ÓLEO DE PALMA
SUSTENTÁVEL
NOSSO OBJETIVO
Garantir a proteção das florestas e promover a recuperação de áreas
degradadas na região do Centro de Endemismo de Belém por meio
da consolidação e difusão de um modelo produtivo sustentável de
palma de dendê.

O desafio de garantir alimento em quantidade
e qualidade a uma população que cresce
continuamente é global. A CI-Brasil acredita
que é possível produzir mais e melhor, sem
que isso signifique o comprometimento de
serviços ambientais fundamentais para a
sociedade, como a provisão de água ou a
regulação climática.
O óleo de palma é o óleo vegetal mais utilizado
no mundo. Presente na metade dos produtos
em prateleiras de supermercados, teve sua
demanda global duplicada nos últimos
10 anos e a tendência é de crescimento em
50% até 2020. A expansão do óleo de palma
pode representar ameaças sem precedentes
para florestas e pessoas nas áreas onde é
cultivado.
O Centro de Endemismo de Belém (CEB) é
uma das regiões mais ricas da Amazônia, mas
também uma das mais ameaçadas: cerca de
70% das suas florestas já foram desmatadas
para dar lugar a cidades e a uma agropecuária
de baixa produtividade. Nos últimos 10 anos, o
óleo de palma ganhou novos incentivos para a
produção na região, que hoje é responsável por
quase 90% da produção nacional de óleo de
palma.

Nossa Abordagem
Em parceria com governos, o setor privado e
organizações da sociedade civil, a CI-Brasil
desenvolve inovações de base científica, realiza
demonstrações de campo e amplifica lições
aprendidas para alcançar impacto global.
Para atender às crescentes demandas de óleo de
palma, evitando os potenciais impactos negativos
nas comunidades e no meio ambiente, buscamos
construir parcerias em toda a cadeia da palma
com foco num desenvolvimento mais justo e
sustentável.
A CI-Brasil está empenhada em expandir
os esforços junto aos os principais traders,
comerciantes, produtores, associações de
produtores e outros atores para promover a
produção de óleo de palma sustentável no Centro
de Endemismo de Belém.

© TIM CRONIN/CIFOR

A Conservação Internacional (CI-Brasil) é uma
organização brasileira sem fins lucrativos,
criada em 1990, que trabalha para garantir
um planeta saudável e produtivo para todos.
Nosso objetivo é proteger as coisas mais
fundamentais que a natureza nos fornece:
alimento, água, nossos meios de vida e
estabilidade climática.

O que estamos fazendo
A CI-Brasil acredita que o óleo de palma pode ser produzido de
forma sustentável e por isso trabalha para promover soluções
que beneficiem as pessoas e a natureza, incorporando a
produção sustentável de óleo de palma como parte de uma
abordagem de paisagem integrada. Nossos esforços incluem:
Conservação do Capital Natural
Identificação das áreas prioritárias para a conservação da
biodiversidade e a elaboração e articulação de diretrizes para a
regularização da recuperação ambiental das áreas degradadas
e alteradas.

CENTRO DE ENDEMISMO DE BELÉM

200 mil km2 de extensão
25% do território produz palma
33 municípios produtores de palma
+ 1 mil famílias produtoras
680 espécies de fauna registradas
54 espécies endêmicas e/ou ameaçadas
5 novas espécies descobertas em 10 anos

Produção Sustentável
Desenvolvimento e aplicação de ferramentas de planejamento
e ordenamento territorial, assim como de avaliação
socioeconômica da produção e o desenvolvimento de
estratégias para minimizar eventuais impactos negativos.

Produção Sustentável

Governança Territorial e Ambiental
Promoção do diálogo entre os principais stakeholders da cadeia
de palma, elaboração de um mecanismo para pagamento por
serviços ambientais e apoio ao aprimoramento de políticas
públicas que afetem a produção direta ou indiretamente.

CENTRO DE
ENDEMISMO DE
BELÉM-PA

Comunicação e Difusão
Disseminação das lições aprendidas sobre o modelo de palma
sustentável na região do CEB como forma de potencializar a
replicação em outros países da América Latina, amplificando o
impacto global de nossas ações e o bem-estar de todos.

Custo da Transformação
Temos uma oportunidade única de demonstrar um modelo
sustentável de palma e ampliar o impacto na região do CEB.
A CI-Brasil estima que o custo mínimo para promover a
transformação do modelo de produção atual para um modelo de
produção mais sustentável é na ordem de R$ 3 milhões. A CIBrasil já tem junto a seus parceiros 1/3 do montante assegurado.
O engajamento de parceiros-chave na região contribui na
promoção de uma produção de palma que beneficie a natureza
e as pessoas, considerando o desenvolvimento social e
econômico da região do Centro de Endemismo de Belém.
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