
ERRADICAÇÃO 
DA POBREZA

Desafio
Desprovida de litoral e montanhosa, Ruanda é um dos países menos desenvolvidos do mundo e um dos pa-
íses localizados próximo à nascente do rio Nilo. Ela enfrenta grandes desafios sociais, tais como uma elevada 
taxa de pobreza e desemprego, grandes desafios econômicos, como uma fraca capacidade industrial com 
mais de 95 por cento dos produtos sendo importados. Além disso, enfrenta grandes desafios ecológicos 
como a grave erosão do solo e a escassez de água, bem como um impacto negativo nos países a jusante do 
rio Nilo provocado por um vasto desmatamento florestal de 28 por cento antes do genocídio de 1994 para 
75 por cento. Ruanda tem recursos ricos de bambu, mas não os explora por conta da escassez tecnológica.

Rumo a uma Solução
O projeto tem como objetivo o desenvolvimento do setor de bambu como uma nova agroindústria al-
ternativa sustentável para contrapor os graves problemas de pobreza, desemprego e ambiente, tomando 
em conta as suas vantagens exclusivas como o rápido crescimento, sólida renovação, curto ciclo e elevada 
biomassa. Foram utilizadas as seguintes abordagens inovadoras:
• forte apoio prestado tanto pelo governo da China como o de Ruanda;
• uma abordagem holística. O projeto foi concebido com base no princípio internacional do desenvolvi-

mento inclusivo e sustentável, tal como na Visão Ruanda 2020, e a intensiva pesquisa socioeconômica e 
ecológica do Centro Nacional de Pesquisa de Bambu da China (CNPBC) realizada em Ruanda;

• uma abordagem científica. Foram introduzidas espécies de bambu em todo o país, as quais foram plan-
tadas conforme os princípios científicos de adequação de locais, biossegurança e uso industrial final. As 
tecnologias de bambu foram transferidas, adaptadas e desenvolvidas para garantir uma alta produtivi-
dade de bambu e obter benefícios ecológicos e comerciais;

• um processo simplificado de pesquisa e desenvolvimento de bambu, piloto de produção, demonstra-
ção, transferência técnica, e serviço e capacitação para divulgação;

• capacitação eficaz. Capacitação recíproca em Ruanda e na China, com cerca de 1.512 alunos em 150 
programas de capacitação em Ruanda e doze alunos na China; métodos de capacitação em geral, jun-
tamente com a produção de encomendas;

• visitas técnicas de serviço a diversas empresas do ramo de bambu;
• exposição de produtos e conscientização com a participação de ministros, embaixadores, governadores 

e autoridades de Ruanda, bem como empresários e agricultores de Ruanda e de cinco outros países da 
Comunidade da África Oriental (CAO).

O Ministério do Comércio da China (MOFCOM) e o Ministério das Terras e Florestas de Ruanda (MTF) fo-
ram responsáveis pelo financiamento da estrutura do projeto. A Comissão Regulatória Bancária da China 
(CNPBC) e a Autoridade Florestal de Ruanda (AFR) foram autorizadas a implementar o projeto com o apoio 
do Centro Global de Desenvolvimento Sul-Sul. Algumas organizações não governamentais (ONGs) de Ru-
anda também participaram.

Foram destacados treze especialistas chineses em Ruanda. Foram importados da China quatro máquinas 
de processamento de bambu para palitos de dente, cortinas e móveis e para a construção de tábuas de 
concreto. Houve a instalação de quatro grandes sistemas de irrigação, além de estufas de produção que fun-

Desenvolvimento Inclusivo da 
Agroindústria Africana através do 
Bambu

Desenvolvimento de uma agroindústria sustentável de bambu para a redução da 
pobreza e a proteção ecológica em Ruanda

© CBRC

AÇÃO CONTRA A  
MUDANÇA GLOBAL 
DO CLIMA

VIDA 
TERRESTRE

PARCERIAS 
E MEIOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

11



cionam o ano todo como propagadores de bambu e incubadores 
de produção (PBIP) (2.000 m2 para cada estufa). Introduziram-se 
quatro espécies de bambu selecionadas, com a criação de até 400 
ha de plantação de bambu ao longo das margens do rio e áreas 
degradadas para a conservação do solo e da água e para prover 
um suprimento de madeira bruta para processamento de valor 
agregado. Além disso, foi criada e produzida uma incubadora de 
tecnologia de processamento de bambu de alto valor (IPBAV), com 
mais de 100 tipos de produtos em quatro linhas de móveis, tecela-
gem, cortinas, persianas e palitos de bambu de baixa, média e alta 
qualidade para mercados e vida cotidiana. Além disso, cerca de 30 
pequenas empresas de bambu foram incubadas e os funcionários 
receberam pelo menos US$ 8 por dia. A agroindústria de bam-
bu da cadeia de fornecimento e o acréscimo de valor foram 
criados e sustentados do zero, com um valor de produção 
anual total próximo de US$ 1 milhão, gerando mais de 2.000 
empregos (sendo cerca de 80 por cento para mulheres). No 
ano de 2019, uma empresa privada chinesa investiu US$ 5 milhões 
na produção de papelão de bambu para substituir a importação da 
China para Ruanda e outros países da Comunidade da África Orien-
tal (CAO) devido às elevadas exigências do mercado da construção, 
impulsionadas pela Iniciativa Cinturão e Rota da China. O projeto se 
encontra em pleno funcionamento. Os dois tipos de incubadoras 
são eficazes na realização de pesquisa e desenvolvimento, produ-
ção piloto, demonstração e capacitação. As mudas de bambu 

produzidas pelo BPPT estão destinadas ao reflorestamento em 
todo o país, já os produtos de bambu produzidos pelo IPBAV 
são de fácil comercialização, como, por exemplo, a exportação 
para alguns países próximos da Comunidade da África Oriental. 
O bambu também será convertido em combustível de carvão 
vegetal para atender as altas demandas de mercado.

O projeto foi reproduzido com sucesso em países da Comu-
nidade da África Oriental como Burundi, Quênia, Uganda e 
República Unida da Tanzânia, contribuindo fortemente ao de-
senvolvimento rural dos mesmos, por meio da exploração dos 
seus recursos abundantes de bambu, uma vez que as tecno-
logias empregadas são fáceis de aprender, simples de operar, 
exigem pouco esforço e proporcionam retorno imediato.
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