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Este artigo analisa se o deslocamento forçado de população no Departamento do Magdalena, na Colômbia, 

entre os anos 2000 e 2010 teve como causa não só a intensidade do conflito armado senão que incluiu o 

crescimento do agronegócio com a cultura da palmeira de óleo africana. Encontramos que um aumento de 7 

por cento na zona utilizada para a produção de palmeira de óleo africana pelo município causou um aumento 

de um terço no desvio padrão do índice de deslocamento forçado. Ditos cálculos foram feitos levando em 

conta a média e após ter ocorrido o controle do conflito armado. Racionalizamos esse achado pelo fato de o 

desenvolvimento do agronegócio do óleo de palmeira motivou o deslocamento devido a sua tecnologia 

intensiva em terra, aumento de preços internacionais combinado com subsídios do governo e que nesse 

processo contribuíram atividades paramilitares na região. 

 

Palavras chave: Deslocamento forçado, agronegócio de óleo de palmeira africana, conflito armado, modelo 

micro econométrico com dados de painel. 

 

JEL: C23, N56, O13, Q13.
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