlings

Produção de mudas

We offered some course inside of the bigger latin américa collection of bamboo, and the local farmers make theirs seddlings wich they have more 

interest to use. 



Galpões rurais e industriais em bambu

Panyaden International-School em Chiang Mai, Tailândia. Desenho e foto de Chiangmai Life Architects.





China – pavilhão de Horticultura
em Beijing 



Luis Felipe Lopes, 2020   

webinar live: Structural use of bamboo culms
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Estrutura em Gridshell - Casa Piracaia



Modelo Ribeirão Grande



Pre fabricação de estruturas de bambu

Treinamento no CCTB com parceria com a Universidad de Guayaquil e SENAR



Parceria com Universidad de Guayaquil e SENAR



Pre-fabricação de estufas em bambu



Outras

estruturas



Outras estruturas
Practical course: Construction of domus geodesics



Curso de cestaria em bambu



Artesanato em bambu
Training: Handcrafts of household goods and small objects

Those people start to work with bamboo and now they have improved their income and stop to work with agriculture poison, tomates 

culture.



Artesanato em bambu
Training: Handcrafts of household goods and small objects

Those people start to work with bamboo and now they have improved their income and stop to work with agriculture poison, tomates 

culture.





Curso de móveis
Practical course: Construction of bamboo furniture



Bambu para Alimentação   
• Aumento da obesidade;

• 25% de ingestão de fibras

• Doenças relacionadas a alimentação –

diabetes, câncer intestino, câncer

diversos (agrotóxicos);

• Low carb e Fibras - baixo índice glicêmico,

causando saciedade;

• Naturalmente Orgânicos – bambu não usa

nenhum tipo de pesticida;

• Elevado tempo de prateleira



Treinamento produção brotos
Theoretical-practical course: Production of edible shoots of bamboo and management

One of the most requested and fast trainings to give an economic return to the farmer, is the course 

of bamboo shoots



Como produzir brotos?
Com qualidade e produtividade



Importância

• Social

• Ambiental

• Econômica







China x Brasil cooperação

Here we show one of the most important results of

Brasil x China cooperation, the implemantation of the

first mechanized industry of bamboo shoots in Brazil



Parceria com Centro Diocesano



Parceria com Centro Diocesano



Fabricação 
de farinha 
de bambu



Jornal Universitário 

Unicamp 2018

Uso da 
farinha de 

bambu



Desenvolvimento de móveis com laminados de bambu

We also develop laminated bamboo furniture using castor oil adhesive. We used D. asper and hard wood construction waste on seat.



Novos modelos
Chair with bamboo and Pine laminas

Here is another example of glued laminated bamboo for development a Chair with bamboo laminas and Pine laminas interleaved using wood waste 

from the region.



Mas para produzir estas lâminas de reforço de bambu...



Máquinas utilizadas – resíduos gerados



Resíduos gerados



1ª. Pesquisa com resíduos de bambu

- Ricino base adhesive;

- High mec hanical resistence

- Equivalent to a OSB  panel type 4



Produção de carvão de bambu



Indústria de carvão
com resíduos de 

bambu



Carvão Briquete e Carvão 
ativado



Indústria briquete com resíduos de bambu



Indústria briquete de 
carvão de bambu



Indústria briquete de 
carvão de bambu





Ações relacionadas a 
Política dos Resíduos

Sólidos Urbanos

Art. 15. A União elaborará... :

• V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, 
associadas à inclusão social e à emancipação econômica de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 



Localização 
do aterro 

desativado



Plano de 
recuperação 

da 
área do aterro 

desativado



Funções ecológicas do 
bambu



Como o bambu pode contribuir para reparar o meio Ambiente? 

FONTE:

www.pcarrd.dost.gov.ph/cin/bamboonet/faqs -

uses.htm

www.bamboocentral.com

www.prima-klima-weltweit.de

J.Janssen, Technical University Eindhoven, 2000
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Conclusões
O bambu é um importante material que no Brasil, como em muitos países, pode representar uma 
excelente alternativa para gerar possibilidades de aumento de renda para os agricultores locais.

O bambu é uma das plantas que mais crescem no mundo, cresce em diferentes tipos de solo, 
tem alta produtividade, pode ajudar a restaurar o meio ambiente, reduzir a erosão, enfim possui 
diversas funções ecológicas além do que pode contribuir para a sustentabilidade socioeconômica 
das comunidades rurais.

O bambu também pode fornecer matéria-prima para melhorar a qualidade de vida das famílias, 
pois além de ser um material para a construção de casas, pode gerar alimentos com excelente 
poder nutricional e funcional.

Considero fundamental para avançar no combate à pobreza que haja sempre uma forte união e 
diálogo entre a universidade, o governo e as comunidades rurais locais, bem como as indústrias e 
empresas.



OBRIGADA
maristela.gava@unesp.br juliana.cortez@unesp.br elen.morales@unesp.br   
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