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Distribuição de Bambus no Brasil
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IMPORTÂNCIA DO BAMBU PARA OS PRODUTORES RURAIS:



BIOMASSA, PAPEL, ENERGIA, BIOCOMPOSITOS, entre outros
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Proposta de criação de um grupo de trabalho 
para regulamentação da lei 12.484. 







Este livro e parte integrante das atividades previstas no
Memorando de Entendimento assinado em 2011 entre o
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e o
Ministério de Ciência e Tecnologia da Republica Popular da
China para cooperação bilateral em ciência e tecnologia na
área de desenvolvimento em bambu, que tem como
instituições executoras a Embrapa e a CAF (Chinese
Academy of Forestry), respectivamente. Disponível para download no

link (https://www.embrapa.br/acre/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1078373/bambus-no-brasil-
da-biologia-a-tecnologia).

2017 – Lançamento do livro Bambus no Brasil compilando diversos 
artigos técnicos e científicos em 659 páginas

https://www.embrapa.br/acre/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1078373/bambus-no-brasil-da-biologia-a-tecnologia


2018 – Simpósio “Economia do Bambu no Brasil : Tecnologia e 
Inovação na Cadeia Produtiva – Perspectivas e Desafios



Seminário “Economia do Bambu no Brasil: Tecnologia e Inovação na Cadeia
Produtiva – Perspectivas e Desafios”, realizado na sede da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), em São Paulo, com o objetivo
principal de discutir a importância social, ambiental e econômica do bambu e
seu contexto em políticas públicas federais, aproximando o conhecimento
acadêmico do setor produtivo.

Desenvolvido um documento de 115
páginas contendo o relatório técnico e
analítico do seminário e da oficina de
trabalho disponível em :
https://www.cgee.org.br/relatorios/-
/asset_publisher/gjaL0bGaR8Qb/document/id/4459567?inheritRedirect=
false

https://www.cgee.org.br/relatorios/-/asset_publisher/gjaL0bGaR8Qb/document/id/4459567?inheritRedirect=false


2019 – Projeto Final das Normas Brasileiras de Construção com 
Bambu já em apreciação pela ABNT.



No processo de regulamentação de uma lei, formam-se Grupos de Trabalhos (GTs), com a finalidade de
subsidiar a sua normatização e, também, a elaboração de programas que viabilizem a sua implementação.
Nesse caso, torna-se essencial a formação imediata de um GT do bambu, composto por representantes do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério do Meio Ambiente (MMA),
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS), Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Ministério da Economia, Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC), Ministério da Educação (MEC) além de cinco representantes da sociedade civil
indicados pelo MAPA.

Proposta de Criação do grupo de trabalho – GT BAMBU
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Desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu gerando emprego e
renda para o produtor rural, tecnologias de aproveitamento e
agregando valor ao material.
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