
COMPANHIA NACIONAL DE 
ABASTECIMENTO



A CONAB

Missão: “Promover a garantia de renda ao produtor rural, a
segurança alimentar e nutricional e a regularidade do
abastecimento, gerando inteligência para a agropecuária e
participando da formulação e execução das políticas públicas.”



Levantamento de informações 
Palma de Óleo



1. CADASTRO

- Cadastro de produtores, parceiros, fornecedores independentes e de informantes.

2. FONTE DE CRÉDITO

3. CULTURA

- a) zoneamento agroeconômico e/ou agroecológico; b) variedades cultivadas e de
fornecedores; c) calendário de plantio e colheita; d) estádios da cultura; e) ciclo de
produção; f) produto final e subprodutos.

4. SISTEMA DE PRODUÇÃO

- Vertentes metodológicas: a) áreas organizadas de plantios (características): b)
região com plantios extrativistas.

5. PACOTES TECNOLÓGICOS

- a) tecnologia utilizada para produção da palma de óleo (própria, parceiros e
fornecedores); b) arranjo produtivo; c) sistema de produção; d) processo de trato
cultural; e) tipo de colheita; f) transporte do local de produção; g) proximidade da
planta industrial; h) densidade; i)produtividade (ciclo de produção x rendimento;
por tipo de variedade; por temporalidade da variedade/planta etc);

- b) regiões modais de produção e seus pacotes tecnológicos.

6. ESTUDOS DE PRODUTIVIDADE:

a) Estudos e pesquisas de campo no segmento acadêmico, nas empresas e outros agentes a respeito da
produtividade da palma de óleo.



7. MAPEAMENTO POR IMAGEM DE SATÉLITE

- Conhecer situação atual e possibilidade de trabalho conjunto.

8. INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS

-clima e impactos na produção (agrometeorologia).

9. DIVULGAÇÃO

a) informação

- cacho fresco (CFF) t/ha/ano;

- t/óleo bruto/ano;

- área/produtividade;

- característica do óleo (percentual de extração etc);

- geração de emprego;

- investimentos sociais;

- importação;

- consumo nacional;

b) Temporalidade

- anual, semestral, mensal, semestral com acompanhamento
mensal



10. LOCALIDADES VISITADAS

- Bahia e Pará.

- Características regionais

11. PROPOSTAS

-Maio: apresentação de metodologia para discussão com o setor;

-Projeto piloto em 2017 (Pará). 



DESAFIOS

1) Metodologia

a) Estatístico (amostral);

b) Censo;

c) Estatístico, agrometeorológico e espectral;

d) Tipo de plantio (“tecnificado” e
extrativista)

2) Confiança e credibilidade (disponibilidade de
dados e informações e divulgação);

3) Orçamento e recursos financeiros
(continuidade);

4) Parcerias;

5) Estudos e políticas públicas.
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OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
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