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COMOPLANTAR

P
esquisa realizada

pela unidade

acreanadaEm-

presaBrasileira

dePesquisaAgro-

pecuária (Embrapa) identifi-

couobambucomoumrecur-

sonatural de grandepotencial

econômicopara ser explora-

donopaís. Até por pequenos

agricultores. Comusopara di-

ferentes finalidades, a planta

leve e flexível temaqui umcli-

mapropício para o cultivo em

todas as regiões, inclusive é

alternativa para recuperação

de áreas degradadas.

Comobambupode-se fa-

bricarmóveiseutensílios, re-

alizarprojetosdearquitetura,

confeccionarpainéiseproduzir

fitocosméticos, celuloseepa-

pel ebiomassaparageraçãode

energiaparaosetor industrial,

comovêmusandoalgumas

cervejariasecerâmicas.Além

disso, osbrotosdaplantasão

comestíveiseapreciadosno

preparode receitasculinárias.

Técnicasadequadasdeco-

lheitapermitemaobambure-

brotarcomfacilidadeeprodu-

zirporumlongoperíodo.Sem

necessidadedereplantio, a ca-

pacidadedeproduçãodaplan-

tachegaamaisde30anoscom

lançamentosanuaisdenovos

brotos.Pereneede fácil rege-

neração, tambémtemdesen-

volvimento rápido, sendoque

háespéciesquecrescematé20

centímetrospordia.

Existe uma farta oferta de

bambusespalhadapor to-

doopaís, com258espécies

classificadas em35gêneros,

o equivalente a 20%dovolu-

memundial. Amaior reser-

vanatural está localizadano

sudoeste daAmazônia Legal,

com180mil quilômetros qua-

drados, entre aCordilheira dos

Andes, nos territórios peruano

eboliviano, o EstadodoAcre e

parte doAmazonas.

Nativas, ouexóticas jáes-

tabelecidasaqui, asespécies

apresentamelevadaproduti-

vidade.Devidoà ricadiversi-

dade, porém,éprecisose in-

formarbemantesdeescolher

asmudaspara iniciaroplantio,

poishá tantoplantasentoucei-

rantes, comraiodecrescimen-

todefinido, quantoalastrantes,

formadorasdeflorestas.

Pelapossibilidadedese

transformaremem invasoras,

a cana-da-índia, oubambu-

mirim (Phyllostachysaurea),

por exemplo, deve ter o cultivo

planejadoemanejadocomcui-

dado, a fimdeevitar queavan-

cemparaoutrasáreas. Tam-

bémhábambusmais adapta-

dosaumtipodeclima, comoos

dogêneroPhyllostachys, que

vãobemondeprevaleceo frio, ©
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Semnecessidade de replantio, a capacidade de produção da
planta supera 30 anos com lançamento de novos brotos
Texto JoãoMathias

Bambu
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Mãos à obra

enquantoosdosgênerosDen-

drocalamuseBambusagos-

tamde regiões tropicais.

Umprofissional da área é

recomendado para auxiliar

na implantação do projeto, in-

clusive, pode orientar sobre o

consórcio nos primeiros anos

de plantio comoutras cultu-

ras, como café, banana e hor-

taliças. Dada a grande varie-

dade de bambus, o preço da

muda oscila bastante em todo

o território brasileiro, indo de

R$ 5 até R$ 50.

*EliasMelodeMirandaédoutoremciência
dosoloepesquisadordaEmbrapaAcre,
RodoviaBR-364,Km14 (RioBranco-Porto
Velho), CaixaPostal 321, CEP69900-
970,RioBranco (AC), tel. (68)3212-
3200,www.embrapa.br/fale-conosco;
eVitorMarçal é secretárioexecutivoda
AssociaçãoBrasileiradeProdutoresde
Bambu (Aprobambu), tel. (61) 99651-
0468,vitormarcal@projetobambu.com,
aprobambu.com.br

RAIO X
Solo:eviteosalagados
emal drenados

Clima: existem
espécies para
diferentes condições
climáticas

Áreamínima:
1 hectare

Colheita: de 20% a
50%dos colmos de
algumas variedades
pode ocorrer a partir
do quinto ano

Custo: preço damuda
pode variar de R$ 5
a R$ 50

INÍCIOComoas espécies de

bambu sãomuitas, diferentes

e adequadas para cada plantio, de

acordo como local de cultivo, émuito

importante o contato comproduto-

res da região. Desde que sejam

idôneos,muitos deles também

podemser fornecedores demudas

para começar a plantação.

PROPAGAÇÃOVegetativaé

ométodomais indicadoparaa

produçãodemudasdebambu.Reali-

zadooenraizamentodesegmentos

decolmoscomnósoude ramos

secundários, épossívelmultiplicar a

plantapelodesmembramentodos

perfilhos, quesãoemitidosdecada

mudaoriginal. Paraaproduçãoem

largaescala, recomenda-seutilizar a

propagação in vitroouamicropopa-

gação, emborasejaumatécnicaainda

nãodisponível paraamaioria das

espécies, principalmenteasnativas.

Asdiversasespéciesdebambus

lenhosos raramenteproduzemse-

mentes, asquais, quandoocorrem,

sãodebaixaviabilidadegerminativa.

AMBIENTE Existemespé-

cies de bambus adaptadas a

diferentes climas, podendo se de-

senvolver emzonas tropicais, sub-

tropicais e temperadas. Assim, de-

ve-se escolher as que possuem

características commelhor desen-

volvimento em relação às condições

climáticas da região de cultivo.

PLANTIO Demaneira geral,

os bambus podem crescer

emvariados tipos de solos, embora

atinjammaior produtividade nos

que apresentam qualidade superior.

O desenvolvimento da planta émais

acelerado, sobretudo, em solos

apropriados aos cultivos agrícolas,

devendo ser evitadas áreas alaga-

das oumal drenadas.

ESPAÇAMENTOÉdifícil de

serdefinidodadaaexistência

degrandequantidadedebambuscom

característicaspróprias.Paraespécies

destinadasparaproduçãodecolmos

paraconstruçãocivil, contudo, indica-

seumdistanciamentode8x8metros

entremudas.Paraobtençãodebrotos,

recomenda-se5x5metros.Emca-

sodeplantiosem largaescala, contrate

umtécnicoespecializadoparaorientar

oestabelecimentoda lavoura.Ocál-

culodotamanhodascovastambém

deveserdeacordocomcadaplanta-

ção, apesarde0,5x0,5x0,4metro

seropadrãoutilizado.

ADUBAÇÃOQuímicaounatu-

ral podeseradotada, apartir da

análisedasdeficiênciasdoscompo-

nentesdosolo.Porém,semprecom-

pletea incorporaçãodosaduboscom

aplicaçãoderegas,para favoreceros

efeitosdosnutrientesnoplantio.

CUIDADOS Para diminuir

a concorrência comoutras

plantas incluema limpeza dos espa-

ços entremudas nos primeiros três

anos de plantio. A partir do quar-

to ano, o desenvolvimento de novas

plantas é dificultado pelo sombreado

das touceiras, as quais tambémde-

vemsermantidas limpas.

PRODUÇÃO Emmédia, os

bambus tornam-se adul-

tos entre o oitavo e o décimo ano

de cultivo, embora no quinto ano

de algumas variedades já é possí-

vel colher de 20% a 50%dos col-

mos. Cada touceira obtém de cinco

a dez colmos em 12meses, poden-

do atingir mais de 1.500 por hecta-

re. Devem ser retirados anualmen-

te quandomaduros, pois a extração

regular permite o surgimento de no-

vas plantas e a longevidade da cul-

tura, além de contribuir para o pla-

nejamento da atividade.

Ondecomprar:mudaspodemseradquiridas
noProjetoBambu.com, tel. (61) 99651-0468,
vitormarcal@projetobambu.com,www.
projetobambu.com;GXBambu, tel. (11) 99267-
1300, gxbambu@gmail.com;Bambuzhu,
tel. (11) 96889-0600, zhu@bambuzhu.com,
www.bambuzhu.com;CasaeBambu, tel.
(18)99701-0340, jonas@casaebambu.com,
www.casaebambu.com;Proflora, tel. (86)
99912-2227, contato@proflorapcf.eco.br,
www.proflorapcf.com.br; eAgrobambu, tel.
(51) 99982-0896, agrobambu@terra.com.br,
www.agrobambu.blogspot.com

Mais informações:comaAssociaçãoBrasileira
dosProdutoresdeBambu (Aprobambu), em
aprobambu.com.br, eprodutoresautônomos,
universidadese institutosdepesquisaagrícola,
comoo IACdeCampinas
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