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WWF AFIRMA que ele é 
encontrado em metade 
de todos os produtos 
industrializados dispo-

níveis em um supermercado. Creme de 
barbear, xampu, batom, chocolate, sor-
vete, macarrão instantâneo, repelente... 
E provável que todos eles tenham na 
fórmula o quase onipresente óleo de 
palma. E qual a explicação para essa 
popularidade? O óleo torna os sabone-
tes mais cremosos e os biscoitos mais 
crocantes. No caso de alimentos, ofere-
ce a vantagem de não possuir a famige-
rada gordura trans. Mas não é só por 
esses benefícios que ele é hoje o óleo 
vegetal mais consumido no mundo. A 

tinção de inúmeras espécies de animais 
e de toneladas e toneladas de emissões 
de gases causadores do efeito estufa. 

O Brasil nunca foi um grande produ-
tor de palma, embora a Região Norte, 
sobretudo o Pará, ofereça condições 
favoráveis ao plantio. Durante quase 
três décadas, apenas uma grande em-
presa, a Agropalma, que tem palmeirais 
no nordeste do Pará, se dedicou a plan-
tar e a extrair o óleo. Com faturamento 
de 650 milhões de reais em 2009, a 
Agropalma respondeu por 70% da pro-
dução nacional, de 235 000 toneladas. 
Seduzidos pelos atributos do óleo, ou-
tras companhias, investidores e o pró-
prio governo brasileiro estão se mexen-
do para mudar esse cenário. A Vale, 

palmeira de dendê, que dá origem ao 
insumo, é produtiva como quase ne-
nhuma outra. Um hectare produz, em 
média, 5 toneladas de óleo — no caso 
da soja, esse número é de meia tonela-
da. Isso explica por que o dendê tem 
sido também cada vez mais utilizado 
na produção de biodiesel. Mas todas 
essas qualidades são ofuscadas por um 
fato: a palmeira, que gosta de calor e 
umidade, é hoje uma das grandes vilãs 
do desmatamento das florestas tropi-
cais da Indonésia e da Malásia, países 
asiáticos que hoje respondem por qua-
se 90% da produção mundial de óleo 
de palma. O insumo barato e usado por 
várias indústrias é hoje também sinô-
nimo de devastação, de ameaça de ex-

associada a outra empresa brasileira, a 
Biopalma, investirá 500 milhões de dó-
lares para participar desse mercado. A 
mineradora irá plantar 130 000 hecta-
res de palmeiras no nordeste do Pará 
até 2014. Essa área, quase do tamanho 
da cidade do Rio de Janeiro, produzirá 
160 000 toneladas de biodiesel — o su-
ficiente para abastecer 200 locomoti-
vas e outras máquinas que a Vale usa 
em sua operação na Região Norte. A 
Petrobras também começará a plantar 
palma no Pará em dezembro. O plano 
da estatal é ter na região 74 000 hecta-
res. Em mais da metade dessa área, a 
Petrobras terá como sócia a empresa 
portuguesa de energia Galp, que pre-
tende vender na Europa o diesel de 



fonte renovável produzido aqui. Gran-
des empresas do agronegócio têm pla-
nos semelhantes. "Investir em palma 
faz todo o sentido e estudamos essa 
possibilidade", diz o presidente de uma 
das maiores multinacionais do agrone-
gócio, que ainda não quer revelar o in-
teresse da empresa no mercado. 

Movimentos como esses começam a 
ser observados atentamente por ONGs 
ambientalistas, receosas de que a palma 
acarrete por aqui o estrago que fez na 
Ásia. "E importante definir as regras 
que vão nortear o crescimento desse 
mercado", diz Marcello Brito, diretor 
da Agropalma e vice-presidente da Me-
sa Redonda do Óleo de Palma Susten-
tável, organização internacional criada 
para promover boas práticas no setor. 
Algumas das regras a que Brito se refe-
re já foram definidas. Segundo o pro-

grama de produção sustentável da pal-
ma, lançado pelo governo em março, só 
poderão ser usadas para o plantio áre-
as desmatadas antes de 2007. Especia-
listas também acreditam que um pro-
jeto de lei que proíbe o corte de vege-
tação nativa para o plantio de dendê, já 
encaminhado à Câmara dos Deputa-
dos, seja aprovado em breve. 

Além disso, há uma percepção de que 
as empresas que pretendem lucrar com 
a palma não vão querer atrair a atenção 
de ONGs como o Greenpeace. Uma das 
defensoras das florestas tropicais da 
Ásia, a entidade vem travando embates 
com empresas produtoras de óleo de 
palma na região. Uma delas, a Smart, 
da Indonésia — uma das maiores do 
mundo —, é talvez a mais odiada pelos 
ambientalistas. Nessa briga, não sobra 
apenas para quem comete o crime, mas 

para quem é conivente. Por isso, gran-
des consumidores de óleo de palma, 
como Unilever e Nestlé, já tiveram es-
critórios cercados por manifestantes da 
ONG fantasiados de macacos — uma 
alusão à ameaça de extinção que o fim 
das florestas representa para os oran-
gotangos na Ásia. "Se for bem condu-
zida, a produção do óleo de palma po-
derá gerar benefícios econômicos e 
ambientais para a Amazônia", diz Wal-
mir Ortega, diretor da ONG Conserva-
tion International. "Algo que a ativida-
de pecuária da região, com sua baixa 
produtividade, não é capaz de fazer." A 
experiência da Agropalma mostra isso. 
As 186 famílias que plantam dendê pa-
ra a empresa em lotes de 10 hectares 
ganharam, em média, 1 910 reais por 
mês em 2009. A empresa também man-
tém, com a ajuda de 40 fiscais, uma área 
de mata nativa maior que a destinada 
ao cultivo — são 62 000 hectares, ante 
40 000 de palmeirais. Há, porém, um 
risco: o de que a expansão da palma 
empurre para a floresta atividades me-
nos rentáveis, como a própria pecuária. 
"Mas vamos montar um time de profis-
sionais para monitorar isso de perto", 
diz. Certamente, não será o único. 
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