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ADM investe no cultivo de palma no Pará
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Líder no processamento de soja, empresa busca parceria com a agricultura familiar no Norte do país
por Luciana Franco
A Archer Daniels Midland (ADM) iniciou este mês
o plantio de palma no Pará por meio de uma parceria
com agricult ores f amiliares. A primeira fase
desse projeto, que já conta com a adesão de 160
famílias de produt ores rurais que possuem o DAP
(Declaração de Apt idão ao Pronaf ), vai
contemplar uma área de mais de 1,3 mil hectares
situada nos municípios de São Domingos do Capim,
Irituia, Mãe do Rio e São Miguel do Guamá.
Além de contribuir para a diversiﬁcação do portfólio
de produtos da ADM no Brasil, a iniciativa visa
proporcionar às famílias uma fonte complementar de
renda em longo prazo, visto que a palma é uma
cultura perene e produz por anos após o plantio. “A
previsão é que a primeira colheit a aconteça em 2016, uma vez que os frutos se desenvolvem em quatro
anos. A média de área por agricultor, que atualmente vive da cultura da mandioca, é de 7 hectares”, diz
Alex Maccioni, diretor comercial de Processing da ADM do Brasil. A estimativa é que cada família obtenha
uma produtividade de aproximadamente 25 toneladas por hectare anualmente. Aliado a isso, a
companhia prevê a instalação de uma fábrica de processamento de palma, que deve entrar em
operação em 2015 e terá capacidade para esmagar 60 toneladas de óleo de palma por hora.
“Somos responsáveis pelo fornecimento das mudas e prestaremos assist ência t écnica permanente
aos produtores, promovendo ainda treinamentos sobre práticas de cult ivo sust ent ável”, explica
Martino, ao destacar que a companhia tem uma equipe de técnicos que auxiliam os produtores e garante
a compra de toda a produção das famílias integrantes do projeto. “Podemos atingir uma área de 12 mil
hectares”, diz. “Esse é o primeiro projeto da ADM no Brasil com foco em palma. Pretendemos continuar
investindo e expandir na região norte do país. Temos operações na Indonésia e Malásia em parceria com
uma empresa local”, aﬁrma.
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