
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  

 

UFPA DEBATE CULTIVO DE DENDÊ NO PARÁ 
Nordeste do estado já possui mais de 140 mil hectares produzindo o biocombustível 

 

Sugestão de imagens: imagens gerais do cultivo de dendê no Pará, exploração do óleo de palma, imagens 

da UFPA, imagens do auditório do NAEA, imagens das coordenadoras e do evento em geral etc. 

Informações 

Famoso ingrediente do vatapá, o dendê possui propriedades para a geração do óleo de palma, usado como 

agrocombustível, ou seja, para a geração de energia substituindo combustíveis derivados do petróleo como 

diesel e gasolina. No nordeste paraense as plantações de palmeiras que produzem o dendê já ocupam 140 

mil hectares, graças a um programa do Governo Federal lançado em 2010. O objetivo era incentivar a 

produção de óleo de palma em áreas degradadas, incentivando a economia local.  

 

Três anos após seu lançamento, o Programa federal de produção Sustentável de Óleo de Palma (PSOP) na 

Amazônia Legal passou a sofrer diversas críticas de movimentos sociais, quilombolas, agricultores 

familiares, sindicatos e pesquisadores por conta dos seus impactos sociais e ecológicos.  

 

Na próxima segunda-feira, 21 de outubro, a partir das 10h, a presença desta cultura no Pará será debatida no 

auditório do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA (NAEA) durante o Workshop Os impactos 

sociais e ambientais dos investimentos em dendê no Pará.  

 

O evento irá abordar e problematizar a expansão do cultivo do vegetal na região e os seus efeitos sobre 

povos e comunidades tradicionais. Dentre os assuntos a serem focados pelo Workshop estão: políticas de 

energia renovável, agricultura familiar e trabalho escravo, questões jurídicas, direitos territoriais, entre 

outros. 

 

A proposta resultou dos quatro anos de pesquisa realizada pela Dra Rosa Acevedo (do NAEA) em parceria 

com a Dra Maria Backhouse (da Universidade de Berlim), sobre os impactos de programas de cultivo de 

dendê na região nordeste do Pará. Além de pesquisadores, também participam da programação 

representantes de sindicatos, comunidades tradicionais e agricultores familiares da região que farão relatos 

de suas experiências após o crescimento do plantio da palma no nordeste do estado. 

 

Serviço: 

Workshop “Os impactos sociais e ambientais dos investimentos em dendê no Pará”. 

 

Data: 21 de Outubro, segunda-feira. 

Hora: das10h às 17h. 

Local: Auditório do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos – Naea, Universidade Federal do Pará, Av. 

Perimetral, Numero 1 - Guamá, Belém – PA. 

Entrada franca. 

 

Sugestão de Entrevistados:  

● Professora Rosa Acevedo Marim, uma das organizadoras do evento. 

 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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