
DENDÊ 
 
PROGRAMA DE MELHORAMENTO 
 

A Embrapa Amazônia Ocidental, de Manaus, coordena o programa de 
melhoramento genético de dendê, com experimentos instalados no Campo 
Experimental do Rio Urubu, no Amazonas, com 412ha de área experimental. O 
programa conta hoje com o mais completo banco de germoplasma da América Latina. 

O banco de germoplasma possibilita a produção de sementes de linhagens 
de diferentes países da África e de material subespontâneo da Bahia.  

O processo de produção de sementes passa por controle minucioso em 
todas as fases, adotando métodos que garantem legitimidade, pureza e qualidade do 
produto. Para se obter a semente comercial é feito cruzamento entre a variedade Dura 
e Pisifera, dando origem a variedade comercial Tenera. 

No Campo da Embrapa está também instalada a usina de beneficiamento de 
dendê, que funcionará como modelo para Programas de Desenvolvimento 
Sustentável e servirá de Unidade de Demonstração para geração de energia a baixo 
custo, em pequenas comunidade isoladas e inacessíveis ao sistema convencional de 
suprimento energético. 

 

DENDEICULTURA 

 
A dendeicultura é considerada uma das melhores opções de ocupação das 

áreas desmatadas da Amazônia. Possibilita um perfeito recobrimento do solo, é um 
sistema ecologicamente estável, de baixo impacto ambiental e com influências 
favoráveis sobre o clima. 

A Amazônia tropical úmida 
brasileira, com cerca de 17 milhões de 
hectares já desmatados e em diferentes 
estágios de degradação, pode ter 
considerável parte desta área recoberta 
com o cultivo do dendê. 

O dendê é uma planta perene, com 
vida útil econômica de 25 anos, produção 
distribuída durante todo o ano, 
possibilitando assim uma efetiva fixação do 
homem ao campo. Com uma produção de 4 
a 6 toneladas de óleo por hectare/ano, é a 
oleaginosa de maior produtividade no 
mundo. 

 
 
 
 
 

 
 

Amazônia Ocidental 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Ocidental  

Rodovia AM-010, Km 29, Caixa Postal 319, CEP 69.011.970 

Fone (092) 622-2012   Fax (092) 622-1100 

Ministério da Agricultura e do Abastecimento 


