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RE U 10: A expan ão da área cultivada pelo dendê nas áreas já desmatadas da mazônia pode
\ ir a e con tituir numa excelente alternatix a tanto como suporte ao projeto governamental de
ampliação e div er ificacão da matriz energética bra ileira. quanto na criação de empregos e renda
para a populaçõe locai. Para orientacão da produção do óleo de dendê na Amazônia em ba: e:
sustentáveis. é fundamental se di. por. ante. de tudo. de um zoneamen ágroecológico. que indique
em bases científicas os locai mais adequado para a implantação da cultura. onde a planta produ/a
adequadamente e o ambiente natural seja minimamente alterado. av aliação da aptidão agrícola
da terras para uma determinada cultura recjuer a comparação entre a exigência ecofi iológica da
planta e a oferta ambiental da área onde se pretende implantá-Ia. procurando-se atender a uma
relação cu to/beneficio favorável. Este procedimento ba eia-se no fato de que existe para cada
espécie vegetal um conjunto de características de solo e clima, bem como de outro. fatore
ambientais, ao qual ela se adapta. Quanto mais se afasta dessas condições. maiores ão a-
restrições ao desenvolvimento da planta e menor, portanto, a chance de alcance de todo o potencial
produtivo de sua cultura. Por outro lado, mais intensivas e dispendiosas devem ser a medidas a
serem adoradas para a minirnização dessas limitações, através de técnicas de cultivo ainda
economicamente viáveis, e sem riscos à degradação ambiental. Dessa forma, a implantação ou
manutenção de cultivo de uma determinada espécie deve basear-se em um criterioso planejamento
do uso da terras.
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