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RESUMO 

 

A cultura da palma tem importância significante na economia de muitos países, 

principalmente nos situados no sudoeste asiático. No Brasil, pouco se sabe sobre seus impactos 

e seu potencial. O objetivo desta dissertação, através do estudo de caso da empresa Dendê do 

Pará, SA (Denpasa), é contribuir para o entendimento da cadeia produtiva da cultura da palma 

no Brasil, seus benefícios, em contraste com o seu cultivo na Indonésia e na Malásia, maiores 

produtores mundiais. Foram realizadas cinco visitas de campo no período de 2019 a 2021 à 

Denpasa, localizada no município de Santa Barbara do Pará (PA) a cerca de 40 km de Belém 

(PA). A Denpasa pode ser considerada pioneira, não apenas no cultivo e processamento de óleo 

de palma no Brasil, porém, também em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento (P&D), através 

da sua subsidiária Denpasa Tecnologia, que identificou e selecionou a variedade BRS Manicoré 

que é resistente à doença Amarelecimento Fatal além de apresentar mais alta produtividade 

quando comparada com outras variedades. Ademais, foram consultados dados disponíveis em 

instituições como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Associação 

Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (ABRAPALMA), entre outras. Observou-se que a 

cultura da palma e seu processamento, oferecem grandes oportunidades de retorno financeiro 

com preservação ambiental e geração de emprego através da agricultura familiar. O estudo de 

caso da Denpasa nos permite concluir que existe grande potencial de crescimento da cultura da 

palma no Brasil, podendo contribuir com o reflorestamento da Amazônia e gerar maior renda 

para as comunidades locais. 

 

Palavras-chave: óleo de palma; dendê; agronegócio; sustentabilidade; impactos 

socioeconômicos; estudo de caso; agricultura familiar; reflorestamento; Amazônia  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Palm cultivation is of relevant importance in the economy of many countries, especially 

those located in Southeast Asia. In Brazil, little is known about its impacts and potential. The 

objective of this dissertation, through the case study of the company Dendê do Pará – SA 

(Denpasa), is to contribute to the understanding of the productive chain of palm c in Brazil, its 

benefits, in contrast to its cultivation in Indonesia and Malaysia, world's largest producers. Five 

field visits were carried out from 2019 to 2021 to Denpasa, located in the municipality of Santa 

Barbara do Pará (PA), about 40 km from Belém (PA). Denpasa can be considered a pioneer not 

only in the cultivation and processing of palm oil in Brazil but also in technology, research, and 

development (R&D) through its subsidiary Denpasa Tecnologia, which identified and selected 

the BRS Manicoré variety, which is resistant to the Fatal Yellowing disease, in addition to 

presenting higher productivity when compared to other types. In addition, data available from 

institutions such as Embrapa (Brazilian Agricultural Research Corporation), Brazilian 

Association of Palm Oil Producers (ABRAPALMA), among others, were consulted. It was 

observed that the cultivation of palm and its processing offers excellent opportunities for 

financial return with environmental preservation and job creation through family farming. The 

Denpasa case study allows us to conclude that there is great potential for the growth of the palm 

crop in Brazil, which can contribute to the reforestation of the Amazon and generate more 

significant income for local communities. 

 

Keywords: palm oil; dendê; agribusiness; sustainability; socio-economic impacts; case study; 

family farming; reforestation, Amazon  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tendo como base o caso da Denpasa, o presente estudo, possui como principal 

objetivo demonstrar a importância da cultura da palma de óleo, Elaeis spp. (Arecales: 

Arecaceae), no Brasil e no mundo, sua relevância para a preservação do meio ambiente, sua 

contribuição para o desenvolvimento socioeconômico das regiões produtoras e geração de 

renda para comunidades amazônicas. Além disso, é uma opção de investimento para quem 

deseja aplicar recursos em projetos com retorno financeiro interessante e que contribuam para 

a redução de gases do efeito estufa (GEE), reflorestando áreas degradadas e produzindo 

produtos e coprodutos de alto valor agregado.  

A palma de óleo é de origem africana, cujo fruto foi usado por antigas civilizações 

africanas como alimento e fontes de energia. É uma cultura perene e ideal para regiões com 

precipitações intensas e bem distribuídas ao longo do ano, basicamente com ausência de 

período seca, e solos pouco férteis, como o que predomina na região amazônica. O ciclo dessa 

cultura dura aproximadamente 30 anos e o óleo de dendê, proveniente do fruto da palma de 

óleo, é usado para uma variedade de produtos que estão presentes em nosso dia a dia, nos ramos 

alimentícios, cosméticos, farmacêuticos e produção de biodiesel.  

Com a finalidade de demonstrar a importância da palma de óleo no âmbito 

socioeconômico, no Capítulo 2 realizou-se a revisão de literatura, onde foram abordadas as 

principais características e a importância dessa cultura em âmbito regional e global. Ademais 

apresentou-se os potenciais e desafios referentes à expansão da cultura no Brasil.  

No Capítulo 3 foi abordada a metodologia utilizada para realizar a pesquisa.  

No Capítulo 4, apresentou-se os resultados obtidos por meio da coleta de dados e 

informações em que é apresentado o estudo de caso da Denpasa e seus aspectos econômicos-

sociais e ambientais.  

Por fim no Capítulo 5, conclui-se o estudo de caso apresentando as principais 

conclusões. 

Os resultados desse trabalho, considerando o estudo de caso da Denpasa como 

exemplo bem-sucedido, poderiam contribuir para melhorar o entendimento sobre essa cultura 

em si, e a cadeia produtiva do óleo de palma no Brasil, assim como, o seu potencial 

socioeconômico-ambiental para a região amazônica, estimulando investimentos sustentáveis 

na região. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Origem e história da palma de óleo no mundo 

 

A palma de óleo é nativa da África Ocidental e Central, portanto os detalhes referentes 

a sua origem foram discriminados no subitem a seguir. A sua classificação botânica, Elaeis 

guineensis, Jacq., (Arecales: Arecaceae) é derivada do grego elaion (óleo) e o nome específico 

de guineensis é indicativo da sua origem na costa da Guiné equatorial. Em 1763, o botânico 

holandês, Nicholaas Jacquin, elaborou uma das primeiras ilustrações do dendezeiro e é 

lembrado por seu nome científico (Jacq.) (HENDERSON; OSBORNE, 2000). 

 

2.1.1 Origem da palma de óleo 

 

Existem variedades selvagens, semi-selvagens ou cultivadas da palma de óleo, Elaeis 

spp., em três regiões principais dos trópicos equatoriais, sendo essas, África, Sudeste Asiático 

e América do Sul e Central.  

De acordo com Corley e Tinker (2015) a palma de óleo (Elaeis guineensis Jacq.) 

surgiu pela primeira vez na África Ocidental, porém, assumiu-se de que o óleo de palma era 

usado em 5.000 ap1 pelos faraós no Egito Antigo. Suponha-se que a gordura encontrada em 

uma tumba em Abidos, no Egito, de cerca de 5.000 ap poderia ter sido óleo de palma 

(KONGSAGER; REENBERG, 2012). 

Há forte evidência física para a origem africana da palma de óleo, e o uso humano 

dela, de vários milhares de anos atrás, também é convincente. Evidências diretas foram 

encontradas pela datação de pólen em sedimentos do Mioceno na Nigéria (ZEVEN, 1964). 

Elenga; Schwartz e Vincens (1994) relataram pólen da palma de óleo em dois núcleos 

profundos coletados no Congo. Raynaud‐Farrera, Maley e Wirrmann, (1996) encontraram 

pólen em núcleos de sedimentos de lagos do sudoeste de Camarões. Ademais encontrou-se 

sementes fossilizadas de dendezeiros em Uganda (ERGO, 1997).  

Pólen de E. guineensis foi encontrado mais frequentemente em níveis correspondentes 

a cerca de 2.850 ap em diante e após 2.730 ap, muitas espécies pioneiras começaram a aparecer. 

 

 

1 Antes do Presente (ap): é uma escala de tempo usada principalmente em arqueologia, geologia e 

outras disciplinas científicas para especificar quando os eventos ocorreram em relação à origem da datação prática 

por radiocarbono na década de 1950. Como o tempo "presente" muda, a prática padrão é usar 1º de janeiro de 

1950 como a data de início (época) da escala de idade. 
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Suponha-se que isso se deve principalmente à fatores climáticos, pois partir de 13.000 ap o 

clima tornou-se mais úmido. Ademais teve um aumento das populações humanas, que já 

usavam o óleo de palma para a sua alimentação. (CORLEY; TINKER, 2015). 

Análises arqueológicas, palinológicas e linguísticas associam os primeiros 

dendezeiros a comunidades humanas, campos de caça e rotas migratórias na região do Golfo 

da Guiné, na África Ocidental; o que deixa os cientistas supor que o uso e a mobilização 

humana foram fundamentais para a propagação precoce da palmeira (ZEVEN, 1967, ZEVEN 

1972). 

O advento das ferramentas de pedra polida, aproximadamente 7.000 anos atrás, 

permitiu os africanos ocidentais em transformar o dossel fechado da floresta tropical em 

mosaicos de policulturas mistas baseadas principalmente em variedades de inhame (Dioscorea 

spp.) (EHRET, 1998). A desmatar a floresta para plantar, os agricultores muitas vezes 

poupavam os dendezeiros, pois essa palmácea foi valorizada por óleos, vinhos, materiais de 

construção e inúmeras aplicações espirituais e medicinais (WATKINS, 2018). 

Depois de uma ou duas colheitas, os agricultores deixavam o campo em pousio, 

permitindo a recuperação dos solos e da floresta. Nesse ínterim, as palmas de óleo cresceram 

se propagariam no dossel aberto, tornando-se integradas às florestas secundárias resultantes 

(ZEVEN, 1967).  

A supressão da floresta tropical nativa permitiu à palmeira atuar como espécie 

pioneira, e sua semente poderia ter sido disseminada por mamíferos e por algumas espécies de 

aves. No entanto, é provável que o principal agente disseminador do dendê tenha sido o 

homem. Assim, uma quantidade expressiva de palmas semi-domesticadas cresceu ao redor de 

assentamentos ou ao longo de caminhos (CORLEY; TINKER, 2015). 

Nesse processo agroecológico, emergiram da floresta nativa da África Ocidental 

paisagens culturais complexas compostas por assentamento de humanos, florestas, palmas de 

óleo e plantações. Nesse sistema, os humanos cooperavam com as palmas de óleo e outros 

elementos da floresta, em vez de direcioná-las para campos ordenados ou mesmo monoculturas 

(CORLEY; TINKER, 2015). 

 

2.1.2 História do desenvolvimento da indústria da palma de óleo  

2.1.2.1 O início do comércio do óleo de palma 

 

Até a Segunda Guerra Mundial a indústria da palma do óleo se concentrou 

principalmente na África. Em 1482 os conquistadores portugueses fundaram um forte em 
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Elmina em Gana, dez anos depois, chegaram à cidade de Benin. Porém, em virtude da falta de 

oportunidades comerciais não houve muito interesse em explorar e expandir a produção da 

palma de óleo. Com o início do comércio de escravos na África Ocidental em 1562, outros 

países também construíram fortes e assentamentos ao longo da costa, porém, nessa época o 

óleo de palma era usado apenas como alimento para os escravos (CORLEY; TINKER, 2015). 

Durante a maior parte do século XIX, o comércio de óleo de palma esteve no centro 

das relações entre a Inglaterra e a África Ocidental. Com a abolição do tráfico britânico de 

escravos em 1807, o comércio de óleo de palma teve um impacto significativo tanto no 

desenvolvimento da sociedade africana quanto no desenvolvimento do imperialismo britânico 

(LYNN, 1981).  

Em 1804 o nome, palma de óleo, apareceu pela primeira vez nos livros comerciais 

britânicos. As restrições comerciais, o número limitado de comerciantes europeus, diversas 

doenças na África Ocidental e limitações logísticas impediram o desenvolvimento em grande 

escala (CORLEY; TINKER, 2015). Porém, a partir de 1830, o governo britânico incentivou 

fortemente o comércio de óleo de palma que finalmente decolou na década de 1840 (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Importações britânicas de óleo de palma de África Ocidental em toneladas (t) durante o período 

de 1800 a 1850. 

Fonte: Adaptado de Lynn (1981) 
 

O desenvolvimento geográfico do comércio de óleo de palma na África se concentrou 

inicialmente na área do Delta do Níger - primeiro em Old Calabar, depois em Bonny. Essa área 

ficou conhecida como região dos “Rios do óleo da palma” (CORLEY; TINKER, 2015). Na 
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década de 1840, áreas como Whydah e Badagry e a área de Camarões-Gabão-Angola foram 

desenvolvidas. Mais tarde, com o aumento da concorrência, as empresas comerciais britânicas 

tentaram quebrar o monopólio dos intermediários locais e chegar diretamente aos mercados do 

interior (LYNN, 1981).  

Durante a segunda metade do século XIX, o avanço da ciência impulsionou o início 

da Revolução Industrial (HENDERSON; OSBORNE, 2000). Segundo os autores, o comércio 

de óleo de palma dependeu de forma significativa dos desenvolvimentos da Revolução 

Industrial na Europa. O comércio aquecido do óleo de palma encontrou um mercado já 

existente nos fabricantes de sabão, porém, não teria florescido tanto se não fosse por outras 

importantes descobertas científicas feitas mais ou menos na mesma época que impulsionaram 

a demanda. 

Após a década de 1830, quase todo o sabão na Grã-Bretanha era feito de óleo de 

palma. Mais tarde, foi usado para velas, compostas principalmente de ácido palmítico, e para 

produzir gás de iluminação. Em meados do século XIX, novas e importantes aplicações 

estavam sendo inventadas rapidamente, como lubrificantes para as ferrovias e como fluxo na 

indústria de folha-de-flandres para alimentos enlatados. A margarina foi desenvolvida e o 

glicerol (glicerina) do óleo de palma teve um amplo uso (CORLEY; TINKER, 2015). 

A crescente demanda por óleo de palma logo ultrapassou a oferta disponível dos 

recursos naturais da África Ocidental e Central e levou ao desenvolvimento do dendezeiro 

como uma cultura internacional (HENDERSON; OSBORNE, 2000). 

 

2.1.2.2 O desenvolvimento das plantações comerciais da palma de óleo 

 

Em 1848, quatro árvores foram recebidas pelo Jardim Botânico Buitenzorg (agora 

Bogor) nas Índias Orientais Holandesas em Java. Estas quatro palmeiras forneceram a semente 

para todas as palmas de óleo cultivadas no Extremo Oriente, onde floresceram muito bem, se 

não melhor do que na sua origem na África. Em 1911 uma empresa belga avançou com o 

desenvolvimento e a comercialização de sementes, e grandes plantações foram instaladas em 

Sumatra. As sementes das plantações de Sumatra formaram a fonte para o plantio em larga 

escala de dendezeiros na Malásia que iniciou em 1917 no distrito de Kuala Selangor 

(HENDERSON; OSBORNE, 2000). 

Enquanto isso, começou por volta de 1910, o interesse europeu no desenvolvimento 

comercial de plantações na Nigéria, Camarões e Congo. Sir William Hesketh Lever, fundador 

da empresa Unilever, estava preocupado com o aumento dos preços de produção e a crescente 
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demanda por óleo de palma, especialmente para a produção de margarina. A princípio, cinco 

fábricas foram construídas em vários locais no Congo processando frutas compradas de fontes 

locais, mas a partir de 1935, a preocupação da Unilever fomentou o plantio e o 

desenvolvimento de suas próprias plantações locais (HENDERSON; OSBORNE, 2000). 

Em 1938, a área plantada em Sumatra atingiu 92.000 hectares e 20.000 hectares na 

Malásia. Nessa época a indústria de plantações comerciais do extremo oriente asiático estava 

totalmente estabelecida e estava produzindo a mesma quantidade de óleo quanto a indústria 

africana. A Figura 2 mostra uma fotografia de uma pequena vila agrícola na Malásia na década 

de 1930, com plantios de palma de óleo recém-plantadas ao fundo. A Segunda Guerra Mundial 

e os distúrbios subsequentes fizeram toda a indústria retroceder um longo caminho (CORLEY; 

TINKER, 2015). 

 

Figura 2. Pequena vila na Malásia na década de 1930, com plantios de palma recém-plantadas ao fundo. 

Fonte: The National Archives (2013) 

 

Para melhorar a qualidade e a produtividade da palma de óleo, a empresa Unilever 

iniciou pesquisas sobre a propagação clonal da palma de óleo por meio de cultura de tecidos a 

partir das pontas de raízes. A partir do final da década de 1960, mudas de palma de óleo clonal 

de alta qualidade foram produzidas e comercializadas em todo o mundo. Esta nova geração da 

palma de óleo maturava mais cedo, era mais produtiva em 25 a 30% e mais resistente a doenças 

além de produzir frutos a uma altura baixa o que facilitou a colheita aumentando assim a 
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eficiência desse processo manual. O manejo eficiente das plantações, a seleção de palmas de 

alto rendimento e de elite para reprodução e clonagem, em conjunto com o melhor 

processamento e comercialização dos óleos de palma resultaram na expansão global da 

indústria de palma de óleo durante os últimos 50 anos (HENDERSON; OSBORNE, 2000). 

A indústria asiática teve que recomeçar após a Segunda Guerra Mundial. A luta pela 

independência na Indonésia fez com que a Malásia continuasse em frente apesar da emergência 

do governo comunista entre 1948 e 1957. A produção indonésia cresceu lentamente até o final 

da década de 1980, porém, a partir daí observou-se um crescimento acelerado. No início dos 

anos 1981 a produtividade (produção em toneladas por hectare) das plantações indonésias 

alcançou o nível da Malásia e se manteve nesse patamar até os anos após da crise financeira, 

que atingiu a Ásia em meados do ano de 1997 (CORLEY; TINKER, 2015). Nesse contexto 

vale salientar que a Indonésia foi a mais afetada pela crise e a mais lenta a se recuperar 

(GLASTRA; WAKKER; RICHERT, 2002). 

A produção total da Indonésia ultrapassou a da Malásia a partir de 2006. Desde a 

década de 1970, ambos os países têm sido dominantes na produção e exportação de óleo da 

palma, e provavelmente continuarão assim por algum tempo no futuro (MIELKE, S., 19982,  e 

20013; MIELKE, T., 20004 apud CORLEY; TINKER, 2015). Tanto Malásia como Indonésia 

estabeleceram uma indústria eficiente baseada em uma rica experiência, tanto na produção de 

óleo de palma e óleo de palmiste quanto nas indústrias a montante e a jusante, como 

melhoramento de plantas, cultura de tecidos vegetais, máquinas agrícolas, agroquímicos, 

fracionamento de óleo e oleoquímicos (CORLEY; TINKER, 2015). 

Ambos os países possuem cadeias de suprimentos muito eficientes e têm, em geral, 

boa gestão, por isso são considerados parceiros comerciais confiáveis. A indústria africana 

ainda abastece grande parte da demanda doméstica de óleo de palma enquanto a sua exportação 

concentra-se principalmente no óleo de palmiste (CORLEY; TINKER, 2015). 

 

 

2 MIELKE S. The outstanding role of Indonesia in the fenomenal development of the World palm oil 

industry in the past and the future. In: Proc. 1998 Int. Oil Palm Conf. Commodity of the past, today and the future 

(Ed. by A. Jatmika et al.), pp. 37‐54, Indonesian Oil Palm Research Institute, Medan. 1998. 

3 MIELKE S. Can production of oils and fats keep pace with future consumption? Paper presented at 

ISF Int. Congr., Berlin, 20 Sept. 2001. 

4 MIELKE T. The future World demand for and prices of vegetable oils. In: Plantation tree crops in 

the new Millenium: the way ahead (Ed. by E. Pushparajah), pp. 83‐85, Incorporated Society of Planters, Kuala 

Lumpur. 2000. 
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A área colhida de palma de óleo e consequentemente a produção mundial de óleo de 

palma tem crescido constantemente ao longo dos últimos anos (Figura 3). De acordo com a 

Tabela 1 e a Figura 4, os principais países produtores são Indonésia e Malásia, com uma 

participação acima de 80% do mercado global. A produção nas Américas é liderada pela 

Colômbia ocupando o quarto lugar em 2021 (USDA, 2022). O Brasil ainda tem uma 

participação modesta no mercado global, ocupando o 10° lugar, porém, possui um potencial de 

crescimento significante, como foi detalhada no subitem 2.4 (Zoneamento Agroecológico) 

mais adiante.  

 

 

Figura 3. Evolução da área plantada com palma de óleo em hectares no mundo de 1961 a 2020. 

Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), FAO Statistics (2020) 

 

Tabela 1. Países Produtores de Óleo de Palma, em toneladas de óleo e área plantada. 

Posição País 
Produção Área colhida (ha) Produtividade 

mil t % produção mil hectares % plantio t ha¯¹ 

1 Indonésia 44.500  59,1% 12.100  49,2% 3,68 

2 Malásia 18.700  24,8% 5.450  22,2% 3,43 

3 Tailândia 3.120  4,1% 1.000  4,1% 3,12 

4 Colômbia 1.615  2,1% 500  2,0% 3,23 

5 Nigéria 1.400  1,9% 3.000  12,2% 0,47 

6 Guatemala 880  1,2% 180  0,7% 4,89 

7 Honduras 600  0,8% 182  0,7% 3,30 

8 Papua Nova Guiné 565  0,8% 153  0,6% 3,69 

9 Equador 564  0,7% 245  1,0% 2,30 

10 Brasil 550  0,7% 185  0,8% 2,97 

  Outros países 2.796  3,7% 1.604  6,5% 1,74 

  Total mundo 75.290  100,0% 24.599  100,0%   

Fonte: USDA (2022)  
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Figura 4. Produção de óleo de palma em toneladas no mundo por pais no ano de 2018. 

Fonte: Ritchie, Roser (2021). 

 

2.1.3 A história da palma de óleo nas Américas e no Brasil 

2.1.3.1 Primeiras plantações industriais na América Central 

 

Os primeiros locais de produção industrial de dendezeiros na América Central foram 

estabelecidos durante a década de 1930, pela United Fruit Company (UFCo)5, uma empresa 

norte-americana que produzia e exportava bananas. Nessa época as plantações de bananeiras 

da empresa estavam severamente afetadas por diversas doenças que se espalharam nas 

plantações e impactaram significativamente a produção de bananas na região. Visando 

responder às doenças e minimizar, dessa forma, os impactos negativos nos resultados 

financeiros da empresa, lançou-se o cultivo do dendezeiro como uma cultura alternativa 

(GASTON-BRETON, 2009).  

As primeiras plantações foram estabelecidas entre 1936 e 1938 em Guatemala, 

Honduras e Costa Rica. A seguir a UFCo expandiu para Colômbia (1945), Nicarágua (entre 

1945 e 1950) e Equador (1952). No final dos anos 1950 as plantações de dendezeiros da UFCo 

 

 

5 Hoje a denominação da empresa é Chiquita Brands Company 
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somaram 7.000 hectares, porém, com exceção das plantações em Costa Rica, a maioria foi 

abandonada sucessivamente (LESAGE; CIFUENTES-ESPINOSA; FEINTRENIE, 2021). 

Nas décadas de 1950 a 1970, os governos da América Central e América de Sul 

promoveram o plantio de dendezais visando alcançar a independência de petróleo fóssil e 

promover a produção agrícola e o desenvolvimento rural. Diversas políticas públicas foram 

adotadas a fim de incentivar e apoiar a produção de óleo de palma. Uma visão geral sobre as 

principais políticas públicas adotadas em cada um dos países produtores pode ser consultada 

em Lesage, Cifuentes-Espinhosae Feintrenie (2021).  

A Colômbia adotou políticas públicas muito eficientes. No final da década de 1950 e 

início da década de 1960, o governo promoveu o plantio de 500 hectares de dendezeiros, 

distribuídos em várias regiões do país. Em 1962, foi fundada a Federação Nacional dos 

Produtores de Dendê (Fedepalma) e, em 1967, a Fedepalma foi encarregada de administrar um 

programa de trinta anos para desenvolver o setor. O programa incluiu incentivos públicos 

financeiros, comerciais e econômicos, que resultaram na plantação de mais de 20.000 hectares 

na década de 1970 e outros 66.000 hectares na década de 1980 (EL PALMICULTOR, 2002). 

Sem dúvida, o programa foi um dos principais impulsionadores do crescimento do setor na 

Colômbia, tornando o país hoje o 4º maior produtor mundial de óleo de palma, e o primeiro 

das Américas.  

 

2.1.3.2 A palma de óleo na Bahia, um legado afro-brasileiro 

 

De acordo com Watkins (2018), a palmeira africana, Elaeis guineensis Jacq., chegou 

às Américas, durante a expansão colonial para o Novo Mundo. No Brasil se estabeleceu 

primeiro na Bahia aonde ela chegou, particularmente, com o tráfico de escravos africanos no 

século XVII. Em contraste com as monoculturas agroindustriais que dominam a produção na 

Ásia, a palma de óleo na Bahia emergiu de uma paisagem cultural biodiversa que foi construída 

ao longo de cinco séculos de intercâmbio socioecológico transatlântico. 

Na Bahia, as palmeiras ajudaram a formar uma paisagem cultural complexa que, até 

hoje, continua atender as demandas alimentares e espirituais locais de óleo de palma que ainda 

é um recurso essencial em muitas expressões culturais afro-brasileiras (WATKINS, 2018).  

Fritar com óleo vegetal é uma antiga tradição culinária na África Ocidental e o óleo 

vegetal preferido para bolinhos fritos nos trópicos úmidos da África vem do dendê. Essa 

tradição, muito provavelmente, foi introduzida nas sociedades de plantação pelas mulheres 

escravas africanas. Até hoje, o dendê está sendo um óleo de cozinha favorito da culinária afro-
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brasileira, onde é conhecido como dendê que vem da palavra quimbundo ndende (CARNEY; 

ROSOMOFF, 2009) 

Como seus antecedentes na África Ocidental, o óleo de palma não refinado de cor 

natural vermelho da Bahia difere significativamente dos óleos de palma industrialmente 

fracionados, branqueados e desodorizados que são comercializados internacionalmente. O óleo 

de palma da Bahia com beta-carotenoides antioxidantes provitamina A, alto teor de vitaminas 

E, ácidos graxos de cadeia média que aumentam o metabolismo (MBA; DUMONT; NGADI, 

2015)., dá sabor a muitas das receitas originais da Bahia, como moqueca e acarajé.  

Desenvolvidas em colaboração com culturas gastronômicas de inspiração africana, as 

paisagens da palma de óleo da Bahia continuam sendo um testemunho vivo da cultura africana 

na transformação do Novo Mundo (CARNEY; ROSOMOFF, 2017). 

Estendendo-se aproximadamente 70 km ao sul da capital Salvador, as tradicionais 

paisagens de óleo de palma da Bahia agora são oficialmente apelidadas de Costa do Dendê, 

seguindo o termo afro-brasileiro de inspiração kimbundu bantu para óleo de palma 

(WATKINS, 2018). A Figura 5 a seguir mostra a localização da Costa do Dendê no Estado de 

Bahia.  

Segundo Watkins (2018), os colonizadores e primeiras autoridades portuguesas 

mostraram pouco interesse na economia doméstica do óleo de palma da Bahia, efetivamente 

cedendo seu controle aos afrodescendentes, que estabeleceram na Costa do Dendê 

comunidades quilombolas e criaram e administraram uma paisagem afro-brasileira 

diferenciada, composta por palmas de óleo, mandioca, diversas frutas, florestas da Mata 

Atlântica e manguezais. 

Durante muitos anos, os grandes produtores agrícolas ignoraram o potencial 

econômico das paisagens policulturais de óleo de palma na região até que agrônomos 

estrangeiros encorajaram a sua modernização em meados do século XX (WATKINS, 2018). 

Focados no plantio de monoculturas mais rentáveis, responsáveis de empresas 

agroindustriais descreveram as policulturas agroecológicas da Bahia como anacronismos 

pitorescos que urgentemente precisavam ser modernizados. Programas governamentais 

incentivaram os agricultores a substituir as policulturas e bosques subespontâneos por 

monoculturas semelhantes às plantações no Sudeste Asiático (WATKINS, 2018).  
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Figura 5. Mapa de parte da área litoral do Estado da Bahia mostrando a Costa do Dendê com ecossistema 

de manguezais e comunidades quilombolas registrados que cruzam a área de estudo.  

Fonte: Watkins (2018), p. 9. 

Notas: Manguezais extraídos de imagens Landsat 7 GLS (USGS, 2010); Localização de quilombos do Projeto 

GeografAR (UFBA, 2010) e trabalho de campo realizado pelo autor no período de 2009 a 2015. 
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No entanto, as intervenções de desenvolvimento, até agora, não conseguiram reduzir 

as complexas paisagens da Costa do Dendê em parcelas uniformes, e os bosques 

subespontâneos continuam a prevalecer na região. Apesar das vantagens dos subsídios 

concedidos pelo governo federal, os agricultores e processadores tradicionais da Costa do 

Dendê continuaram a optar para o sistema de produção policultural e permanecem, até hoje, as 

fontes principais e preferenciais de óleo de palma na Bahia (WATKINS, 2018). A Figura 6 

mostra um exemplo do sistema policultural na Bahia. 

 

 

Figura 6. Palmas de óleo no meio de um plantio de mandioca com um bosque emergente de dendezeiros e 

mata atlântica secundária ao fundo. Local: Baiacu na Ilha de Itaparica, Bahia (2012). 

Fonte: Watkins (2018), p. 8. 

 

A introdução de agroindústrias locais proporcionou uma demanda constante para 

frutas e vegetais produzidas em pequenas propriedades, incentivando assim a produção em 

sistema policulturais, permitindo os agricultores uma diversificação da renda. Na Costa do 

Dendê, sistemas agroflorestais e cultivos subespontâneos de dendezeiros dividem espaço com 

policulturas complexas e algumas monoculturas agroindustriais. Na década dos anos 1970 e 

1980, a maioria dos agentes de desenvolvimento público e privado mudou seus projetos de 

óleo de palma para a Amazônia, a mais recente fronteira de modernização do óleo de palma do 

Brasil (WATKINS, 2018). 
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2.1.3.3 Plantações industriais no Brasil 

 

No final do século XVI, devido as características climáticas semelhantes ao seu local 

nativo, a palma não obteve dificuldades para se fixar e ter seu plantio realizado em grande parte 

da região amazônica onde se encontra hoje a maior parte da produção brasileira do óleo da 

palma (VENTURIERI, et. al 2009).  

No Brasil, foi somente em 1942 que o Ministério da Agricultura estabeleceu a 

primeira plantação oficial, no estado do Pará. Na década de 1950, o instituto agronômico 

Instituto Agronômico do Norte (IAN) passou a distribuir sementes e plantas em todo o país. 

Esta iniciativa foi reforçada em 1964 com a criação de um engenho associado a 1.000 hectares 

de plantações e a 2.000 hectares de minifúndios. Os fundos públicos diminuíram na década de 

1980 e foram substituídos por investimentos privados. Muitas empresas e fábricas foram 

construídas e passaram a se associar em conglomerados especializados (HOMMA OYAMA, 

2016; LESAGE; CIFUENTES-ESPINOSA; FEINTRENIE, 2021). 

No final dos anos 1950 começaram a surgir no sul da Bahia as primeiras indústrias de 

processamento de óleo de palma. Essas usinas processaram, tanto os cachos de dendezais vindo 

de sistemas tradicionais policulturais, como cachos oriundos de plantações com sementes 

híbridas de alto rendimento visando a melhoria da produção agrícola. No início dos anos 1960 

foram realizados no estado do Pará plantios com linhagens de dendezeiros provenientes da 

África para verificar a adaptação da palmácea na região. Esses plantios foram conduzidos por 

pesquisadores do Instituto Agronômico do Norte (IAN) (MÜLLER, 2000). 

No mesmo período foi realizada a implantação de dois campos genealógicos para 

avaliar o comportamento das linhagens de dendê no Pará e na Bahia com o intuito de produzir 

sementes no país. Essa pesquisa foi conduzida no âmbito de uma parceria do Instituto de Óleo 

do Brasil e o Institut de Recherches pour les Huiles et Oleagineux (IRHO) da França.  

Em 1967 se iniciou o “Projeto Dendê” que pretendia realizar um plantio industrial de 

1.500 hectares que, somado ao outro projeto de pequenas plantações a partir de sementes 

importadas de alta produtividade, iriam totalizar juntos 3.000 hectares de dendê, iniciativa 

realizada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) (MÜLLER, 

2000). 

No início dos anos de 1970, esse projeto foi concedido à iniciativa privada, dando 

início em 1972 a Dendê do Pará S.A. (Denpasa). Em 1973 foi introduzido um plantio de 1.500 

hectares pela Secretaria de Agricultura do Estado do Pará distribuídos em lotes de pequenos 

agricultores filiados à Cooperativa Agrícola Mista Paraense (Cooparaense), que teriam a usina 
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da Denpasa como processadora dos seus cachos. Devido aos recursos oriundos de incentivos 

fiscais nas décadas de 1980 e 1990 surgiram grandes projetos de óleo de palma como: Dendê 

do Pará S.A. (Denpasa), Dendê da Amazônia S.A. (Deanam), Reflorestamento da Amazônia 

Ltda (Reasa), Mendes Júnior Agrícola do Pará (Agromendes) entre outras (MÜLLER, 2000). 

A Amazônia reúne condições climáticas e de solos ideais para a palma de óleo, além 

disso a cultura colabora para a geração de empregos, renda e arrecadação da região. Quanto à 

questão de leis trabalhistas e ambientais o Brasil é o mais exigente dentre os países produtores, 

contribuindo assim para que os plantios de palma de óleo sejam sustentáveis em todos os 

aspectos (RAMALHO-FILHO et al, 2010). 

 

2.1.4 Variedades usados nas plantações comerciais 

 

Nas plantações comerciais de hoje usa-se duas principais espécies: a Elaeis guineensis 

mais conhecido como dendezeiro ou Tenera, originária da África e a Elaeis oleífera mais 

conhecida como Caiaué originaria da América (CUNHA, 2005). O Tenera é um híbrido 

intraespecífico resultante do cruzamento entre plantas da mesma espécie (Elaeis guineenses x 

Elaeis guineenses) muito comum em plantios comerciais por ter maior produtividade em óleo, 

porém, é suscetível ao Amarelecimento Fatal (AF) que é uma doença de etiologia desconhecida 

que causa danos ao sistema radicular e gera distúrbios fisiológicos a palmeira tornando as 

folhas amareladas e secas. Estudos mostraram que o possível surgimento da doença ocorra por 

agentes abióticos (fatores externos) e não fatores bióticos (TEIXEIRA et al., 2017).  

O Caiaué da espécie Elaeis oleífera gerou muito interesse por possuir características 

como: crescimento anual da planta reduzido, maior teor de ácidos graxos insaturados e 

resistência ao AF. Com o objetivo de desenvolver uma planta tão produtiva quanto o Tenera, 

porém, com características do Caiaué, particularmente a resistência ao AF, foi realizado a 

hibridação interespecífica, ou seja, o cruzamento entre diferentes espécies (Elaeis guineenses 

x Elaeis oleífera) dando origem ao Híbrido Interespecífico (HIE) (CUNHA; LOPES, 2010; 

MÜLLER; VIÉGAS, 2000).  
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2.2 Usos de produtos da palma de óleo 

 

O óleo de palma (CPO6) é derivado do mesocarpo dos frutos do dendê e possui um 

equilíbrio de ácidos graxos insaturados (principalmente ácido oleico) e saturados 

(principalmente ácido palmítico). O óleo de palmiste (CPKO7) é obtido a partir da amêndoa 

dos frutos do dendê (Figura 7). Sua composição e propriedades diferem significativamente do 

CPO. CPKO é rico em ácido láurico e tem um perfil de fusão acentuado; assim, é adequado 

para confeitos e outras gorduras especiais (DIAN et. al, 2017).  

 

 

Figura 7. Fruto de dendê partido na parte superior; óleo de palma (1) e óleo de palmiste (2) na parte 

inferior. 

Fonte: Denpasa (2019). 

 

Tanto o óleo de palma (CPO) quanto o óleo de palmiste (CPKO) são usados para fins 

comestíveis e não comestíveis. Mais de dois terços (68%) são utilizados numa ampla gama de 

produtos da indústria alimentícia como margarina a chocolate, pizzas, pães e óleos de cozinha; 

27% é utilizado em aplicações industriais e produtos de consumo como sabonetes, detergentes, 

 

 

6 CPO abreviação do termo em inglês: crude palm oil 

7 CPKO abreviação do termo em inglês: crude palm kernel oil 

1 2 
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cosméticos e agentes de limpeza enquanto apenas 5% são destinados para bioenergia, 

principalmente para biodiesel (RITCHIE; ROSER, 2021). 

Com o desenvolvimento da indústria de refino nos países produtores, principalmente 

na Malásia, uma ampla gama de produtos de óleo de palma está agora disponível no mercado. 

O refino e o fracionamento ocorrem em geral nos países produtores e a Malásia tem estado na 

liderança no desenvolvimento de diferentes frações e "blends", para o uso mais versátil, que 

são exportados globalmente (CORLEY; TINKER, 2015). 

A Tabela 2 a seguir detalha os principais produtos e frações de óleo de palma e óleo 

de palmiste: 

 

Tabela 2. Produtos de óleo de palma e especificações técnicas padrão da Malásia 

Produto 

AGL 

(máx. 

%) 

Umidade, 

impurezas 

(máx. %) 

VI Coloração PD (°C) 

Óleo de palma bruto 5 - - - - 

Óleo de palma neutralizado 0,25 0,1 50-55 - 33-39 

Óleo de palma neutralizado e 

branqueado 
0,25 0,1 50-55 máx. 20 verm. 33-39 

Óleo de palma RBD 0,1 0,1 50-55 máx. 3 ou 6 verm. 33-39 

Oleína de palma bruta 5 0,1 min. 56 - máx. 24 

Oleína de palma neutralizada 0,25 0,1 min. 56 - máx. 24 

Oleína de palma neutralizada e 

branqueada 
0,25 0,1 min. 56 máx. 20 verm máx. 24 

Oleína de palma RBD 0,1 0,1 min. 56 máx. 3 ou 6 verm máx. 24 

Oleína de palma fracionada 

dupla 
0,1 0,1 min. 60 máx. 3 verm máx. 19 

Estearina de palma bruta 5 0,25 máx. 48 - máx. 44 

Estearina de palma neutralizada 0,25 0,15 máx. 48 - máx. 44 

Estearina de palma neutralizada 

e branqueada  
0,25 0,15 máx. 48 máx. 20 verm. máx. 44 

Estearina de palma RBD 0,25 0,15 máx. 48 máx. 3 ou 6 verm máx. 44 

Óleo de palmiste 5 0,5 16-19  26-28 

Oleína de palmiste 5 0,5 21-26  22-26 

Estearina de palmiste 5 0,5 6-8  31-33 

Fonte: BERGER (1996)8; PANTZARIS; AHMAD (2001)9 apud CORLEY; TINKER, 2015 

Notas: Ácidos graxos livre (AGL); ponto de derretimento (PD); valor de iodo (VI); refinado, branqueado e 

desodorizado (RBD), vermelho (verm.) 

 

 

8 Berger K.G. (1996a) Food uses of palm oil. Malaysian Palm Oil Promotion Council, Kuala Lumpur.  

9 Pantzaris T.P. & Jaaffar Ahmad M. (2001) Properties and utilization of palm kernel oil. Palm Oil 

Dev., 35, 11‐15, 19–23. 
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Desde 2013/2014 o óleo de palma e as suas frações são os óleos vegetais mais 

consumidos no mundo, como pode ser observado na Figura 8.  

 

 

Figura 8. Consumo mundial de óleos vegetais de 2013/14 a 2020/21, liderado pelo óleo de palma  

Fonte: Shahbandeh (2021); adaptado pelo autor. 

 

Nos subitens a seguir foram detalhadas as principais aplicações desses óleos e suas 

frações para usos alimentícios e técnicos. A Figura 9 ilustra algumas das principais aplicações. 

 

 

Figura 9. Produtos do dia a dia que possuem óleo de palma e óleo de palmiste em sua composição 

(refrigerantes, alimentos industrializados, doces industrializados, produtos de higiene pessoal, produtos de 

limpeza e cosméticos). 

Fonte: Pinterest (2021). 
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2.2.1 Uso comestível do óleo de palma 

 

Sua excelente estabilidade oxidativa natural, seu perfil de conteúdo sólido único, o 

seu alto valor nutricional, ser livre de ácidos graxos trans e colesterol e as suas propriedades 

antioxidantes, fazem do óleo de palma um dos óleos mais utilizados pelos fabricantes de 

alimentos (DIAN, et al. 2017; CORREIA, 2019). 

O óleo de palma e as suas frações (fração estearina e oleína) são usados como óleo de 

cozinha, em margarinas e gorduras de panificação, em gorduras de confeitaria (substitutos da 

manteiga de cacau), em sorvetes e como substituto da gordura da manteiga em alguns produtos 

lácteos (branqueadores de café, leite reconstituído, chantili) além de substitutos ou imitações 

de queijo (DIAN et al. 2017). Ademais, o óleo de palma é frequentemente usado em coberturas 

de confeitos e bolos com sabor de chocolate, porém, não está sendo muito adequado para 

coberturas de sorvete, pois as coberturas tendem a quebrar em baixas temperaturas (CORLEY; 

TINKER, 2015). 

Comparando com os óleos mais insaturados, o óleo de palma é relativamente estável 

em altas temperaturas (180°C) o que torná-lo um óleo superior para cozinhar e fritar. Essa 

estabilidade vem de um alto teor em ácidos graxos monoinsaturados (ácido oleico) e baixo teor 

de ácidos graxos polinsaturados, principalmente linoleico e ácido linolênico, último nem 

contém. Enquanto isso, óleos mais insaturados contém um alto teor de linoleico e ácido 

linolênico e, portanto, tendem a oxidar, quebrar ou polimerizar em temperaturas de fritura 

(180°C) (CORLEY; TINKER, 2015). 

Ademais, produtos alimentícios produzidos ou processados usando óleo de palma têm 

uma vida de prateleira relativamente longa com baixo grau de rancidez (DIAN et. al, 2017). 

Devido à sua natureza semi-sólida, o óleo de palma não requer hidrogenação. Por meio de 

hidrogenação, que gera a gordura trans, aumenta-se o teor de ácidos graxos saturados do óleo 

líquido, antes de usá-lo em formulações de alimentos (DIAN et. al, 2017; CORREIA, 2019). 

No Brasil, o óleo de palma é consumido in natura na Bahia para produção de acarajé, 

moquecas, vatapá e caruru. Os acarajés (Figura 10) são totalmente imergidos no óleo de palma 

causando diversas reações químicas (CURVELO, 2010; CURVELO et al., 2011). 
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Figura 10. Acarajé sendo frito com óleo de palma in natura na Bahia. 

Fonte: Máximo (2020). 

 

2.2.2. Uso comestível do óleo de palmiste 

 

Os óleos láuricos, óleo de palmiste (PKO) e óleo de coco são as principais fontes de 

ácidos graxos de cadeia curta no comércio mundial. O óleo de palmiste contém 44 a 50% de 

ácido láurico (C12) e 15% de ácido mirístico (C14). Tanto o PKO como o óleo de coco são 

amplamente usados na indústria alimentícia. A sua faixa de fusão estreita, ligeiramente abaixo 

da temperatura corporal, dá um sabor “fresco” aos produtos que os contêm. Para muitos 

propósitos, os dois óleos são intercambiáveis, porém, o PKO tem maior teor de ácido oleico e 

linoleico do que o óleo de coco e fornece uma gordura ligeiramente mais macia com uma faixa 

de fusão mais ampla (MAARSEN10, 1985 apud CORLEY; TINKER, 2015).  

Tal como óleo de palma, o óleo de palmiste é usado para produtos lácteos simulados, 

como branqueadores de café, substitutos ou imitações de queijo. Óleo de palmiste hidrogenado 

e estearina de palmiste são usados em coberturas batidas e caramelo. Diferentes derivados de 

PKO também são usados em coberturas com sabor de chocolate (DIAN, et al. 2017). 

 

2.2.3 Óleo de palma e a saúde humana 

 

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas por uma forte propaganda contra o uso dos 

chamados “óleos tropicais” nos Estados Unidos. Essa campanha foi iniciada pelo lobby dos 

 

 

10 MAARSEN J.W. Edible end uses of coconut and palm kernel oils. In: Palm kernel and coconut oils. 

Symp. Proc. No 32, 1985, pp. 53‐60. 1985. 
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produtores e da indústria da soja (BERGER11, 1981; ENIG12, 1998 apud CORLEY; TINKER, 

2015) Objetivo dessa campanha foi combater a concorrência do óleo de palma e do óleo de 

coco. Enquanto o óleo do coco perdeu importância no comércio internacional, o óleo de palma 

se tornou o principal alvo. Não há dúvidas de que a propaganda foi bem-sucedida, pois as 

importações de óleo de palma para os Estados Unidos foram, durante muitos anos, 

praticamente insignificantes. Base para esta campanha foi a afirmação de que gorduras 

saturadas impactam a saúde humana em vários sentidos, algo que não seria o caso com o 

consumo de óleos insaturados, ou seja, os chamados “óleos saudáveis”, como por exemplo o 

óleo de soja. A evidência de que os trans ácidos produzidos pela hidrogenação de óleos líquidos 

são provavelmente mais prejudiciais para a saúde humana do que as gorduras saturadas, 

reverteu essa percepção (CORLEY; TINKER, 2015). 

Evidenciou-se cientificamente que os trans ácidos tendem a aumentar o colesterol total 

por reduzir os níveis de HDL-C (lipoproteína de alta densidade) e aumentar os níveis de LDL-

C (lipoproteína de baixa densidade) (BASIRON; SUNDRAM, 2002). Altos níveis de LDL-C 

são associados com um elevado risco de desenvolver doenças cardiovasculares. 

Portanto, alguns países proibiram o uso de trans ácidos em alimentos ou tornaram 

obrigatória a identificação do conteúdo de trans ácidos nos rótulos dos produtos. Alguns 

fabricantes de alimentos até eliminaram voluntariamente os trans ácidos de seus produtos 

(CORLEY; TINKER, 2015). 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou no dia 17 

de dezembro de 2019 as regras que limitam o uso de gorduras trans industriais em alimentos. 

Essa medida visa proteger a saúde da população, pois, há evidências cientificas conclusivas de 

que a ingestão de gorduras trans acima de 1% do valor energético total (VET) em alimentos 

provoca fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, aumentando a 

ocorrência de problemas coronarianos e a mortalidade por essas causas (ANVISA, 2019) 

As normas foram publicadas na Resolução da Diretoria Colegiada; RDC Nº 332, de 

23 de dezembro de 2019 (ANVISA, 2019). A resolução prevê a implantação da norma nas 

seguintes três fases:  

 

 

11 BERGER K.G. Food uses of palm oil. Palm Oil Res. Inst. Malays. Occ. Paper, 2, pp. 1‐30. 1981. 

12 ENIG M.G. Palm oil and the anti‐tropical campaign: good news towards counteracting a decade’s 

worth of damage. In: Proc. 1998Int. Oil Palm Conf. Commodity of the past, today and the future, pp. 115‐126, 

1998. 
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a) o estabelecimento de limites de gorduras trans industriais para a indústria e serviços 

de alimentação, limitando a 2% sua presença nesses produtos, a restrição entrará em vigor a 

partir de 1º de julho de 2021;  

b) a restrição de gordura trans industrial para os demais alimentos, com a adoção do 

mesmo limite de 2% de gorduras trans industriais do total de gordura presente nos alimentos 

em geral, industrializados e comercializados no varejo e atacado. Essa restrição vai vigorar 

entre 1º de julho de 2021 e 1º de janeiro de 2023; 

c) o banimento do uso de gordura parcialmente hidrogenada até 2023.   

As datas de comercialização dos produtos fabricados foram posteriormente alteradas 

pela Resolução da Diretoria Colegiada; RDC Nº 514, de 28 de maio de 2021 autorizando a 

comercialização durante os seus prazos de validade (ANVISA, 2021). 

A gordura trans surge principalmente durante o processo de hidrogenação de óleos, 

que objetiva em deixá-los mais sólidos em temperatura ambiente. O óleo de palma é uma 

alternativa natural para substituição de gorduras hidrogenadas, e, portanto, esta exigência legal 

passa a favorecer o mercado de óleo de palma. 

 

2.2.4 Uso técnico do óleo de palma e óleo de palmiste 

2.2.4.1 Oleoquímicos 

 

Entende-se como oleoquímica um segmento industrial que abrange produtos e 

processos que utilizam como matéria-prima matérias graxas, como óleos vegetais, graxas 

animais (sebo), ceras, entre outros. Os processos produtivos abrangem as operações de 

destilação e fracionamento, esterificação, transesterificação extração e destilação da glicerina 

e hidrogenação. Esses processos de transformação são amplamente encontrados na indústria 

química na produção de detergentes, sabões, cosméticos, remédios, alimentos, plásticos, entre 

outros (MELO et al., 2010, BARROS, 2022). 

Muitos compostos, conhecidos como oleoquímicos, são produzidos a partir do óleo de 

palma, óleo de palmiste ou as suas frações. Segundo Zahariah e Mohd Suria13 (2012) apud 

Corley e Tinker (2015) os oleoquímicos incluem ácidos graxos, ésteres, álcoois graxos, aminas 

graxas e glicerinas. Além disso, vários constituintes menores do óleo de palma podem ser 

 

 

13 Zahariah I. & Mohd Suria A.Y. (2012) Basic oleochemicals and its applications. Planter, 88, pp.349‐

355. 
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extraídos e usados separadamente, como por exemplo caroteno, vitamina E e esteróis 

(CORLEY; TINKER, 2015). 

Uma característica importante de muitos oleoquímicos é que uma parte da cadeia de 

carbono é lipofóbica e solúvel em água, enquanto a parte do hidrocarboneto é lipofílica e 

solúvel em gordura. Portanto, esses compostos podem atuar como uma interface entre a água 

e a gordura, solubilizando a gordura na água ao dispersá-la em micropartículas. Este efeito 

surfactante é amplamente utilizado em muitos processos domésticos e industriais. Porém, por 

serem recursos renováveis, com cadeias de carbono que são facilmente biodegradáveis quando 

entram no ambiente natural, os surfactantes produzidos a partir de gorduras vegetais são mais 

ecológicos quando comparadas aos surfactantes produzidos a partir do petróleo (CORLEY; 

TINKER, 2015). 

Os produtos principais incluem sabões (sais de sódio) e derivados de surfactantes, como 

sulfonatos de éster metílico, alcanolamidas gordurosas, sulfatos de álcool e etoxilatos de álcool. 

Os ácidos graxos e álcoois graxos são usados como lubrificantes aditivos para plásticos e 

borrachas e na fabricação de resinas alquídicas para tintas, assim como em cosméticos e 

produtos farmacêuticos substituindo as matérias-primas sintéticas usadas nas formulações de 

produtos de higiene pessoal e cosméticos. (MELO, et al. 2010, BARROS, 2022) 

 

2.2.4.2 Biodiesel 

 

O biodiesel começou a ser utilizado comercialmente há mais do que 125 anos, com o 

engenheiro alemão Rudolf Christian Karl Diesel (1985 a 1913), o inventor do motor a diesel. 

Durante o período de 1893 a 1897 o engenheiro Rudolf Diesel conduziu inúmeros 

experimentos usando diversos combustíveis gasosos e sólidos, como por exemplo, pó de 

carvão, além de uma ampla variedade de óleos (combustíveis líquidos) vegetais e não vegetais 

(óleo de parafina) para abastecer o seu motor. De fato, seu motor funcionava muito bem com 

óleo de amendoim (DIESEL, 1913).  

Em sua especificação de patente de 1912, Rudolf Diesel escreveu (KRAFTSOFF-

INFO, 2022):  
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"O uso de óleo vegetal como combustível pode ser insignificante 

hoje. Mas esses produtos com o tempo se tornarão tão importantes 

quanto o petróleo e esses produtos de alcatrão de hulha de hoje"14. 

 

Na época esses combustíveis não tenham sido imediatamente populares, e a 

subsequente abundância de petróleo ao custo baixo foi a razão pela qual o óleo vegetal não foi 

usado como combustível por muito tempo (KRAFTSTOFF-INFO, 2022). 

Porém, após a crise do petróleo da década de 1970 a busca por combustíveis 

alternativos aumentou. Os aumentos nos preços dos combustíveis, juntamente com as 

preocupações com as reservas de petróleo e a proteção climática, levaram ao uso mais amplo 

de óleo vegetal e biodiesel (KRAFTSTOFF-INFO, 2022).  

A produção do biodiesel se dá através do processo de transesterificação de óleos 

vegetais como (óleo de palma, óleo de soja, canola e milho) e um álcool (metanol ou etanol), 

e um catalisador (ácido ou básico), a partir dessa reação é produzido o biodiesel. No Brasil a 

escolha da matéria prima é regional e depende da disponibilidade da matéria prima na região, 

além do respetivo custo de produção que, por sua vez, determina a sua competitividade perante 

o preço de combustíveis fosseis (MAPA, 2019b; MAPA, 2019c). 

O biodiesel é uma alternativa de combustível, proveniente de óleos vegetais que pode 

substituir parcial- ou totalmente a utilização de combustíveis fosseis (MATTEI, 2008). Por 

conta disso, o biodiesel tem grande importância no Brasil mitigando a emissão de gases de 

efeito estufa e consequentemente a poluição, gerada por caminhões do sistema rodoviário 

brasileiro que, em geral, são abastecidos com diesel (ALISKE, 2007). 

Compreende-se que o plantio do dendezeiro na região amazônica com o objetivo de 

produção de óleo de palma com a finalidade de se obter o biodiesel é a melhor opção devido 

aos seguintes aspectos: a) de acordo com o Zoneamento Agroecológico (ZAE), grande parte 

da região é apta para o cultivo de palma de óleo; b) o cultivo pode ser plantado em áreas 

degradadas da Amazônia; c) o óleo de palma possui propriedades técnicas-físicas parecidas ao 

do óleo diesel; d) é comprovado ser um plantio de larga escala; e) produz frutos ao ano inteiro 

reduzindo assim os custos com o armazenamento, que são significantes no caso de outros 

oleaginosas, como por exemplo a soja (FURLAN JUNIOR et al., 2004). 

 

 

14 Original em alemão: "Der Gebrauch von Pflanzenöl als Kraftstoff mag heute unbedeutend sein. 

Aber derartige Produkte werden im Laufe der Zeit ebenso wichtig wie Petroleum und diese Kohle-Teer-Produkte 

von heute werden." 
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Em 2004 foi criado o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) 

visando aspectos sustentáveis, sociais e ambientais ao inserir o biodiesel na matriz energética 

brasileira (UBRABIO, 2019). Esse programa do governo federal tem como instruções: o 

desenvolvimento de um projeto sustentável, com a inclusão da agricultura familiar, garantia de 

preços mínimos e qualidade, além de estimular a produção de biodiesel de outras matérias 

primas, colaborando com o desenvolvimento de todas as regiões do Brasil (MAPA, 2019b). A 

ideia era variar a matéria-prima preferida por região: óleo de palma no Norte, mamona no 

Nordeste, soja e outras oleaginosas no resto do país (POTTER, 2015). 

A lei passou a vigorar apenas em 2008 como mistura B2 (2% de biodiesel mais 98% 

de diesel fóssil), em 2010 a B5 (5%), sendo obrigatória em todo país. Após um período de 

paralização, no ano de 2014 a mistura obrigatória era B6 (6%) e logo adiante passou a ser B7 

(7%), alcançando até 2018 B10 (10% de biodiesel mais 90% de diesel fóssil). Foi desenvolvido 

um plano de aumento de 1 % ao ano de biodiesel ao diesel fóssil, até alcançar B15 (15%) em 

2023, conforme ilustrada na Figura 11 (UBRABIO, 2019). 

No entanto, durante o ano de 2021 e para todo ano de 2022 o Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) havia decidido em manter a mistura do biodiesel no diesel em 10% 

(B10) devido à elevação do preço do biodiesel, pretendendo proteger os consumidores da alta 

dos preços (MACHADO, 2021). 

 

 

Figura 11. Evolução do acréscimo de biodiesel no diesel ano a ano desde 2004, de acordo com o Programa 

Nacional de Produção e Uso de Biodiesel – PNPB. 

Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP (2021) 
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Quando o PNPB foi lançado oficialmente em dezembro de 2004, o biodiesel foi 

percebido como um caminho para a promover inclusão social da Agricultura Familiar (detalhes 

referentes ao conceito da Agricultura Familiar foram abordados no subitem 2.6). 

(WILKINSON; HERRERA, 2010) 

Por meio da Instrução Normativa MDA n. 1 de 2005 (IN/2005) foram estabelecidas 

metas de participação da agricultura familiar para cada região, sendo essas 10% no Norte e 

Centro-Oeste até o ano safra 2009/10 e 15% após o ano safra 2010/11; e 30% no nordeste, sul 

e sudeste (BRASIL, 2005; FREITAS; MARTINS, 2012). 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) concedeu o Selo de Combustível 

Social às empresas que atendem a esse requisito, habilitando-as a participar dos leilões de 

biodiesel, liberando assim o acesso a esse mercado (WILKINSON; HERRERA, 2010). 

Ademais ofereceu-se isenções fiscais às usinas de biodiesel que firmaram contratos 

de fornecimento de matéria-prima com agricultores familiares e atenderam as quotas 

estabelecidas na IN/2005 na forma em que as usinas recebam desonerações totais ou parciais 

na tributação referente ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição Financeira 

Social (COFINS), o que minimiza os custos de produção do biodiesel (FREITAS; MARTINS, 

2012). 

Por contrapartida a usina de biodiesel é obrigada a oferecer assistência técnica aos 

agricultores, garantir a compra da sua safra e o escoamento do produto. Ademais, os governos 

estaduais, por sua vez, têm dado mais apoio para o envolvimento dos agricultores familiares 

no programa (WILKINSON; HERRERA, 2010). 

De 2008 até agora, as compras do Selo de Combustível Social movimentaram um 

pouco mais de R$ 33,2 bilhões. Porém, o arranjo institucional que dá suporte ao Selo Social 

mudou bastante ao longo dos últimos anos. Com a extinção do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário a responsabilidade foi transferida para uma secretaria especial da Casa Civil e, desde 

2018, passou para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

Recentemente, a política mudou de nome e virou Selo Biocombustível Social 

(BIODIESELBR, 2020). 

Um dos principais objetivos da utilização do biodiesel ao invés do diesel de origem 

fóssil é reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Sendo assim o biodiesel proveniente do 

dendê representa uma opção interessante para o Brasil comparando-se com o biodiesel de 

outras oleaginosas, principalmente com o da soja que representa cerca de 80 % da produção 

anual brasileira de biodiesel (CARVALHO, 2012). 
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De acordo com a Tabela 3, as emissões de gases do efeito estufa devido a produção 

de biodiesel da soja e do dendê foram calculadas de acordo com a soma das etapas agrícolas, 

do transporte até a etapa industrial, da etapa de extração de óleo, e da etapa de produção de 

biodiesel. Conclui-se que o biodiesel proveniente da soja emite cerca de três vezes mais CO2 

com 3,208 toneladas de CO2 emitidos (e) por uma tonelada de biodiesel produzida comparado 

com 0,989 toneladas de CO2 emitidos (e) por uma tonelada de biodiesel produzida do dendê 

(CARVALHO, 2012). 

 

Tabela 3. Emissões das etapas de produção e totais da produção de biodiesel de soja e palma em t CO2e/t 

biodiesel produzida. 

  Soja Palma  

Etapa agrícola (t CO2e/t biodiesel) 2,289 0,563 

Transporte entre as etapas agrícola e industrial (t CO2e/t biodiesel) 0,198 0,018 

Etapa de extração de óleo vegetal 0,323 0,01 

Etapa de produção de biodiesel a partir do óleo vegetal 0,398 0,398 

Emissões totais da produção 3,208 0,989 

Fonte: Carvalho (2012). 

 

Para os autores Müller e Viégas (2000), isso ocorreu devido à baixa mecanização da 

cultura da palma de óleo, em que, segundo eles, dentre todas as operações, o transporte dos 

cachos das caixas containers até a usina é o que mais consome combustível fóssil, 

diferentemente do autor Carvalho (2012) como visto na Tabela 3 acima, em que demonstra que 

as emissões das etapas agrícolas da palma são as que mais produzem toneladas de CO2 por 

etapa e tonelada de biodiesel. Como comparativo, para se produzir uma tonelada de óleo de 

palma é consumido cerca de 18 quilogramas de combustível fóssil, e para produzir a mesma 

quantidade de soja são necessários 200 quilogramas de combustível fóssil. 

Segundo a Ministério de Minas e Energia (2020), conforme Figura 12, pode-se 

observar a participação das principais matérias primas para a produção de biodiesel no Brasil 

em 2019. Pode-se verificar que a soja está liderando o mercado ao representar cerca 67,8%. 

Apesar do seu potencial produtivo e de crescimento, o dendê, sendo responsável por apenas 

2% de toda produção de biodiesel. 
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Figura 12. Matérias primas utilizadas na produção de biodiesel de acordo com sua participação (%) em 

2019. 

Fonte: MME, 2020 a partir de (ANP, 2020) adaptado pelo autor. 

 

Em 2005, o grupo Agropalma inaugurou a primeira usina de biodiesel à base de óleo 

de palma em Belém (PA). Essa pequena usina era única, pois utilizava o resíduo do processo 

de refino do óleo de palma. Sua produção anual era de menos 8 milhões de litros, ou seja, era 

uma “mini-usina” comparada com a maioria das usinas de biodiesel que atingem um volume 

de produção anual acima de 100 milhões de litros (MAGALHAES, DROUVOT 2009). 

Apesar da empresa utilizar seu biodiesel para abastecer os seus próprios veículos, 

investimentos adicionais não foram considerados viáveis financeiramente, principalmente em 

virtude do alto preço do óleo de palma no mercado internacional que tornou a venda do óleo 

para a indústria alimentícia, farmacêutica e química mais rentável (BIONDI et al. 2008). A 

Agropalma parou de produzir biodiesel em agosto de 2010 por falta de competitividade e 

viabilidade econômica (OSAVA, 2010). 

Conforme ilustrada na Figura 13, atualmente 70 usinas de biodiesel estão operando 

no Brasil, a maior capacidade produtiva está instalada na região Centro-Oeste com 33 usinas, 

seguido pela região Sul com 16 e Sudeste com dez usinas. Na região Norte se encontram apenas 

seis usinas instaladas enquanto a região Nordeste conta somente com cinco usinas de biodiesel 

operando. O estado de Pará possui duas usinas de biodiesel, sendo essas a usina União 

localizada em Santo António de Tauá e a usina Vila Nova Agroindustrial situada em Tomé-

Açu (BIODIESELBR, 2022a).  
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Segundo informações publicadas no site Biodieselbr, a usina de Vila Nova 

Agroindustrial tem capacidade para fabricar até 108 mil m3 de biodiesel por ano, colocando a 

Vila Nova na 32ª posição do ranking nacional de fabricantes empatada com a usina da Bocchi 

(BIODIESELBR, 2021). A usina União, que pertence ao grupo UniBras, também operadora 

da usina Floriano, localizada Piaui (PI), foi inaugurada recentemente em 17 de fevereiro de 

2022 (BIODIESELBR, 2022b).  

 

 

Figura 13. Usinas de Biodiesel operando em cada um dos estados do Brasil. 

Fonte: Biodieselbr, 2022 

 

Ademais, a empresa Brasil Biofuels (BBF) está projetando uma usina de biodiesel 

com capacidade instalada de 730 mil m3 de biodiesel por ano em Moju. Fora disso, a BBF 

conta com um projeto para produção de biodiesel na Zona Franca de Manaus (AM), cuja 

instalação já foi autorizada pelo órgão ambiental. A capacidade inicial seria de 100 m³ por dia, 

aumentando gradativamente até 300 m³ por dia com capacidade anual de 365 a 500 mil m3 

(BRASIL BIOFUELS, 2022; FLORENTINO, 2022). 

Na biorrefinaria que está sendo construída na Zona Franca de Manaus, e que conta 

com investimentos previstos de R$ 2 bilhões, a empresa pretende produzir, além de biodiesel, 
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combustível de aviação sustentável (SAF).15 A Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, será a 

distribuidora exclusiva dessa produção por cinco anos e pretende iniciar a distribuição desses 

biocombustíveis entre 2025 e 2026 (FLORENTINO, 2022). 

A matéria prima para esses biocombustíveis será o óleo de palma, extraído dos frutos 

do dendezeiro. Os plantios serão cultivados em parceria com pequenos produtores que se 

encaixam no conceito da agricultura familiar (ver subitem 2.6), aproveitando áreas degradadas 

nos Estados de Roraima e Pará. Com esses plantios, a empresa espera capturar 600 mil 

toneladas de dióxido de carbono por ano (FLORENTINO, 2022). Vale ainda mencionar que 

essas áreas foram indicadas aptas para o plantio da cultura pelo Zoneamento Agroecológico 

(ZAE), cujo conceito foi detalhado no subitem 2.4 do presente trabalho.  

Ainda não está claro qual será a demanda por esses biocombustíveis. Porém, vale 

salientar que o Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (Corsia) já 

prevê reduções voluntárias de CO2 a partir de 2025 e obrigatórias a partir de 2027 

(FLORENTINO, 2022). 

Atualmente a aviação responde por 2% das emissões globais de dióxido de carbono o 

que representa 915 milhões de toneladas, de um total de 43 bilhões. O SAF emite até 90% 

menos poluentes do que o querosene fóssil de aviação (FLORENTINO, 2022). Essa tecnologia 

poderia colocar o Brasil na liderança de produção desse biocombustível altamente sustentável 

considerando, além do impacto ambiental positivo, o fato de o SAF ser produzido por pequenos 

produtores familiares em áreas atualmente degradadas.  

Segundo Brito (2015) o volume de óleo de palma produzido no Pará seria suficiente 

para atender a demanda de biodiesel da região. Porém, entende-se que a capacidade produtiva 

de biodiesel instalada no Estado de Pará ainda não é o suficiente para atender um eventual 

crescimento da demanda vindo da expansão do plantio da palma de óleo nas regiões com a 

maior aptidão para a cultura. Ademais, observa-se que as usinas de produção de óleo de palma 

destinam a sua produção de preferência à indústria alimentícia, farmacêutica e químico, opção 

mais rentável, em virtude da alta de preço do óleo de palma no mercado internacional (BRITO, 

2015).  

Porém, com a finalização dos investimentos planejados da BBF a capacidade instalada 

na região Norte aumentaria significativamente, o que poderia mudar o cenário no futuro. Nesse 

contexto, vale salientar que no âmbito das crescentes discussões sobre como cumprir os 

 

 

15 Sigla em inglês para Sustainable Aviation Fuel (SAF) 
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objetivos estabelecidos em 2015 pelo Acordo de Paris16 (COP21), visando mitigar as 

mudanças climáticas, a produção sustentável de biocombustíveis ganha cada vez mais 

importância.  

 

2.3 Sub- ou Coprodutos  

 

O aumento de áreas de plantio de dendê no mundo proporcionou um aumento da 

quantia de diversos subprodutos orgânicos e resíduos (Figura 14). Ao serem processados os 

frutos de dendê produzem 20% de óleo de palma bruto, 1,5% de óleo de palmiste, 3,5% de 

torta de palmiste, 22% de bagaços, 12% de fibras, 5% de cascas e 50% de efluentes líquidos. 

Por meio de uma economia circular, esses subprodutos podem ser reaproveitados e usados 

como fonte de nutrientes e fontes de energia para outros produtos (FURLAN JUNIOR, 2006). 

Para que haja mais apoio à cadeia produtiva do dendê, seus coprodutos devem ser 

entendidos como potenciais fontes para acrescentar valor ao longo da cadeia produtiva, e não 

como um custo adicional para garantir o cumprimento de legislações ambientais (MORAIS et 

al., 2013).   

Por meio de aproveitamento eficiente, visando atingir “zero waste”, ou seja, 

aproveitamento máximo dos diversos subprodutos detalhados a seguir, pode-se gerar uma 

renda adicional além de contribuir para a economia circular e, portanto, pela sustentabilidade 

da produção do óleo da palma. 

 

 

 

16 O Acordo de Paris (COP21) foi assinado pelos estados membros em 2015 durante a Conferência 

das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e estabeleceu que comparado aos níveis pré-industriais, o limite 

para o aquecimento global deve ser inferior ao de dois graus Celsius, o ideal seria 1,5 graus Celsius. Contudo, não 

podem ser emitidos mais gases prejudiciais ao clima na segunda metade deste século do que os que são retirados 

da atmosfera pelos processos fornecidos pelos recursos naturais, como, por exemplo, as florestas. Essa 

neutralidade dos gases de efeito estufa (GEE) só pode ser alcançada se a economia global se “descarbonizar”, ou 

seja, converter rápida- e consistentemente menos carbono (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, 

NATURSCHUTZ, NUKLEARE SICHERHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ, 2021). 
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Figura 14. Fluxograma do processamento industrial do dendê e pontos de geração de coprodutos. 

Fonte: Morais et al., 2013, pag. 19. 

 

2.3.1 Cachos do dendê 

 

O bagaço, engaço ou cachos secos corresponde a parte fibrosa que sustenta o fruto e 

representa cerca de 25% do peso do cacho. Após serem triturados, podem ser utilizados como 

fonte extra de energia na usina ou podem ser devolvidos ao campo como cobertura, pois são 

um excelente adubo natural, mais conhecido como mulch (FURLAN JUNIOR, 2006).  

Os cachos vazios são uma fonte rica de materiais lignocelulósicos, composto, segundo 

Khalid et al. (2008) por mais do que 20% de lignina, 44% de celulose e 33% de hemicelulose. 

Em virtude da sua disponibilidade em abundância e do alto valor calórico (cerca de 19.000 

kJ/kg, ou 4.538 kcal/kg) usa-se os cachos principalmente como combustível sólido na própria 

usina (NASRIN et al., 2011).  

Outra opção para o aproveitamento dos cachos é empregá-los como uma fibra para 

produção de biomateriais ou a produção de carvão ativado de baixo custo (MORAIS et al., 

2013). Segundo Rahman, Choudhury e Ahmad (2006) cerca de 24% da matéria seca dos cachos 

é constituída por xilanas. Por meio da hidrogenação catalítica da xilose pode-se obter o 

adoçante natural xilitol (RAHMAN et al., 2007).  
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2.3.2 Fibra da prensagem do mesocarpo do dendê 

 

Esse material é prioritariamente empregado na própria usina. O seu elevado teor de 

lignina, faz a fibra um excelente combustível sólido para aquecer as caldeiras que geram o 

vapor e a água aquecida (Tabela 4). A fibra tem com poder calorífico de 2.600 kcal/kg 

(SINGH17 et al. 1989 apud FURLAN JUNIOR, 2006).  

Porém, com o aumento da produção do óleo da palma nos últimos anos, foram 

encontradas novas alternativas de destino para esse material, fora da usina. Um exemplo é a 

conversão em briquetes ou outra forma de combustível sólido, que podem ser vendidos para 

unidades que necessitem de energia (SHUIT et al., 2009; SUMATHI; CHAI; MOHAMED, 

2008).  

Após conversão em carvão ativado, esse material pode ser usado para a produção de 

uma ampla gama de bioprodutos, como: madeira plástica para fins de mobiliário, material de 

empacotamento, na construção civil, e indústria automobilística; polpação para extração de 

celulose; preparo de condicionadores de solo e absorventes de metais pesados, entre outros 

(HAMEED; TAN; AHMAD, 2008; SUMATHI.; CHAI; MOHAMED, 2008) 

 

Tabela 4. Composição centesimal da fibra da prensagem do mesocarpo de dendê. 

Macro componente Teor (%) Erro padrão (%) 

Umidade 6,55 ± 0,30 

Cinzas 4,50 ± 0,13 

Extrativos 17,80 ± 2,63 

Lignina 30,53 ± 6,96 

Alfacelulose 37,59 ± 9,85 

Hemicelulose 4,68 ± 1,23 

Total* 101,65  

Fonte: Morais et al. (2013), p. 20. 

Nota: *Na determinação lignocelulósica é comum o somatório de massa oscilar entre 80 a 120%, dependendo da 

fibra analisada. 

 

2.3.3 Cascas ou casquilhas das nozes 

 

 

 

17 SINGH, G.; MANOHARAN, S.; SAN, T. T. United plantations approach to palm oil mill byproduct 

management and utilization. In: PORIM INTERNATIONAL PALM OIL CONFERENCE, 1989. Proceedings, 

1989, p. 225-234. 
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A casca por possuir um potencial energético de mais de 20.000 kJ/kg (cerca de 4.800 

kcal/kg) (NASRIN et al., 2011) e baixa umidade (20%), é comumente utilizada como 

combustível e como adubo. Sua composição lignocelulósica é estimada em mais de 27% de 

celulose, 21% de hemicelulose e 44% de lignina (ABNISA et al., 2011). O teor de ligninas nas 

casquilhas é maior que o dobro do teor nos cachos vazios, e ainda maior que na fibra da 

prensagem do mesocarpo (MORAIS et al., 2013) 

Morais et al. (2013) resumiram no seu livro vários estudos que visaram otimizar o 

aproveitamento comercial da casquilha da noz de dendê. Os principais são a produção do 

carvão ativado, que, por sua vez pode ser usado para a absorção de materiais tóxicos em meios 

líquidos e em meios gasosos; como combustível; como um suporte para catalisadores; como 

substitutas do cimento ou granito, em agregados de concreto.  

 

2.3.4 Torta de palmiste 

 

A torta de palmiste ou torta de amêndoa, é resultado da extração do óleo da amêndoa 

e é usada como ótimo substituto de alimentos de alta energia, como o milho e da soja, para 

alimentação animal e como componente na ração de vários animais, como búfalos, bovinos de 

leite, bovinos de corte, ovinos, caprinos, aves, suínos e peixes, variando a concentração de 10% 

a 20% em rações de peixes até 50% a 80% para rações de bovinos de corte. Ela apresenta um 

nível elevado de óleo residual e possui um alto teor de proteínas (16,1%) e de fibras (15,2%) 

Ademais, a torta é rica em minerais com teores de fósforo próximos dos 0,6% e cálcio 0,30% 

(MORAIS et al. 2013; OLIVEIRA et al. 2013).  

O óleo residual na torta lhe confere um sabor desagradável, portanto impede a sua 

utilização na alimentação humana. A extração convencional desse óleo é inviável 

economicamente, porém, novas técnicas, como o uso de fluido supercrítico, podem ser uma 

possível solução para esse problema (RAHMAN et al., 2012).  

 

2.3.3 Palm Oil Mill Effluent | POME 

 

O efluente líquido gerado em uma usina de dendê é chamado Palm Oil Mill Efluent 

ou simplesmente “POME”. Estima-se que, para cada tonelada de óleo bruto de palma 

produzida, são necessárias de 5 a 7,5 toneladas de água, das quais mais da metade termina 

como um constituinte do POME (WU et al., 2009). Como pode ser observado na Tabela 5, a 
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maior parte dos sólidos solúveis do POME são carboidratos ou outros materiais orgânicos, 

como proteínas e lipídios (WU et al., 2009; ISMAIL et al., 2010). 

Tabela 5. Parâmetros físico-químicos do POME. 

Parâmetro Quantidade 

Água 95% a 96% 

Óleos e graxas 8.370 mg/L 

Sólidos totais 43.635 mg/L 

Sólidos em suspensão 19.020 mg/L 

Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 25.000 mg/L 

Demanda química de oxigênio (DQO) 53.630 mg/L 

Fonte: WU et al., 2009 

 

Esse coproduto era visto como um passivo ambiental, pois o POME forma um resíduo 

que possui alta carga orgânica, considerado tóxico, principalmente quando entra em contato 

com meio ambiente. O seu destino mais comum é a aplicação de modo controlado como 

fertilizante, nas próprias plantações de dendê (WOOD; PILLAI; RAJARAINAM, 1979). Após 

a tecnologia de tratamento biológico anaeróbio que consiste na remoção da carga orgânica 

obtém-se o biogás, o qual pode ser utilizado como fonte de energia alternativa (ROMERA, 

2020). 

Várias pesquisas demonstraram que existe a possibilidade de usar o POME como 

substrato para processos fermentativos, gerando assim uma diversidade de produtos, de acordo 

com a bactéria ou fungo inoculado (MORAIS et al., 2013) 

 

2.3.4 Borra sólida 

 

De acordo com Morais et al. (2013), a borra sólida é um resíduo relativamente novo 

na cadeia produtiva do óleo da palma. Por ser um componente do POME, a borra está 

contribuindo para o aumento de seus sólidos totais. Visando a redução da carga poluente, o 

POME passa por um sistema de tridecanter onde são separados os sólidos em suspensão da 

mistura água/óleo. Nesse processo a borra sólida é separada do POME ainda dentro da usina, 

tanto reduzindo a DQO e DBO do líquido, quanto concentrando os sólidos na borra sólida. 

Segundo Yahya et. al. (2010) a borra pode ser usada como um acelerador no processo 

de preparo do composto orgânico que é adicionado aos cachos vazios para servirem de adubo 

orgânico. Hipolito et al. (2008) identificaram a possibilidade de usar a borra como substrato de 
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fermentação controlada, para produção de materiais de alto valor agregado, como por exemplo 

butanol, por Clostridium saccharoperbutylacetonicum, ou celulases e polioses, por 

Trichoderma asperellum e Aspergillus fumigatus (RAZAK et al., 2012). 

Visando encontrar a destinação que gere o menor prejuízo ambiental e maior lucro 

econômico, unidades da Embrapa estão avaliando o potencial da borra sólida para a produção 

de biogás (MORAIS et al. 2013). 

 

2.4 Zoneamento Agroecológico (ZAE) 

 

Segundo classificação de Köppen, a melhor região para o cultivo da palma de óleo 

são as zonas Af, ou seja, clima megatérmico (tropical úmido) com temperatura média do mês 

mais frio acima de 18°C, precipitações em torno de 2.000 mm bem distribuídas ao longo do 

ano e ausência de estação seca (PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 2007). A umidade 

deve estar preferencialmente em torno de 80 a 90%, e as temperaturas, que afetam a floração e 

o amadurecimento do fruto, devem estar em torno de 30°C (CORLEY; TINKER, 2015). 

As palmeiras de óleo precisam de aproximadamente cinco horas de sol direto e não 

crescem bem sob dossel fechado. Uma extensa área foliar garante alta produção primária. Essa 

zona climática encontra-se em um número limitado de lugares, na zona de clima tropical 16° 

ao norte e ao sul do equador (KONGSAGER; REENBERG, 2012).  

Durante as décadas de 1960 a 2000 a área plantada da palma de óleo aumentou quatro 

vezes. A expansão da área ocorreu na maior parte por meio de desmatamento de florestas 

tropicais, principalmente na Malásia e Indonésia, porém também na Colômbia e no Peru, 

enquanto o ganho de produtividade foi marginal (KONGSAGER; REENBERG, 2012). 

Entre os potenciais países produtores de dendezeiros, os modelos biofísicos globais 

sugerem que o Brasil tem o maior potencial de expansão. Estima-se que a área apta para a 

produção de dendezeiros, vária de 30 a 42 milhões de hectares sem florestas (RAMALHO 

FILHO et al 2010) a 228 milhões de hectares incluindo florestas nativas (STICKLER et al 

2007).  

Dadas as ligações históricas entre o desmatamento, incluindo todos os seus efeitos 

negativos como, aumento do aquecimento global e emissão de gases com efeito de estufa, 

alteração dos ciclos de chuva, perda de biodiversidade, entre outras, e o desenvolvimento de 

dendezeiros em todo o mundo, permanece a questão, se o Brasil conseguisse aumentar a sua 

produção do óleo da palma sem aumentar o desmatamento de florestas tropicais nativas 

(BENAMI et al. 2018). 
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Em resposta aos desafios econômicos, sociais e ambientais relacionados ao 

crescimento do plantio da palma de óleo observados em outros lugares do mundo, a 

EMBRAPA lançou em 2010 um mapa de aptidão biofísica para o cultivo de dendezeiro no 

Brasil, o Zoneamento Agroecológico da Cultura da Palma de Óleo (BENAMI et al. 2018). 

Essa ferramenta constitui uma base técnica-cientifica buscando a sustentabilidade nos 

aspectos econômicos, sociais e ambientais, para a implementação da cadeia de produção de 

óleo de palma, seja para agricultura de pequena ou grande escala na Amazônia Legal. Segundo 

Benami (2018), o ZAE formou a base do Programa de Produção Sustentável de Óleo de Palma 

(SPOPP), lançado em 2010 que foi abordado no subitem 2.6.2 mais adiante. 

O Zoneamento Agroecológico da palma de óleo teve como foco principal mapear as 

principais áreas desmatadas antes de Julho de 2008 na Amazônia Legal que fossem adequadas 

para o plantio de dendê, contribuindo assim como uma excelente alternativa para a produção 

de óleo para fins de alimentação humana e biodiesel, como para criação de empregos na região 

e geração de renda para a população envolvida na atividade, diminuindo dessa forma o 

desmatamento de florestas nativas na região amazônica (RAMALHO FILHO et al., 2010; 

ABRAPALMA, 2021a).  

Vale enfatizar que unidades de conservação, áreas indígenas e florestas nativas 

intactas foram excluídas no mapeamento, ou seja, ficaram fora do cálculo das áreas aptas e 

continuam assim protegidas contribuindo para a preservação ambiental da região (BENAMI et 

al. 2018). 

O Zoneamento Agroecológico (ZAE) para a Cultura da Palma de Óleo nas Áreas 

Desmatadas da Amazônia Legal é um documento desenvolvido pela Embrapa Solos, essencial 

para a compreensão de potenciais áreas aptas para a expansão do plantio da palma de óleo na 

Amazônia Legal18 (RAMALHO FILHO et al., 2010). 

Este documento afirma que a palma de óleo é a cultura recomendada para o plantio 

em áreas degradadas, preservando as áreas de floresta nativa, as quais tem papel fundamental 

na formação de ciclos hidrológicos e massas de ar. Como podemos observar na Tabela 6, as 

áreas de Zoneamento Agroecológico são divididas em quatro classes: 

 

 

 

18 A Amazônia Legal foi criada pelo governo militar brasileiro a fim de implementar a sua política de 

desenvolvimento e integrar a região amazônica com o restante do país. A região engloba os estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Mato Grosso, Tocantins, e o oeste do Maranhão, incluindo três biomas, sendo 

essas Amazônia, Cerrado e Pantanal. 
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1) Área Preferencial (P): possuem alto potencial, áreas sem limitações para 

plantio de dendê, possuem estresse hídrico inferior a 200mm e 3 meses de estiagem 

consecutivos (<50mm). Compreendem uma área de 7.337.426 ha ou 73.374 km2 o 

equivalente a 1,45% da área total da Amazônia Legal, distribuídas nos seguintes 

estados: RO (11,50%), AC (2,53%), PA (1,87%), AM (0,94%), RR (0,84%), MT 

(0,23%) e AP (0,14%).  

 

2) Área Regular (R): possuem de médio a alto potencial, áreas com limitações 

moderadas para plantio de dendê, apresentam estresse hídrico entre 200mm e 

350mm, com até 3 meses de estiagem consecutivos (<50mm). Compreendem uma 

área de 22.317.707 ha ou 223.177 km2 o equivalente a 4,42% da área total da 

Amazônia Legal, distribuídas nos seguintes estados: RO (11,60%), PA (8,37%), MT 

(7,51%), AC (6,63%), RR (0,98%), AP (0,97%) e AM (0,57%). 

 

 

3) Área Marginal (M): possuem baixo potencial, áreas com grandes limitações 

para plantio de dendê, apresentam estresse hídrico entre 350mm e 450mm, com até 3 

meses de estiagem (<50mm). Compreendem uma área de 2.020.879 ha ou 20.209 

km2 o equivalente a 0,40% da área total da Amazônia Legal, distribuída nos seguintes 

estados: RO (2,32%), RR (0,93%), MT (0,87%), MA (0,39%), PA (0,28%), AP 

(0,08%), AC (0,01%) e AM (0,01%). 

 

4) Área Inapta (I): possuem muito baixo potencial, áreas com grandes limitações 

e clima inadequado, tornando-as inviável para plantio de dendê. Compreendem uma 

área de 38.730.565 ha ou 387.306 km2 o equivalente a 7,67% da área total da 

Amazônia Legal, distribuídas nos seguintes estados: MA (36,19%), MT (14,18%), 

TO (10,63%), GO (9,19%), PA (7,96%), RO (7,72%), AC (1,87%), AP (0,88%), RR 

(0,65%) e AM (0,27%) (GEOINFO,2010). 

 

Objetivo do ZAE foi incluir tanto produtores que se enquadram no conceito de 

agricultura familiar quanto as grandes propriedades na expansão do plantio da palma de óleo. 

Portanto, construiu-se dois níveis de gestão: a) o nível B exigindo um desembolso modesto de 

capital, e baixo nível de tecnificação, como é comum na agricultura familiar (Figura 15); b) O 

nível C, operando com alto nível tecnológico e mecanização em extensas plantações de 

monoculturas, com aplicação mais intensa de capital (Figura 16).  

Na Amazônia Legal, 28,9 km2 foram classificados como aptos para o plantio da palma 

de óleo sob manejo nível C, e 29,7 km2 sob nível B. Essa área representa quase o dobro de área 

plantada até 2010 no mundo (PIRKER et al. 2016). Entre os estados, o Pará teve de longe a 

maior área disponível com aptidão nas duas principais categorias (Preferencial [P] e Regular 

[R]), foram classificados 12,3 km2 de nível C e 12,8 km2 de nível B (RAMALHO FILHO et 

al., 2010).  

No Pará o plantio da palma de óleo se concentra em 44 municípios localizadas no 

nordeste do estado (Apêndice 1). Destaca-se a região denominada “Guajarina” ao longo do 

vale Moju-Tailândia com os municípios Tailândia, Moju, Tomé-Açu, Acara, Igarape-Miri, 

Concórdia do Pará e Bujaru, assim como, o sul da região metropolitana de Belém (POTTER, 

2015). Um segundo núcleo está localizado próximo à cidade de Belém, em Santa Isabel do 
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Pará, Santa Bárbara do Pará e Castanhal, enquanto um terceiro está no Baixo Tocantins, 

incluindo os municípios de Mocajuba e Cametá (MONTEIRO 2013). 

 

Tabela 6. Áreas das classes do Zoneamento Agroecológico da palma de óleo nas áreas desmatadas da 

Amazônia Legal com adoção dos níveis B e C. 

 Nível de Manejo B Nível de Manejo C 

Classe Hectares Km2 % da AML Hectares Km2 % da AML 

Total AML 504.971.734 5.049.717 100 504.971.734 5.049.717 100 

Área excluída 434.565.157 4.345.652 86,06 434.565.157 4.345.652 86,06 

Total disponível 70.406.577 704.066 13,94 70.406.577 704.066 13,94 

Preferencial [P] 7.337.426 73.374 1,45 7.296.279 72.963 1,44 

Regular [R] 22.317.707 223.177 4,42 21.637.101 216.371 4,28 

Marginal [M] 2.020.879 20.209 0,40 2.299.816 22.998 0,46 

Inapta [IN] 38.730.565 387.306 7,67 39.173.381 391.734 7,76 

Fonte: Ramalho-Filho et al. (2010) 

Notas: Amazônia Legal (AML); Classes P (Preferencial) e R (Regular) são áreas consideradas aptas para o cultivo 

de palma. 

 

No nível de manejo B as classes P e R totalizam 29.655.133 hectares representando 

5,87% da Amazônia Legal e no nível C com 28.933.380 hectares, 5,72% da Amazônia Legal. 

Observou-se que a diferença entre os resultados do zoneamento em relação aos dois níveis de 

manejo não foi significativa. O fator mais determinante para as diferenças da aptidão das terras 

avaliadas nos dois níveis de manejo foi o solo, principalmente em virtude da deficiência de 

fertilidade (adubação continua exige capital), suscetibilidade à erosão ou inaptidão à 

mecanização (RAMALHO FILHO et al., 2010).  

As Figuras 15 e 16 mostram o zoneamento agroecológico do dendezeiro para as áreas 

desmatadas da Amazônia Legal nos níveis de manejo B e C com as diferentes classes de aptidão 

agrícola. As legendas deste mapa em formato ampliado podem ser consultadas nos Apêndices 

2 e 3 e nos sites da Embrapa Solos mencionados nas referências bibliográficas do presente 

trabalho. 
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Figura 15. Zoneamento agroecológico da cultura da palma de óleo nas áreas desmatadas na Amazônia Legal (nível de manejo B – baixo nível de tecnificação) 

Fonte: Embrapa Solos (2010); Geoinfo (2010a) 
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Figura 16. Zoneamento agroecológico da cultura da palma de óleo nas áreas desmatadas na Amazônia Legal (nível de manejo C – alto nível de tecnificação). 

Fonte: Embrapa Solos (2010); Geoinfo (2010b)   
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2.5 Sustentabilidade 

2.5.1 Conceito de sustentabilidade 

 

Em 1983 a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED19), 

foi convocada e encarregada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU), presidido pela então primeira-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland, de propor 

soluções de longo prazo para garantir um desenvolvimento sustentável aquém do século XXI 

(JARVIE, 2016). Quatro anos depois, em 1987, o WCED publicou o "Brundtland Report", 

também chamado "Nosso Futuro Comum"20. Esse relatório introduziu o conceito de 

desenvolvimento sustentável, que, até hoje, está sendo frequentemente citado na literatura, 

principalmente por fazer jus ao aspecto geracional.  

 

“[...] “A humanidade tem a capacidade de tornar o desenvolvimento 

sustentável – para garantir que ele atenda às necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às 

suas próprias necessidades”. 

(WORLD COMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 

1987).21 

 

As definições de sustentabilidade recentemente abordadas na literatura enfatizam, em 

geral, que o conceito da sustentabilidade é baseado nos seguintes três pilares; a economia, a 

sociedade humana e o meio ambiente. A ideia por trás desse conceito é que uma sociedade 

sustentável requer equilíbrio e igual preocupação com o ambiente, a igualdade social e a 

economia (CARADONNA, 2014). 

Portanto, pode-se concluir ainda que a sociedade humana e a sua economia são 

fortemente interligadas com o ambiente, e que a humanidade deveria estar ciente de que os 

recursos da Terra são limitados e adaptar as suas atividades econômicas visando preservar o 

planeta, deixando-o em condições habitáveis, para as gerações futuras (CARADONNA, 2014). 

 

 

19 Sigla em inglês World Commission on Environment and Development (WCED). 
20 Título original em inglês “Our Common Future”. 
21 Texto original em inglês: “Humanity has the ability to make development sustainable - to ensure that it meets 

the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WORLD 

COMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1987). 
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Segundo Caradonna (2014), encontram-se na literatura hoje dois modelos principais 

para ilustrar o conceito da sustentabilidade. O diagrama de Venn tripartido ilustrado na Figura 

17 é o mais comum e mostra a interconexão dos três fatores: ambientais, sociais e econômicos. 

 

 

Figura 17. Os três pilares da sustentabilidade ilustradas de forma interligadas mostrando a 

interdependência entre os três eixos. 

Fonte: GRAEBIN (2022)  

 

A Figura 18 ilustra um modelo mais recente no qual o ambiente é visto como a base 

da sustentabilidade abrigando a sociedade e a economia que, por sua vez, são entrelaçadas. 

 

 

Figura 18. Ilustração da sustentabilidade colocando meio ambiente na base do modelo, enfatizando que a 

sociedade humana e a economia não podem existir sem o meio ambiente que, portanto, tem prioridade 

conceitual. 

Fonte: GRAEBIN (2022) adaptado de Caradonna (2014). 
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De acordo com Caradonna (2014), este modelo reflete a crítica de economistas da 

sustentabilidade, como Herman Daly e Peter Victor, cujo ponto de vista defende que a 

sociedade e a economia são sustentadas pelo ambiente e, portanto, não conseguem existir sem 

o mesmo. Baseado nesse entendimento, o ambiente deveria ter sempre prioridade conceitual 

em qualquer modelo de sustentabilidade. 

 

2.5.2 A palma de óleo e a sustentabilidade 

 

A legislação ambiental no Brasil é bastante exigente. Sendo assim, para ser aprovado 

um projeto de cultivo de palma deve-se seguir tais leis e normas ambientais, uma delas é o 

Zoneamento Agroecológico (ZAE) do dendê nas áreas desmatadas da Amazônia Legal em que 

consiste em um mapeamento de áreas aptas e adequadas para o plantio da palmácea. Em 

setembro de 2014, o governo do Estado do Pará sancionou o Protocolo de Intenções 

Socioambientais da Palma de Óleo que tem como objetivo consolidar o poder público e a 

iniciativa privada para que a ampliação do plantio de palma ocorra em áreas que já foram 

antropizadas e que estão aptas para o cultivo do dendê (BRASIL, 2014; ABRAPALMA, 

2021b).  

A Malásia e Indonésia, os maiores produtores do mundo, são com frequência acusados 

de um maciço desmatamento em que substituíram as florestas nativas pelo plantio de 

monoculturas de dendezeiros. Os prejuízos são significativos em função do ecossistema da 

região e do risco de extinção de fauna e flora (WANTUIL, 2016). De acordo com Instituto de 

Pesquisas Ecológicas (2016) através de imagens de satélites, pesquisadores encontraram o 

equivalente a 53,8% de áreas desflorestadas na Indonésia no período de 1989 a 2013.  

Já na Malásia considerando todo território nacional com aproximadamente 32 milhões 

de hectares, o plantio de dendê totaliza 5,25 milhões de hectares, o que representa 16 % de todo 

território. A expansão expressiva da cultura causou um impacto considerável nos ecossistemas 

tropicais do país (ALAM et al., 2015).  

Por outro lado, o óleo de palma contribuiu para que os objetivos de desenvolvimento 

socioeconômico nesses dois países asiáticos fossem alcançados, como: a redução da pobreza 

rural aumentando a renda dessas populações em sete vezes comparado com agriculturas de 

subsistência; por ser o óleo mais versátil e eficiente do mundo tendo papel importante na 

alimentação mundial; por proporcionar maior qualidade de vida para os moradores rurais com 

a instalação de infraestruturas médicas evitando que tenham que viajar longas distâncias em 

busca de recursos médicos; ambiente escolar para as crianças que vivem nas comunidades; 
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desenvolvimento econômico ao gerar cerca de 16 milhões de empregos diretos e indiretos na 

Indonésia, além de criar empregos para toda cadeia; redução da desigualdade entre moradores 

de áreas rurais e urbanas; aumento do PIB; conservação das florestas de forma sustentável por 

conta do alto rendimento do óleo de palma por hectare e da assimilação eficiente de carbono 

pelas palmeiras colaborando para a redução de mudanças climáticas (LING, 2017). 

No intuito de desenvolver e implementar padrões globais para a adoção de práticas 

sustentáveis para o óleo de palma, minimizar futuros danos ambientais e combater a 

propaganda adversa, criou-se, em 2004, a Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) em 

português, Mesa Redonda do Óleo de Palma Sustentável. A adesão a esse fórum internacional 

foi aberta à indústria de plantações, comerciantes e compradores de óleo de palma além de 

ONGs ambientais e sociais. Os membros pioneiros foram Aarhus United UK Ltd, Karlshamns 

AB, Malaysian Palm Oil Association, Migros Group, Unilever NV e WWF Switzerland. 

(CORLEY; TINKER, 2015; MAPA, 2018). 

Um conjunto de Princípios e Critérios de sustentabilidade (P&C) foi acordado em 

2005 e revisado em 2013 e 2018. Os produtores afiliados da RSPO são auditados 

continuamente de acordo com esses critérios. Sob cada critério, há indicadores e orientações 

visando auxiliar tanto as empresas quanto os auditores a garantir a conformidade. Além disso, 

foi publicada uma recomendação para pequenos produtores. Além de garantir uma produção 

de óleo de palma sustentável nos três pilares da sustentabilidade, conforme ilustrada na Figura 

19, e apresentados no subitem 2.5.1 do presente trabalho, a responsabilidade social corporativa 

é mais um motivo principal para ingressar no RSPO (CORLEY; TINKER, 2015). 

Considerando os P&C em detalhes (Figura 19), os Princípios 1 e 2 exigem 

transparência e conformidade legal e são bastante diretos. O Princípio 3 diz respeito à 

sustentabilidade financeira de longo prazo, porém, as informações financeiras das empresas 

são inevitavelmente confidenciais. A orientação sugere apenas um plano financeiro de 3 anos 

e um programa de replantio de 5 anos, que não são considerados de longo prazo no mundo das 

culturas perenes. O Princípio 4 trata das operações agrícolas e de moagem. O Princípio 5 está 

preocupado com a sustentabilidade ambiental das plantações existentes, enquanto o Princípio 

6 é destinado à sustentabilidade social e proíbe trabalho infantil, exploração de trabalhadores 

em situação social vulnerável, exige cumprir a legislação trabalhista local e a obrigatoriedade 

de informar e consultar comunidades locais antes de estabelecer novas plantações. Estabeleceu-

se um portal de reclamação que permite que terceiros se oponham a infrações, mas de acordo 

com críticos ao programa, as reclamações raramente foram bem-sucedidas. Por fim, o Princípio 

7 abrange o desenvolvimento de novas plantações. Entre outros critérios importantes estabelece 
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que nenhuma área de floresta primária, que abrigue concentrações significativas de 

biodiversidade, com ecossistemas frágeis, ou existencialmente fundamentais para as 

comunidades, poderá ser desmatada (CORLEY; TINKER, 2015; MAPA, 2018; RSPO, 2018). 

 

 

Figura 19. Atuação dos Princípios e Critérios (P&C) do RSPO nos três pilares da sustentabilidade. 

Fonte: Adaptado de RSPO, 2018 

 

Tabela 7. Indicadores referentes aos afiliados certificados no mundo em 28 de fevereiro de 2022. 

Área de plantio de palma de óleo certificada  3,34 milhões de hectares 

Volume de produção de óleo de palma certificado 14,7 milhões de toneladas 

Percentual de óleo certificado da produção global 19,4% 

Usinas de óleo de palma certificados 463 usinas 

Produtores de palma de óleo certificados 96 produtores 

Empresas com Certificados de Cadeia de Suprimentos 3.642 empresas 

Instalações com Certificados de Cadeia de Suprimentos 6.165 empresas 

Licenças de marca registrada certificadas 1.826 marcas registradas 

Compromisso RSPO com Pequenos Produtores:  

Pequenos produtores individuais 148.658 produtores 

Área certificada de pequenos produtores 437.714 hectares 

Fonte: RSPO (2022) 

 

A Tabela 7 mostra os indicadores mais recentes publicadas pelo Roundtable on 

Sustainable Palm Oil (RSPO). No Brasil, a empresa Agropalma tem a sua produção certificada 

Objetivo: Prosperidade e 
crescimento econômico
Garantir competitividade, resiliência 
e sustentabilidade do setor

Principio 1: Comportamento ético e 
atuar com transparência
Princípio 2: Cumprir a legislação
Principio 3: Produtividade e
eficiência operacional, gerar
impactos positivos e resiliência 

Objetivo: Responsabilidade social
Meios de visa sustentáveis e
erradicação da pobreza

Principio 4: Respeitar as
comunidades e os direitos humanos 
fornecendo benefícios para a 
sociedade.
Princípio 5: Fomentar a inclusão da 
agricultura familiar e de pequenos 
produtores.
Principio 6: Respeitar legislação 
trabalhista oferecendo condições de 
trabalho dignas.

Objetivo: Proteção do Planeta
Conservação e proteção de 
ecossistemas para as gerações 
futuras

Principio 7: Proteger, conservar e 
melhorar ecossistemas e o meio 
ambiente
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pelo RSPO, porém, observa-se que outras empresas associadas à Abrapalma caminham na 

mesma direção (MAPA, 2018). 

Além de todos os benefícios já citados após seu plantio, a palma de óleo possui grande 

capacidade de absorção de carbono atmosférico, absorvendo anualmente 30,3 toneladas por 

hectare de carbono perdendo somente para o eucalipto com 35,2 toneladas por hectare e ano, e 

ficando à frente da floresta tropical que absorve anualmente 22,9 toneladas por hectare, floresta 

decídua temperada com 12,4 tonelada por hectare ao ano e a floresta perene temperada 

absorvendo anualmente 6,5 toneladas por hectare. O eucalipto lidera o ranking, porém suas 

plantações geralmente não ultrapassam sete anos de vida, diferentemente do dendê que se 

estende por 25 a 30 anos, e por conta dessa característica o dendê pode ser utilizado como 

cultura reflorestadora em áreas já desmatadas visando mitigar as emissões de CO2 na atmosfera 

(MÜLLER e VIÉGAS, 2000). 

De acordo com outro estudo, um hectare de dendê plantado absorve anualmente cerca 

de 64 toneladas de CO2 e emite cerca de 18 toneladas de oxigênio ao ano, valores acima do 

que das florestas nativas (HENSON apud UNING et al. 2020). Segundo Thilakarathna et al. 

(2020) florestas tropicais absorvem cerca de 42,4 toneladas de CO2 por hectare ao ano e 

produzem 7,09 toneladas de O2 por hectare e ano conforme detalhado na Tabela 8:  

 

Tabela 8. Comparação entre absorção de CO2 e produção de oxigênio, entre florestas tropicais e plantação 

de palma.  

Indicador Floresta tropical Plantação de palma 

Absorção de tCO2 ha-1 ano-1 42,4 64,5 

Produção de tO2 ha-1 ano-  7,09 18,70 

Fonte: Adaptado de Thilakarathna et al. 2020.  

 

A cultura da palma quando implantada promove a geração de progresso, pois são 

instaladas infraestruturas físicas e humanas que são necessárias para o desenvolvimento 

socioeconômico, tornando as regiões escolhidas para implantação dos plantios em polos de 

desenvolvimento por oferecer à população além de energia elétrica e água potável, melhorias 

nos sistemas de educação e de saúde. Por ser perene e produzir o ano todo preserva os empregos 

e necessita de pouca mão de obra qualificada (MÜLLER; VIÉGAS, 2000). 

De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Óleo de Palma 

(ABRAPALMA, 2021c) o óleo de palma quando utilizado para produção de biodiesel poderia 

impactar positivamente na superação de obstáculos importantes em nosso país como: contribuir 
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com a geração de emprego para agricultores familiares e atrair mais empregos para o meio 

rural devido à grande necessidade de mão de obra da cultura. 

O Brasil tem capacidade para promover a cultura da palma de óleo e a preservação do 

meio ambiente amazônico, evitar o desmatamento de novas áreas, plantar em áreas já 

desmatadas e abandonadas, preservar a fauna nativa e assim obter competitividade no mercado 

externo com seus produtos dessa importante cultura (ABRAPALMA, 2021a). 

 

2.6 Agricultura Familiar 

2.6.1 Conceito da Agricultura Familiar 

 

De acordo com o Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), a 

agricultura familiar é constituída de pequenos produtores rurais, povos, comunidades 

tradicionais, assentados da reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas e 

pescadores (MAPA, 2019a).  

Segundo o Censo Agropecuário conduzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2017, a Agricultura Familiar englobou 10,1 milhões de trabalhadores 

rurais, correspondendo a cerca de 67% de pessoas ocupadas na agropecuária que exercerem a 

suas atividades em 77% do total de estabelecimentos agropecuários do país. Porém, por serem 

de pequeno porte, ocupam uma área menor, 80,89 milhões de hectares, o equivalente a 23% da 

área agrícola total (IBGE, 2017a).  

A maior parte das pessoas ocupadas na Agricultura Familiar concentrou-se na região 

de Nordeste (46,6%), seguido pelas regiões Sudeste (16,5%), Sul (16%), Norte (15,4%) e 

Centro-Oeste (5,5%) 

Em 2017, o valor de produção gerada pela Agricultura Familiar foi de 107 bilhões de 

Reais, representando 23% do total da produção agropecuária do Brasil (IBGE, 2017a). A 

Agricultura Familiar é uma das principais atividades responsáveis pela produção de alimentos 

que vão para a mesa da população brasileira (IBGE, 2017b) 

Conforme a Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, para ser classificado como Agricultura 

Familiar, a área tem que ser delimitada por até quatro módulos fiscais, a mão de obra utilizada 

na propriedade é predominantemente da própria família, a renda familiar é oriunda da venda 

dos alimentos produzidos e o empreendimento rural é responsabilidade da família (BRASIL, 

2006; IBGE, 2017b) 
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2.6.2 A palma de óleo como oportunidade para a Agricultura Familiar 

 

O plantio de dendê tem todos os atributos para que seja formado um consistente 

sistema agroindustrial entre grandes empresas e pequenos produtores, pois por demandar alta 

utilização de mão de obra não qualificada, é uma ótima opção para agricultura familiar ao 

sustentar uma família de cinco pessoas, por um período de quase três décadas, que é o tempo 

médio de produção do dendezeiro (FURLAN JÚNIOR, MÜLLER, 2004).  

Na Tabela 9, pode-se observar algumas características de culturas produtoras de 

biodiesel. O dendê se destaca, pois requer a menor quantidade de área para produção de 1.000 

de toneladas de óleo, possuindo, dessa forma, o melhor rendimento por hectare e com produção 

durante todo o ano, o que o enquadra como uma das melhores opções para plantios de 

agricultura familiar, que possuem em média dez hectares.  

 

Tabela 9. Demanda de área de oleaginosas produtoras de biodiesel, demonstrando que o óleo de palma é a 

espécie com maior rendimento em óleo (t/ha). 

Fonte: Sluszz; Machado (2006) adaptado pelo autor 
 

A partir da cultura da palma de óleo se aproveita todos os resíduos, desde os cachos 

vazios que podem ser usados como adubo orgânico, à casca do fruto usada como revestimento 

de rodovias, gerando assim uma renda extra para trabalhadores familiares da região amazônica 

(SLUSZZ, MACHADO, 2006). 

De acordo com a Tabela 10, pode-se observar que cerca de 45% da área plantada na 

Indonésia correspondem a agricultura familiar, já na Malásia o percentual de agricultura 

familiar corresponde a cerca de 36% do total da área plantada.  

 

Espécie Teor de Óleo (%) 

Demanda de área 

média cultivada (ha) 

para produzir 1.000 t 

de óleo 

Meses de 

Colheita/ano 

Rendimento 

(t óleo/ha) 

Dendê/Palma 22,0 200 12 3,0 a 6,0 

Coco 55,0 a 60,0 550 12 1,3 a 1,9 

Babaçu 66,0 8.900 12 0,1 a 0,3 

Girassol 38,0 a 48,0 1.090 3 0,5 a 1,9 

Colza/Canola 40,0 a 48,0 1.430 3 0,5 a 0,9 

Mamona 45,0 a 50,0 1.400 3 0,5 a 0,9 

Amendoim 40,0 a 43,0 1.420 3 0,6 a 0,8 

Soja 18,0 2.850 3 0,2 a 0,4 

Algodão 15,0 6.250 3 0,1 a 0,2 
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Tabela 10. Participação da Agricultura Familiar, Pequenos e Médios Produtores no Brasil, Malásia e 

Indonésia. 

Fonte: Yokoyama (2021) 

 

Dessa forma, pode-se assumir que o óleo de palma contribuiu com o desenvolvimento 

de trabalhadores familiares na Indonésia, melhorando o bem-estar dessas comunidades, acesso 

a clínicas hospitalares e desenvolvendo escolas para as crianças (LING, 2017).  

De acordo com o Zoneamento da Palma de Óleo nas Áreas Desmatadas da Amazônia 

Legal (ZAE), o Brasil tem enorme potencial de aumentar a área de plantio da palma de óleo 

com a inclusão de trabalhadores familiares no programa. Hoje, a área plantada do grupo, 

composto por agricultura familiar e pequenos e médios produtores, representa 19,64%. Porém, 

se calcularmos apenas a área de agricultura familiar, corresponde a apenas 7,8% da área 

plantada (YOKOYAMA, 2019). 

De acordo com Araujo (2018), a agricultura familiar na cadeia da palma na Amazônia 

fez com que diversas famílias transformassem suas roças de alimentos tradicionais em 

plantações de dendê, podendo assim quadruplicar a renda em comparação com outras culturas, 

além disso empresas processadoras que comprarem pelo menos 15% de seus produtos 

receberiam isenções fiscais.  

 

2.6.3 Projeto da Agropalma  

 

No Brasil o primeiro projeto de integração da Agricultura Familiar na cadeia de 

produção do óleo da palma foi iniciado em 2002 em parceria com o Governo Federal (MDA e 

INCRA), Governo Estadual (por meio da SAGRI, SEMA, EMATER, ITERPA) da Prefeitura 

Municipal de Moju, da empresa Agropalma e do Banco da Amazônia que firmaram um 

“Convênio de Cooperação Técnica”. Entende-se que o “Projeto piloto da cultura do dendê no 

município de Moju” criou os fundamentos para desenvolver o cultivo da palma de óleo com a 

inserção da mão de obra da agricultura familiar (REBELLO, 2012). 

Participação da Agricultura Familiar, Pequenos e Médios Produtores 

 Agricultura Familiar Pequenos e Médios Área plantada 

País Área (ha) Quantidade Área (ha) Quantidade Área (ha) 
Percentual 

(%) 

Brasil 16.492 1.500 5.000 270 211.252 19,64 

Malásia 2.052.000 250.000 -  5.600.000 36,64 

Indonésia 5.600.000 3.200.000 -  12.300.000 45,53 
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Objetivo do projeto foi criar uma oportunidade alternativa de renda e ocupação para os 

agricultores familiares da região, considerando que o cultivo da palma de óleo é intensivo em mão 

de obra, podendo, assim, contribuir para a melhoria da qualidade de vida desse contingente 

populacional (REBELLO, 2012). 

O grupo de agricultores familiares se enquadrou no programa de financiamento 

“Pronaf Eco-Dende”, desde que a família adquiriu a Declaração de Aptidão ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP). O DAP é o principal pré-requisito 

para acessar uma linha de crédito do Pronaf, que nesse caso era disponibilizado pelo Banco da 

Amazônia. Ademais a posse de terra deveria estar clara, com documentação comprovativa em 

ordem, e os produtores não podem ter pagamentos de dívidas em mora (POTTER, 2015).  

A primeira fase do projeto contou com a participação de 50 famílias. Hoje, são 192 

famílias parceiras, nas comunidades paraenses de Arauaí, São Vicente e Assentamento PA 

Calmaria, totalizando 1.741,56 hectares de plantio de palma conforme detalhado na Tabela 11. 

(AGROPALMA, 2022). Nas áreas destinadas para outros usos as famílias podem plantar 

culturas de subsistência (mandioca, feijão, milho) ou criar pequenos animais como galinhas ou 

suínos, visando a diversificação da renda (REBELLO, 2012). 

 

Tabela 11. Projetos de Agricultura Familiar da Agropalma  

 Projeto I Projeto II Projeto III Projeto IV Projeto V 

Ano 2002 2004 2005 2006 2019 

Área total 630,45 ha 500,28 ha 497,06 ha 883,00 há 593,90 há 

Reserva Legal 7,24 ha 0,00 ha 0,00 ha 227,09 há 359,42 há 

Outros usos 0,00 ha 49,97 ha 27,66 ha 411,87 há 126,68 há 

APP 67,21 ha 7,72 ha 15,16 ha 41,44 há 21,80 há 

Área de palma 556,00 ha 442,69 ha 454,24 ha 202,60 há 86,00 há 

N.º de áreas 50 lotes 50 lotes 50 lotes 31 lotes 11 lotes 

Atividades: 
Produção de 

CFF 

Produção de 

CFF 

Produção de 

CFF 

Produção de 

CFF 

Produção de 

CFF 

Programa de 

financiamento 
PRORURAL PRONAF-D PRONAF-D PRONAF-A sem informação 

Valor do 

financiamento 
R$ 692.608,74 R$ 1.123.759,0 R$ 1.343.238,0 R4 567.901,25 sem informação 

Fonte: Rebello, 2012; Agropalma, 2022 

Notas: Condições das linhas de financiamento: 

(1) PRORURAL: 12 anos de prazo total, 5 anos de carência, juros de 4,0% a.a. e bônus de 25% sobre a parcela 

da dívida paga até data do respectivo vencimento; 

(2) PRONAF D: 12 anos de prazo total, 5 anos de carência; 

(3) PRONAF A: 10 anos de prazo total, 5 anos de carência, juros de 1,15% a.a. e bônus de 40% na parcela da 

dívida. 
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Segundo Rebello (2012), as responsabilidades da Agropalma englobaram: a) 

participação com contrapartida não reembolsável pelo produtor, na proporção de 

aproximadamente 40% do investimento, englobando os seguintes itens: preparo da área, 

topografia, piqueteamento, fornecimento de mudas e sementes de puerária, adubação de fundo, 

acompanhamento técnico, garantia de compra e de preço mínimo; b) retenção de 25% do valor 

da receita da venda de CFF da palma de óleo a serem depositados em conta poupança em nome 

de cada agricultor junto ao Banco da Amazônia para garantir o pagamento do financiamento; 

c) assegurar o pagamento de um salário mínimo a cada dois meses durante os primeiros três 

anos, ou seja, até a palma começasse a produzir d) acompanhamento mensal do 

desenvolvimento do programa com reuniões periódicas entre as partes envolvidas para 

equacionar possíveis problemas que viessem a ocorrer. 

Com a sua participação a Agropalma visou expandir sua área de produção, sem 

disponibilizar capital em terras e sem aumentar o quadro de funcionários próprios, além de 

proteger as áreas de florestas nativas de sua propriedade contra invasões ilegais. O projeto 

também contribuiu para ganhos de imagem com ações junto as comunidades locais no âmbito 

da Responsabilidade Social das Empresas. O Banco da Amazônia reduziu o risco de 

inadimplência e facilita sua ação de contratação de crédito. Os agricultores, por sua vez, 

também beneficiaram, pois o projeto garantiu produção com segurança por um período longo 

(25 a 30 anos), assistência técnica, mercado garantido, ampliação de renda e consequentemente 

melhoria na qualidade de vida (REBELLO, 2012). 

Os números publicados pela Agropalma mostraram uma renda bruta média de R$ 

4.427,73 por mês em 2011 para as 43 famílias do primeiro projeto. Com a produção das 

palmeiras aumentando gradualmente após o início da produção no ano 3, este representou o 

período mais produtivo em seu ciclo de 30 anos. Porém, observou-se grande variação na renda 

bruta. Com 307 toneladas de cachos de frutos frescos (CFF) por ano, a melhor fazenda rendeu 

R$ 6.019,90 por mês; a pior, com apenas 97 toneladas de cachos de frutos frescos (CFF), 

rendeu somente R$ 1.827,30. Desse valor deve-se subtrair as despesas para insumos adiantadas 

pela Agropalma (25%) e o pagamento do financiamento (25%), portanto a renda líquida foi 

reduzida pela metade (REBELLO 2012, POTTER, 2015).  

Rebello (2012) explicou na sua pesquisa que a variação na produtividade se deve as 

diferenças no número de familiares auxiliando no cultivo do dendê e sua dedicação ao projeto, 

bem como pela capacidade do agricultor para o manejo da cultura e a eficiência na execução 

dos tratos culturais exigidos pela palmeira, pois as condições do terreno, a disponibilidade de 

insumos, equipamentos, informações e assistência, em teoria, eram distribuídas igualmente. O 
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pesquisador, sugeriu que os critérios de seleção para as famílias participantes talvez 

merecessem mais atenção. 

Segundo o pesquisador o engajamento é crucial para o sucesso das famílias. Enquanto 

umas famílias desenvolveram um certo empreendedorismo investindo seus lucros na 

diversificação em outras atividades na propriedade como, por exemplo, na piscicultura, criação 

de pequenos animais (suínos e aves). Outros, no entanto, revelaram pouca habilidade com as 

atividades agrícolas (REBELLO, 2012). 

Nesse contexto vale salientar que grande parte dos agricultores que participaram nos 

projetos são migrantes nordestinos, principalmente maranhenses, paraibanos e cearenses, que 

deixaram as suas terras na procura melhores condições de vida no Pará. Eram pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, que viviam abaixo da linha da pobreza. Antes de entrar nos 

projetos praticavam agricultura de subsistência com o cultivo de mandioca, milho, arroz 

ganhando uma renda mensal em torno de meio salário-mínimo. Alguns possuíam pés de 

pimenta-do-reino e faziam o extrativismo predatório da madeira para completar sua renda. 

Caracterizam-se, também, por deter baixo nível de escolaridade com elevada taxa de 

analfabetismo (GEMAQUE; FERREIRA FILHO; BELTRÃO, 2015). 

 

Tabela 12. Cachos de frutos frescos (CFF) processados em toneladas por fonte de fornecimento durante o 

período de 2015 a 2019 

Anos 2019 2018 2017 2016 2015 

CFF de plantações próprias 564.596  560.401  669.363  613.352  664.316  

CFF de fornecedores 

integrados 
120.963  120.083  174.906  141.916  147.528  

CFF de agricultores familiares 40.929  35.974  40.835  39.567  40.548  

CFF de fornecedores 

independentes 
24.817      

Total de CFF processado 751.305  716.458  885.104  794.835  852.392  

Participação da agricultura 

familiar 
5,4% 5,0% 4,6% 5,0% 4,8% 

Fonte: Agropalma (2019) 

 

A participação da agricultura familiar no total da matéria-prima agrícola processada 

durante o período de 2015 a 2019 se manteve estável em torno de 5%, conforme pode ser 

observada na Tabela 12 com leve crescimento nos últimos dois anos. A participação da 

agricultura familiar, quando comparada com a dos fornecedores é relativamente pequena. 

Porém, não desvaloriza o impacto socioeconômico gerado por meio desse programa, tirando 

quase 200 famílias da extrema pobreza. 
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A participação no projeto trouxe, para a maioria das famílias, uma melhoria expressiva 

de condições e qualidade de vida, ademais contribuiu significativamente para o 

desenvolvimento socioeconômico-ambiental das comunidades. Além de permitir recuperação 

de áreas desmatadas, reduz a pressão para desmatar novas áreas por meio de extrativismo 

predatório da madeira, uma prática ainda bem comum no estado de Pará para completar a renda 

(AGROPALMA, 2021). 

 

2.7 Potencial e desafios do óleo de palma no Brasil 

 

No ano safra de 2021/22 o Brasil possui uma área colhida de dendê de 185 mil hectares 

(USDA, 2021), dividida em áreas de agroindústrias com cerca de 90% das áreas, pequenos e 

médios produtores 5,1% e agricultura familiar com apenas 4,9% (MAPA, 2018). O estado de 

Pará é o maior produtor representando 82% da produção nacional, seguido por Bahia com 16% 

e Roraima com 2%. 

 

 

Figura 20. Evolução da cultura de dendê no Brasil em área colhida de palma em mil hectares, produção 

em mil toneladas e produtividade em toneladas por hectare.  

Fonte: USDA (2021) 

 

A Figura 20 mostra que a produção nacional vem crescendo ao longo dos últimos doze 

anos de safra. Do ano 2010/2011 ao ano 2021/2022 observa-se um crescimento de 70% em 

área colhida enquanto a produção aumentou em 104%, esse cenário se deve ao aumento da 

produtividade que pode ser observado a partir do ano 2013/2014. Enquanto a produtividade 
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média dos primeiros três anos foi de 2,67 toneladas por hectare a produtividade nos anos 

seguintes se estabeleceu em 3,0 toneladas por hectare o que representa um aumento de 12,7%.  

Sua recente expansão se deve principalmente ao Programa Nacional de Produção de 

Biodiesel (PNPB) que visou adicionar essa oleaginosa às fontes existentes de biodiesel do país, 

embora a soja continue sendo de longe a principal matéria-prima (POTTER, 2015; BRITO, 

2015).  

O Pará apresenta a maior área de plantio por ter clima adequado para desenvolvimento 

do dendê, chuvas médias anuais de 2.500 milímetros, 2 mil horas de período fotovoltaico anual, 

temperaturas médias entre 24ºC e 28ºC e umidade em torno de 80% (ABRAPALMA, 2018). 

Em 2021/22 o Brasil produziu cerca de 550 mil toneladas de óleo de palma, mas seu consumo 

atual é de aproximadamente 915 mil toneladas (INDEX MUNDI, 2022), o que faz com que o 

país tenha que importar a diferença, não utilizando o seu potencial, transformando as áreas 

degradadas, porém, aptas para o plantio da palma de óleo, para suprir este déficit.  

A palma de óleo é considerada entre os óleos vegetais no mercado o mais produtivo, 

uma vez que para se produzir a mesma quantidade do óleo de soja é necessária uma área de até 

dez vezes maior, tornando o óleo de palma o mais competitivo (PIRKER et al. 2015; MAPA 

2018).  

Sendo assim, deve-se aproveitar melhor o potencial do Brasil de áreas desmatadas e 

aptas para o cultivo de palma de óleo. Em 2010, foi apontado pelo Ministério da Agricultura, 

através do Zoneamento Agroecológico que aproximadamente 32 milhões de hectares são aptos 

para o plantio de palma na região da Amazônia Legal, sem necessidade em desmatar novas 

áreas, cumprindo as exigências estabelecidas na Lei 12.651/2012, conhecido como o Novo 

Código Florestal, e respeitando unidades de conservação e áreas indígenas (EMBRAPA, 2016). 

O investimento em novos plantios nestas áreas tornaria o Brasil um dos líderes 

mundiais em produção de óleo, sem desmatar florestas nativas, sendo ambientalmente 

sustentável ao contribuir com o reflorestamento e proporcionar benefícios sociais ao gerar 

renda para agricultores familiares da região (EMBRAPA, 2016). 

Analisando os mapas nas Figuras 15 e 16 e no Apêndice 1 pode-se concluir que, 

considerando o potencial expressivo de áreas aptas para a expansão da cultura identificadas 

pelo ZAE em 2010, o crescimento da área plantada da cultura ficou muito aquém dos 32 

milhões de hectares indicados como aptos para o plantio da palma de óleo.  

Segundo Brito (2015), o Programa Brasileiro para a Palma de Óleo gerou esperanças 

entre os produtores e processadores do óleo da palma, principalmente no que diz respeito à 

disponibilização de novas linhas de crédito e ao desenvolvimento de infraestrutura. O programa 
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foi bancado pelo Governo Federal, no intuito de não repetir no Brasil os problemas 

socioambientais enfrentados na Ásia. Atrelando o programa ao programa nacional de biodiesel 

esperou-se um crescimento expressivo da demanda para o óleo da palma. Pode-se supor que 

esse programa, em teoria, tinha tudo para ser um sucesso, ficou então a questão porque pouco 

se mudou no setor no decorrer desses últimos anos. 

A pesquisa conduzida por Benami et al. (2018) visando analisar possíveis efeitos do 

Programa de Produção Sustentável da Palma de Óleo22 (PPSPO) na área de plantio da palma 

de óleo, comparando a expansão da área plantada antes e depois do lançamento do (PPSPO), 

também conclui que o crescimento da área plantada em relação à aptidão agrícola designada 

pelo ZAE foi modesto.  

Por meio de entrevistas, incluído executivos de sete usinas de palma de óleo da região, 

representativos da Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (ABRAPALMA), 

acadêmicos das universidades federais do Pará e Rio de Janeiro, além de cientistas e agrônomos 

da Embrapa, os pesquisadores identificaram uma série de restrições e desafios que impactaram 

um crescimento mais expressivo da palma de óleo na região (BENAMI et al., 2018).  

Apesar de que todos os entrevistados consideraram o ZAE como uma ferramenta 

adequada para identificar áreas aptas para o plantio, houve algumas críticas, principalmente, 

por não incluir variáveis-chaves que influenciam a viabilidade econômica da produção da 

palma de óleo e o seu contexto social (BENAMI et al., 2018). 

O Quadro 1 a seguir demostra os principais pontos que foram levantados durante as 

entrevistas com em total 48 participantes. 

 

 

22 BRASIL. Decreto Nº 7.172 de 07 de maio de 2010 
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Quadro 1. Desafios para a expansão da produção do óleo de palma no estado de Pará.  

Pontos Setor privado/empresas (n=28) 
Sociedade cível, pesquisadores 

(n=14) 
Representantes do governo (n=6) 

Variáveis não consideradas no ZAE 

a) Sensibilidade a temperatura gera 

variação na produtividade; 

b) Áreas no sul do ZAE são demasiado 

secas e, portanto, apenas viável 

economicamente com irrigação.  

c) Áreas com precipitações excessivas 

englobam elevado risco de desenvolver 

AF.  

Preocupações com o comprometimento 

da qualidade da água adjacente aos 

plantios. dos dendezais e das usinas 

Potenciais efeitos das mudanças 

climáticas sobre os regimes de 

temperatura e água na Amazônia 

Legal, que, podem impactar os 

investimentos de longo prazo em 

dendezeiros tornando o investimento 

de hoje inviável economicamente no 

futuro. 

Dificuldades na identificação da 

posse da terra 

a) Reivindicações de terra sobrepostas; 

b) Áreas economicamente contíguas 

limitadas; 

c) Lentidão na regularização das terras. 

Reivindicações de terra sobrepostas; 

especialmente entre quilombolas e 

comunidades indígenas  

Atrasos na solução da posse da terra 

além de recursos em declínio para 

possibilitar um processamento 

oportuno. 

Aquisição de terras 

a) Restrições à aquisição de terrenos 

por empresas internacionais 

b) A restauração e manutenção da 

Reserva Legal é percebido como um 

requisito caro.  

c) Investimento limitado em P&D 

(melhoramento genético) 

a) Pouca experiencia com associações e 

organizações de agricultores 

b) Suporte técnico insuficiente para 

pequenos proprietários 

 

Infraestrutura 

a) Falta de infraestrutura adequada 

(estradas pavimentadas) e capacidade 

produtiva de usinas para garantir que 

os cachos chegam a usina dentro de 24 

a 48 horas o que é essencial para 

garantir qualidade do óleo. 

b) Custo logístico elevado para o 

transporte de insumos e distribuição do 

óleo nos mercados. 

c) Expectativas em relação ao 

transporte fluvial não foram atendidas. 

 

Construção de portos regionais, reparo 

e manutenção de pontes e 

pavimentação não priorizados, pois os 

orçamentos públicos já estão 

sobrecarregados. 

   Continua ... 

  



75 

 

Estrutura do mercado 

a) Produção de biodiesel através da 

palma de óleo não é considerado 

viável economicamente quando 

comparado com as demais 

alternativas; 

b) Altos custos de produção 

impactam a competitividade da 

produção local; 

c) Importações de fertilizantes e 

outros insumos sujeitos ao risco 

cambial; 

d) Poder de mercado limitado na 

bolsa de mercadorias: pagamentos 

atrasados de alguns compradores 

com poucas alternativas de 

negociação ou altos custos de 

transação em virtude de muitos 

pequenos compradores. 

a) Preocupações em deslocar a 

produção local de alimentos 

(mandioca, feijão), especialmente em 

comunidades com falta de opções 

alternativas em adquirir esses 

alimentos, que não seja a produção 

própria, cultivada em regime de 

subsistência.  

b) Alternativas conhecidas, incluindo 

açaí e pimenta, competindo por 

terra, mão de obra e capital. 

Mudança de prioridades do governo. 

Disponibilidade de mão-de-obra 

a) Falta de mão-de-obra interessada e 

qualificada. 

b) Variedades híbridas e resistentes a 

AF são mais caras e intensivo em mão-

de-obra.  

a) Condições de trabalho difíceis na 

colheita, pois se trata de um processo 

muito manual. 

b) Observou-se uma migração de mão-

de-obra interestadual. 

 

Acesso ao financiamento 

Falta de acesso ao financiamento em 

virtude de endividamento do produtor 

ou falta da documentação necessária  

Os agricultores elegíveis, ou seja, 

aqueles sem crédito bloqueado e com a 

documentação em ordem, são 

cautelosos quanto ao compromisso de 

crédito de longo prazo e às exigências 

de liquidação do mesmo. 

 

Fonte: Benami et al. (2018), p. 6. 
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Observa-se que os principais desafios envolvem segurança jurídica em virtude de 

irregularidades e conflitos fundiários, entraves e lentidão na regularização da propriedade das 

terras que, por sua vez, impedem os produtores a obter financiamentos. Outro ponto crítico 

envolve a falta de infraestrutura adequada além da capacidade insuficiente das esmagadoras 

localizadas na região. Esse ponto merece atenção especial, em virtude do fato que os cachos 

de frutos frescos precisam ser processados em no máximo 48 horas após colheita a fim de 

garantir a qualidade o óleo da palma.  

Brito (2015) também indicou como principais entraves: a) dificuldades na obtenção 

das diversas licenças necessárias e burocratização; b) problemas com a regularização fundiária; 

c) falta de facilitação para parcerias com a agricultura familiar. Segundo o autor, apenas o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) foi bem-sucedido, 

enquanto os riscos jurídicos, a dificuldade de obter financiamentos, a precária infraestrutura 

logística se mantém até hoje.  

Brito (2015) destacou também que o alto custo de produção no Brasil impacta a 

competitividade dos produtores locais quando comparado com o óleo de palma importado da 

Malásia, Indonésia e Colômbia. Enquanto os óleos provenientes desses dois primeiros países 

pagam 10% de imposto de importação, o da Colômbia é isento. Ademais o autor relatou nesse 

contexto que na década de 2010 o custo logístico entre Belém e o Sudeste, quando comparado 

ao marítimo da Ásia para Brasil chegou a ser 230% mais caro.  

Em virtude do recente aumento dos fretes marítimos vindo da Ásia, resultado da 

combinação de uma série de fatores adversos, tal como aumento do preço de petróleo, formação 

de alianças fortes entre as companhias de navegação, a guerra ente Rússia e Ucrânia, escassez 

de containers, impactos da pandemia Covid-19, entre outros, o cenário pode ter mudado, 

porém, como essa situação ainda é recente, não foi possível, no âmbito desse trabalho, analisá-

la.  

Nos capítulos a seguir detalhou-se como a empresa Denpasa lidera com essas 

oportunidades e riscos.  
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3. METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento do presente estudo de caso foi realizado na empresa Dendê do 

Pará S/A (Denpasa) localizada na Rod. PA 391 km 9,5 no município de Santa Barbara do Pará 

– PA a aproximadamente 40 km de Belém – PA. O clima é do tipo equatorial – Af 

(Classificação de Köppen), quente úmido, a temperatura varia entre 23º C e 32º C, possui 

precipitações muito elevadas com em torno de 2760 mm/ano sem estação seca pronunciada, e 

umidade relativa de 60% a 90%. O solo predominante é latossolo amarelo distrófico, com ph 

variando entre 4,5 e 5,5 e com textura média tendendo para arenosa na superfície.  

Os dados dessa pesquisa foram obtidos através de 5 visitas de campo com duração de 

uma semana na empresa Denpasa no período de 2018 a 2021, com visitas à plantação, colheita, 

coleta e acompanhamento dos processos industriais como: recepção dos cachos na usina, 

processamento dos cachos, produção de óleo de palma, óleo de palmiste e subprodutos. 

 Entrevistas ao Sr. Roberto Yoshitami Yokoyama, Presidente da Associação 

Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma) e da Câmara Setorial de Palma de Óleo 

(Belém – PA). O Sr Yokoyama é graduado em agronomia pela Universidade de São Paulo 

(1977), e atualmente é Diretor Presidente da Dendê do Pará S/A e Diretor de Meio Ambiente 

da Guaporé Pecuária S/A. 

Foi realizado o levantamento de informações e dados como: histórico da empresa, 

área de plantio, produção em toneladas de cachos de frutos frescos, sistemas de plantio, colheita 

e coleta, variedades de dendê utilizadas pela empresa, tipos de polinização, processo de 

produção de sementes e mudas, programa de clonagem, medidas tomadas pela empresa para 

solucionar o Amarelecimento Fatal; recebimento dos cachos na usina, processamento dos 

cachos, método de medição do teor de óleo, balanço de massas; destino final de óleo de palma, 

óleo de palmiste, torta de palmiste, cachos secos, fibra, borra (torta da polpa), casca de nozes 

e Palm Oil Mill Effluent (POME); e por fim um estudo de custo de implantação do dendê da 

variedade híbrida sem polinização. 

Estes dados e informações foram utilizados para a elaboração de figuras e tabelas 

sendo agrupados nos seguintes itens: no item 4.1 foi abordado o histórico da Denpasa desde 

sua fundação, citando dificuldades enfrentadas pela empresa e como ela as superou, até o 

momento atual. No item 4.2 foram abordadas as questões agronômicas como: área de plantio, 

produção em toneladas de cachos de frutos frescos, sistemas de plantio, colheita e coleta, 

variedades de dendê, tipos de polinização, processo de produção de sementes e mudas, 

programa de clonagem e Amarelecimento Fatal. No item 4.3 foram abordadas questões da 
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indústria de extração de óleo desde o recebimento dos cachos na usina, processamento dos 

mesmos e o método de medição de teor de óleo nas amostras coletadas dos cachos que chegam 

dos fornecedores. No item 4.4 foi abordado o mercado final de cada produto e subproduto do 

dendê, como: óleo de palma (CPO), óleo de palmiste (CPKO), e torta de palmiste; e os 

subprodutos: cachos de frutos frescos (CFF), fibra, borra (torta de polpa), casca de nozes e 

Palm Oil Mill Effluent (POME). No último item 4.5 foram abordados os aspectos econômicos, 

financeiros e sociais, tais como: a viabilidade de implantação de plantio de palma de variedade 

híbrida sem polinização, discriminando todo os custos envolvidos divididos em 1) Preparo de 

área, 2) Cultivo, 3) Equipamentos e 4) Custo administrativo; os resultados e lucros obtidos pela 

Denpasa calculando-se o lucro da área própria da Denpasa em produção; os impactos positivos 

de implantação de 1 milhão de hectares de palma e pôr fim a conclusão do trabalho.  
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4. RESULTADOS 

4.1 Histórico da Denpasa 

 

A Denpasa, Dendê do Pará subsidiaria da Guaporé Pecuária é uma das empresas 

pioneiras no setor de óleo de palma no Brasil, com aproximadamente 49 anos de 

funcionamento no município de Benevides (PA). É conhecida nacionalmente pela adaptação 

de seu plantio na região Norte do país, sendo um exemplo nacional de modelo para outras 

empresas do setor, também foi responsável pelo desenvolvimento em outros municípios nas 

proximidades da cidade de Belém nos quesitos socioeconômico, cultural, científico, ambiental 

e tecnológico. Ao citar a origem da Denpasa, é importante mencionar a pessoa da Dra. Clara 

Pandolfo, diretora de recursos naturais da SUDAM, que foi uma das responsáveis pela 

introdução do dendê e por ter acreditado no potencial da cultura na região Norte do país. 

O “Projeto Dendê” teve início no ano de 1970, com o objetivo de plantar 1.500 

hectares com variedade híbrida Tenera importada, no município de Benevides (PA). Em 

seguida o projeto foi passado para a iniciativa privada com a fundação da Dendê do Pará S.A., 

em 20 de outubro de 1973, com a necessidade de construir uma usina de extração de óleo, o 

controle acionário foi passado para o Banco HVA – Holandês e em 1976 inaugurou-se a 

primeira usina extratora de óleo de palma do Brasil. 

Em 1977, o controle acionário da Denpasa passou a ser exercido pelo Grupo Ovídio 

M. Brito, que expandiu o plantio chegando a ter uma área plantada de 3.500 e duas usinas 

extratoras. 

Com o sucesso da Denpasa, entre os anos de 1980 a 1990, surgiram outros projetos 

importantes para a região, impulsionados pelos recursos dos Incentivos Fiscais da SUDAM, 

tal como as empresas Companhia Real Agroindustrial (CRAI); Mendes Junior Agrícola do 

Pará (Agromendes); Reflorestamento da Amazônia Ltda. (Reasa) e Dendê da Amazônia S.A. 

(Deanam). 

Neste mesmo período a Denpasa também expandiu o seu plantio por meio da 

implantação de mais uma empresa, a Coacará, no município do Acará (PA), localizada ao longo 

da margem da Rodovia PA – 150. Entre o período de 1986 a 2000 foram plantados 4.000 

hectares com diversas variedades de origem Avros, La Mé – IRHO e La Mé Embrapa. 

Totalizando uma área de palma de óleo plantada de aproximadamente 7.500 hectares. 

A primeira planta com sintoma do Amarelecimento Fatal (AF) foi constatada em 1976 

no plantio da Denpasa. Lentamente, ano após ano, o número de plantas afetadas aumentou. 
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Depois de sete anos a doença tomou proporções endêmicas, chegando a comprometer todo o 

plantio da Denpasa. 

Entre 1983 e 1995 a empresa investiu em pesquisa e desenvolvimento (P&D) visando 

entender a origem da doença e contratou pesquisadores nacionais e internacionais, para estudar 

possíveis causas bióticas ou abióticas. 

Em 1991 em parceria com a Embrapa, a Denpasa fez a introdução de Híbridos 

Interespecíficos (HIE) em uma área de 18 hectares na tentativa de encontrar uma solução para 

o AF por meio de plantas tolerantes ou resistentes. No final da mesma década, após ser 

observada a resistência dos Híbridos Interespecíficos ao AF, a área experimental foi ampliada 

em mais 145 hectares de área experimental, introduzindo cruzamentos de origem Coari da 

Colômbia e mais HIEs da Embrapa de diversas origens. Já no início do Século XXI (2001-

2005) a Cooperativa CODENPA de Santa Izabel do Pará, município vizinho de Santa Barbara, 

também afetada pela doença, observou o plantio de HIEs da Denpasa, e incentivou o plantio 

do Híbrido Interespecífico por seus cooperados, sendo realizado o plantio de 2.000 hectares. 

Neste contexto, em 2007, observando dados dos campos experimentais do híbrido, a 

Denpasa adquiriu ativos da Cooperativa CODENPA. Um ano após essa aquisição, os 

consultores da Denpasa foram enviados para visitar plantios de híbridos na Colômbia e 

comprovaram a necessidade de polinização assistida dos Híbridos Interespecíficos, que poderia 

aumentar a produtividade em 25 toneladas de cachos por hectares. Portanto, em 2009 a 

Denpasa deu início a polinização assistida no plantio do HIEs. 

Em 2010 de acordo com os resultados obtidos pela Denpasa, foi possível o registro 

pela Embrapa da cultivar BRS Manicoré, primeira cultivar de dendê híbrido do Brasil. Ainda 

no mesmo ano, também foi criada a Denpasa Tecnologia Ltda, empresa voltada para área de 

pesquisa, produção de sementes, inovação e biotecnologia. Neste mesmo ano iniciou o 

desenvolvimento do protocolo de clonagem de dendê em seu laboratório de Santa Barbara do 

Pará. 

Chegou-se à conclusão de que as áreas afetadas pelo Amarelecimento Fatal, não 

permitiram o replantio da variedade Elaeis guineensis (Africano), pela suscetibilidade à 

doença. Comprovou-se, ao longo desses 39 anos de pesquisa e conhecimento que pode-se 

utilizar o híbrido BRS Manicoré para o replantio em áreas preferenciais, zonas endêmicas da 

doença do AF, que de acordo com o Zoneamento Agroecológico da Palma de Óleo, são áreas 

que possuem alto potencial de produção, sem limitações, com déficit hídrico inferior a 200 mm 

e 3 meses de estiagem consecutivos (GEO INFO, 2010). 
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4.2 Aspectos Agronômicos  

4.2.1 Área de plantio e produção de cachos de frutos frescos (CFF) 

 

De acordo com a Tabela 13, Denpasa 1 e Denpasa 6 (antiga CODENPA) somam o 

total de área própria da Denpasa em 1.047 hectares correspondendo a 32,64% do total estando 

em produção cerca de 807,80 hectares (77,14% da área própria total) e o plantio de parceiros 

cerca de 2.160 hectares corresponde a maior parte cerca de 67,35%, estando em produção cerca 

de 1.300,59 hectares (60,20% da área de parceiros total). 

 

Tabela 13. Área plantada, áreas em produção próprios e de terceiros e área de pesquisa de palma de óleo 

de híbridos interespecíficos em hectares em 2020. 

Produtor Área plantada Área em produção Área de pesquisa 

Denpasa 1 412,98 176,80 95,59 

Denpasa 6 634,16 631,00 3,16 

Total próprio 1.047,14 807,80 98,75 

Parceiros 2.160,39 1.300,59 - 

Total Geral 3.207,53 2.108,39 98,75 

Fonte: Denpasa (2021) 

 

Na Tabela 14 pode-se observar que a produção de tonelada de cachos de frutos frescos 

(CFF) próprios da Denpasa representa cerca de 45,98%, já de parceiros cerca de 54,01% 

demonstrando a importância de possuir parceiros para fornecimento de cachos. 

Tabela 14. Produção em toneladas de cachos de frutos frescos (CFF) de palma de óleo de híbrido 

interespecíficos em 2020 e produtividade própria e de terceiros. 

Produtor Produção de CFF (t) Produtividade (t ha-1) Variedade 

Denpasa 1 4.586,00 25,94 HIE Diversos 

Denpasa 6 14.406,00 22,83 HIE Manicoré 

Total próprio 18.992,00 23,51 HIE Manicoré 

Parceiros 22.305,75 17,15 HIE Manicoré 

Total Geral 41.297,75  HIE Diversos 

Fonte: Denpasa (2021) 

 

A Figura 21 mostra a evolução da produção agrícola de cachos de frutos frescos (CFF) 

de palma de óleo, da empresa Denpasa nos últimos nove anos separado em produção própria e 

produção de fornecedores. Observa-se que depois de três safras de baixa produção (anos 2016 

a 2018) tanto nas áreas de produção própria como nas de fornecedores, a produção mostra um 

crescimento expressivo nos três anos seguintes.  
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Figura 21. Evolução da produção agrícola de fornecedores da empresa Denpasa de 2013 até 2021. 

Fonte: Denpasa (2021) 

 

O motivo da baixa produção nos anos de 2016 a 2018 foi o acontecimento em 2015 

de um dos mais rigorosos períodos de El Niño dos últimos 30 anos. No Brasil o El Niño 

aumentou a seca no Nordeste, provocou inundações no Sul e prolongou a estiagem no Norte 

(RUIZ, 2016). O El Niño é um fenômeno atmosférico-oceânico que ocorre entre dois e sete 

anos, podendo durar até um ano e meio, e que tem como característica o aquecimento das águas 

do Oceano Pacífico Equatorial, afetando o clima regional e global, assim como os ventos e 

regimes de chuva (INPE, 2022).  

Com este evento, e consequentemente com grandes déficits hídricos registrados no 

período de baixa produção de 2016 a 2018, de acordo com a Associação Brasileira de 

Produtores de Óleo de Palma (2016) as consequências foram: redução do peso dos cachos, 

aborto de inflorescências e redução da produtividade, sendo que a cada 100 mm de déficit 

hídrico se perde de 10 a 20% de produtividade. Na Denpasa, o déficit hídrico no ano de 2015 

foi de cerca de 221 mm na Denpasa 1 e de 500 mm na Denpasa 6, ocasionando uma quebra na 

produção de 20% e 35%, respectivamente. 

Analisando os últimos três anos safra (2019 a 2021) observa-se que a participação de produção 

própria era na média de 45% enquanto a de fornecedores contribui em 55% do total da 

produção. Particularmente no ano safra de 2021 verificou se um crescimento da produção de 
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terceiros de 2,1 toneladas devido a entrada de novos fornecedores de cacho enquanto a 

produção própria demonstrou uma queda de 0,5 toneladas.  

 

4.2.2 Sistema Agrícola e Manejo 

4.2.2.1 Variedades: Africanas e Americanas 

 

Nas regiões produtoras de palma de óleo, é comum o plantio da variedade africana 

Tenera, um híbrido intraespecífico (cruzamento de variedades da mesma espécie (Duras: Elaeis 

guineenses x Psíferas23: Elaeis guineenses) (CUNHA; LOPES, 2010). Porém, a Denpasa não 

obteve boas experiências com a utilização deste híbrido intraespecífico, por ser suscetível à 

doença Amarelecimento Fatal (AF) assim como outros plantios da América Latina, 

principalmente na Colombia e Equador, que foram dizimados pelo Pudrición del Cogollo24 

(Phytophthora palmivora) (CROPLIFE, 2022). Países como Colômbia, Equador e Brasil 

produtores de óleo de palma estudam há anos o AF, mas até hoje não existem estudos 

conclusivos sobre o fenômeno. 

Dessa forma o cruzamento da espécie americana (Elaeis oleífera) com a espécie 

africana (Elaeis guineenses), originando híbridos interespecíficos como o Híbrido BRS 

Manicoré, foi a alternativa encontrada pela Denpasa por possuir elevada tolerância ao AF 

(MÜLLER; VIÉGAS, 2000). 

A espécie americana Elaeis oleífera, conhecida como Caiaué, se encontra no Brasil, 

Colômbia e Equador, porém as de origem brasileira da região de Coari (AM) e da região de 

Manicoré (AM) são as duas variedades de maior valor comercial.  

A Tabela 15, compara as principais características das duas principais variedades: o 

híbrido interespecífico BRS Manicoré (Elaeis oleífera x Elaeis guineenses) que apresenta 

maior resistência ao AF, maior produção de tonelada de cachos por hectare, maior produção 

de toneladas de óleo por hectare, formação maior de gordura insaturada, menor crescimento 

em altura anual (menor porte da planta facilita a colheita), possui solução para polinização 

assistida, e o híbrido intraespecífico Tenera (Elaeis guineenses x Elaeis guineenses) que possui 

alta suscetibilidade ao AF, menor produção de gordura insaturada e produção inferior ao BRS 

 

 

23 A espécie psífera, não possui endocarpo, tendo em seu lugar um fino anel de fibras (MÜLLER; 

ANDRADE, 2010). 

24  Nome em espanhol para o Amarelecimento Fatal. 



84 

 

Manicoré. De acordo com a Figura 22, à esquerda temos o híbrido interespecífico BRS 

Manicoré e à direita o híbrido intraespecífico Tenera. 

 

Tabela 15. Variedades de dendê utilizadas pela Denpasa. 

 BRS Manicoré Tenera 

Produção de CFF t ha-1 20 a 35 20 a 30 

Produção de óleo t ha-1  4,60 a 8,00 4,20 a 6,30 

Resistência à doença (AF/PC) Altamente Resistente Altamente Suscetível 

Gordura Insaturada Maior Menor 

Crescimento anual do caule Menor (<25cm ano-1)  Maior 

Polinização assistida Sim (já existe solução) Não 

Local de aquisição Denpasa Tecnologia e Embrapa Embrapa, ASD e Palmelit 

Fonte: Denpasa (2021) 

 

 

Figura 22. Óleo híbrido Manicoré a esquerda onde é possível observar maior quantidade de gordura 

insaturada (parte líquida), e a direita o óleo de Tenera, o qual possui maior quantidade de gordura saturada 

(sólida). 
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4.2.2.2 Processo de produção de sementes e mudas 

 

A Embrapa Amazônia Ocidental de Manaus (AM) possui um importante banco de 

germoplasma de dendê, e produzia variedades Teneras e HIEs sendo a única produtora de 

sementes de dendê no Brasil (CUNHA, 2016). Através de parceria com a Embrapa, em 2010 a 

Denpasa Tecnologia Ltda, inicia sua produção de sementes de BRS Manicoré, em seu campo 

de matrizes registradas no município de Manicoré (AM). 

O processo de germinação de sementes dos híbridos dura cerca de 100 dias entre a 

quebra de dormência e a germinação, e não garante altas taxas (LIMA et al., 2001). De acordo 

com Dezordi (2008) com o experimento realizado, obteve-se que o percentual máximo de 

germinação de sementes do híbrido foi de 60%. Sendo assim a Denpasa Tecnologia 

desenvolveu seu próprio protocolo de germinação, mantendo a eficiência para próximo de 

60%, e reduzindo o tempo de desenvolvimento para apenas 20 dias.  

A empresa também desenvolveu o processo de produção de mudas, ao adotar a 

utilização de tubetes, e substratos inertes, conforme Figura 23 facilitando o transporte de um 

local para o outro e prevenindo a propagação de doenças de solo. 

 

 

Figura 23. Viveiro com mudas em tubetes aguardando para serem transferidas para a plantação. 

 

4.2.2.3 Programa de clonagem 

 

O objetivo da Denpasa era encontrar plantas de alta produtividade, que não 

necessitassem de polinização assistida e que fossem resistentes ao AF.  
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A Denpasa Tecnologia surgiu com objetivo de desenvolver um programa de clonagem 

de dendê, inicialmente com uma equipe de cinco técnicos, todos graduados e com pós-

doutorado em engenharia agronômica, especializados em genética quântica embriogênese 

somática. Atualmente a empresa conta com um corpo técnico de seis consultores e um na 

operação. A embriogênese somática é uma importante ferramenta para multiplicação de 

genótipos de híbridos interespecíficos, considerada técnica para clonagem de plantas in vitro 

(PEREIRA et al. 2015). 

No início a finalidade da empresa era realizar a clonagem da variedade Tenera, que 

sobreviveram ao AF, buscando encontrar plantas tolerantes à doença. Simultaneamente foi 

realizada uma busca para encontrar plantas de alta produtividade, compensando o alto custo da 

polinização assistida no híbrido interespecífico BRS Manicoré. 

Foi feita uma avaliação durante cinco anos analisando a capacidade de produção de 

frutos e teor de óleo de matrizes selecionadas, aquelas que atingiram produtividade acima de 

40 toneladas/hectare/ano de fruto, foram selecionadas para clonagem. 

Foi criado pela empresa um programa de melhoramento genético utilizando-se os 

híbridos como base de seleção cruzando com variedades africanas que sobreviveram ao AF, 

logo após ter sido observado a não incidência de AF em plantas ¾ africano e ¼ americano. A 

Figura 24 a seguir mostra a sala de clonagem nas instalações da Denpasa Tecnologia.  

 

  

Figura 24. Sala de clonagem. 

 

Após a clonagem bem-sucedida as mudas recém emergidas ficam em um ambiente 

controlado (Figura 25) antes de serem plantadas em tubetes e transferidas para o viveiro. 
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Figura 25. Mudas em tubos de ensaio após clonagem, aguardando para serem transferidas para os tubetes. 

 

4.2.2.4 Plantio 

 

De acordo com Müller e Viégas (2000) para implantação da palma é necessário 

realizar levantamento do tipo de solo para evitar que o plantio seja realizado em áreas 

inapropriadas, em solos com problema de drenagem ou com profundidade inadequada, 

prevenindo problemas futuros. Os cuidados realizados no preparo do solo são de suma 

importância pois devem potencializá-lo, evitando prejudicar o desenvolvimento da cultura ao 

longo dos anos. Fazem parte desse processo também a destoca, combate à erosão e implantação 

da cobertura. 

Na Denpasa o plantio em novas áreas é realizado com um planejamento de pelo menos 

dois anos de antecedência, verificando se a área faz parte do Zoneamento Agroecológico (ZAE) 

para cultura da palma de óleo na Amazônia e atende os pré-requisitos do Código Florestal.  De 

acordo com Yokoyama (2019), o plantio de dendê deve ser realizado na área do Zoneamento 

Agroecológico da cultura da palma de óleo no Estado do Pará, em áreas degradadas da região 

amazônica, tendo como obrigação a manutenção da reserva legal em 50%, além de ser proibida 

qualquer supressão vegetal, apenas aquelas realizadas até 2008. 

O planejamento de plantio na empresa é realizado pelo levantamento da aptidão do 

solo, seguindo as exigências da cultura da palma que exige solo friável, permeável de boa 

drenagem e com pelo menos 1,50 m de profundidade evitando o plantio em áreas alagadas, 

solos muitos arenosos e solos com camada de impedimento de lateritas.  

As áreas utilizadas pela empresa normalmente são de capoeiras e pastagens 

degradadas, e é recomendado realizar a limpeza da área com trator de esteira, subsolagem, 
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gradagem pesada, correção do solo com uso de calcário dolomítico de acordo com a análise de 

solo e incorporação por meio da gradagem 6 meses antes do plantio. 

A densidade do plantio deve ser ajustada de acordo com porte da variedade escolhida, 

o mais tradicional utilizado pela Denpasa é o plantio de 143 plantas/ha em quincôncio, com 

espaçamento entre as plantas de (9,0 x 9,0 m), sendo o espaçamento entre linhas de 7 a 8 m. O 

tamanho do bloco é de 25 hectares, sendo 1000 metros por 250 metros, composto com 128 

linhas com 28 plantas cada linha, sendo sempre no sentido leste – oeste. 

Já Müller e Viégas (2000) dividem os blocos em 100 hectares cada, em 3 parcelas de 

33 hectares, medindo 3000 metros por 333 metros, composto com 128 linhas de 36 e 37 plantas 

alternadas.  

Para colaborar com a preservação do solo é recomendado o plantio de leguminosas 

que deve ser realizado logo após a queimada das leiras e início da chuva e tem como 

características combater invasoras desejáveis, controlar a erosão, amenizar a compactação do 

solo, colaborar com o controle de pragas e melhora fertilização de nitrogênio. A leguminosa 

mais comum é a Pueraria phasoloides que exerce muito bem a proteção de invasoras. Visando 

uma cobertura da leguminosa mais eficaz é recomendado realizar adubação fosfatada de 150 

kg/ha de P2O5 no plantio e nos anos subsequentes 80 kg/ha de P2O5 (MÜLLER; VIÉGAS, 

2000). 

Tradicionalmente, a operação de plantio na Denpasa era de baixo rendimento e 

bastante onerosa, pois as mudas eram formadas em sacolas de 35 cm x 40 cm, com idade entre 

18 a 22 meses pesando cerca de 20 a 25 quilos, o que dificultava o transporte e distribuição das 

mudas no campo.  

Atualmente, após a introdução pela Denpasa Tecnologia de mudas precoces, formadas 

em tubetes de 900ml com idade de 8 meses, foi possível quadruplicar o rendimento no plantio, 

facilitando o transporte por conta da introdução da cobertura plástica tipo mulching de 1,80 x 

1,80 m, o que permitiu realizar a adubação do primeiro ano no ato do plantio, evitando a perda 

de adubo por lixiviação. Esta proteção plástica tem apresentado durabilidade entre 1 a 1,5 ano, 

promovendo excelente desenvolvimento ao evitar a concorrência de ervas daninhas em volta 

da planta. 

A fase pré-operacional requer tratos culturais como: a manutenção mecanizada por 

meio de roçadeiras nas entre linhas, coroamento em volta da planta com uso de roçadeiras 

costais ou herbicidas, a adubação é realizada manualmente visando evitar perdas, e já a partir 

do quarto ano em diante é realizada a adubação mecanizada. Nesta fase de pós - plantio, 

segundo Müller e Viégas (2000) é necessário também a realização da fiscalização 
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fitossanitária, proteção do plantio contra roedores e a aplicação de cachos vazios visando uma 

proteção de plantas invasoras e contribuindo com o desenvolvimento das raízes. Os primeiros 

anos de manutenção que vão até o 4º ano, são imprescindíveis para que a palmeira possa ter 

um bom desenvolvimento vegetativo, após o quarto ano inicia-se a fase de exploração que dura 

aproximadamente 25 anos. 

 

4.2.2.5 Amarelecimento Fatal  

 

Doença também conhecida como “podridão da flecha” ou “guia podre” é a mais 

importante nas Américas. Seu surgimento aconteceu em 1974 em Benevides – PA. Outra 

doença semelhante a essa surgiu em Nicarágua, Colômbia, Equador e Costa Atlântica do 

Panamá conhecida como Pudrición del cogollo (PC), também não tem sua causa conhecida. 

Com objetivo de desenvolver um material produtivo e resistente ao AF, foi desenvolvido um 

intenso programa de melhoramento genético com o intuito de produzir um híbrido a partir do 

cruzamento da espécie Elaeis oleífera a qual apresenta resistência à doença com a espécie 

Elaeis guineenses a qual é usada para fins comerciais por produzir grandes volumes de óleo 

(MÜLLER; VEÉGAS, 2000).  

Na tentativa de encontrar uma causa para o surgimento do AF, muitos estudos foram 

realizados, e apenas características físicas - hídricas como balanço hídrico apresentaram 

influência no aparecimento da doença, e concluíram que em regiões com leve déficit hídrico 

não há ocorrência de AF, já em regiões sem déficit hídrico foram registradas a presença do AF 

(VENTURIERI et al. 2009). 

O AF ataca primeiramente os folíolos basais tornando-os amarelos nas folhas 

intermediárias, posteriormente surgem necrose nas extremidades dos folíolos secando 

totalmente as folhas, conforme Figura 26. Um dos sintomas mais recorrentes ocorre quando a 

folha da flecha seca, podendo haver uma recuperação temporária e depois sua morte (BOARI, 

2008).  

Em 1978 foi detectado nas plantações de dendê da Denpasa o Amarelecimento Fatal, 

sem causa conhecida. Esta doença afetou vastamente os plantios da empresa se estendendo 

para outros plantios na mesma região. Cerca de três anos após seu surgimento, mesmo após 

terem sido feitos eliminações de plantios com AF, tornou-se inviável o contínuo investimento 

na região, já que esta doença havia dizimado cerca de 60 % de todo patrimônio vegetal da 

empresa. 
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No ano de 1985 a companhia montou uma equipe de pesquisadores que se dedicaram 

por mais de uma década, para encontrar uma solução para o AF. Foram realizados estudos com 

universidades estaduais, federais e até internacionais, fomentados pela Denpasa na ordem de 

US$ 1 milhão. 

 

 

Figura 26. Palmeira de dendê com Amarelecimento Fatal (AF), nesse caso é visto que as folhas já estão 

começando a secar e logo a planta irá perecer. 

 

4.2.2.6 Polinização assistida e natural 

 

Em 2008 após a aquisição da CODENPA pela Denpasa, consultores da empresa foram 

enviados para visitar plantios de híbridos na Colômbia em que comprovaram que por meio de 

polinização assistida dos híbridos interespecíficos, é possível aumentar a produtividade em 

mais de 25 toneladas de cachos de frutos frescos (CFF) por hectare.  

Foram conduzidos experimentos em campo comparando a produtividade de quatro 

amostras, sendo essas: a) amostra que recebeu polinização assistida; b) amostra que recebeu 

irrigação e polinização assistida; c) amostra que recebeu apenas irrigação; d) testemunha, que 

recebeu nenhum tratamento. 

De acordo com a Figura 27, pode-se concluir que a polinização assistida é o fator 

essencial para o aumento da produtividade, gerando impactos mais expressivos do que a 

irrigação, mesmo considerando a sensibilidade da palma de óleo ao déficit hídrico.  
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Analisando os resultados ilustrados na Figura 27, observa-se uma produtividade de 

29,6 toneladas de cachos de frutos frescos (CFF) por hectare realizando a polinização assistida, 

ou seja, até 6,9% maior do que por meio da irrigação com polinização. Comparando a amostra 

“Polinização” com as amostras “Irrigação sem polinização” e “Testemunha” observa-se que 

por meio da polinização assistida a produtividade aumentou em 12,9 vezes e 16,4 vezes 

respectivamente.  

 

 

Figura 27. Resultado do Ensaio de Polinização Assistida nos plantios de híbridos na Denpasa realizado em 

2009, demonstrando ganho de produtividade representativo de quando a polinização é realizada. 

Fonte: Denpasa (2009) 

 

A produção de Híbridos Interespecíficos (HIE) sem polinização assistida pode ser 

inferior a 10 toneladas de CFF por hectare, já com polinização assistida produzem cerca de 30 

toneladas de CFF por hectare e é essencial para que não ocorra abortos de inflorescências, 

redução do peso dos cachos e da taxa de extração de óleo (podendo chegar a 12%) (CUNHA; 

LOPES, 2010).  

Sendo assim, a Denpasa Tecnologia Ltda através de sua equipe de técnicos, analisando 

o comportamento de insetos polinizadores, observou que o besouro Gracidius hibridus 

[Coleoptera; Curculionidae] foi atraído pelas plantas híbridas realizando visitas às 

inflorescências femininas.  

Dessa forma em 2018 foi desenvolvido pela empresa um experimento em campo com 

um hectare de polinização natural da seguinte forma: Foi implantado nessa área em três pontos 

equidistantes, inflorescência masculina em antese do Caiaué a cada dois dias visando manter a 
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população de insetos polinizadores e pólens viáveis. A Denpasa já vem conduzindo por quatro 

anos plantios sem polinização assistida, ao mesclar o Caiaué com o híbrido para ser fonte de 

pólen para o besouro Gracidius hibridus, e ser realizada a polinização natural. 

A polinização assistida encarece o processo produtivo por ser um processo manual 

que requer mão-de-obra altamente qualificada, pois a inflorescência feminina deve ser isolada, 

o pólen deve ser coletado de uma inflorescência masculina e o cruzamento tem que ser feito 

sem contaminação. Ademais, o cacho e sementes resultantes devem ser mantidos claramente 

identificados desde a germinação até ao viveiro e para o campo (CORLEY; TINKER, 2015). 

A Tabela 16, compara a polinização assistida e polinização natural em que é possível 

observar como a primeira requer mais cuidados como supervisão de qualidade, controle de 

pólen, atividade de rotina além de custar anualmente cerca de R$ 1.680,00 por hectare a mais 

para a empresa, o que, considerando o preço atual de CFF R$ 650,00 por tonelada corresponde 

a 2,5 toneladas de CFF por hectare e ano.  

 

Tabela 16. Comparação das características entre: Polinização Assistida versus Polinização Natural. 

 Polinização Assistida Polinização Natural 

Supervisão da qualidade do 

serviço 
Sim Não 

Controle de qualidade do pólen Sim Não 

Custo operacional de 2,5 t de CFF* ha-1 Não 

Atividade de rotina Sim Não 

Fonte: Denpasa 

Nota: Cachos de frutos frescos (CFF) 

 

4.2.2.7 Colheita  

 

Ao ser realizada, a colheita tem como objetivo obter a quantidade máxima de óleo nos 

cachos por hectare, para que isso ocorra é necessário que os frutos sejam colhidos maduros, 

que exista uma previsão do volume de produção, definição de critérios de qualidade e controle 

para garantir um bom trabalho (MÜLLER; VIÉGAS,2000). 

Na Denpasa a colheita inicia-se na segunda semana do quarto ano, sendo que no 

primeiro ano de colheita a produtividade por hectare/ano varia entre cinco a oito toneladas de 

CFF, com peso médio de cada cacho variando entre três a cinco kg, e rendimento de óleo por 

cacho de 13 a 16%, devido à baixa relação fruto versus cacho. Durante a primeira colheita é 

realizada também a primeira poda em que são retiradas as folhas velhas, deixando duas folhas 
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abaixo do último cacho. No segundo ano de colheita a produtividade é de aproximadamente 14 

toneladas de CFF por hectare, no terceiro de 20 toneladas de CFF por hectare, no quarto de 24 

toneladas de CFF por hectare e a partir do quinto ano de colheita estabiliza-se em 26 toneladas 

de CFF por hectare. 

A variedade de HIEs, permite um ciclo de colheita na Denpasa que varia entre 14 a 

20 dias, já a variedade Tenera tem duração de 12 dias. O aspecto importante na colheita é o 

ponto de maturação dos frutos, no híbrido é identificado pela rachadura do fruto e deiscência 

de alguns frutos. A variação de teor de óleo entre o fruto verde e maduro pode chegar acima 

de seis pontos percentuais. 

A ferramenta utilizada pelos funcionários da empresa para colheita é conhecida como 

“sacho” uma lâmina chata de largura de 20 cm com cabo de madeira, para plantas que 

ultrapassem de 3,5 m de caule utiliza-se foice com cabo. A retirada do fruto é realizada por 

meio de um corte raso no pedúnculo do cacho e posteriormente os cachos são alinhados na 

entrelinha para facilitar a operação de coleta (Figura 28). 

 

 

Figura 28. Operação de colheita manual dos frutos maduros com a ferramenta sacho. 

 

4.2.2.8 Coleta (Cambitagem) 

 

O tempo entre o corte do cacho e seu processamento não deve ultrapassar 48 horas, 

portanto a coleta dos cachos tem que ser no menor intervalo de tempo possível, evitando que 
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ocorra perdas de carga, frutos danificados e que o óleo se torne ácido. Por isso, embora as 

operações de colheita e coleta sejam realizadas simultaneamente, é recomendável que sejam 

divididas em duas operações com equipe treinada para cada uma delas (MÜLLER; VIÉGAS, 

2000). 

Tradicionalmente na Denpasa, a coleta dos cachos era realizada manualmente, 

utilizando-se tração animal com muares com capacidade de carga de 200 a 300 quilogramas, 

atrelado a uma carreta. As coletas manuais eram feitas com dois colaboradores que retiravam 

os cachos do solo e os colocavam na carreta. Essa operação pesada pode causar problemas de 

saúde ocupacional em virtude do esforço de se elevar os frutos que pesam de 20 a 30 

quilogramas repetitivas vezes ao longo do dia. Problemas ergonômicos, além de aumentar o 

risco de absenteísmo por motivos de saúde, podem resultar em processos trabalhistas, e, 

portanto, precisam ser mitigados.  

A partir de julho de 2019 a coleta dos cachos passou a ser realizada por um trator com 

tração nas quatro rodas com carreta basculante com capacidade de dois toneladas e com braço 

mecanizado adaptado com garra mecânica que coleta os cachos no chão e deposita-os na carreta 

tornando essa operação mais ágil e segura (Figura 29). Esse transbordo é feito até os containers 

e então o transporte até a usina, são realizados por caminhões tipo “roll-on roll- off”, simples 

ou bi trem, em caixas com capacidade de 15 toneladas cada (Figura 30). 

 

 

Figura 29. Trator com carreta e braço mecânico adaptado com garra mecânica realizando a coleta dos 

cachos que estão alinhados nas entrelinhas e serão levados até os containers. 
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Figura 30. Visita à plantação e container, onde os cachos aguardam para serem levados à usina por 

caminhões do tipo roll on roll off. 

 

4.3 Indústria de processamento 

4.3.1 Recepção de cachos pela usina 

 

Após a chegada dos frutos na usina da Denpasa (Figura 31), eles são pesados em uma 

balança rodoviária e registrados, este peso é a referência para todos os outros dados. Os frutos 

recebidos passam por um sistema de avaliação e classificação: de cada caixa de 15 toneladas 

são separadas uma amostra de uma tonelada, fazendo-se a classificação dos cachos em: 

maduros, duros (pré-maduros), verdes, não polinizados (híbridos), frutos passados e pedúnculo 

longo.  

Para cada categoria, os frutos são pesados separadamente fazendo-se a 

proporcionalidade de cada uma, caso ocorra frutos com pedúnculos em excesso é feito o 

desconto de 1% sobre o peso total da carga. 

Os cachos são destrinchados por completo, é feita a separação do talo, espigueta, 

frutos externos, frutos internos, frutos partenocárpicos normais e partenocárpicos brancos. 

Uma amostra representativa de frutos pesando 300 gramas é coletada, esterilizada e 

então é determinado o teor de óleo de cada categoria fazendo-se o cálculo de extração de óleo 
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da carga levando-se em conta uma eficiência de 90% da usina, através do equipamento SpecFit. 

Este percentual (%) do teor de óleo é utilizado para premiar o produtor.  

A Denpasa inovou e introduziu o pagamento mediante o rendimento de óleo 

melhorando a eficiência da cadeia produtiva diferentemente da forma como ocorria antes e de 

outras extratoras que tinham como referência o peso do cacho para precificação da tonelada de 

fruto. Após ter adotado esta prática, passou a premiar produtores que dispensam cuidados na 

colheita. Atualmente a maioria dos produtores parceiros entregam 80% dos frutos maduros e 

zero de frutos verdes, não polinizados e passados, o que melhora consideravelmente o 

rendimento de extração da usina. 

 

 

Figura 31. Cachos de dendê no pátio da usina da Denpasa após chegarem da colheita e aguardando para 

serem processados. 

 

 

Figura 32. Rampa de chegada dos cachos, aonde irão através dos vagões serem conduzidos até as autoclaves 

esterilizadoras. 
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4.3.2 Processamento de Cachos de Frutos Frescos 

 

Antes do processamento dos cachos, para que se tenha bons resultados econômicos e 

financeiros com a implantação do projeto da usina, alguns aspectos como a localização e 

dimensão da planta extratora devem ser bem definidos: a distância da usina não deve exceder 

em 50 km do plantio mais distante (na Denpasa os cachos de frutos frescos são buscados até 

uma distância máxima de 100 km), deve estar localizada em região de fácil acesso e próxima 

da moradia dos empregados, topografia deve ser adequada para o correto manuseio dos 

efluentes, evitando contaminação de rios por perto e a usina deve ser projetada em fases, com 

espaço para expansão (MÜLLER, 2000).  

 

Descrição detalhado do processo de produção de óleo de palma e óleo de palmiste: 

 

A) Produção do óleo de palma bruto 

 

Etapa 1) É realizado o cozimento dos cachos de dendê por meio de vapor das caldeiras 

a temperaturas entre 130 e 150º C e pressão de 3 atm durante aproximadamente 70 minutos por 

meio das autoclaves de esterilização horizontais, conforme Figura 33 que tem como objetivo 

facilitar o desprendimento dos frutos e, posteriormente, a extração do óleo. 

 

 

Figura 33. Autoclaves de esterilização dos cachos de frutos frescos (CFF). 

 

Etapa 2) É realizado o debulhamento dos cachos, ou seja, ocorre-se a separação dos 

frutos dos cachos (Figura 34); 
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Figura 34. Cachos sendo despejados no debulhador onde os frutos irão ser separados dos cachos, esses 

últimos serão transportados por esteira até uma carreta para depois serem distribuídos pela plantação, 

com a função de adubo orgânico. 

 

Etapa 3) É realizado a maceração dos frutos, através de dois equipamentos compostos 

por um cilindro vertical com facas denominados digestores conforme Figura 35, visando 

obtenção de biomassa composta por mesocarpo, fibra e nozes. Etapa conhecida como digestão.  

 

Etapa 4) Em seguida o composto passa pelo processo de prensagem mecânica que é 

efetuada por duas prensas P15 posicionadas abaixo dos digestores, com capacidade para 15 

t/hora cada, permitindo uma capacidade efetiva de produção de 30 t/hora, conforme Figura 35, 

separando o licor de prensa, fibra e nozes. O licor de prensa é recolhido em um tanque de 

recepção e em seguida é bombeado para um tanque de reaquecimento do licor.  
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Figura 35. Pares de digestores e prensas, onde será obtido a biomassa e posteriormente após a passagem 

pela prensa, o licor de prensa. 

 

Etapa 5) As fibras e nozes passam por uma rosca de desfibramento aquecida para 

eliminar a umidade, seguindo para o túnel vertical de vento onde se faz a separação da fibra e 

nozes.  

Etapa 6) O licor de prensa, rico em óleo bruto, obtido após a prensagem é conduzido 

ao próximo processo denominado filtragem; 

 

Etapa 7) A filtragem é realizada através de dois equipamentos denominados 

Tridecanters ou Centrifuga horizontal conforme Figura 36, onde ocorre a separação do óleo, 

água e fibras residuais (borra). Com o desenvolvimento da centrifuga horizontal de 3 fases – 

Tridecanter, foi possível a clarificação dinâmica, ou seja, a separação eficiente do licor de 

prensa em óleo, parte líquida e parte sólida. 

  

 



100 

 

 

Figura 36. Pares de tridecanters onde é realizada a filtragem do óleo de palma bruto e a separação entre 

efluente, borra e óleo de palma filtrado. 

 

No sistema tradicional, o sistema de clarificação do óleo era feito por tanques de 

decantação e centrifugação, utilizando-se água na relação 1:2, ou seja, para cada 1 litro de óleo 

2 litros de água limpa, gerando imensa quantidade de efluente exigindo grandes lagoas para 

digestão da carga orgânica e tratamento do efluente.  

Dessa forma há dois caminhos: a água extraída é direcionada para os tanques de 

tratamento de efluentes, a parte sólida denominada borra é constituída de partículas minúsculas 

de fibras com aspecto de uma massa da cor marrom escuro com teor médio de proteína bruta 

de 14 %, utilizada para alimentação bovina de forma in natura e o óleo filtrado é armazenado 

separadamente por tipo ( híbrido, tenera e palmiste) em um tanque denominado tanque de 

armazenamento de aço carbono conforme Figura 37, onde fica aguardando para ser expedido.  

No momento da expedição os tanques são aquecidos a uma temperatura de 60º C e 

agitados para homogeneização do conteúdo. O óleo armazenado tem validade de 18 meses 

após a data de fabricação, sendo que após esse prazo pode ser destinado apenas para fins não 

alimentícios, tal como para a produção de biodiesel. 
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Figura 37. Tanques de armazenamento da usina, sendo 3 totalizando 1930 t para armazenamento de CPO 

(Crude Palm Oil) ou óleo de palma e 2 tanques para CPKO (Crude Palm Kernel Oil) ou óleo de palmiste 

com capacidade total de 70 t. 

 

B) Produção de óleo de palmiste  

 

Etapa 1) Após a passagem das fibras e nozes pelo processo denominado ventilação, 

as fibras são destinadas a queima em caldeira para geração de vapor utilizado no processo 

produtivo e as nozes passam pelo tambor polidor conforme Figura 38, o qual tem como função 

remover os resquícios de fibra das nozes. Posteriormente as nozes são secas em secador 

próprio, através do calor gerado por irradiação das caldeiras, conforme Figura 39. 
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Figura 38. Par de tambores polidores, os quais irão remover os resquícios de fibra das nozes. 

 

 

Figura 39. Secador das amêndoas. 
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Etapa 2) As nozes secas passam por um equipamento denominado quebrador de 

nozes, conforme Figura 40, e dão origem as amêndoas e cascas. 

 

 

Figura 40. Quebrador de nozes, o qual dará origem às amêndoas e às cascas. 

 

Etapa 3) Através da mesa separadora conforme Figura 41, as amêndoas são separadas 

das cascas, e essas últimas são ensacadas e destinadas a comercialização ou queima nas 

caldeiras. 

 

Figura 41. Mesa gravitacional, a qual tem como função separar amêndoas e cascas. 
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Etapa 4) As amêndoas secas são armazenadas e entram na produção de óleo de 

palmiste através de duas prensas modelo Jaumac, conforme Figura 42. Após a prensagem são 

obtidos dois produtos: o óleo de palmiste que passa por um processo de filtragem e em seguida 

é armazenado em um tanque específico para posteriormente ser expedido e a torta de palmiste 

subproduto do processo de prensagem que é destinada a ração animal. 

 

 

Figura 42. Par de prensas modelo Jaumac, as quais realizarão a prensagem das amêndoas e que originarão 

o óleo de palmiste e a torta de palmiste. 

 

A Figura 43 a seguir mostra todas as etapas do processo produtivo.  



105 

 

Figura 43. Fluxograma do processamento de cachos para extração de óleo de palma e óleo de palmiste entre 

outros subprodutos, na usina Denpasa. 
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De acordo com a Tabela 17, pode-se observar que a usina da Denpasa possui 

capacidade de processar 30 toneladas por hora. No ano 2020 foram processadas mais de 70 mil 

toneladas de cachos de diversas fontes, sendo a maior parte (54,3%) originários de plantios 

próprios e de terceiros. O processamento por prestação de serviço (TOLL), com 

aproximadamente 31 mil toneladas de cachos correspondeu a 41,9% do total.  

Esse tipo de prestação de serviço, consiste na entrega dos cachos para usina e o 

processamento deles até a produção do óleo, dessa forma é cobrado um custo e por fim o óleo 

de palma é devolvido aos fornecedores sendo retido na Denpasa apenas o óleo de palmiste, 

diferentemente do que ocorre com os Terceiros, em que os cachos são vendidos à empresa e o 

óleo de palma se torna produto da Denpasa. Ademais a empresa comprou uma pequena 

quantidade de amêndoas e nozes no mercado que em conjunto representaram 3,8% do total de 

frutos processados. 

Observa-se uma taxa de extração do Crude Palm Oil (CPO) em torno de 20% o que 

representa um rendimento acima da média nacional, considerando que a taxa de rendimento da 

maior processadora nacional de óleo de palma, a Agropalma, obteve uma taxa de rendimento 

de 18,11% em 2019, enquanto a média de 2015 a 2019 foi de 18% (AGROPALMA, 2019).  

 

Tabela 17.Capacidade instalada de processamento de cachos de frutos frescos (CFF) da usina da Denpasa 

no ano de 2020. 

Processamento 

de Frutos (CFF) 

Qtd. em 

toneladas 

Mix Variedade Crude Palm 

Oil (CPO) 

Taxa de 

extração 

(CPO) 

Crude Palm 

Kernel Oil 

(CPKO) 

Torta de 

palmiste 

Próprios e 

Terceiros 

40.097,2 54,3% HIE 8.070,3 20,1% 280,6 521,2 

Prestação de 

Serviço (TOLL) 

30.941,0 41,9% Tenera 6.476,6 20,9% 216,6 402,2 

Sub-total 

produzido: 

71.038,3 96,2% - 14.546,9 - 497,2 923,4 

Aquisição de 

amêndoas 

2.659,1 3,6% Tenera 
 

29,3% 779,1 1.697,3 

Aquisição de 

nozes 

123,9 0,2% Tenera   14,5% 18,0 37,2 

Sub-total 

adquirido: 

2.783,0 3,8% 
   

797,2 1.734,4 

TOTAL 73.821,2 100,0%       1.294,4 2.657,8 

Fonte: Denpasa (2020) 

 

4.3.3 Método para medição do teor de óleo de palma (Dendê) por RMN 

 

Através do equipamento SpecFIT, tornou-se possível determinar com eficiência e 

rapidez os percentuais de óleo e água nos frutos de dendê e nos resíduos do processo via 

Ressonância Magnética (RMN), visando a maior eficiência da indústria. Ele foi desenvolvido 
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em uma parceria da empresa Fine Instruments Technology (FIT) e com a Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Este instrumento é adaptado a um software que em 

cerca de 30 segundos geram os resultados com alta precisão sendo de fácil manuseio e requer 

pouca manutenção (CAMARGO; COSTA, 2020).  

A Denpasa adotou o SpecFIT em 2014 (Figura 44), e desde então pôde ter mais 

eficiência na compra de cachos de frutos frescos (CFF) ao remunerar o fornecedor de acordo 

com o % (percentual) de óleo/cacho estimulando os produtores a entregarem apenas cachos 

maduros, diferentemente de quando se comercializava por t/cacho, em que era comum a 

chegada na usina de cachos verdes.  

O SpecFIT teve sua contribuição também na medição de óleo nos subprodutos do 

dênde, anteriormente era feita através do Soxhlet (Figura 45). O equipamento laboratorial 

Soxhlet foi inventado por Franz Soxhlet e utilizado para extração de óleo em amostras sólidas 

(SP LABOR, 2017). 

De acordo com a Tabela 18 podemos comparar os dois equipamentos concorrentes, e 

concluir que o SpecFIT possui mais rapidez na análise das amostras, não utiliza solventes o 

que gera resíduos tóxicos, não necessita de mão de obra especializada e se conecta com 

softwares (indústria 4.0) (CAMARGO e COSTA, 2020). 

  

Tabela 18. Comparação entre as principais características dos equipamentos SpecFIT e Soxhlet. 

Característica dos equipamentos SpecFIT Soxhlet 

Uso de Solventes Não Sim 

Tempo de Análise < 1 min > 4 horas 

Mão de Obra Especializada Não Sim 

Dedicação na Operação Mínima Integral 

Preparação de Amostra Pouca Alta 

Dependência do Operador Baixa Alta 

Requer Calibração Sim Não 

Permite Interferência Rápida no Processo Sim Não 

Integração com outros sistemas, maquinários e internet (indústria 4.0) Sim Não 

Fonte: FIT Instrument (2018). 
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Figura 44. Equipamento SpecFit medindo o teor de óleo em amostra de cacho e subprodutos, aumentando 

a eficiência da usina. 

 

 

Figura 45. Antigo equipamento Soxhlet utilizado para medição de óleo nas amostras de cachos e 

subprodutos da usina. 

 

4.3.4 Balanço de massas 

 

O balanço de massas é utilizado para demonstrar quantitativamente as massas 

envolvidas em um processo físico ou químico. Eles expressam a soma dos produtos que entram 

na usina, e que saem dela (CUNHA, 2013). De acordo com a Figura 46, podemos observar que 

com a entrada dos cachos de frutos frescos (CFF) do híbrido interespecífico na Denpasa, foram 
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gerados após o processamento cerca de 24 % de óleo de palma bruto, 21% de cachos secos, 

18% de fibras, 13,5% de efluentes, 10% evaporaram, 5,5% borra, 5% cascas, 2% amêndoas e 

1% de impurezas.  

 

 

Figura 46. Balanço de massas do processamento dos cachos de dendê e amêndoas, resultando em outros 

subprodutos. 

Fonte: Denpasa (2021) 

 

4.4 MERCADO FINAL 

4.4.1 Óleo de Palma (CPO) 

 

Hoje o óleo mais produzido e consumido no mundo, é extraído da polpa dos frutos do 

dendê. A maior parte da produção é destinada para a indústria alimentícia, um dos poucos óleos 

que não perde suas propriedades quando aquecidos em altas temperaturas, possui textura macia 

e não interfere no sabor dos alimentos, possui conservantes naturais e vem chamando muita 

atenção por não possuir gorduras trans, e devido à essas características serve de matéria-prima 

para produção de margarinas, sorvetes, biscoitos, substituto de manteiga de cacau, óleo de 

cozinha atendendo também indústria de produtos de higiene, farmacêutica e biodiesel (DIAN, 

et al. 2017; RITCHIE; ROSER, 2021). 

O destino final do óleo de palma na Denpasa, é fracionado em: 50 % direcionado para 

atender o mercado alimentício sendo utilizado in natura para a fritura do acarajé na Bahia, 35% 
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são direcionados para indústrias de refino para o setor de alimentos e cerca de 15 % para 

produção de biodiesel. A Figura 47 mostra óleo de palma filtrado pronto para ser expedido aos 

diferentes mercados da empresa. 

 

 

Figura 47. Óleo de palma após processo de filtragem, pronto para ser armazenado nos tanques de 

armazenamento e posteriormente ser expedido. 

 

4.4.2 Óleo de Palmiste (CPKO) 

 

Também conhecido como óleo da amêndoa ou azeite de palmiste tem inúmeras 

aplicações: indústria saboeira, indústria alimentícia, confeitaria e biodiesel. Permanece no 

estado semissólido à temperatura ambiente sendo semelhante ao óleo de coco, e apresenta mais 

saturação que o óleo de palma. A cada hectare de cachos colhidos, 250 quilogramas de óleo de 

palmiste são produzidos (SÁNCHEZ, 2017). O óleo de palmiste tem como destino ao sair da 

Denpasa, em sua totalidade as indústrias de refino e posteriormente para indústrias de 

cosméticos, saboaria e alimentício (Figura 48).  
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Figura 48. Óleo de palmiste após processo de filtragem, pronto para ser armazenado e posteriormente ser 

expedido. 

 

4.4.3 Torta de Palmiste 

 

A torta de palmiste é originada através do processamento da amêndoa, considerada 

um excelente alimento para ruminantes por conter níveis altos de proteína 14 a 19%, fibra bruta 

14 a 21% e minerais 3 a 4%, além disso é considerada uma fonte de alimento econômica 

comparada com as tradicionais alimentações de bovinos, tal como milho e farelo da soja. Além 

disso a torta de palmiste possui outras vantagens como: degradação inferior ao milho, tendo 

um bom aproveitamento pelos animais e emissão inferior de gás metano do que o farelo de soja 

(SOUZA et al. 2010).  

Este subproduto do dendê é uma excelente alternativa para alimentação de bovinos, 

pois, o ganho médio de peso diário por animal pode atingir 800 gramas, com consumo de sete 

quilogramas de torta por dia. Portanto, a torta de palmiste é uma opção interessante para 

produtores que estão localizados próximos as usinas processadoras e não terão que dispender 

um valor maior para adquirir os tradicionais insumos da alimentação (FILHO et al. 2001). 

Na Denpasa, a torta de palmiste é destinada 100% para alimentação bovina para 

criadores de gado da região (Figura 49). 
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Figura 49. Torta de palmiste subproduto do processamento da amêndoa. 

 

4.4.4 Cachos Secos 

 

Os cachos secos ou vazios são resultantes dos processos de debulha e dos 

esterilizadores. Correspondem a cerca de 20 a 25% dos cachos frescos e possuem em sua 

composição cerca de 66 % de água, 34% de sólidos e são ricos em nutrientes, os principais são:  

N (nitrogênio), Ca (cálcio), K (potássio) e P (fósforo). A recomendação de aplicação é de 28,6 

t/ha, anualmente revezando cada um dos lados da plantação. Dessa forma pode-se substituir 

parcialmente pela adubação química, que corresponde a 60% do custo de produção (MÜLLER; 

VIÉGAS, 2000).  

Na Denpasa, os cachos secos são 100% utilizados na própria plantação como adubo 

orgânico. Essa aplicação é realizada através da esparramadeira, maquinário que aplica cerca de 

20 toneladas por hectare e ano (Figuras 50 a 52). 
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Figura 50. Cachos secos aguardando para serem distribuídos pela plantação. 

Fonte: Denpasa (2021) 

 

 

 

Figura 51. Esparramadeira de cachos secos. 
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Figura 52. Adubação orgânica sendo realizada com a adaptação de uma esparramadeira de adubo 

adaptada ao trator, aplicação de 20 t/ha/ano de cachos secos. 

 

4.4.5 Fibra 

 

As fibras representam cerca de 12 % dos cachos de frutos frescos, possuem alto poder 

calorífico e baixa umidade por isso são usadas pelas usinas como combustível para as caldeiras 

(FURLAN JUNIOR, 2006). 

Na Denpasa, a  fibra passa pelo processo de queima em caldeira para geração de vapor 

sendo utilizado em 60 % para beneficiamento dos cachos (esterilização) e aquecimento de 

óleos, e 40 % é vendido para fornecedores que utilizarão para produção de vapor ou como 

proteína animal (Figura 53).  
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Figura 53. Fibra aguardando para ser utilizada como combustível nas caldeiras. 

 

4.4.6 Borra (Torta de Polpa) 

 

Resultante da polpa seca do dendê após sua prensagem, apresenta nível elevado de 

óleo residual. É considerada um excelente substituto de alimentos de alta energia como o milho, 

por ter seu custo reduzido, pode ser usada como volumoso ou inserida na dieta total do animal. 

A borra é rica em minerais com teores de fósforo próximos dos 0,6% e cálcio 0,30% 

(OLIVEIRA et al. 2013). De acordo com Azevedo, Tonini e Braga (2013) a borra também 

pode ser utilizada na dieta de peixes da espécie tilápia-do-Nilo por ser um ingrediente de baixo 

custo, não afetar o aparelho digestivo e ainda contribuir com o desempenho zootécnico do 

animal. 

Formada através do processo de decantação de resíduos sólidos e líquidos, é também 

utilizada para alimentar a caldeira e/ou vendido para indústria saboeira. A água é filtrada e 

reutilizada através do bombeamento no processo (INSTITUTO SUPERIOR DE 

ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA, 2003). 

Na Denpasa a borra é totalmente destinada à alimentação animal principalmente 

bovino, sendo comercializada em propriedades rurais próximas à usina, pois por apresentar 

composição úmida, não é ideal para longos trajetos podendo perder seus nutrientes (Figura 54). 
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Figura 54. Borra ou torta da polpa. 

 

4.4.7 Casca de nozes  

 

As cascas, segundo Furlan Junior (2006) representam em média 5% dos cachos de 

frutos frescos, e por possuírem alto poder calorífico e baixa umidade são utilizados como 

combustível em caldeiras, além disso podem ser utilizadas como mulching envolvendo as 

mudas contribuindo com a preservação dos fertilizantes, reduzindo a ocorrência de ervas 

invasoras e mantendo a terra úmida. Na Denpasa a casca tem como destino final em 100% sua 

venda para geração de energia por meio da queima de biomassa (Figura 55). 

 

 

Figura 55. Casca das nozes. 
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4.4.8 Palm Oil Effluent Mill (POME) 

 

Resíduo da produção do óleo de dendê, o POME caracterizado como tóxico quando o 

tratamento é inadequado, o manejo deste efluente é um problema para muitas usinas. 

Geralmente uma tonelada de óleo produzido gera 1,5 toneladas de POME, podendo ser 

utilizado como adubo orgânico na plantação ou devido a sua grande concentração de metano é 

possível utilizá-lo para produção de biogás, e posteriormente de energia (JUNIOR et al. 2019). 

Na Denpasa o POME é direcionado para lagoa anaeróbica e posteriormente aeróbica, 

e por fim lagoa de refinamento para depois ser descartado (Figura 56). Porém a companhia está 

estudando e investindo na construção de lagoas de fermentação para se capturar o gás metano 

e produzir biometano, com objetivo na geração de energia elétrica. 

 

 

Figura 56. Tanques de efluentes líquidos. 

 

4.5 Aspectos econômicos, financeiros e sociais 

4.5.1 Custo de implantação de um hectare de variedade híbrida sem polinização 

assistida 

 

A Figura 50 representa um levantamento feito pela Denpasa, com custos referentes ao 

ano de 2020, necessários para a implantação de um hectare de dendê de variedade híbrida sem 

polinização assistida.  

A fase de Implantação inicia-se no Ano -1, denominado ano de preparo de solo, 

seguido do Ano 0, denominado ano de plantio, seguido por Ano 1, Ano 2 e Ano 3, sendo o 

último ano o qual inicia-se a produção dos cachos.    

Em todos os anos estão discriminados todos os custos envolvidos como:  
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1) Preparo de Área  

1.1 (manual + mecanizado): levantamento e análise de solo; destoca e enleiramento; 

gradagem trator de 85 a 100 hp; subssolagem; aplicação de herbicidas; estradas internas; 

1.2 (manual):  retirada de piquetes; demarcação e piqueteamento e agrimessor; 

 

2) Cultivo  

2.1 (operação mecânica): distribuição de mudas; transporte de mudas (tubete); 

transporte de adubo; roçagem de entrelinha; 

2.2 (mão de obra):  carregamento e transporte de mudas; coveamento e nivelamento; 

adubação de pré-plantio; plantio; plantio de Pueraria; adubação; coroamento; rebaixamento; 

ronda fitossanitária; aplicação de herbicidas; aplicação de formicidas; outros serviços   

2.3 (materiais e insumos): Pueraria; mudas de dendê; adubo mineral (16-16-

16+micro); adubo orgânico (saco de 40 kg); calcário dolomítico; superfosfato triplo; arad; 

plástico mulching; óxido de magnésio; bórax; zinco 101; raticida; inseticida; formicida; 

endosulfan; 

 

3) Equipamentos: pulverizador costal; roçadeira Still; EPIs; ferramentas manuais 

 

Dessa forma, observa-se que para implantar um hectare de palma de óleo da variedade 

híbrida, sem polinização assistida, com base nos preços de materiais referentes ao ano de 2020, 

é necessário um dispêndio de R$ 19.492,59 por hectare ao longo de um período de cinco anos, 

conforme Tabela 19 e Figuras 57 e 58. 

Analisando as Figura 58 pode-se concluir que os primeiros dois anos, Ano (-1) e Ano 

0, exigem a maior disponibilidade de recursos financeiros, principalmente em virtude da 

necessidade de preparar devidamente a área de plantio e da aquisição de materiais e insumos. 

Vale a pena salientar que nos primeiros três anos, o produtor não tem retorno, pois sob manejo 

correto, a palma começa a produzir frutos apenas a partir do terceiro ano. 

Enquanto o preparo de área gera um impacto “one-off” na estrutura de custos, os 

dispêndios em matérias e insumos ocorrem continuamente, representando assim, o maior peso 

(44%) na estrutura de custo durante os primeiros cinco anos do plantio da cultura (Figura 57). 

O manejo da cultura ainda é pouco mecanizado, portanto, existem ainda muitas tarefas 

executadas manualmente, o que explica o peso significativo (11%) dos custos com a mão-de-

obra na estrutura de custos. Os custos referentes às operações mecânicas, estão ligeiramente 

menores e representam 9% na estrutura de custos. 
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Figura 57. Total de custos por cinco anos consecutivos por categoria para o plantio de um hectare de dendê 

variedade hibrida sem polinização assistida  

 

 

Figura 58. Total de custos por categoria e ano para o plantio de um hectare de dendê variedade hibrida 

sem polinização assistida 
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Tabela 19. Estrutura de custo, demonstrando os custos para implantação de plantio de dendê variedade hibrida sem polinização assistida. 

 
Continua ... 

 

 

 

Pos. Estrutura de Custos Unidade T O T A L

Qtd. Valor (R$) Qtd. Valor (R$) Qtd. Valor (R$) Qtd. Valor (R$) Qtd. Valor (R$) Valor (R$)

1. PREPARO DE ÁREA

1.1 MANUAL + MECANIZADO

Levantamento e Análise de solo ha 1 120,00          120,00

Destoca e Enleiramento capoeira (D-6) hora/trator est. 2 1.200,00       1.200,00

Gradagem Trator de 85 a 100 Hp hora/trator 3 570,00          570,00

Subssolagem hora/trator 1 600,00          600,00

Aplicação de herbicidas hora/trator

Estradas internas m 25 1.250,00       1.250,00

SUB-TOTAL 3.740,00       3.740,00

1.2 MANUAL

Retirada de piquetes dia/homem 0,3 25,50            25,50

Demarcação e piqueteamento dia/homem 1 85,00            85,00

Agrimensor diaria agrimensor 0,2 200,00          200,00

SUB-TOTAL 310,50          310,50

2. CULTIVO

2.1 OPERAÇÃO MECÂNICA

Distribuição de Mudas hora/trator 0,5 95,00            95,00

Transporte de Mudas - tubete diária 0,05 47,50            47,50

Transporte de Adubo hora/trator 0,5 95,00            0,5 95,00            1 95,00            1 95,00            380,00

Roçagem de entrelinha hora/trator 1 85,00            2 380,00          2 380,00          2 380,00          1.225,00

2.2 MÃO-DE-OBRA

Carregamento e transporte de mudas dia/homem 0,5 42,50            42,50

Coveamento e Nivelamento dia/homem 0,7 59,50            59,50

Adubação de pré-plantio dia/homem 0,35 29,75            29,75

Plantio dia/homem 1 85,00            85,00

Plantio de Pueraria dia/homem

Adubação dia/homem 1 37,73            3 87,75            3 117,00          3 117,00          359,48

Coroamento dia/homem 0 2 170,00          2 170,00          340,00

Rebaixamento dia/homem 4 117,00          4 117,00          4 117,00          351,00

Ronda Fitossanitária dia/homem 0,5 42,50            1 42,50            1 42,50            1 42,50            170,00

Aplicação de herbicidas dia/homem 2 58,50            2 58,50            2 58,50            175,50

Aplicação de formicidas dia/homem 0,5 42,50            0,5 42,50            85,00

Outros serviços dia/homem 1 85,00            1 85,00            1 85,00            1 85,00            340,00

SUB-TOTAL 746,98          908,25          1.065,00       1.065,00       3.785,23

F A S E      D E      I M P L A N T A Ç Ã O

Ano  -1 Ano  0 - PLANTIO Ano 1 Ano 2 Ano 3
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Fonte: Denpasa (2020)  

 

Nota: Não está incluso o preço de aquisição de terras e maquinários, sendo esses terceirizados.  

 

 

Pos. Estrutura de Custos Unidade T O T A L

Qtd. Valor (R$) Qtd. Valor (R$) Qtd. Valor (R$) Qtd. Valor (R$) Qtd. Valor (R$) Valor (R$)

2.3 MATERIAIS e INSUMOS

Pueraria kg

Mudas de dendê uma 75 1.125,00       75 1.125,00       2.250,00

Adubo mineral (16-16-16 + micro) Kg 100 280,28          286 800,80          429 1.201,20       572 1.601,60       3.883,88

Adubo orgânico (saco de 40 kg) saco

Calcário Dolomítico kg 3 780,00          780,00

Superfosfato triplo kg

Arad kg

Plastico Mulching kg 143 743,60          743,60

Óxido de magnésio kg

Bórax kg 7 21,70            14 44,33            14 44,33            110,36

Zincop 101 kg

Raticida kg 1 40,00            40,00

Inseticida litro

Formicida - isca kg 2 20,00            2 64,00            0  R$                       -   84,00

Herbicida litro 5 202,50          5 202,50          5 202,50          607,50

Endosulfan litro

SUB-TOTAL 1.905,00       2.208,88       1.089,00       1.448,03       1.848,43       8.499,34

3. EQUIPAMENTOS

Pulverizador costal unidade 1 84,00            84,00

Roçadeira Still unidade 1 740,00          740,00

EPIs 1 140,38          1 140,38          1 140,38          1 140,38          561,52

Ferramentas manuais diversas 1 79,00            1 79,00                                        -   158,00

SUB-TOTAL 959,38          303,38          140,38          1.403,14

TOTAL operacional 5.955,50     3.915,24     2.300,63     2.513,03     3.053,81     17.738,21

4. Custo Administrativo (8%) 0%*Sub-Total 476,44          313,22          184,05          201,04          244,30          1.419,06

Capex - Maq. Veic. e Infraestrutura

TOTAL incluindo custos administrativos 6.431,94     4.228,46     2.484,68     2.714,07     3.298,11     19.157,27

VALORES PARA IMPLANTAÇÃO DE HECTARES 1 6.431,94     4.228,46     2.484,68     2.714,07     3.298,11     19.157,27

F A S E      D E      I M P L A N T A Ç Ã O

Ano  -1 Ano  0 - PLANTIO Ano 1 Ano 2 Ano 3
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4.5.2 Resultados e lucros obtidos na Denpasa 

 

No ano de 2020 considerando-se o plantio da Denpasa e de fornecedores a usina 

processou um total de 70 mil de toneladas de cachos de fruto fresco (CFF), sendo 19 mil 

toneladas de cachos de fruto fresco de plantio próprio, 21 mil toneladas de cachos de fruto 

fresco de terceiros e 30 mil toneladas de cachos de fruto fresco de prestação de serviço (TOLL). 

A produção originária de seus plantios próprios (807 hectares) gerou um lucro de R$ 3.948,00 

por hectare no ano de 2020. 

 

4.5.3 Impactos positivos de implantação de 1 milhão de hectares de dendê  

 

De acordo com Yokoyama (2019) o plantio de 1 milhão de hectares de dendê teria 

impactos positivos como: geração de 100.000 novos empregos diretos, geração de 300.000 

novos empregos indiretos. O plantio de 143.000.000 de palmeiras em áreas amazônicas 

degradadas, produziria através da torta de palmiste e borra (coprodutos) cerca de 574.400 

toneladas de matéria seca ao ano, em que em uma dieta com 11 quilogramas de matéria seca 

por dia ao longo de 90 dias (tempo médio de confinamento do gado para o acabamento da 

carcaça) seria possível alimentar cerca de 580.200 cabeças de bovinos por ano. 

Considerando os estudos de Müller e Viégas (2000) e Henson (1999)25 apud Uning et 

al. (2020) apresentados no item 2.6 Sustentabilidade na revisão de literatura, chegou-se a uma 

média de 47 toneladas de CO2 por hectare ao ano absorvidos pela palma, sendo assim 1.000.000 

hectares contribuiriam com o sequestro de cerca de 47.000.000 toneladas de CO2 por hectare 

ao ano.  

  

 

 

25 Henson, I.E. Notes on oil palm productivity. IV. Carbon dioxide gradients and fluxes and 

evapotranspiration, above and below the canopy. J. Oil Palm Res. 1999, 11, 33–40 
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

A produção de óleo de palma cresceu na última década, resultando em uma expansão 

da área global de plantio de 10,4 para 28,7 milhões de hectares entre 2000 e 2020. Várias 

pesquisas mostraram que uma parte significativa dessa expansão ocorreu por desmatamento de 

florestas tropicais nativos, principalmente na Indonésia e na Malásia, os líderes mundiais de 

produção. Governos de países em desenvolvimento e emergentes em todas as regiões tropicais 

promoveram o cultivo da palma de óleo como um dos principais contribuintes para erradicação 

da pobreza no campo, principalmente entre pequenos produtores familiares, bem como para 

garantir segurança alimentar e independência energética. 

Diversos modelos globais de aptidão biofísica para o plantio da palma de óleo 

consistentemente classificaram o Brasil como o país com elevado potencial de expansão. Em 

2010, o Governo do Brasil lançou o Programa de Produção Sustentável de Óleo de Palma 

visando incentivar o desenvolvimento do dendê em áreas já antropizadas de 31,8 milhões de 

hectares. No âmbito desse programa e em resposta aos desafios econômicos, sociais e 

ambientais relacionados ao crescimento do plantio da palma de óleo observados em outros 

lugares do mundo, principalmente no sudeste asiático, a Embrapa elaborou em 2010 o 

Zoneamento Agroecológico (ZAE) da cultura da palma de óleo nas áreas desmatadas na 

Amazônia Legal. 

Apesar de que o ZAE levou algumas críticas, principalmente por não ter incluído 

variáveis-chaves que influenciam a viabilidade econômica da produção da palma de óleo e o 

seu contexto social, pode-se considerar o ZAE adequado para identificar áreas aptas para o 

plantio. Ademais os resultados servem para ensejar relevantes impactos para o desenvolvimento 

de uma região no Brasil que ainda é caracterizada por pobreza considerável, com baixos Índices 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).  

Como potenciais impactos socioeconômico-ambientais destacam-se entre outros a) 

aproveitamento de áreas degradadas já desmatadas para geração de renda em regiões com baixo 

desenvolvimento econômico; b) proteção de solos de áreas degradadas contra erosão; c) 

sequestro de carbono; d) redução da pressão sobre as florestas nativas por oferecer ao produtor 

uma alternativa de renda sustentável financeiramente; e) ocupação de mão-de-obra não 

qualificada quase itinerante; f) inserção social por fixar o homem no campo; g) criação de uma 

fonte de matéria-prima para a produção de biodiesel na região Norte. 

Apesar do potencial expressivo para a expansão da palma, os investimentos em novos 

plantios de 2010 para cá ficaram muito aquém do potencial indicado pelo ZAE. No subitem 2.7 
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destacou-se como principais motivos a falta de segurança jurídica em virtude de irregularidades 

e conflitos fundiários, entraves e burocracia na regularização da propriedade das terras, o custo 

Brasil e a falta infraestrutura adequada que abrange estradas, esmagadoras, usinas de biodiesel, 

e portos. 

Não obstante disso, pode-se observar também tendências boas no setor, como por 

exemplo projetos de inclusão da Agricultura Familiar bem-sucedidos e as inovações na área de 

pesquisa e desenvolvimento dos quais se destacam principalmente as da Denpasa, no 

desenvolvimento de híbridos e sementes de altíssima qualidade, o que reduziu muito a 

necessidade de importação das mesmas.  

Em quase 50 anos de investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, a 

Denpasa alcançou o desenvolvimento do Híbrido Interespecífico BRS Manicoré, o qual além 

de possuir resistência ao Amarelecimento Fatal, mostra alta produtividade de cacho por hectare, 

sem necessidade de polinização assistida. Esse híbrido representa uma conquista significante 

para a cadeia da palma no Brasil, que foi em grande parte devastada pela doença de 

Amarelecimento Fatal nas décadas de 1970 e 1980. 

Por fim, esse estudo permite concluir que o cultivo da palma de óleo no Brasil, tem 

grande potencial de expansão, por nosso país possuir cerca de 30 milhões de hectares de áreas 

amazônicas degradadas, que são aptas para o plantio da palma, que hoje ocupam menos de 1% 

dessas áreas (236 mil hectares). Diferentemente do que ocorreu na Malásia e Indonésia onde o 

plantio se originou do desmatamento de florestas nativas.  

Além disso, o cultivo da palma no Brasil geraria diversos benefícios sustentáveis para 

nossa nação, como o reflorestamento de áreas desmatadas na Amazônia Legal, sequestro de 

CO2, geração de renda e emprego através da agricultura familiar, produção de biodiesel, 

reaproveitamento de resíduos ao produzir subprodutos sustentáveis, além de ser uma boa opção 

de investimento. Ademais, o fato de o óleo de palma produzido no Brasil ser proveniente de 

áreas já antropizadas seria um diferencial que poderia abrir portas para mercados mais exigentes 

no que diz respeito à sustentabilidade.  

Entende-se que para fomentar o plantio da palma, é imprescindível prosseguir com 

alto padrão de sustentabilidade, porém, a expansão sustentável depende de uma série de 

políticas públicas governamentais e estaduais focados em: a) regularização fundiária da região; 

b) ampliação dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento relacionadas com a cultura da 

palma; c) criação de linhas de crédito exclusivos para programas de palma sustentável, 

considerando em particular que se trata de uma cultura perene que apenas produz após 3 anos; 

d) investir em infraestrutura e logística, permitindo, assim, maior desenvolvimento regional; e) 
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disseminação do conhecimento sobre a cultura, divulgando tecnologias, incentivando produção 

sustentável, f) fomentando parcerias entre empresa e agricultores familiares e viabilizar e 

intermediar as negociações entre ambas as partes; g) verticalizar a produção nas regiões por 

meio de ação conjunta entre empresas e o poder público, para agregar valor à produção e 

incentivar o desenvolvimento de novos plantios. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice 1. Mapa da região norte do estado do Pará mostrando a localização das áreas de plantio de 

dendezeiros. 

Fonte: Potter (2015), p. 80. 
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Apêndice 2. Legendas com notas explicativas referentes ao mapa do zoneamento agroecológico cultura da 

palma de óleo nas áreas desmatadas da Amazônia Legal - nível de manejo B (Figura 15). 

Fonte: Embrapa (2010); Geoinfo (2010a) 
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Apêndice 3. Legendas com notas explicativas referentes ao mapa do zoneamento agroecológico cultura da 

palma de óleo nas áreas desmatadas da Amazônia Legal - nível de manejo C (Figura 16). 

Fonte: Embrapa (2010); Geoinfo (2010a) 


