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O óleo de palma está em tudo, na pizza, no sorvete, na margarina, no cosmético e no detergente. É o óleo vegetal
mais versátil e sua demanda tem aumentado de modo impressionante nas últimas décadas. Atualmente, representa
1/3 da produção global de óleos vegetais, com perspectiva de incremento.
Como uma commodity, ou seja, um produto de origem agropecuária produzido em escala mundial e com
características homogêneas, os preços são determinados pela oferta e procura internacionais. Considerando que
Malásia e Indonésia dominam 85% da produção mundial e que o bloco Nigéria, Tailândia, Colômbia, Equador e
Papua Nova Guiné representa 6,6% da produção, o saldo de 8,4% cabe a 36 países, incluindo o Brasil.
Muito se fala em modelos antigos de implantação de grandes projetos mundo à fora. Então, sempre vem a tona a
extinção de espécies e a substituição de florestas nativas. Entretanto, olhar para o passado sem a compreensão do
presente equivale a fechar os olhos para o futuro. Para compreender o presente algumas premissas são essenciais: a)
gorduras são fontes de energia e cumprem diversas funções no corpo humano; b) não é possível alimentar o mundo
sem produzir gorduras vegetais em larga escala; c) a palma produz até 10 vezes mais do que outras oleaginosas; d)
diversas culturas necessitam de áreas 9 vezes superiores ao que é necessário para a palma; e) a cultura da palma
reduz a pobreza, evita o êxodo rural e estimula pequenos arranjos produtivos; f) a palma realiza o sequestro de
carbono e contribui para mitigar efeitos das mudanças climáticas; g) a palma é fonte de energia renovável com
grande desempenho ambiental.
Então, olhando para essas premissas, e tendo em mira um futuro que garanta a um só tempo segurança alimentar e
sustentabilidade, cabe-nos perguntar: “Existe apenas um único caminho a ser seguido, o do passado, ou é possível
deixar bandeiras ideológicas a meio mastro (veja, não falamos em abandoná-las) para encontrar alternativas que
garantam a alimentação da população mundial e contribua para mitigar os efeitos das mudanças climáticas?”.
SIM, é possível mudar. O mundo depende dos óleos vegetais e as pessoas necessitam dessa fonte vital de energia
para continuar vivas. SIM, o emprego do óleo de palma como biocombustível já é uma realidade. SIM, banir o óleo
de palma aumentaria a produção de outras culturas para atender a demanda mundial, e isso poderia causar mais
impacto sobre a biodiversidade, com mais demanda por terra, em cultura de ciclos curtos.
E SIM, O BRASIL PODE FAZER A DIFERENÇA. Acreditamos que as salvaguardas socioambientais exigidas pela
legislação brasileira, as rígidas exigências da certificação RSPO, e a nossa obrigatoriedade de utilizar áreas já
degradas
podem fazer do | Brasil um caso de sucesso para o óleo de palma no mundo. É nesse futuro que
| www.abrapalma.org
acreditamos e é nele que estamos trabalhando para que o mundo seja melhor amanhã. Melhor para você, para nós,
melhor para as futuras gerações!
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VOCÊ SABIA
que o Brasil reúne
condições ideais
para produzir óleo
de palma sob bases
sustentáveis?
CONHEÇA A PALMA DE ÓLEO

A palma de óleo é uma planta
de origem africana cultivada no
Brasil desde o século XVII,
inicialmente
na
Bahia
e
posteriormente no Pará.
No Brasil, o óleo de palma
também é conhecido como
azeite de dendê, mas essa não
é a terminologia internacional e
não define sua versão refinada.
CONHEÇA SUA IMPORTÂNCIA

CONHEÇA SUAS EXIGÊNCIAS

PORQUE A AMAZÔNIA

O cultivo requer temperatura
média anual de 24°C, o que tem
impacto no processo de emissão
de folhas, número de cachos e o
teor de óleo dos frutos.

A Amazônia brasileira reúne
condições ideais para a cultura.
O Brasil é o 5º maior produtor
mundial com apenas 236 mil
hectares plantados. Triplicamos
nosso plantio em seis anos,
sem
indicativos
de
desmatamento.

A umidade relativa do ar deve
ser superior a 70% (media/ano
75% a 90%) e a luminosidade
solar entre 1.500 a 2.000
(mínimo de 5 horas/dia de luz).
Também necessita de chuvas
variáveis entre 2.000 mm/ano e
2.500 mm/ano.

a) Alta produtividade;
b) Ampla aplicação nas indústrias
de cosmético, sabão, alimento
e combustível;
c) Alta capacidade de fixação de
carbono e de proteção do solo
contra erosão;
d) Alternativa para a ocupação
de áreas desmatadas;
e) Fonte de emprego e renda.

Em resumo, é uma espécie
adaptada a regiões tropicais
úmidas. Fora dessa zona seu
desenvolvimento fica comprometido, tanto na taxa sexual
feminina, quanto na produtividade.

Dos 44 países palmeiros, o
Brasil possui a mais exigente
lei ambiental e trabalhista e é o
único a ter Zoneamento
Agroecológico para a cultura.
O Pará responde por 85% da
produção nacional e dispõe de
áreas já antropizadas. São
207.000ha dedicados à cultura
da palma, distribuídos entre
agroindústrias, pequenos e
médios produtores, agricultores
familiares e assentados da
reforma agrária.
No Brasil, o óleo de palma gera
emprego, renda e arrecadação,
com respeito ao meio ambiente.
Por todas essas salvaguardas,
produzimos o melhor óleo de
palma do mundo!
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RETROSPECTIVA 2018
A PALMA É FOCO
NO AGROBRAZIL
A Confederação
Nacional
da
Agricultura
e
Pecuária (CNA)
promoveu na última semana de
novembro a 4ª edição do AgroBrazil.
Adidos agrícolas e representantes de
8 embaixadas no Brasil (Hungria,
Tailândia, Malásia, Vietnã, China,
Estados Unidos, França e Myanmar)
conheceram a produção de açaí,
cacau, palma e queijo de búfala.
A visita aconteceu na Agropalma, e
teve contato com setores diferentes,
dos viveiros, passando pelo plantio e
controle biológico de pragas, até a
extração do óleo bruto e seu refino.

O grupo também conversou com
pequenos agricultores e reforçou o
espírito da iniciativa, de estabelecer
contato
entre
produtores
e
delegações estrangeiras no Brasil.
O Intercâmbio AgroBrazil começou
em 2017, na Bahia e em
Pernambuco. O foco da segunda
edição foi o Pantanal. A penúltima
visita ocorreu em Minas Gerais e
agora chegou a vez do Pará mostrar
ao mundo o que tem de melhor!

| www.abrapalma.org |

AGROPARÁ 2018

AGRICULTORA DA
PALMA É PREMIADA

A Agropalma recebeu no dia 27 de
novembro o prêmio Agropará do
Grupo RBA como a empresa do setor
que mais se destacou em 2018. Mais
uma vez, uma associada ganha o
prêmio. A festa é de todos da
Abrapalma.
Fundada em 1982, a Agropalma tem
investido nas pautas social e
ambiental. Ao longo de seus 36 anos
destaca-se por seu pioneirismo na
luta pela igualdade de gênero,
efetivando a contratação e o
desenvolvimento de mulheres para
exercer funções operacionais e
ocupar posições de liderança.
Atualmente, a Agropalma emprega
360 mulheres em atividades de apoio
agrícola, fiscal de campo, operadora
de trator, manutenção mecânica,
dentre outros, na área operacional.
Já em posições de liderança, são 30
mulheres em cargos de gerência,
coordenação e supervisão. Essas
conquistas são estendidas aos
parceiros da empresa, como a
agricultora
familiar
Benedita
Almeida, vencedora do "Prêmio
Mulheres do Agro", da Abag ".
Desde 2016, a empresa passa por
grandes mudanças, a principal o
fortalecimento da cultura organizacional sob pilares que promovem
qualificação,
inovação
e
reconhecimento dos colaboradores.

De Moju, Pará, é uma das nove
vencedoras do Prêmio Mulheres do
Agro. A iniciativa é da Bayer, em
parceria com a Associação Brasileira
do
Agronegócio
(ABAG),
e
reconheceu dia 22 de novembro, em
São Paulo, entre 200 inscritas, a
excelência de nove líderes no campo.
Benedita Almeida é parceira do
programa de agricultura familiar da
Agropalma, e o prêmio é orgulho
para todos do setor.
Pesou em favor de Benedita sua
contribuição à sustentabilidade e
desenvolvimento econômico da
região em que atua.
Ela foi premiada na categoria
“Pequena propriedade” devido a seu
trabalho à frente do Consórcio
Simplificado de Agricultores que
reúne 145 famílias no cultivo da
palma. Implantado em 2013 pelo
grupo de produtores, o modelo de
gestão já gerou ganhos significativos
em produtividade e qualidade, como
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melhores práticas no manejo do
solo, eliminação do uso de produtos
químicos, regularização da mão de
obra e combate ao trabalho infantil.
“Bena”, como é conhecida, foi a
única
premiada
da
região
Amazônica e a única a representar
a cultura da palma. Destacamos
seu protagonismo como mulher no
agro e suas contribuições para a
agricultura brasileira.
O prêmio foi entregue durante o 3º
Congresso Nacional das Mulheres do
Agronegócio. As contempladas
serão personagens da série “SER
AGRO É BOM”, que valoriza os

Conservação da Amazônia (Ecam) e
pelo Instituto Peabiru.

todos os superintendentes do Banco
da Amazônia.

A Plataforma Parceiros pela
Amazônia (PPA) chega ao Pará
como um coletivo disposto a liderar
soluções
inovadoras
para
o
desenvolvimento sustentável a partir
do engajamento do setor privado.

Os atuais incentivos fiscais do Basa
para a Amazônia expiram em
dezembro deste ano, e a Abrapalma
tem grande interesse em obter a
renovação dos aportes, inclusive
com garantia de tratamento
diferenciado, para os pequenos
produtores.

Além da Abrapalma, e de algumas
de suas associadas, também
participaram da reunião Cargill,
Imerys, Natura e Hydro. A
Abrapalma
participará
como
entidade
observadora
da
Assembleia-Geral, que terá reunião
anual.

produtores rurais brasileiros.

Principais temas levantados:









ABRAPALMA E O
PPA/PA

O presidente
da Associação
Brasileira de Produtores de Óleo de
Palma
(Abrapalma),
Roberto
Yokoyama, participou dia 8 de
novembro do lançamento da PPA
Pará, iniciativa da USAID (Agência
dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento
Internacional),
apoiada no Brasil pela Equipe de

Educação
(jovens,
profissionalizante);
Trabalho decente;
Áreas de Conservação;
Emprego e renda;
Empreendedorismo;
Cadeias de valor;
Boas práticas;
Compras locais.

PCDs,

Esses temas foram agrupados::




Geração de renda;
Cadeias de valor;
Agricultura familiar.

ABRAPALMA E O
FNO
De olho na importância do FNO
para os agricultores familiares que
atuam na área de influência da
palma de óleo, a Abrapalma
participou no dia 9 de julho de
reunião promovida pela Faepa com

Segundo Valdecir Tose, Presidente
do Basa, os três principais Estados
beneficiados foram: Tocantins,
Rondônia e Pará. A Abrapalma
entende a importância do FNO (Eco
Dendê), como suporte financeiro
para pequenos agricultores e,
principalmente, como instrumento
de incentivo à fixação do homem no
campo. "Somos o segundo Estado
da federação a investir nos
pequenos agricultores, e isso nos
orgulha, mas precisamos reforçar os
investimentos
em
custeio",
destacou a Secretária Executiva da
associação de produtores de palma.
Por fim, Tose falou sobre os canais
de aprimoramento da Sudam,
relacionadas ao FNO, principal
fundo de investimento público na
Amazônia. Como exemplo, citou as
ferramentas da ouvidora, do
controle social, e da Lei de Acesso à
Informação, todas disponíveis em
aplicativos de celular.
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O PARÁ VAI AO MATO GROSSO DEBATER
SOBRE PALMA DE ÓLEO NA AMAZÔNIA
A Empresa Mato-grossense de
Pesquisa, Assistência e Extensão
Rural (Empaer) realizou dia 22 de
novembro, em Campo Grande, o
seminário sobre o “Negócio da
Palma de Óleo para o Noroeste de
Mato Grosso.
O foco do evento foi conhecer a
realidade da cultura no Brasil, a
partir da troca de experiências com o
maior produtor nacional, o Estado
do Pará.
O pesquisador da Empaer, Carlos
Milhomem,
destacou
que
o
seminário é apenas o início de várias
ações articuladas para implantar a
cultura nos municípios de Matupá,
Juruena e Alta Floresta.
Essas ações pretendem criar a rota
da palma com núcleos médios de
três mil hectares e a construção de
uma indústria para processar do
óleo. Além disso, também terá um
de seus pilares no componente
social, a partir do envolvimento de
agricultores familiares com áreas de
10 hectares.
O evento pretendeu mostrar aos
produtores e lideranças políticas
daquele Estado que o cultivo da
palma de óleo pode incrementar a
renda de pequenos e médios
produtores, como mais uma opção
de fonte de renda.
O pesquisador Milhomem ressaltou
as características do óleo de palma
que o qualifica como o óleo mais
versátil e consumido mundialmente.
Também destacou seu processo de
extração, por prensagem dos frutos,

sem o uso de produtos químicos. Sua
versatilidade certamente representa
um diferencial.
Atualmente, cerca de 80% da
produção nacional é utilizada pela
indústria alimentícia, com ampla
aplicação em margarinas, massas,
sorvetes, biscoitos e chocolates. Mas
como um dos óleos mais versáteis o
mundo, o óleo da palma também se
aplica na fabricação de produtos de
higiene e limpeza e como
biocombustível.
O seminário foi realizado no
auditório do Museu de Alta Floresta
e contou com a palestra do
pesquisador da Embrapa, Edson
Barcelos, que abordou o tema do
“Desenvolvimento do Negócio da
Palma de Óleo na Amazônia”.
Roberto Yokoyama, que preside a
Abrapalma e a Câmara Setorial da
Palma de Óleo junto ao Mapa, falou
sobre os critérios e parâmetros para
a implantação de usinas extratoras
de óleo de palma.
Ao final das apresentações foi
realizado um debate com os
participantes do evento, que
começaram a definir estratégias para
traçar o estabelecimento da cultura
no Mato Grosso.
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CADEIA DA PALMA LIDERA
AGENDA INÉDITA NO PARÁ
Sob
o
guarda-chuva
da
responsabilidade
social,
ambiental e corporativa, a
Abrapalma liderará agenda para a
cadeia da palma de óleo no Pará.

OBJETIVOS DO PROJETO
• Integrar diversos públicos;
• Mapear demandas de
empresas e comunidades;
 Estimular a geração de renda e
diversificação produtiva;
 Valorizar o trabalho decente;
 Incentivar o protagonismo de
agricultores;
 Estimular ações da carta do
trabalho decente da Palma;
 Qualificar para tecnologias
apropriadas ao meio rural;
 Incentivar ações de
associativismo e
cooperativismo;
 Estimular a obtenção de selos
de identificação da agricultura
familiar (SIPAF);
 Tratar de modo transversal a
inclusão de jovens e mulheres,
com respeito às suas
características e necessidades.

O estudo será liderado pela
Geógrafa Kátia Garcez, Doutora
em Ciências Agrárias, e tem
previsão de término em junho de
2019.
A cultura apresenta todos os
requisitos necessários para se
consolidar como uma atividade
produtiva sustentável, tanto pela
ampla geração de empregos,
quanto pela utilização de áreas já
alteradas da Amazônia. De
acordo com a agenda Pará 2030,
a contribuição dessa cadeia
produtiva para a economia
paraense já ultrapassa R$ 1,7
bilhões/ano.
Com a iniciativa, a Abrapalma
pretende desenvolver ações de
incentivo à diversificação da
renda local, valorização do
trabalho decente e estimular
ações para segurança alimentar,
com base em normas nacionais e
internacionais.
O projeto pretende alcançar,
direta e indiretamente, cerca de
30 mil pessoas, o que vai desde as
famílias de pequenos agricultores
e assentados, trabalhadores que
atuam nas empresas associadas à
Abrapalma,
até
empresas
parceiras e fornecedores que
atuam nos 23 municípios sob
influência da cadeia produtiva.

Para Roberto Yokoyama, que
preside a Abrapalma, “qualquer
projeto de responsabilidade social
corporativa ou de inclusão social
só alcança seus objetivos se
muitas mãos estiverem unidas, e
é isso que queremos fazer, andar
de mãos dadas com nossos
colaboradores e parceiros”.
PRODUTOS ESPERADOS
• Diagnóstico sobre arranjos
sociais e produtivos locais;

• Mapa da qualificação técnicoprofissional
de
jovens,
mulheres e PCDs;
• Estudo sobre inclusão social e
diversificação produtiva;
• Incentivo à agricultura familiar,
aos negócios sustentáveis e à
equidade de gênero;
• Comitê de Responsabilidade
Social e Ambiental (Coresa).

Foto: Katia Garcez.
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DESDOBRAMENTOS DA
AGENDA TRABALHO
DECENTE
Neste primeiro momento os
trabalhos foram direcionados a
reuniões
técnicas
com
as
empresas
associadas
da
Abrapalma, para debater temas
como
economia
solidária,
mercado,
associativismo,
cooperativismo,
inclusão
de
jovens, mulheres e PCDs.

ABRAPALMA INTERAGE COM OIT E PAPEL SOCIAL

As reuniões aconteceram dias 23
de novembro em Santo Antônio
do Tauá e dia 29 de novembro em
Moju.

O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma
(Abrapalma), Roberto Yokoyama, reuniu-se no dia 24 de outubro com o jornalista
Marques Casara, da Papel Social, que está à frente de um estudo sobre a cadeia
da palma de óleo a pedido da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

As reuniões envolveram cerca de
40 pessoas entre representantes
das
empresas,
lideranças
comunitárias,
agricultores
familiares e representantes de
órgãos governamentais.
O fechamento do primeiro ciclo da
consultoria da Dra. Katia Garcez
está previsto para o início de
dezembro, em São Domingos do
Capim.
Os encaminhamentos estão sendo
direcionados aos municípios da
área de influência da cadeia da
palma, em função das temáticas
eleitas no projeto: capacitação,
gestão da produção, gestão
financeira,
formação
de
associações
e
cooperativas,
negócios sustentáveis, inclusão de
mulheres e jovens.

A conversa, bastante descontraída, foi um marco em mais um capítulo das ações
da Abrapalma direcionadas ao estabelecimento e manutenção de canais de
diálogo intersetoriais.

Em sua fala, Yokoyama trouxe um breve histórico da cultura no Brasil, e elencou
entraves que impedem seu avanço.
Para o presidente da entidade, o Brasil pode ampliar a de oferta do produto,
considerada pequena em relação aos gigantes Malásia e Indonésia. A atividade se
iniciou em 1970 de forma tímida, e começou a ganhar interesse de investidores
entre 1980/90.
Segundo Yokoyama, “por uma conjugação de fatores o setor vem enfrentando
complicações de rentabilidade e competitividade, mas curiosamente representa
o país que seguramente produz o melhor óleo de palma do mundo, dadas suas
salva-guardas sociais e ambientais”.
Interessado em compreender o contexto internacional das commodities, Casara
considerou relevante o setor consolidar um posicionamento de defesa dessas
salva-guardas, em uma espécie de case positivo, para servir de comparação com
o avanço da cultura em outros países.
O estudo conduzido pela Papel Social já está bem avançado, destacou, mas
ainda inconcluso. Sua divulgação será uma decisão da OIT, mas o mais
importante, ressaltou, é saber que um organismo ligado à ONU está preocupado
em monitorar algumas cadeias produtivas e manter com elas um diálogo
permanente.

Condições para a expansão sustentada da cultura no Brasil:
• Regularização fundiária;
• Defesa do trabalho decente;
• Investimento em pesquisa e tecnologia;
• Ampliação de linhas de crédito;
• Intercâmbio entre produtores e agricultores familiares;
• Verticalização da produção por ação conjunta entre empresas e poder público.
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Abrapalma estreita relações com o TRT8
Vem aí um Hackaton para o açaí
A diretoria da Abrapalma reuniu-se
em 22 de outubro, na sede do
Tribunal Regional do Trabalho da
8ª Região, em Belém, com a
Comissão de Combate ao trabalho
infantil.
Participaram da reunião as
Desembargadoras Maria Zuíla,
Pastora Leal, a juíza Vanilza
Malcher,
a
Assessoria
de
Comunicação do TRT8 e o CEO da
consultoria Ogüata.
 Roberto Yokoyama, Presidente da
Abrapalma;
 Desembargadora Pastora Leal, presidente
do TRT8;
 Desembargadora Maria Zuíla;
 Juíza Vanilza Malcher.







João Menezes, diretor da Biopalma;
Juíza Vanilza Malcher;
Desembargadora Maria Zuíla;
Roberto Yokoyama, Presidente da
Abrapalma;
 Desembargadora Pastora Leal, presidente
do TRT8.

Peconheiro

O objetivo da conversa, ainda em
termos iniciais, foi discutir o
desenho de um evento voltado à
segurança do trabalho na cadeia do
açaí.
Assim como a palma de óleo e o
coqueiro o açaí é uma palmeira. A
Abrapalma entende que muitos
dos problemas que já foram
solucionados em sua cadeia
produtiva ainda persistem em
outras e a ideia é encontrar
soluções coletivas.
Foi apresentado ao grupo, por
Renato Ribeiro, da Ogüata, a ideia
de
realizar
em
Belém,
possivelmente no final de março,
um Hackaton para encontrar
soluções que visem a segurança
dos produtores artesanais de açaí,
especialmente
crianças,
considerando ser uma atividade,
em regra, que envolve toda a
família ribeirinha a partir de um
modo de vida típico de várias
comunidades.

POR DENTRO DA MARATONA
O Hackaton é uma maratona de
programação na qual hackers se
reúnem para explorar dados,
códigos, sistemas, discutir novas
ideias e desenvolver projetos.
Por ser um evento público dá
grande visibilidade aos envolvidos
e às soluções ao divulgar os
resultados. Também é muito
comum haver premiação para as
melhores ideias.
A iniciativa foi bem acolhida pela
Comissão de Combate ao Trabalho
Infantil do TRT8, que reconhece
que há muitos problemas na cadeia
do açaí e vê com bons olhos as
parcerias entre a sociedade e os
setores público e privado.
A Desembargadora Pastora Leal,
que assumiu a instituição em
dezembro, foi enfática ao afirmar
que em sua gestão o diálogo será
bastante estimulado e valorizado.
“Todos que estiverem dispostos a
dialogar precisam saber que nossas
portas estarão abertas e que serão
muito bem recebidos”, afirmou.
O Hackaton do açaí, como
inicialmente está sendo chamada a
iniciativa, visa encontrar soluções
que garantam a segurança dos
peconheiros. Também haverá um
dia de imersão com os ribeirinhos.
“É preciso conviver com quem já
convive com a dor”, destacou
Renato Ribeiro, da Ogüata.
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CONTEXTO DA
CONVERSA COM O TRT8

ABRAPALMA DISCUTE
BIOECONOMIA

Bárbara (PA) o Ministro Blairo
Maggi,
responsável
pela
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento, para apresentar a
cultura e solicitar apoio.
Roberto Yokoyama, presidente
da Abrapalma, destacou a
importância de preservar o Banco
de Germoplasma mantido pela
Embrapa em Manaus.

Desde o início de outubro a
Abrapalma vem alinhavando uma
conversa com o TRT8. Nossa
diretoria foi recebida pela juíza
Vanilza de Malcher e pela Desa.
Maria Zuíla Dutra, para discutir
parcerias em prol do combate à
exploração do trabalho infantil.
Roberto Yokoyama e João
Menezes foram acompanhados
por Renato Ribeiro, da Kyvo
Design, e apresentaram a ideia do
Hackathon para o açaí, que
também é uma palmácea, mas se
caracteriza pela ampla utilização
de mão de obra infantil.
A palavra Hackathon vem da
mistura de: “hack” (programar
com excelência) “marathon”,
(maratona).
Em
resumo,
Hackathon é uma maratona de
programação focada em soluções
capazes de impactar organizações,
interna e externamente.
Atualmente, a iniciativa não se
restringe
à
programação.
Conforme foi se popularizando,
outras áreas a adotaram.
A Abrapalma tem liderado há
alguns anos uma agenda robusta
pela valorização do trabalho
decente. A conversa com o TRT8
foi mais um passo para
implementar nossa agenda, agora
envolvendo
outra
cadeia
produtiva, a do açaí.

Roberto Yokoyama, presidente da
Abrapalma, participou no dia 09 de
outubro, em Brasília, do V Encontro
de Pesquisa e Inovação promovido
pela Embrapa Agroenergia.
Na mesa de abertura Roberto
destacou a importância da palma de
óleo para a economia brasileira e
chamou a atenção para a
necessidade
de
investimentos
maciços em ciência e tecnologia para
a cultura.
À tarde, Roberto representou a
Abrapalma em um painel sobre
bioeconomia. Da palma de óleo tudo
se aproveita, tudo vira renda, o que a
torna uma alternativa interessante
para pequenos, médios e grandes
produtores.

ABRAPALMA RECEBE
MINISTRO BLAIRO E
PEDE APOIO

Também solicitou apoio a uma
política nacional voltada ao
segmento, relacionada à pesquisa
para garantir expansão e
surgimento de novas espécies.
“Vamos olhar para essa questão
do banco, que estásob a nossa
administração.
Trata-se
do
interesse do país”, disse o
Ministro.
De acordo com o diretor da
Denpasa, Ovídio Brito, franceses
que orientavam o trabalho com
dendê na África trouxeram para o
Brasil os melhores materiais
genéticos do mundo em parceria
com a Embrapa. O material serviu
para o cruzamento com o dendê
local formando o atual dendê
brasileiro. Ele sugere replicar o
Banco de Germoplasma, de
interesse nacional, em dois ou
três lugares com condições
sanitárias. Isso garantiria a
preservação
em
caso
de
acidentes ou pragas.
Ovídio lembrou que a Indonésia
tem mais de 10 milhões de
pessoas trabalhando com a
cultura e que o Brasil pode tornarse a nova fronteira, até mesmo
por estar passando por um
momento delicado, em que há
necessidade de gerar empregos.

No final de setembro a
Abrapalma recebeu em Santa
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REUNIÃO DA CÂMARA
SETORIAL DA PALMA DE ÓLEO:
Abrapalma tem publicação inédita
No dia 16 de agosto a Câmara
Setorial da Palma de Óleo (CSPO),
do Ministério da Agricultura (Mapa),
reuniu-se pela primeira vez fora de
Brasília, a convite da Abrapalma,
com apoio da Federação da
Agricultura (Faepa).
Participaram da reunião 30 pessoas
de diversos segmentos. Carlos
Xavier, presidente da Faepa,
destacou na abertura que “Nossa
missão é unir o setor produtivo, mas
precisamos dar estabilidade ao
produtor. Considero inaceitável que
ainda hoje se mate e se morra por
terra no Pará. Precisamos de paz!.
A pauta incluiu itens como o
Funpinus, parceira entre o setor
produtivo e a Embrapa para ações de
Pesquisa. “Esse é um tema prioritário
para o setor de palma, cuja cultura é
de ciclo perene e carece de
investimentos
contínuos
em
pesquisa”,
ressaltou
Roberto
Yokoyama, que preside a CSPO.
A Embrapa também liderou outra
pauta, a apresentação da publicação
“Visão 2030: o futuro da agricultura
brasileira”,
da
Secretaria
de
Inteligência do Agropensa.
A premissa da publicação é que a
agricultura brasileira passa por
profundas transformações e, para
apoiar o planejamento estratégico de
ações de ciência, tecnologia e
inovação, a Embrapa analisou
tendências para o futuro:
1. Mudanças sociais, econômicas e
espaciais;
2. Intensificação e sustentabilidade
dos sistemas de produção;
3. Mudanças climáticas;
4. Análises de riscos;
5. Agregação de valor;

6. Protagonismo do consumidor;
7. Convergência tecnológica.
Sob alguns aspectos, o quadro
apresentado foi desanimador, mas
com grandes esperanças para quem
se preparar para o futuro. Acesse
www.embrapa.br/v…/o-futuro-daagricultura-brasileira.
Iêda Fernandes, Secretária Executiva
da Abrapalma, relatou participação
em reunião realizada em Bogotá, em
março, quando os países americanos
produtores de óleo de palma (Brasil,
Honduras,
Equador,
Colômbia,
Guatemala, Peru, Costa Rica,
Nicarágua, República Dominicana,
Venezuela, México e Panamá),
resolveram instituir o Conselho
Latino Americano da Palma de Óleo
(ConLaPalma), para fazer frente às
discussões na União Europeia, em
especial no Parlamento Europeu, no
que concerne a medidas restritivas. A
CSPO decidiu manter o Itamaraty
informado e pedir apoio ao
Ministério das Relações Exteriores.
Na sequência, André Martins, do
Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), falou sobre acesso ao
custeio dos agricultores familiares
financiados pelo Pronaf-Eco Dendê e
a possibilidade do programa passar
por ajustes. As linhas do Pronaf são
ofertadas com as mais baixas taxas
de juros do mercado, sendo a mais
baixa delas destinada ao Pronaf EcoDendê (2,5% a.a.). Diego Di Martino,
da ADM, comprometeu-se a liderar a
elaboração de uma Nota Técnica
sugerindo ajustes no programa.
O último item de pauta foi a
apresentação
da
Sociedade
Garantidora de Crédito e do Fundo
de
Aval,
cujo
objetivo
é
complementar as garantias ofertadas
pelos bancos através de uma Carta
de Aval. Trata-se de uma associação
com fundo de risco local.

Ao final da reunião, aconteceu o
lançamento do “Diagnóstico da
Produção Sustentável da Palma de
Óleo”, publicação com a chancela do
Mapa, elaborado pelos membros da
Câmara Setorial da Palma.

“O documento é uma construção
coletiva multissetorial e apresenta
um panorama inédito do óleo de
palma no Brasil e no mundo”,
destacou
Roberto
Yokoyama,
presidente da Abrapalma.

Aborda histórico, dados da produção,
produtos e coprodutos, questões
sociais e ambientais. Também trata
de comércio internacional, certificação, pesquisa, ciência e tecnologia.
Por fim, aborda o uso da palma como
biocombustível e aposta no seu
potencial como fonte de energia
renovável.
Confira
o
diagnóstico:
http://www.abrapalma.org/…/up…/2018/
06/DIAGNOSTICO_PALMA.pdf
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REPRESENTANTE DA PALMA
ASSUME IMPORTANTE ENTIDADE
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
No dia 03 de dezembro Marcello Brito foi
eleito presidente da Associação Brasileira
do Agronegócio (ABAG). Essa é uma
conquista para a palma no Brasil, um
segmento pequeno no contexto nacional,
mas que vem se conduzindo de maneira
articulada e conquistando cada
vez mais espaço.
Parabéns, Marcello. Sua
vitória também é nossa!

ABRAPALMA PARTICIPA DA II
CONFERÊNCIA ETHOS EM BELÉM
"Estamos acostumados a ouvir para
responder, em vez de ouvir para
entender", mensagem do setor
produtivo no painel sobre "Diálogo
democrático, estratégias e trajetórias
para o desenvolvimento sustentável",
em evento do Ethos em Belém, em
novembro de 2018. O Vice-Presidente
da Abrapalma, Danubio Ilo, representou
a associação no evento.

NOVA EMBRAPA
Roberto Yokoyama participou da
posse de Sebastião Barbosa como
presidente da Embrapa. Engenheiro
agrônomo pela Universidade Federal
de Viçosa, mestre em Entomologia e
doutor em Entomologia e Manejo
Integrado
de
Pragas
pela
Universidade do Mississippi.
A posse aconteceu dia 10 de outubro
no Palácio do Planalto. "Para a
palma, o investimento programado e
contínuo em pesquisa é essencial
para garantir competitividade no
mercado internacional. Só assim
faremos mais com menos!",
destacou Yokoyama.

A Abrapalma apoiou a
publicação "Círio de
Nazaré: meu olhar de
fé",
de
Walbert
Monteiro, sobre a
festa religiosa mais
importante no Pará.

FNO
Na última semana de agosto a
Abrapalma participou, na Faepa, do
Encontro Técnico de Planejamento para
Aplicação das Fontes de Recursos
Financeiros do FNO para 2019,
organizado pelo Banco da Amazônia
para diversas cadeias produtivas. Na
ocasião fomos representados por nosso
vice-presidente, Danúbio Ilo.

em decisão. Ex.: conexão entre alertas
climáticos, dados de fitossanidade e
equipamentos como drones.
Carlos Fernandes, da Biopalma, também
participou do painel e abordou a questão
das mudanças climáticas e a importância
do monitoramento do clima por análises
de solo, temperatura e de precipitações
pluviométricas. O cruzamento eficiente
desses dados permite aos produtores
alcançar o máximo em ganho, tanto em
economia quando em produtividade.

RSPO EM BELÉM

AMAZON LAUNCH2
Roberto Yokoyama, Presidente da
Abrapalma, palestrou em 28/05 em
Belém para 400 pessoas, no Amazon
Launch2, evento da Kyvo Design.
Essa é a segunda edição do evento na
capital paraense, cujo objetivo é discutir
inovação e empreendedorismo em
cadeias produtivas e políticas públicas
da Amazônia.
Yokoyama apresentou a iniciativa
inédita do setor relativa à publicação,
pelo Mapa, coordenada pela Abrapalma,
de um profundo estudo sobre a cadeia
produtiva da palma de óleo. Além de
falar do programa nacional, o
documento aborda pesquisa e inovação
e destaca o potencial dos co-produtos.
A Abrapalma foi apresentada ao público
no painel Agricultura 4.0: ganhos
mercadológicos e benefícios para a
sustentabilidade, ao lado da Incubadora
de Agronegócios da Esalq/USP.
A agricultura digital, ou 4.0, significa
produzir mais com menos, com gestão
moderna da propriedade e soluções
capazes de transformar a informação

Com o tema “Implementação de
Princípios e Critérios RSPO e
Certificação RSPO de Cadeia de
Abastecimento”, a Abrapalma
organizou na primeira quinzena de
agosto, em Belém, curso voltado
para empresas da cadeia de
abastecimento, produtoras de frutos
e óleo de palma, processadores de
óleo e derivados, assim como quem
comercializa produtos de óleo de
palma. O treinamento foi ministrado
por Miguel Tejada Iraizoz, da David
Ogg e Partners, para 37 pessoas de
diferentes segmentos. A atualização
foi essencial para compreensão dos
seguintes temas:









Indicadores de sustentabilidade;
Princípios e Critérios RSPO;
Certificação de Grupos;
Cadeia de abastecimento;
Sistema e Norma de Certificação;
Unidades de certificação RSPO;
Requisitos para cada modelo;
Processo de auditoria.
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ABRAPALMA APOIA
PUBLICAÇÃO
No dia 18 de maio aconteceu na
Livraria Fox, em Belém, o
lançamento do livro "Palma de Óleo
na Amazônia”, de autoria de Katia
Garcez. A Abrapalma apoiou a
iniciativa e esteve presente ao
lançamento, representada por Iêda
Fernandes e Danubio Ilo.

ABRAPALMA PARTICIPOU DE DIÁLOGO COM PAÍSES LATINOAMERICANOS PRODUTORES DE ÓLEO DE PALMA, EM BOGOTÁ
Ao lado de sete países americanos (Honduras, Equador, Colômbia, Guatemala,
Peru, Costa Rica e Nicarágua) que se dedicam à produção de óleo de palma, o
Brasil participou em março do I Encontro do Conselho Latino-americano de
Cultivadores e Produtores de Óleo de Palma, o ConLaPalma, em Bogotá.
Devem se juntar ao grupo Republica Dominicana, Venezuela, México e Panamá.
Essa foi a primeira reunião do conselho que, de imediato, aprovou estatuto e
definiu regras de organização. A ideia é que o ConLaPalma consiga se firmar
como interlocutor do óleo de palma produzido nas américas junto ao mercado
consumidor, concentrado na comunidade europeia.

LOGÍSTICA
ABRAPALMA DEBATEU O TEMA
Na primeira quinzena de abril, a
Abrapalma participou de reunião na
Secretaria de Transportes (Setrans),
com Kleber Menezes, para debater a
infraestrutura da PA-256.
Segundo
o
Secretário,
a
pavimentação da rodovia foi licitada
em três processos que também
incluíram a recuperação de 19
pontes, no valor global R$ 28.2
milhões.
A execução da obra foi sobrestada
judicialmente, mas o representante
da BBB ressaltou a importância da
rodovia e cobrou urgência.

Durante a discussão do estatuto Iêda Fernandes, da Abrapalma, chamou a
atenção para a necessidade de se pensar em viabilizar mecanismos para o
exercício confortável do “não”. Isso significa que, se em alguma ação específica
do Conselho um determinado país não possa o não queira participar, lhe seja
oferecida a possibilidade de excluir-se da ação. A ideia foi aceita por todos.
Para o representante do Equador, o principal objetivo do grupo é trabalhar a
imagem do setor no contexto mundial. Está em curso na Europa uma campanha
orquestrada para atingir a imagem do óleo de palma, iniciativa eminentemente
política, que se traduz em uma proposta claramente discriminatória. A
estratégia dos países produtores de palma é participar de rodadas de conversas
com o Comitê Ambiental do Parlamento da União Europeia.
O grupo também discutiu um tema em alta no parlamento europeu, a avaliação
das emissões associadas ao uso do solo a partir de novos plantios. Se o plantio
ocorre em substituição a florestas primárias o cálculo é bastante alto, o que
felizmente não ocorre no Brasil, onde operamos a partir do Zoneamento
Agroecológico da Embrapa e só podemos plantar em áreas já degradadas.
Infelizmente, o Parlamento Europeu tem debatido o assunto à margem do
conhecimento técnico, a partir de ideologias.
O grupo também discutiu a possibilidade do ConLaPalma realizar um robusto
estudo socioeconômico acerca do impacto da cultura na América Latina, a fim
de desmistificar ideias focadas nos malefícios da monocultura, muitas vezes
conduzidos de má-fé.
A partir da apresentação “Principais antecedentes e aspectos do Acordo Zero
Deflorestação na Colômbia”, o grupo pensou em estruturar Planos Nacionais de
Sustentabilidade. A Abrapalma relatou o Zoneamento Agroecológico e o
Protocolo Socioambiental, o que despertou o interesse dos demais países.

13

PERSPECTIVAS

O MUNDO PRECISA DA
NOSSA AGRICULTURA

A agricultura brasileira se expande,
adota cada vez mais tecnologia e
busca sustentabilidade. Essa é uma
das leituras que a Abrapalma faz do
último Censo Agropecuário do IBGE.
Atualmente, utilizamos 41% (350
milhões ha) do nosso território para
a
produção
de
alimentos.
E desde o último levantamento do
IBGE a agricultura mudou muito.
Está mais moderna, sustentável e
preparada. A área irrigada aumentou
52% em relação ao último Censo, e
já se tornou realidade para 10% (5,1
milhões) das propriedades rurais. O
campo também tem investido
pesado em tecnologia, com mais de
1,4 milhão acessos à internet.
O levantamento do IBGE também
revela alguns gaps que precisam ser
superados, como o secular êxodo
rural e o envelhecimento da
população rural. Para nós da
Abrapalma é importante investir em
qualificação, inclusive com o
envolvimento de toda a família, a
começar
pelos
jovens.
O
fortalecimento de arranjos coletivos

como
pequenas
cooperativas
também é uma bandeira a ser
defendida, especialmente quando o
assunto é agricultura familiar.
A
Abrapalma
reivindica
a
estruturação e a manutenção de
políticas públicas de longo prazo,
colocando a agricultura como ação
prioritária em todas as esferas
governamentais: federal, estadual e
municipal. Acreditamos que a
segurança alimentar determina o
grau de evolução de um país e, no
caso do Brasil, orientado por uma
natural vocação ao agronegócio,
lutamos pela paz no campo e pelo
desenvolvimento econômico de toda
nossa cadeia produtiva.
Nós, do agronegócio, garantimos o
protagonismo do Brasil na sétima
posição do FMI no ranking mundial
das 15 maiores economias no
quesito PIB/Paridade Poder de
Compra (PPC), e até 2050
alcançaremos a sexta colocação.
O mundo precisa do agronegócio
brasileiro e nós, produtores,
precisamos de segurança jurídica,
paz no campo e condições para
continuar alavancando a economia
com
sustentabilidade.
Nossa
principal mensagem é que o Brasil
priorize o desenho de políticas
públicas permanentes, mas não
imutáveis, e que abandone as
antigas práticas de traçar apenas

planos temporários e emergenciais.
Para crescer é preciso investir. Para
investir é preciso planejar. Então a
pergunta que lançamos aos novos
governantes é: que Brasil vamos
construir juntos?
.BIOCOMBUSTÍVEL:

FUTURO PROMISSOR

BRASIL TERÁ 45% DE RENOVÁVEIS
NA MATRIZ ENERGÉTICA EM 2023
O Brasil é o país com a maior
participação de fontes renováveis na
matriz energética, segundo o Relatório
sobre Mercado de Energias Renováveis
2018 da Agência Internacional de
Energia. O estudo prevê que em 2023
alcançaremos o patamar de 45% de
fontes renováveis no consumo final de
energia, principalmente com os
biocombustíveis.
O ano de 2020 será “crucial” para os
biocombustíveis, pois entra em vigor na
China a mistura obrigatória de 10% de
etanol à gasolina. Na Índia, a política
focada em biorerefinarias também deve
incrementar a produção.
No Brasil, o RenovaBio também
incentivará o setor. A bioenergia
moderna (etanol, biodiesel) representou
50% do consumo energético global
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oriundo de fontes renováveis em 2017,
quatro vezes mais que as fontes solar
fotovoltaica e eólica combinadas.
O relatório projeta que as fontes
renováveis devem aumentar para 12,4%
em 2023 e que as energias renováveis
vão responder por 40% do crescimento
do consumo energético mundial nos
próximos cinco anos. Fonte: Aprobio.
ÓLEO DE PALMA PODE GANHAR
MERCADO NO SETOR DE ENERGIA
De acordo com Caio Rinaldi, com
informações da Dow Jones Newswires
obtidas em junho de 2018, o período de
12 anos em que a União Europeia (UE)
começou a eliminar o óleo de palma de
combustíveis para motores deverá
permitir que a Indonésia e a Malásia, os
dois maiores produtores mundiais,
identifiquem novos mercados. Essa é a
aposta da TA Securities, que ressalta
que o óleo de palma pode ganhar
participação no setor de energia, já que
o preço de outros óleos vegetais no
mercado de biodiesel tende a aumentar.
Quem viver, verá! Quem apostar, pode
ganhar . . .

ALERTA DE PRAGA

Pesquisadores
brasileiros
e
colombianos alertam para a possível
entrada no Brasil do bicudovermelho, considerado uma das
piores pragas para as palmáceas.
Pará e Roraima são apontados como
portas de entrada do inseto.
A praga pode afetar 28 gêneros de
palmáceas, desde as ornamentais
como a Phoenix canariensis, até as
palmeiras de importância agrícola
como coqueiro e palma de óleo.

A preocupação é tão grande que
cientistas brasileiros se uniram a
colombianos
para
buscar
alternativas.
A
recomendação
redobrar atenção e monitoramento.
Também conhecido como bicudovermelho-das-palmeiras, o besouro
pode voar grandes distâncias e foi
detectado na Indonésia em 1972. Em
menos de 40 anos, se espalhou no
norte da África e na Europa
mediterrânea.
Em
2009,
foi
detectado na Califórnia, EUA, e a
partir de 2011, nas ilhas caribenhas
de Aruba e Curaçao com potencial
de chegar à América do Sul.
Ao detectar a presença do bicudo ou
escaravelho vermelho, denominado
cientificamente
Rhynchophorus
ferrugineus, a recomendação é
entrar em contato imediato com as
superintendências do Mapa.
Como
estratégia
preventiva,
pesquisadores
da
Embrapa
Tabuleiros Costeiros e Agrosavia
Colômbia publicaram um alerta
fitossanitário para instruir os
produtores caso detectem a praga.
De acordo com o alerta, uma
alternativa eficiente de controle é
usar
nematoides
entomopatogênicos (NEPs) que parasitam
os insetos. No estudo de alternativas
de
controle
do
besouro
Rhynchophorus palmarum, o bicudonegro, já conhecido pelos produtores
brasileiros e colombianos, diversos
testes demonstram o potencial do
controle biológico. Os NEPs causam
a mortalidade de até 80% das larvas,
pupas e adultos no interior das
palmeiras. Equipe SNA/Rio.

E
FALANDO
PRAGA . . .

EM

ALTERNATIVAS
SUSTENTÁVEIS: ADEUS
AGROTÓXICOS
Pesquisadores
das
associadas
Abrapalma receberam no dia 5 de
julho, em Belém, a EM WAVES,
empresa suíça que desenvolveu na
Universidade do Cairo um dispositivo
com tecnologia inovadora (PMFAST), cujo objetivo é detectar e
controlar patógenos à nível de DNA.
Na palma a tecnologia está sendo
testada na Agropalma para detectar
ovos,
larvas
e
adultos
de
Rhynchophorus
palmarum
à
distância, com apoio da Embrapa
Amazônia Oriental.
Também está sendo testado um
aparelho
para
Bursaphelencus
cocophilus, nematoide causador da
doença Anel Vermelho do coqueiro.
A programação se dividiu entre a
Universidade Federal Rural da
Amazônia (UFRA), em Belém, e
visita à fazenda da Sococo, em Santa
Izabel do Pará.
O evento foi aberto a pesquisadores,
estudantes e produtores. Para
Roberto Yokoyama, que preside a
Abrapalma e participou do evento,
"enquanto o Brasil discute a
liberação ou não de novos produtos
fitossanitários, nós estamos dando
um passo à frente, em busca de
alternativas sustentáveis".
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“O Associativismo proporciona uma oportunidade única de
nos permitir pensar coletivamente e garante uma genuína
troca de experiências. Para 2019 desejo que nosso olhar para
o futuro seja sempre coletivo, inclusivo e responsável.”
(Roberto Yokoyama, presidente da Abrapalma).

