
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO EM PROL DA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

Biopalma de Denpasa formalizam apoio a pequenos agricultores 
 
 
Belém, 13.09.2017 

Foi assinado em Belém ontem, 12 de setembro, um Acordo de Cooperação Técnica e 
Financeira entre Biopalma, Denpasa e Instituto Peabiru com vistas a apoiar pequenos 
agricultores a partir da implantação de Sistemas Agroflorestais. Pelo teor do 
documento, o grande mote da conversa é a diversificação da produção. 
 
O documento foi proposto pela Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma 
(Abrapalma) como um dos desdobramentos da Carta de Compromisso pela 
Valorização do Trabalho Decente na Cadeia da Palma, assinada no auditório do 
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em novembro de 2016. 
 
A ideia é montar um piloto com ações específicas para a área de influência da palma, 
relacionado a pequenos agricultores e a comunidades tradicionais. Para João 
Menezes, diretor da Biopalma e Vice-Presidente da Abrapalma, “o grande diferencial 
desse projeto é a implementação de um modelo sustentável capaz de estimular novos 
parâmetros para a agricultura familiar na Amazônia”. 
 
Para que isso se torne realidade é preciso estruturar ações concretas a partir de 
algumas premissas: a) uso social da terra pública; b) diversificação de negócios para o 
agricultor; c) segurança alimentar; d) alternativa à monocultura; e) desenvolvimento 
social; e f) atividades rurais de baixo impacto, que contribuam para o combate ao 
desmatamento e mitigação dos efeitos de mudanças climáticas. 
 
Especificamente quanto à diversificação da produção está previsto o desenvolvimento 
de Sistemas Agroflorestais utilizando espécies como cacau, açaí e mandioca, 

intercaladas com a palma de óleo. 
                     
Para ganhar corpo, as ações deverão ser 
desenvolvidas a partir de parcerias entre 
Embrapa, Sedap, Abrapalma, Emater, Incra 
e Conab e já há conversas nesse sentido. 
Para Roberto Yokoyama, da Denpasa, “vem 
aí uma nova forma de garantir o uso da terra 
de modo socialmente responsável e um 
novo modelo de incentivo à produção dos 
pequenos. Juntos, somos fortes!”. 

Na foto acima João Meirelles, diretor do Instituto Peabiru, posa para a assinatura do 
Acordo de Cooperação Técnica, e esclarece que sua motivação é ajudar a encontrar 
alternativas para as mais de mil famílias integradas atualmente à cultura da palma de 
óleo no Pará. 


