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O dendezeiro (Ealeis guineensis 
Jacq.), palmeira de origem africana, 

foi introduzido no Brasil juntamente 
com os escravos no século XVII. As 

primeiras plantações industriais de dendê 
no Brasil são datadas do início de 1960, na 

Bahia e no Pará.

A Embrapa Amazônia Ocidental, desenvolve 
pesquisas de melhoramento genético do 

dendezeiro há mais de 20 anos, no Campo 
Experimental do Rio Urubu, município de Rio Preto 

da Eva-AM, onde estão instalados 415 hectares de 
plantios experimentais, entre ensaios de melhoramento 

genético, manejo de solos, nutrição de plantas e coleção de 
germoplasma de dendê (Elaeis guineensis), de origem africana, e caiaué 
(Elaeis oleifera), de origem americana.

! por volta dos 7 anos de idade, as plantas atingem o pico da produção 
e se mantêm rentável por mais 25 anos;

! a taxa de extração industrial de óleo fica em torno de 22% a 25%.

Das sementes comercializadas pela Embrapa nos últimos anos, 69,7% 
foram destinadas ao mercado interno e 30,3% foram exportadas. No 
Brasil, os maiores compradores estão no Estado do Pará. No mercado 
externo, a Colômbia é o país que mais compra sementes de dendê.

Comercialização de Sementes
As sementes são comercializadas frescas ou germinadas pelo Escritório 
de Negócios da Amazônia – ENA, com sede na Embrapa Amazônia 
Ocidental.

O prazo de entrega é de 120 dias.

Escritório de Negócios da Amazônia
Rodovia AM 010, Km 29 – Zona Rural
CEP 69010-970
Caixa Postal, 319
Manaus-Amazonas-Brasil
Fone (92) 3303-7897, 3303-7800 e Fax (92) 3303-7820

Preço de Sementes - 2007 (CIF)

A Embrapa e a Pesquisa com Dendê

As cultivares de dendezeiro tipo Tenera (Dura Deli x Pisífera La Me) 
produzidas pela Embrapa, apresentam:

! resistência a doenças como a fusariose (Fusarium oxysporum var. 
Elaeidis);

! crescimento lento, em média 45 cm/ano, 
possibilitando no mínimo 25 anos de vida 
econômica;

! maior facilidade de colheita;
! alto potencial de produção de óleo - plantadas 

em zonas marginais ou em áreas ótimas para 
o cultivo, apresentando produtividade de 4 a 
6 toneladas de óleo/ha/ano;

! as plantas começam a produção 
comercial, no fim do terceiro ano após o 
plantio;

Produção de Sementes

Contatos devem ser feitos com o Escritório de Negócios da Amazônia, na 
sede da Embrapa Amazônia Ocidental.

Tipo de Sementes 

(US$)

0.80 
1.20 
1.20 
2.60 
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1,85 
3,50 
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3,50 

(R$)

Exportação 
Dendê Fresca 
Dendê Germinada 
Híbrida G x O fresca 
Híbrida G x O germinada

Quantidade

<50.000 >50.000 

Mercado Nacional 
Dendê Germinada 
Híbrida G x O germinada 
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