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Projeto de Lei que dispõe sobre a Política Estadual de 
Incentivo à Cultura do Bambu é aprovado na CCJ 
07/05/2018 - FPL 

O Projeto, de autoria do Deputado Francisco Jr., contempla como diretrizes da Política 

Estadual de Incentivo ao Bambu a valorização do bambu como produto agrícola capaz 

de suprir necessidades ecológicas, econômicas, sociais e culturais; o desenvolvimento 

tecnológico do cultivo e das aplicações do bambu e; a promoção de polos bambueiros. 

E como instrumentos dessa política a assistência técnica; a promoção e 

comercialização do produto e; o certificado de origem e qualidade dos produtos 

destinados à comercialização.  

O objetivo do projeto é desenvolver a cultura do 

bambu no Estado de Goiás, estimular a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico do cultivo e das 

aplicações dos produtos e subprodutos do bambu, 

orientar o cultivo para a produção e a extração de 

brotos para consumo, incentivar a utilização do 

bambu na recomposição de matas ciliares, na  

recuperação de áreas degradadas e na composição 

de sistemas agroflorestais, incentivar a cultura e 

manufatura do bambu na agricultura familiar, apoiar PPPs para dinamizar 

a produção e comercialização dos 

produtos derivados, incentivar o 

comércio interno e externo e produzir 

mudas em viveiros públicos estaduais.   

O bambu é mundialmente utilizado como matéria 

prima para diversas indústrias. A China é o país 

com maior tradição, sendo estimados mais de 

quatro mil diferentes usos tradicionais: alimento, 

arquitetura, carvão, carvão ativado, celulose, 

pisos (Plyboo), móveis, tecido, energia, ração, 

dutos, etanol, entre outros. 

A versatilidade deste material salta à vista, assim como a preferência de 

sua escolha não só na construção convencional asiática, mas também na 

ocidental.   

Bilhões de dólares em bambu são transacionados anualmente entre China, 

UE, EUA além de países da Ásia onde verdadeiras indústrias operam a 

pleno vapor. 
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