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AgroPAlMA

A busca por uma alimentação saudável e a preocupação em 
preservar o meio ambiente são posturas adotadas hoje pela 
maioria das pessoas. Cerca de duas décadas atrás, a realidade 
era outra bem diferente: pouco já se havia comprovado sobre 
os riscos do consumo de determinados alimentos. Empresas 
fabricavam seus bens sem dar destino ambientalmente correto 
aos resíduos originados no processo produtivo.

trAdição nA
responsAbilidAde AmbientAl

para o Grupo Agropalma, maior produtor de 
óleo de palma da América Latina, desenvolver 
produtos saudáveis, cuja fabricação não preju-
dique os recursos naturais e também colabore 

para o desenvolvimento sustentável da comunidade, 
são princípios que integram a filosofia da empresa 
desde sua fundação, no início dos anos 80.

Toda a linha de margarinas, óleos, gorduras e 
cremes vegetais da Agropalma é produzida a partir 
de processos físicos, e não químicos como a hidroge-
nação. Isso torna o produto mais saudável por pre-
servar características nutricionais e, principalmente, 
isentá-lo de ácido graxo trans. Esse componente, 
encontrado em milhares de alimentos que contêm in-
sumos hidrogenados, não somente eleva o LDL (mau 
colesterol) como também aumenta o percentual de 
triglicérides que diminui o HDL (bom colesterol), o 
que faz crescer o risco de doenças cardiovasculares 
como enfarte e derrame cerebral.

Grandes indústrias como Elma Chips, Danone, 
Sadia, Nestlé, Nissin-Ajinomoto, entre outras, já utili-
zam os ingredientes da Agropalma em seus produtos. 

m A r C e l l o  B r i t o
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TrADIção NA rESpoNSAbIlIDADE AmbIENTAl

E, além da linha convencional, a em-
presa disponibiliza no mercado também 
óleos e gorduras orgânicas certificadas 
pelo IBD (Instituto Biodinâmico), ex-
portadas para Alemanha, Inglaterra, 
Estados Unidos, Canadá e Chile.

Com a entrada em vigor, em 1º de 
agosto de 2006, da resolução nº RDC 
360 da Anvisa – Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, empresas fabri-
cantes de alimentos estão obrigadas a 
informar nos rótulos dos produtos a 
quantidade de gordura trans, além do 
valor energético, carboidratos, proteínas, 
gorduras totais, gorduras saturadas, fibra alimentar 
e sódio.

Desde 1º de janeiro de 2007, os fabricantes que 
não cumprirem as regras estão sujeitos às penalidades 
previstas na Lei nº 6437/1977, entre elas multas que 
vão de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão. 

Para diminuir o avanço das DCNTs - Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (diabetes, obesidade, 
infarto, entre outras), a Anvisa colocou em consul-
ta pública até o dia 11 de janeiro uma proposta de 
resolução com regras para propaganda, publicidade, 
promoção e informação de alimentos potencialmen-
te prejudiciais à saúde, como os ricos em gorduras 
açúcar e sal.

As DCNTs são responsáveis por quase 50% das 
mortes no Brasil, segundo o SIM – Sistema de Infor-
mação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. A 
Faculdade de Saúde Pública da USP – Universidade 
de São Paulo demonstrou que 57,8% dos produtos 
alimentícios anunciados na televisão, entre 1998 e 
2000, eram ricos em gordura e açúcar. Um trabalho 
publicado em 2005 pelo Pediatrics International 
ressalta que crianças menores de 7 anos acreditam 
em todas as mensagens transmitidas pelas propa-
gandas de TV.

Em paralelo ao trabalho da Anvisa, organiza-
ções como o Idec – Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor também estão alertas. No final de 
novembro, a entidade notificou cinco redes de fast 
food para que apresentem, de forma visível, os valores 
nutricionais de cada um de seus lanches e comple-
mentos nas próprias embalagens que acompanham 
os produtos.

Em 2005, a empresa inaugurou a primeira usina 
de biodiesel de fonte sustentável do país. Batizado de 
Palmdiesel, o biocombustível é obtido a partir dos 
resíduos do refino do óleo de palma, um processo que, 

além de gerar uma alternativa para o 
diesel convencional, proporciona uso 
a um subproduto até então não apro-
veitado. Nesse segmento, a Agropalma 
já conta com clientes de peso como as 
redes de postos Ale Combustíveis e BR 
Distribuidora.

o GrUpo

Nome
Grupo Agropalma

Localização
Municípios de Tailândia, Acará e Moju – estado 

do Pará

Fundação
1982

Área total
82 mil hectares  

Área agrícola
32 mil hectares plantados com palmeiras

Reserva florestal
50 mil hectares

Capacidade de processamento
128 toneladas de frutos por hora 

Produção de óleo
320 toneladas/dia de óleo de palma

Produção de biodiesel (estimativa 2004)
8 milhões de litros/ano

Número de empregados
3.900

Infra-estrutura social
Agrovilas, alojamentos para solteiros, clubes re-

creativos, refeitórios, ambulatórios médicos, farmácia 
e escolas.

DESENVolVImENTo pArA  
A rEGIão AmAZÔNICA

Com extensão de mais de 32 mil hectares, as áreas 
de plantio e extração da Agropalma estão situadas 

O Grupo 
Agropalma 
é o maior 
produtor 

de óleo de 
palma da 
América 
Latina
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nos municípios paraenses de Tailândia, Acará e 
Moju, a 150 quilômetros de Belém. Na capital 
ficam a refinaria, a unidade de acondicionamento 
de gorduras e a usina de biodiesel, inaugurada no 
início de 2005. 

Atualmente, a companhia é responsável pela 
geração de 3,9 mil empregos. Grande parte desses 
trabalhadores vive nas agrovilas e nos alojamentos 
disponibilizados pela empresa, onde contam com 
clubes recreativos, refeitórios, ambulatórios, farmá-
cia, escola de ensino fundamental, energia elétrica, 
captação e tratamento de água. 

O grupo vem investindo há mais de 20 anos na 
Região Amazônica através da implantação de seu 
complexo agroindustrial, que contempla o plantio 
da palma e a produção de óleo para o abastecimento 
dos mercados nacional e internacional. Essa ini-
ciativa fez com que a empresa desenvolvesse uma 
infra-estrutura de apoio na região: instalação de 
energia elétrica, abastecimento de água, assistência 
médica, criação de malha viária e até a construção 
de residências. Medidas que vêm gerando receita e 
proporcionando melhoria de vida ao trabalhador do 
campo que, assim, não vê a necessidade de buscar 
opções fora de seu hábitat. 

Já foram empregados mais de US$ 150 milhões 
no empreendimento, valor que traduz o maior in-
vestimento que uma instituição de capital privado 
nacional já realizou em cultura de palma na América 
Latina. 

pAlmDIESEl: o bIoDIESEl  
DE pAlmA DA AGropAlmA

A usina de biodiesel do Grupo Agropalma deman-
dou um investimento de R$ 3 milhões e tem uma 
capacidade de produção de cerca de 8 milhões de 
litros por ano. De acordo com a Escola de Química 
da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), 
parceira da empresa no projeto, é possível aproveitar 
95% dos ácidos graxos retirados do óleo de palma no 
processo de refino. 

Além da vantagem do reaproveitamento, produzir 
um biodiesel com esse subproduto resulta em um 
combustível mais puro, isento de glicerina, que é 
poluente, e muito mais barato. Outro ponto positi-
vo é que os motores tradicionais não precisam ser 
adaptados.

Instalado no bairro do Tapanã, em Belém, próxi-
mo à refinaria da Agropalma, o empreendimento está 
produzindo biodiesel suficiente para substituir 100% 

do diesel convencional que a companhia utiliza hoje 
em seus tratores, veículos e implementos utilizados 
no cultivo da palma, o que representa 3 milhões de 
litros por ano. 

Entre as vantagens ecológicas da utilização do 
biodiesel está a significativa diminuição das emissões 
de diversos poluentes, especialmente os causadores 
do Efeito Estufa. Além de ser ambiental e economi-
camente viável, o Palmdiesel permitirá também à 
Agropalma requerer créditos de carbono, por se tratar 
de um mecanismo de desenvolvimento limpo.

ólEo DE pAlmA: o SEGUNDo  
mAIS CoNSUmIDo No mUNDo

Antes de servir como matéria-prima para o de-
senvolvimento de um combustível alternativo, o óleo 
de palma já proporcionava à Agropalma oferecer 
um leque de produtos utilizados como ingredientes 
para indústrias como a alimentícia, de cosméticos e 
oleoquímica. É hoje o segundo mais consumido no 
mundo, perdendo apenas para o óleo de soja.

Da palma se obtêm dois tipos de óleo: o óleo de 
palma (extraído da polpa) e óleo de palmiste (extraído 
da amêndoa), ambos com composições químicas e 
características físicas diferentes. 

Devido à composição peculiar do óleo de palma, 
é possível dividi-lo em uma variedade de frações que 
ampliam sua utilização em diversos alimentos, tais 
como margarinas, massas de sorvetes, achocolatados, 
gorduras para frituras, panificação, biscoitos, entre 
outros. 

AgroPAlMA

Atributos Palmdiesel ASTm

Glicerol (%) < 0,01 0,02 max.

Glicerídeos totais (%) 0,08 0,04 max.

Carbono residual (%) 0,04 0,05 max.

Densidade (g/cm3) 0,843 0,82 - 0,87

Viscosidade - 40ºC (mm2/s) 3,98 1,9 - 6

Ponto de fulgor (ºC) 135 100

Corrosão lâmina de cobre 1 3

Água (%) 0,03 0,05 max.

Cinzas (%) 0,015 0,02

Acidez (%) 0,03 0,04

Fonte: Agropalma

Características do Palmdiesel

Figura 1
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Como uma das fontes mais ricas em vitamina E, 
a palma é tida como um alimento funcional, pois 
permite a redução do colesterol circulante e contribui 
para manter a saúde da pele e dos cabelos, assegu-
rando a propriedade de crescimento e permitindo ao 
corpo melhorar a absorção de vitaminas. 

CoNSCIÊNCIA ECoSSoCIAl NA  
bUSCA pElA SUSTENTAbIlIDADE

A sociedade e o meio ambiente são prioridades na 
Agropalma. Desde sua criação, em meados da década 
de 80, a empresa tem a preocupação de garantir o 
desenvolvimento sustentável da Região Amazônica 
através de ações de preservação ambiental e respon-
sabilidade social.

Vale destacar nesse contexto projetos implemen-
tados nos últimos anos, entre eles a conquista dos 
certificados ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, 
que atestam práticas voltadas para a qualidade de 
produtos, proteção do meio ambiente e segurança 
e saúde dos funcionários, sendo a única empresa 
deste setor no mundo a ter tais certificações. O grupo 
também é signatário do “Roundtable on Sustainable 
Palm Oil“, movimento mundial que está desenvol-
vendo os critérios de sustentabilidade para o cultivo 

e a comercialização dessa oleaginosa.
O programa de reflorestamento de áreas de-

vastadas por pastagens, pecuária e agricultura de 
subsistência é um outro exemplo. Em execução 
desde 1997, a iniciativa já reflorestou quase 10 mil 
hectares de áreas devastadas pela atividade humana 
na Amazônia. No total, os campos da companhia são 
formados por mais de 32 mil hectares de palmeiras 
às margens da Rodovia PA-150, a 150 quilômetros 
ao sul de Belém.

Localizados no leste do estado do Pará, próximos 
ao chamado “arco do desmatamento”, os 50 mil 
hectares de reservas florestais do grupo estão hoje 
entre as mais importantes reservas da região Ama-
zônica, segundo concluiu um estudo realizado por 
pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) 
e Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

A pedido da própria empresa, o levantamento de 
aves e mamíferos ocorreu entre os meses de janeiro 
a fevereiro e de agosto a setembro de 2004, de forma 
a contemplar os períodos de chuva e seca típicos da 
Região Norte do país. Das espécies de aves identi-
ficadas, seis são consideradas pelo Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente) como ameaçadas de 
extinção, o que corresponde a cerca de 60% das es-
pécies de aves nessa situação em toda a Amazônia 
brasileira. Quanto aos mamíferos, os pesquisadores 
encontraram cinco espécies em igual risco.

INCENTIVo À AGrICUlTUrA FAmIlIAr

O Grupo Agropalma vem investindo em impor-
tantes ações sociais na região Amazônica. Em parce-
ria com a prefeitura do município de Moju, que fica 
a 50 quilômetros de Belém e com 60 mil habitantes, 
a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária), o governo do estado do Pará e o Basa (Banco 
da Amazônia S.A.), a empresa idealizou o Projeto 
Piloto de Agricultura do Dendê, uma iniciativa que 
já contempla cerca de 150 famílias da região.

As terras, 12 hectares para cada família, foram 
doadas pelo Iterpa (Instituto de Terras do Pará). Cou-
be à Agropalma fornecer as mudas, infra-estrutura 
inicial e ensinar as técnicas adequadas ao cultivo 
da palma. A empresa também se comprometeu em 
comprar toda a produção dos pequenos agricultores 
a preço balizado pelo mercado internacional. 

Como a palma leva cerca de 36 meses para 
começar a produzir cachos, o Basa tem financiado 
mensalmente o equivalente a um salário-mínimo 
para cada família se manter e adquirir os insumos 

oleaginosa 1995 2000 2004

Soja 20,4 25,6 30,9

Palmiste 1,9 2,7 3,4

Mamona 0,5 0,5 0,5

Palma 15,2 26,9 30,0

Milho 1,9 2,0 2,0

Oliva 1,9 2,5 2,9

Gergelim 0,6 0,7 0,8

Linhaça 0,7 0,7 0,6

Canola 11,0 14,5 14,8

Girassol 8,6 9,7 9,5

Amendoim 4,4 4,5 4,8

Algodão 3,9 3,9 4,3

Coco 3,4 3,3 3,0

ToTAL 74,3 97,4 107,5

Fonte: Oil World

Consumo mundial de óleos vegetais 
(em milhões de toneladas)

Figura 2
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necessários para cuidar da lavoura. O valor total do 
empréstimo será pago com juros de 4% ao ano, dentro 
de um prazo de carência de sete anos.

O projeto mudou significativamente a vida das 
famílias envolvidas. “Foi como se eu tivesse acertado 
na loteria”, afirma Ivan da Silva Cristo, de 47 anos, 
que integra o projeto desde 2002. Ele conta que, para 
sustentar seus 11 filhos, trabalhava com extração de 
madeira. Mesmo assim, não ganhava o suficiente 
para suprir as necessidades da família. “No início, 
fiquei em dúvida se devia aceitar entrar no projeto 
ou não. Mas meus colegas me mostraram que teria 
benefícios. Hoje em dia, tudo mudou, e mudou para 
melhor. Minha renda cobre 100% das despesas de 
casa”, comemora o agricultor, que já chega a pro-
duzir quatro toneladas de palma por mês.

As roças de mandioca, milho e arroz não ga-
rantiam o sustento de Maurício Viana, de 45 anos, 
sua mulher e seus três filhos. “Nós produzíamos 
mandioca e vendíamos para marreteiros da região”, 
lembra. O convite para integrar o projeto de agricul-
tura familiar da Agropalma foi a oportunidade que 
faltava para melhorar de vida. “Pela minha falta de 
prática em lidar com a palma, tive dificuldades no 
início. Agora, estou me dando bem”. A produção 
mensal de Viana é de, em média, 2,5 toneladas.

lINHA DE proDUToS

Óleo de palma (convencional e orgânico)
É extraído da polpa do fruto da palmeira oleagino-

sa Elaeis guineensis, por métodos físicos (prensagem 
mecânica) sem uso de solventes ou outras substân-
cias químicas. O refino deste óleo é feito de forma 
natural (fisicamente), apenas produtos naturais são 
usados no seu processamento (ácido cítrico e terra 
não ativada). Isso difere dos processos convencionais 
de refino químico que usam soda cáustica para a 
neutralização dos ácidos graxos livres. No refino físico 
do óleo de palma os ácidos graxos livres são removi-
dos por destilação. É utilizado em alimentos em geral, 
cosméticos e por indústrias oleoquímicas.

Óleo de palmiste (convencional e orgânico)
É extraído da amêndoa da palma. O refino tam-

bém é realizado por processo físico, sem uso de in-
sumos químicos. Ainda que obtido do mesmo fruto 
da palmeira, o óleo de palmiste é diferente do óleo 
de palma. Possui principalmente ácidos graxos de 
cadeia curta e, devido a isso, apresenta características 
físicas peculiares importantes para aplicações espe-

cíficas como elaboração de sabonetes, substitutos de 
manteiga de cacau, oleoquímica etc.

Gordura de palma 
(convencional e orgânica)

Devido à presença de antioxidantes naturais, é 
altamente estável a oxidação. Seu estado semi-sólido 
a temperatura ambiente ou em alguns casos com 
separação de fases se deve à sua composição pecu-
liar de ácidos graxos com cerca de 50% de ácidos 
graxos saturados, 40% de monoinsaturados e 10% 
de poliinsaturados. Por não ter sido submetido a 
processos de hidrogenação artificial, é livre de ácidos 
graxos trans. 

Margarina Vitapalma Premium 
(80% lipídios) e creme vegetal Vitapalma 
(60% lipídios)

Fabricados a partir de óleo de palma e seus 
derivados através dos processos físicos de fraciona-
mento e cristalização. São os únicos zero trans no 
Brasil por não utilizar óleos hidrogenados em sua 
composição. 

Margarinas Jangada e Beija-Flor
Diferenciam-se da linha Vitapalma pelo fato de 

possuírem uma formulação com teores de lipídios, sal 
e cor diferenciados, atendendo assim a preferências, 
em especial, dos consumidores das regiões Norte e 
Nordeste, onde são comercializadas. Ao escolher os 
nomes Beija-Flor e Jangada, a Agropalma prestou 
uma homenagem à tradição cultural dessas partes 
do Brasil.

pESQUISADor DA USp rEAFIrmA 
ImporTâNCIA DAS rESErVAS 
FlorESTAIS DA AGropAlmA pArA  
A prESErVAção DA AmAZÔNIA

Em novo monitoramento da fauna realizado em 
2006, especialista em Zoologia da universidade cons-
tatou a presença de mais uma espécie em extinção

Situadas em uma das áreas mais críticas para 
a conservação da Amazônia brasileira, conhecida 
como “Arco do Desmatamento” (leste do Pará), as 
reservas florestais do Grupo Agropalma, maior pro-
dutor de palma da América Latina, são de extrema 
importância para a preservação de uma paisagem 
altamente impactada por atividades humanas. Esta 
constatação foi reafirmada por Luís Fábio Silveira, 
pesquisador do departamento de Zoologia da USP 

AgroPAlMA
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– Universidade de São Paulo, que realizou este ano 
um novo monitoramento da fauna da região a pedido 
da companhia.

Durante as campanhas promovidas em 2004 e 
2006, foram registradas 346 espécies de aves, o que 
corresponde a aproximadamente 66% de todas já 
encontradas na área denominada “Centro Belém de 
Endemismo”, que possui cerca de 144 mil quilôme-
tros quadrados. “Com relação às aves ameaçadas de 
extinção, é importante destacar que registramos este 
ano todas as seis espécies detectadas anteriormente 
e pudemos acrescentar mais uma, o Jacamim-de-
Costas-Verdes, cuja presença era conhecida apenas 
por relatos de mateiros”, explica Silveira.

O especialista acrescenta que uma das principais 
justificativas para se usar aves em avaliações de qua-
lidade ambiental é o fato de esses animais responde-
rem rapidamente às alterações sem seus ambientes. 
“As aves desempenham um importante papel nos 
processos ecológicos, possuindo uma função de 
destaque na polinização e na dispersão de sementes, 
constituindo-se em um dos grupos fundamentais 
para a manutenção da diversidade das florestas.”

Outras espécies consideradas como boas indi-
cadoras de qualidade ambiental são os gaviões de 
grande porte. “Na área de estudo, pelo menos três 
espécies foram avistadas, entre elas a Harpia, a mais 
possante ave de rapina do planeta e que se alimenta 
de macacos e outros vertebrados de médio porte”, 
conta o pesquisador da USP.

O trabalho apontou ainda que a densidade de 
cracídeos foi ligeiramente maior nas campanhas de 
2006, indicando uma pequena recuperação das po-

Nome científico Nome popular

Psophia viridis obscura Jacamim-das-Costas-Verdes

Guarouba guarouba Ararajuba

Pyrrhura lepida lépida Tiriba-Pérola

Pteroglossus bitorquatus bitorquatus Araçari-de-Pescoço-Vermelho

Dendrocincla merula badia Arapaçu-de-Taoca-Maranhense

Dendrocolaptes certhia medius Arapaçu-Barrado-do-Nordeste

Phlegopsis nigromaculata paraensis Mãe-de-Taoca-Pintada

Espécies de aves ameaçadas de extinção observadas nas reservas da Agropalma

Figura 3

pulações. Os cracídeos são popularmente conhecidos 
como Aracuãs, Jacus, Jacutingas e Mutuns e cons-
tituem um dos grupos mais ameaçados da América 
Latina, com mais de um terço das espécies em perigo 
de extinção devido à destruição das florestas tropicais 
e à caça ilegal.

“Papagaios e araras também estão entre os gru-
pos de aves mais ameaçados do mundo. No Brasil, 
existem dezenas dessas espécies na lista oficial do 
Ibama, sendo que duas delas ocorrem nas reservas 
da Agropalma: a Ararajuba e a Tiriba-Pérola”, alerta 
Silveira.

Com relação aos mamíferos, foi possível constatar 
este ano a presença de várias espécies, numa densi-
dade relativamente maior do que em 2004, sugerindo 
que a pressão de caça é menor nos fragmentos mais 
distantes das fronteiras da empresa. Entre os animais 
observados, destaca-se o Cuxiú, uma espécie amea-
çada de extinção.

Segundo o diretor comercial da Agropalma, Mar-
cello Brito, a companhia resolveu investir em um novo 
programa de monitoramento de suas reservas florestais 
em conseqüência do elevado número de espécies amea-
çadas de extinção detectadas no levantamento realizado 
em 2004. “Adquirimos recentemente novas áreas de 
florestas na região e que ainda não foram inventariadas 
com relação à diversidade de aves e mamíferos.”

Para o zoólogo da USP, a iniciativa da Agro-
palma pode servir de exemplo para outras organi-
zações. “São raras as empresas que se interessam 
em conhecer a biodiversidade em suas áreas e que 
percebem a importância de projetos de pesquisa de 
longa duração”, finaliza.

marcello Brito é diretor comercial da Agropalma.
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AgroNegócio

TrADIção NA rESpoNSAbIlIDADE AmbIENTAl


