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EBIOBAMBU– Associação Escola de Bio arquitetura       
                           Centro de Pesquisa e Tecnologia Experimental em Bambu 
 

XXVII CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE MÃO DE OBRA EM BAMBU 
PLANTIO, MANEJO, REPRODUÇÃO DE MUDAS 

E TRATAMENTO PREVENTIVO DO BAMBU 
11 e 12 de março de 2017 

 

PROFESSORES:  

CELINA LLERENA & EQUIPE EBIOBAMBU  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMAÇÃO –  11 e 12 de Março de 2017 
_____________________________________________________________________________________ 

 

1º dia - Dia 10 . 03 – Sexta 

19:30- Chegada 

        

 

2º dia - Dia 11.03 – Sábado 

 

Objetivos:  

 Capacitar os participantes a reconhecerem as principais partes vegetativas e florais dos 

bambus e como utilizar este conhecimento na identificação de espécies de seu interesse.  

 

 

Conteúdo: 

 

Plantio, Manejo e Reprodução de mudas 

 

 A Planta com reconhecimento das espécies no viveiro e suas características 

 Características dos colmos 

 Morfologia do corpo vegetativo - raízes, rizomas, colmo, folhas e seus apêndices. 

 Morfologia do corpo reprodutivo - inflorescência, espigueta, flor, fruto, semente. Floração dos 

bambus e suas conseqüências. 

 Colheita e manejo dos colmos 

 Espécies de bambu 

 Reprodução do bambu 

 

 

 Taxonomia: nomenclatura; nomes latinos; principais espécies cultivadas. Espécies nativas. 
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07:30- Café da manhã 

08:30- Apresentação: 

   - Explicação do curso e suas etapas 

   - “Alunos” e suas expectativas 

   - Professores e suas experiências com bambu 

11:00- Passeio pelo viveiro de bambu, reconhecimento das espécies e suas caracteristicas 

13:00- Almoço  

14:00- Aula 

16:00- Lanche 

16:15- Aula 

17:30- Encerramento das atividades do dia 

19:30- Jantar 

20:00- Palestra  

 

 

3º dia - Dia 15.01 – Domingo 

 

Tratamento preventivo do bambu 

A aula será prática com alguns tecnologias preventivas para a preservação do  bambu 

 

 Natural ensinando sobre as luas 

 imersão na água fria 

o ácido bórico + bórax + dicromato de sódio                      

o ácido bórico bórax  + sulfato cobre 

o ácido bórico + bórax + sal grosso                       

 Injeção nos entrenós  

o octaborato dissódico tetrahidratado 

o octaborato dissódico tetrahidratado+piretróide +ddvp 

 Maçaricado 

 

 

07:00- Café da manhã 

08:00- Aula prática 

13:00- Almoço 

14:00- Aula prática 

16:00- Confraternização / entrega dos Certificados / Encerramento do curso   

 

 

  *TODAS AS ATIVIDADES ESTÃO SUJEITAS AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. 

As atividades que não podem ser realizadas em tempo chuvoso serão substituídas por outras oficinas 

na escola em caso de chuva, para garantir o aproveitamento do aluno. 
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