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aPenas 1% do aZeite de oliva 
consumido no Brasil é produzido em âm-
bito nacional. Por ora. Este “por ora” leva 
em conta o fato de que, a tomar por base a 
crescente predileção dos brasileiros por esse 
item, e a expansão dos olivais nas principais 
regiões de cultivo no País, muito em breve a 
participação dos produtos nacionais tende 
a aumentar no comércio. E este esforço, re-
alizado por produtores, entidades e organis-
mos de pesquisa, tem muitos méritos: de um 
lado, aquece a economia, já devidamente 
diversificada; de outro, populariza a ótima 
qualidade do azeite made in Brazil.

Os inegáveis e cada vez mais evidentes 
diferenciais do óleo obtido a partir da maté-
ria-prima nacional motivam inclusive cres-
centes investimentos de empresários bra-
sileiros e do exterior. Em especial no Rio 
Grande do Sul, que hoje responde pela am-
pla maioria da área plantada com oliveiras 
e igualmente da produção de azeite, a cada 
ano surgem novos pomares. Deste modo, 
igualmente a cada nova temporada a área 
de colheita se amplia, o que se concretiza, 
por exemplo, no impressionante salto de 
produção que o Estado registrou na última 
safra, surpreendendo o mercado.

Em diversos outros estados os olivais co-
meçam a ganhar espaço na paisagem, com 
destaque, ainda, para a região da Serra da 
Mantiqueira, no Sudeste. E outros espaços 
em todo o País passam a receber plantios 
experimentais ou investimentos empresa-
riais, que exploram a ampla diversidade de 
microclimas e de características regionais, 
contando que as oliveiras encontrem, nes-
ses lugares, um ambiente em sintonia com 
suas necessidades para pleno desenvolvi-
mento. O que fica evidente, nesse processo, 
é que os brasileiros definitivamente desco-
briram as maravilhas das oliveiras.

puro
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Como tal, um número crescente de mar-
cas chega ao mercado, e com elas o empe-
nho de marketing e divulgação, que, num 
futuro a curto e médio prazos, permitirá po-
sicionar esses produtos em igual medida na 
lembrança do consumidor. No Rio Grande do 
Sul e em cidades do Sudeste, a clientela já foi 
fidelizada por vários azeites brasileiros, que 
se impõem no paladar e na escolha pela qua-
lidade que apresentam à mesa ou na cozi-
nha. E a oferta crescente de produto nacional 
e de mais marcas tende a permitir que se tor-
nem cada vez mais acessíveis para as clien-
telas nacionais em termos de custo.

Esse entusiasmo em torno das oliveiras 
e do azeite de oliva estimula em igual me-
dida um movimento da pesquisa e da pros-
pecção de tecnologia e de infraestrutura, 
em condições de resguardar e de apoiar os 
investimentos feitos por produtores e em-
presários. O Brasil ingressa com responsa-
bilidade no mapa da olivicultura global, e 
já chama atenção em grandes e renomados 
eventos, onde seus produtos e suas mar-
cas começam a colecionar elogios e impres-
sões. Com isso, o Brasil, já tão referencial em 
dezenas de cadeias do agronegócio, torna-
-se terra também de azeite de oliva.

Diante desse promissor cenário de pro-
dução, o governo federal e igualmente o dos 
estados identificados com os polos de culti-
vo e de beneficiamento estruturam progra-
mas específicos a fim de dar apoio máxi-
mo a essa cadeia, cuja agregação de valor 
constitui um dos grandes diferenciais. Os 
produtores, bem como as localidades en-
volvidas com a olivicultura, bem como os 
consumidores brasileiros, têm muito a co-
memorar. Para a saúde e para a economia, 
o puro azeite brasileiro faz muito bem. E o 
anuário brasileiro das oliveiras passa a 
contar essa bela história. boa leitura!

azeite
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onY 1% oF the olive oil consumed in Brazil is pro-

duced in the Country. For the time being. This “for the time 
being” takes into consideration the fact that, considering the 
ever-growing preference of the Brazilians for this food, and 
the expansion of the olive orchards in the regions where this 
tree is cultivated throughout the Country, before long the 
share of the national products tend to increase in the mar-
ket. The effort, carried out by farmers, entities and research 
institutions deserves praise: for one thing, it heats up the 
economy, now duly diversified; on the other hand, it popular-
izes the excellent quality of the oil made in Brazil.

The undeniable and the ever more evident unique differ-
ences of the oil made from our national raw material even stim-
ulate soaring investments by entrepreneurs at home and from 
abroad. Especially in Rio Grande do Sul, state that now ac-
counts for the vast majority of the olive orchards and of the 
production of oil, year after year, new orchards are estab-
lished. Therefore, at every new season the harvested area 
expands, which materializes, for example, in the expressive 
productive leap registered by the State in the past growing 
season, surprising the market. In several other states, olive 
groves are gaining momentum in the landscape, where the 
highlight is the Mantiqueira Sierra region, in the Southeast. 
In the meantime, other environments in the Country are es-
tablishing olive trial fields, or are the target of entrepreneurial 
investments, which explore the vast diversity of microclimates 
and regional characteristics, in the hope that the olive trees find, 
in these spaces, an environment in line with their needs for their 
full development. What is evident, in this process, is that Bra-
zilians have definitely found out the marvels of the olive trees.

As such, an ever-increasing number of brands are mak-
ing it to the market, and with them the marketing and pub-
licity efforts, which, in the short and medium term, will make 
it possible to position these products on equal terms, as far 
as consumer desires go. In Rio Grande do Sul and in cities in 
the Southeast Brazilian oils have conquered loyal clients, be-
cause they excel in quality both in the kitchen and on the din-
ner table. The ever-rising supply of the national product and 
its brands, tend to make these oils ever more affordable for 
the national consumers, concerned with their cost.

This enthusiasm about olive trees and olive oil is likewise 
stimulating research works, technology prospections, in fa-
vorable circumstances that lend support to investments by 
farmers and entrepreneurs. Brazil is responsibly joining the 
global olive growing market, and is already capturing atten-
tion to its great and renowned global events, where its prod-
ucts and brands are beginning to collect praises and good 
impressions. In light of this, Brazil, is already a reference in 
tens of agribusiness supply chains, and is now becoming the 
land of olive trees and olive oil.

On account of this promising production scenario, both 
the federal and state governments involved in this cultiva-
tion and processing environments are structuring specif-
ic programs that try to pay maximum heed to this supply 
chain, where value added is one of the great differences. The 
farmers, as well as the regions involved with olive growing, 
equally the Brazilian consumers have much to celebrate. 
Both health and the economy benefit greatly from the Bra-
zilian olive oil. The Brazilian Olive Yearbook tells this nice sto-
ry. happy reading!
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PanoraMa

olivicultura brasileira mantém a 
expansão com produção estimada em 

260 mil litros de azeite em 2019, 
bem superior ao volume de anos anteriores 

Um grande
salto
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os olivais brasileiros, ape-
sar de recentes, estão produzindo cada 
vez mais, o que indica que a cultura dis-
põe das condições ideais para frutificar e 
ofertar azeites de qualidade e diferencia-
dos. O Instituto Brasileiro de Olivicultura 
(Ibraoliva) estima que a oferta nacional foi 
de 260 mil litros de azeite em 2019, muito 
acima dos cerca de 140 mil litros calcula-
dos para o ano anterior. O resultado posi-
tivo é consequência do recorde de qua-
se 200 mil litros de azeite de oliva obtidos 
pelo Rio Grande do Sul. O total do País po-
deria ter sido maior se Minas Gerais não ti-
vesse reduzido a produção.

A olivicultura ocupa cerca de 7.000 hec-
tares no País, segundo entidades envolvi-
das com a cultura nos estados produtores. 
Essa área considera os plantios de 4.500 
hectares no Rio Grande do Sul e de 2.000 
hectares na região da Serra da Mantiquei-
ra, que abrange áreas dos estados de Minas 
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. “Nem 
todos os pomares implantados no Brasil 
estão em produção”, observa Paulo Mar-

chioretto, presidente do Ibraoliva. As regi-
ões com acúmulo de horas de frio são as in-
dicadas para o cultivo de oliveiras. 

O volume histórico de 198,664 mil li-
tros de azeite elaborado pelos olivicultores 
gaúchos já era esperado com a entrada em 
produção de centenas de hectares de áreas 
novas em 2019, ressalta o engenheiro agrô-
nomo Paulo Lipp, coordenador das Câma-
ras Setoriais e Temáticas, da Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural (Seapdr). “Em 2018, as condições cli-
máticas com boa quantidade de horas de 
frio, inverno sem variações com ondas de 
calor e menos chuvas no período da flora-
ção (primavera) foram fundamentais para 
a produtividade superior”, explica.

Conforme o coordenador, o azeite gaú-
cho foi elaborado com o processamento 
de 1,7 milhão de toneladas de azeitonas 
de área de aproximadamente 1.500 hecta-
res. A transformação da colheita em azei-
te foi realizada por 11 fábricas ou lagares. 
O produto, oriundo de 23 municípios, é co-
mercializado por 34 marcas. “Quase todo 
o azeite é extravirgem e de alta qualidade”, 
destaca Lipp. Ainda acrescenta que a im-
plantação de novos olivais continua no Esta-
do, com a expectativa de a área plantada su-
perar os 5.500 hectares até o final de 2019.

Estima-se que o investimento priva-
do na implantação de olivais e viveiros de 
mudas e na instalação de fábricas de azei-
te passou dos R$ 100 milhões no Rio Gran-
de do Sul, gerando mais de mil empregos. 
O Estado apresenta a maior área e as me-
lhores perspectivas para a cultura no País. 
No entanto, para representantes do setor, é 
necessário investir mais em pesquisa e em 
cursos técnicos sobre olivicultura para am-
pliar a área de  produção e garantir desem-
penho promissor. 

Quase 200 
mil litros de 

azeite foram 
produzidos no 

rio Grande do sul 

inCentiVo pÚBliCo 
O Estado do Rio Grande do Sul participa no desenvolvimento da cultura por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvol-

vimento Rural (Seapdr). Em 2005, ela financiou os primeiros pomares, instalados no município de Caçapava do Sul. Desde então, a área 
cultivada pelos gaúchos vem apresentando curva ascendente – de 80 hectares para 4,5 mil hectares. A metade Sul do Estado concentra 
a maioria dos olivais. Para consolidar a olivicultura como um setor sustentável e competitivo, o governo estadual instituiu, em 2008, o 
Grupo Técnico da Olivicultura. Em 2015 foi lançado o Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura (Pró-Oliva), com o objetivo 
de intensificar a cooperação e as ações envolvendo instituições estaduais, federais, municipais e iniciativa privada.
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A big leap
olive growing in brazil keeps soaring with a production estimated at 

260 thousand liters of oil in 2019, up in volume from the previous years

the olive Fields in braZil, though recently planted, are get-
ting more and more productive, attesting that there are ideal condi-
tions for the trees to bear fruit and produce high quality and unique 
oils. The Brazilian Olive Growing Institute (Ibraoliva) estimates the na-
tional production volume at 260 thousand liters of oil in 2019, way 
above the 140 thousand liters calculated for the previous year.  The 
positive result stems from the record volume of 200 thousand liters of 
olive oil achieved by Rio Grande do Sul. The total in the Country could 
have been bigger if Minas Gerais had not reduced its crop.

About 7,000 hectares are devoted to olive fields in the Country, ac-
cording to entities involved with the crop in the producing states. This 
area takes into consideration the 4,500 hectares in Rio Grande do Sul 
and 2,000 hectares in the Sierra da Mantiqueira region, which com-
prises areas of the states of Minas Gerais, São Paulo and Rio de Janei-
ro. “Not all the orchards established in Brazil are in their productive 
stage”, observes Paulo Marchioretto, president of Ibraoliva. The re-
gions where there are big numbers of cold weather hours are recom-
mended for the cultivation of olive trees.

The historical volume of 198.664 thousand liters of oil produced by 
the olive growers in Rio Grande do Sul had already been expected hun-
dred when hundreds of hectares of olive fields began to bear fruit in 
2019, says agronomic engineer Paulo Lipp, coordinator of the Sectoral 
and Thematic Councils, of the Secretariat of Agriculture, Livestock and 
Rural Development (Seapdr). “In 2018, the weather conditions with a 
great number of cold days, winter without variations with hot temper-
atures and lower precipitation levels at the flowering stage (springtime) 
played a fundamental role in the higher yields”, he explains. 

According to the coordinator, the oil in Rio Grande do Sul was made 
from 1.7 million tons of olives, from a cultivated area of approximately 
1,500 hectares. The transformation of the crop into oil was carried out by 
11 factories or oil mills. The crop, coming from 23 municipalities, is trad-
ed in 34 brands. “Almost the entire amount of the oil is extra virgin and 
of high Quality”, comments Lipp. He also adds that the establishment of 
new olive groves has not stopped in the State, with the expectation of a 
planted area in excess of 5,500 hectares until the end of 2019.

It is estimated that private investments in the establishment of ol-
ive groves and seedling nurseries and in the construction of oil fac-
tories has exceeded R$ 100 million in Rio Grande do Sul, generating 
more than one thousand jobs. The State is home to the biggest plant-
ed area and harbors the best expectations for the crop in the Coun-
try. Nevertheless, representatives of the sector have it that there is 
need for more investments in research and in technical courses on ol-
ive growing for the expansion of the production area, thus ensuring a 
promising performance.

nearly 200 thousand liters 
of oil were produCed in 

rio Grande do sul

aZeites GaÚChos • Gaucho olive oils
MUNICíPIOS E MARCAS DE AzEITE DE OLIvA 
DO RIO GRANDE DO SUL EM 2019

Municípios  Marcas  
Caçapava do Sul  Alma do Segredo  
   Cerro dos Olivais  
   Costi Olivos  
   Dom José   
   Prosperato  
   São Pedro
   vila do Segredo 
Cachoeira do Sul  Bosque Olivos
   Olivas do Sul
Candiota  Bueno
   Oliveiras do Seival
Canguçu  Capolivo
   verde Louro
Santana  do Livramento Casa Albornoz 
   OlivoPampa
Rosário do Sul  Coimbra Martins Costa 
   Nina 
Barra do Ribeiro  Alto dos Olivos
Candelária  Casa Alfaro  
Pinheiro Machado  Batalha   
Sentinela do Sul  Capela de Santana  
São Gabriel  Casa Gabriel Rodrigues 
Dom Feliciano  Costa Doce  
São Sepé  Dona Esmeralda 
Glorinha  Kór  
São Francisco de Paula La Pataca  
Triunfo   Milonga  
Piratini   Olivae  
Formigueiro  Olivais da Fonte 
Dom Pedrito  Olivo Brasil  
Viamão   Quinta da Estância 
Rio Pardo  Quinta Santha Júlia 
Campestre da Serra RAR Randon  
Bagé   Terrapampa

Fonte: seapdr/rs.
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GoVernment 
inCentiVes

The State of Rio Grande do Sul does its 
part in the development of the crop through 
the Seapdr. In 2005, the secretariat financed 
the first orchards, established in the mu-
nicipality of Caçapava do Sul. Since then, 
the planted area in Rio Grande do Sul has 
been rising – 80 hectares for every 4.5 thou-
sand hectares. The Mid-South of the State 
is home to most of the olive fields. In order 
to consolidate olive growing as a sustain-
able and competitive sector, in 2008, the 
state government created the Olive Grow-
ing Technical Group. In 2015, the State Pro-
gram for the Development of Olive Grow-
ing (Pró-Oliva) was launched, with the aim 
to intensify the cooperation and all initia-
tives involving state, federal, municipal 
and private institutions.
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a Produção de aZeite de oliva 
diminuiu muito na região da Serra da Man-
tiqueira em 2019, em decorrência do clima 
desfavorável. A região abrange municípios 
de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janei-
ro. A safra foi de 40 mil litros em 2019, vo-
lume 50% menor do que os 80 mil litros 
registrados no ano anterior. “A queda foi 
devido às condições climáticas adversas, 
com muita chuva durante o período de flo-

ração”, explica Milton Caetano de Oliveira, 
presidente da Associação dos Olivicultores 
dos Contrafortes da Mantiqueira (Assoolive) 
e proprietário da marca Oliva BR, uma das 
primeiras do Estado. 

Apesar de menor em 2019, a produ-
ção de azeite na região continua ganhando 
mercado e garantindo rentabilidade para 
os produtores. A excelente qualidade e o 
frescor do azeite produzido na Mantiqueira 

mantêm a preferência crescente pelo pro-
duto. O frescor é apontado como principal 
diferencial, uma vez que os azeites impor-
tados chegam ao Brasil com cerca de dois 
anos após a extração. O consumo é pro-
missor pois o País é um dos maiores impor-
tadores de azeite de oliva do mundo. Estão 
em andamento pesquisas voltadas ao au-
mento da produtividade e à redução dos 
custos, o que pode contribuir para preços 

Reflexos da 
mantiQueira

Clima adverso fez produção de azeite  
de oliva cair pela metade em 2019 

no polo de cultivo formado em 
Minas Gerais, são Paulo e rio de Janeiro
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mais acessíveis nos próximos anos. 
“A produção de azeite está indo muito 

bem”, avalia Luiz Fernando de Oliveira, co-
ordenador do Programa Estadual de Pes-
quisa em Olivicultura da Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária do Estado de Minas Gerais 
(Epamig). Ressalta que a atividade é recen-
te no Brasil, mas o pacote tecnológico de-
senvolvido pela empresa de pesquisa tem 
atendido ao olivicultor e contribuído para a 

produção de azeites de alta qualidade.
Ele recorda que a primeira extração de 

azeite ocorreu em 2008, na unidade da Epa-
mig no município de Maria da Fé, localiza-
do no Sul de Minas Gerais. “A partir daquele 
ano, quando ocorreram as primeiras extra-
ções, saímos do nada para uma realidade, 
em 2019, com mais de 200 produtores, mais 
de 1 milhão de plantas, mais de 2 mil hecta-
res plantados e cerca de 60 marcas de azei-
tes”, destaca Oliveira, referindo-se à produ-
ção na região da Serra da Mantiqueira.

reCordes 
Nos anos anteriores, a produção de azeite foi recorde, com a extração de 42 mil li-

tros em 2017 e de 80 mil litros em 2018. As variedades mais plantadas nos olivais da 
região são arbequina (60%), koroneiki (15%), arbosana (10%), grappolo (10%) e ou-
tras (5%). Em “outras” estão incluídas as variedades maria da fé, manzanila, ascola-
no, frantoio e picual. A cultura foi introduzida há cerca de 10 anos na região da Serra 
da Mantiqueira, que fica a 1.300 metros de altitude, ambiente ideal para o desenvol-
vimento das árvores, que precisam do frio para a floração. 

 A oliveira demora quatro anos para produzir frutos. Em Minas Gerais, apenas 20% 
das árvores já estão produzindo, mas ainda não alcançaram o décimo ano de vida, 
quando a planta atinge o auge em termos de quantidade de azeitonas. Por isso, a 
produtividade ainda é pequena quando comparada à da Espanha, maior produtor de 
azeite do mundo. Naquele país, uma árvore madura, de 10 anos de idade, produz 35 
quilos de azeitona; em Minas, por enquanto, as oliveiras ainda novas produzem, em 
média, 10 quilos do fruto por planta.

pesQuisa BusCa 
aumentar a 

produtiVidade e 
diminuir Custos 

de produção
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Reflections fRom sieRRA
mantiqueira

adverse weather conditions are to blame for the fifty percent 
drop in the production of olive oil in 2019, in the cultivation hub 

comprised by Minas Gerais, são Paulo and rio de Janeiro

the ProduCtion oF olive oil de-
creased considerably in the Sierra Man-
tiqueira region in 2019, as a consequence 
of unfavorable weather conditions. The re-
gion comprises municipalities of the States 
of Minas Gerais, São Paulo and Rio de Ja-
neiro. The crop in 2019 reached 40 thou-
sand liters, down 50% from the 80 thou-
sand liters in the previous year. “The blame 
of the drop goes to adverse weather condi-
tions, with heavy precipitation during the 
blossoming stage”, explains Milton Caetano 
de Oliveira, president of the Olive Farmers’ 
Association of the Sierra Mantiqueira Foot-
hills (Assoolive) and owner of the Oliva BR 
brand, one of the first in the State.

Although smaller in 2019, the produc-
tion of oil in the region is working its way 
into the market and bringing profits for 
the farmers. The excellent quality and the 
freshness of the oil produced in Mantiquei-
ra are responsible for the ever-increas-
ing preference for the product. Freshness 
is seen as the main difference, as import-
ed oils arrive in Brazil about two years af-
ter their extraction. Consumption is prom-
ising, seeing that the Country is one of the 
leading importers of olive oil in the world. 
Research is underway focused on higher 
yields and production cost reduction, a fact 
that could contribute towards more afford-
able prices in the future. 

“Oil production is doing well”, evalu-
ates Luiz Fernando de Oliveira, coordinator 
of the State Program of Research on Olive 
Farming by the Agricultural Research Corpo-
ration of the State of Minas Gerais (Epamig). 
He stresses that the activity is rather new in 
Brazil, but the technological package devel-
oped by the research corporation has met 

researCh is foCused on hiGher yields 
and lower produCtion Costs

farmers’ needs and contributed towards the 
production of high quality olive oils. 

He recalls that the first oil extraction 
took place in 2008, at the Epamig unit in 
the municipality of Maria da Fé, located in 
the South of Minas Gerais. “From that mo-
ment onward, when the first extractions oc-

curred, we moved from zero to a brilliant 
reality, in 2019, with more than 200 farm-
ers, upwards of a million olive trees, more 
than 2 thousand hectares dedicated to the 
crop and about 60 olive oil brands”, argues 
Oliveira, referring to the production in the 
Sierra da Mantiqueira region. 

reCords
In the previous years, the production of oil hit records, with the extraction of 42 thou-

sand liters in 2017 and 80 thousand liters in 2018. The most planted varieties in the olive-
groves of the region are as follows: arbequina (60%), koroneiki (15%), arbosana (10%), 
grappolo (10%) and other (5%). In “others” we include the varieties maria da fé, manza-
nila, ascolano, frantoio and picual. The crop was introduced in the Sierra da Mantiqueira 
region about 10 years ago. This Sierra region is 1,300 meters above sea level, an ideal en-
vironment for the development of the trees, as they flower in cold temperature.

Olive trees begin fruiting in four years. In Minas Gerais, only 20% of the trees are al-
ready bearing fruit, but they have not yet reached the tenth year of their life, when the 
tree reaches its peak in terms of amounts of olives. That is why productivity rates are still 
small if compared to Spain, leading olive oil producer in the world. In that country, a ma-
ture tree, 10 years old, produces 35 kilograms of olives; in Minas Gerais, for the time being, 
the still new olive trees produce about 10 kilograms per unit. 

olivais da MantiQueira • Mantiqueira olive groves
PRODUçãO DE AzEITONAS E AzEITE DA REGIãO SUDESTE DO BRASIL

Ano Azeitonas (kg) Azeite (litros)
2011       4.000 500               
2012       26.000 3.200
2013        42.000 5.000
2014 83.000 10.000
2015 200.000 25.000
2016         83.000 10.000
2017         365.000 42.000
2018 800.000 80.000
2019 400.000 40.000

Fonte: Epamig, 2019.
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madura ou Verde 
A azeitona mais madura gera um produto mais adocicado, porém o tempo de prateleira é menor, porque oxida mais rápido, compa-

ra Angélica Prela Pântano. Já os frutos colhidos mais verdes têm maior quantidade de polifenóis, proporcionando um sabor mais amar-
go ao azeite e aroma de erva fresca. Além desse diferencial, os polifenóis combatem os radicais livres.
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os olivais do estado de são 
Paulo somam cerca de 600 hectares, dos 
quais 90% estão em áreas onde antes ha-
via pastagens, de solo pobre, que exige 
correções nutricionais constantes. Os culti-
vos paulistas reúnem 53 produtores, mui-
tos deles orientados por pesquisadores do 
grupo Oliva SP, criado em 2011 pela Agên-
cia Paulista de Tecnologia dos Agronegó-
cios (Apta). O grupo é integrado por 22 pes-
quisadores da agência, além de parceiros 
de instituições do Brasil e do exterior para 
o desenvolvimento de pesquisas e tecno-
logias com a intenção de orientar os agri-
cultores e fomentar a olivicultura paulista. 

Os plantios paulistas estão mais con-
centrados nos municípios de Lorena, Sil-
veiras, Cunha, Campos do Jordão, Espírito 
Santo do Pinhal, Santo Antonio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí e São Sebastião da 
Grama. Algumas dessas áreas de produção 
atingem, por safra, cinco mil litros de azei-
te, já premiados em concursos internacio-

nais em 2018 e 2019. “A planta demora de 
cinco a seis anos para começar a produzir. 
Por isso, o Estado ainda não tem uma mé-
dia de produção estabilizada, onde os cul-
tivos possuem cerca de dez anos”, relata 
Angélica Prela Pântano, pesquisadora do 
Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e 
do grupo Oliva SP.

Nas produções paulistas, a extração é fei-
ta na região de São Sebastião da Grama, Sil-
veiras e São Bento de Sapucaí. Esses municí-
pios reúnem as maiores produções de azeite 
no Estado e as extratoras têm capacidade de 
processar mais de 1.000 quilos de azeitona 
por hora. Em média, o rendimento é de 12%, 

ou seja, são necessários 100 quilos do fruto 
para produzir de dez a 12 litros de azeite.

Em 2018, a produção paulista chegou 
a 40 mil litros. Para manter a qualidade do 
azeite, é necessário fazer a extração em até 
24 horas após a colheita da azeitona. “Se 
esse tempo se prolonga e o armazenamen-
to dos frutos não for adequado, pode ter iní-
cio o processo de oxidação e aquecimento. 
As mais maduras acabam sendo pressiona-
das e liberam óleo em contato com as mais 
verdes”, explica Angélica. 

A comercialização ainda é, na maioria, 
regional. Os maiores produtores comercia-
lizam seus produtos em eventos, como fei-
ras, em garrafas de 250 ml, com valores em 
torno de R$ 40,00. Alguns olivicultores con-
seguem colocar a produção em redes vare-
jistas de grande porte, como é o caso de al-
guns do Rio Grande do Sul, onde estão os 
maiores produtores do Brasil. No entanto, a 
maioria ainda comercializa o azeite na pro-
priedade ou na região.

Grupo de 
pesQuisadores 

aCompanha 
todas as etapas 
da oliViCultura  

o estado de são Paulo registrou 
40 mil litros de azeite de oliva em 2018, 
com o envolvimento de 53 produtores 

e área de 600 hectares 

o avanço de 
são paulo

maneJo orientado
Os avanços da pesquisa agrícola paulista e as transferências de 

tecnologias contribuíram para o fortalecimento da cultura no Es-
tado, assim como a qualidade da fruta. O contato entre pesquisa-
dores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo e produtores tem resultado em orientações de manejo 
dos olivais, sensíveis ao clima em todas as fases de produção até a 
pós-colheita, que determina a qualidade do azeite. 

“O objetivo é acompanhar os produtores da instalação do po-
mar até a extração, quando o estágio de maturação do fruto co-

lhido é decisivo para a qualidade do azeite”, esclarece Angélica 
Prela Pântano, pesquisadora do Instituto Agronômico de Campi-
nas (IAC) e do grupo Oliva SP. A cultivar e o estágio de maturação 
da azeitona definem o sabor do azeite. Quanto mais no ponto ver-
de, melhor a qualidade do produto. No entanto, o olivicultor pre-
cisa controlar o rendimento do óleo, que depende da maturação 
da azeitona. “O acompanhamento da evolução da maturação irá 
definir o melhor momento para colher, o rendimento de óleo e a 
qualidade do azeite”, ressalta.
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são paulo
mAking stRides

the state of são Paulo produced 40 thousand 
liters of olive oil in 2018, involving 53 farmers 

and a planted area of 600 hectares

the olive Groves in são Paulo 
reach about 600 hectares, of which 90% oc-
cupy previous pastureland areas, of poor 
soil, constantly requiring nutritional correc-
tions. Cultivations in São Paulo are carried 
out by 53 farmers, many of them guided by 
researchers of the Oliva SP group, created 
in 2011 by the São Paulo State Agribusiness 
Technology Agency (Apta). The group com-
prises 22 researchers from the agency, be-
sides partners from institutions across Bra-
zil and from abroad for the development of 
research works and technologies intend-
ed to give guidance to the farmers and pro-
mote olive growing in São Paulo.

The olive groves in São Paulo are main-
ly concentrated in the municipalities of Lo-
rena, Silveiras, Cunha, Campos do Jordão, 
Espírito Santo de Pinhal, Santo Antonio do 
Pinhal, São Bento do Sapucaí and São Se-
bastião da Grama. Some of these produc-
ing areas achieve, per season, five thou-
sand liters of olive oil, which have already 
received awards in international contests 
in 2018 and 2019. “The tree takes five to 
six years to bear fruit. This is why, the State 
does not yet have a stabilized average pro-
duction, as cultivations are about ten years 
old”, says Angélica Prela Pântano, research-
er from the Agronomic Institute in Campi-
nas (IAC) and from the Oliva SP group.

In São Paulo, the oil is extracted in the 
region of São Sebastião da Grama, Silvei-
ras and São Bento de Sapucaí. These mu-
nicipalities are the biggest producers of 
olive oil in the State and the processing 
mills have a capacity to process more than 

team of researChers keep an eye on all 
the deVelopment staGes of oliVe GrowinG 

1,000 kilograms of olives an hour. On av-
erage, yields reach 12%, that is to say, 100 
kilograms of olives are needed for the ex-
traction of 12 liters of oil.

In 2018, oil production in São Paulo 
reached 40 thousand liters. To make sure 
the quality of the oil is not adversely affect-
ed, extraction must take place 24 hours af-
ter harvest. “If this time is extended, and 
warehousing conditions are deficient, the 
oxidation and heating process is likely to 
start. The most mature olives are pressed 

and liberate oil in contact with the greener 
ones”, explains Angélica.

Commercialization is still regional for 
the most part. The largest producers trade 
their products in events, fairs, in 250 ml 
bottles, which sell for about R$ 40. Some 
olive growers manage to deliver their pro-
duction to big retail networks, as is the 
case of some farmers in Rio Grande do 
Sul, home to the biggest growers in Brazil. 
Nonetheless, most of them still trade their 
oil on the farm or in the region.

Guided manaGement
The strides made by agricultural research works in São Paulo and technology trans-

ferences have contributed towards strengthening the crop in the State, just like the 
quality of the fruit. The contact between researchers from  the São Paulo State Secre-
tariat of Agriculture and Supply and farmers have resulted into guided olive grove man-
agement practices, sensitive to the climate problems in all their development stages 
and post-harvest, which determine the quality of the oil.

“The idea is to keep a close eye on the producers, from the establishment of the or-
chard to the extraction of oil, when the maturation stage of the harvested fruit is deci-
sive for the quality of the oil”, clarifies Angélica Prela Pântano, researcher at the Campi-
nas Agronomic Institute (IAC) and a member of the Oliva SP group. The cultivar and the 
maturation stage of the olive define the taste of the oil. The closer to the green point, 
the better the quality of the oil. Nonetheless, the olive grower must keep the oil yield 
under control, which depends on the maturation stage of the fruit.  “Keeping a close 
watch on the evolution of the maturing process will define the ideal moment for pick-
ing the olives, the yield of the oil and its quality”, she stresses. 

mature or Green
Riper olives tend to generate oil with a sugary flavor, but shelf life is reduced, as it ox-

idizes faster, Angélica Prela Pântano comments. On the other hand, greener fruit have 
a bigger polyphenol content, imparting a rather bitter flavor to the oil, and an aroma of 
fresh herb. Besides this difference, the polyphenols fight the free radicals. 
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as Condições CliMátiCas neces-
sárias para cultivar oliveiras, planta nati-
va do Mediterrâneo, são as que ofereçam 
temperaturas abaixo de 12 graus, durante 
450 horas, aproximadamente, e em altitu-
de acima de 900 metros. “Essa é a condi-
ção para a oliveira florescer”, explica An-
gélica Prela Pântano, pesquisadora da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo, que atua no 
Instituto Agronômico (IAC). Esse cenário 

é encontrado nas Serras do Japi, da Man-
tiqueira, de São Pedro, de Botucatu e do 
Mar, além das regiões de divisa com o Es-
tado de Minas Gerais.

Conforme ela, o clima influencia todas 
as fases do cultivo de oliveira. O plantio é 
recomendando em setembro, quando co-
meçam as chuvas. Em abril e maio é rea-
lizada a poda. Nos meses de junho e ju-
lho, a planta diminui o desenvolvimento 
vegetativo em função do estresse causa-

do pela poda, pelo frio e pela seca, o que 
a faz florescer a partir de agosto. “É diante 
desse estresse que a planta é induzida ao 
florescimento e apenas cerca de 2% das 
flores dará origem aos frutos”, aponta.

Para frutificar, a planta precisa do re-
torno da chuva, que contribui para o cres-
cimento, o desenvolvimento e o enchi-
mento da azeitona. Também é necessária 
a elevação da temperatura, em torno de 
22º C a 28º C, para fornecer condições tér-

Clima
adequado
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micas que proporcionem o desenvolvi-
mento do fruto e a maturação. “Temos 
observado que o florescimento não ga-
rante a frutificação, que é influenciada 
diretamente pelo manejo das doenças”, 
acrescenta a pesquisadora. 

Cuidados A doença antracnose pro-
move a queda de folhas e de flores. Para 
resistir a essas ocorrências, a planta pre-
cisa estar bem nutrida. “O pedúnculo que 

prende a flor à árvore não resiste à chu-
va se a planta estiver doente ou mal nu-

trida”, observa Angélica. O manejo reco-
mendado, por exemplo, é retirar todas 
as plantas daninhas e deixar a vegeta-
ção da entrelinha baixa, para que não 
concorra por nutrientes com a oliveira. 
Para enfrentar os ventos, a planta preci-
sa da instalação de estaca junto ao tron-
co, até próximo dos dois anos ou até ela 
se firmar. Essa técnica, chamada de tuto-
ramento, mantém a planta firme e ereta, 
apesar da ação dos ventos.

nativa da região do Mediterrâneo, 
a oliveira depende das condições 

climáticas apropriadas para se desenvolver 
e ofertar azeites de qualidade 

planta 
neCessita de 

temperaturas 
Baixas e altitude 

aCima de 900 
metros 
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CliMate Conditions for cultivating 
olives, plant native to the Mediterranean re-
gion, are the ones that offer temperatures 
below 12 degrees, for a minimum period of 
450 hours, approximately, and an altitude of 
900 meters above sea level. “This is the ide-
al condition for an olive tree to blossom”, ex-
plains Angélica Prela Pântano, researcher at 
the São Paulo State Secretariat of Agriculture 
and Supply, and a member of the Agronom-
ic Institute (IAC). This scenario is found in the 

following Sierra regions: Japi, Mantiquei-
ra, São Pedro, Botucatu and Mar, besides re-
gions bordering the State of Minas Gerais.

According to her, the climate exerts an 
influence on all phases of the olive trees. 
Planting is recommended in September, 
when the rainy season starts. In April and 
May, it is time to trim the trees. During the 
months of June and July, the vegetative 
development of the plants declines by vir-
tue of the stress caused by the trimming 

process, cold weather and dry spells, in-
ducing them to flower as of August. “It is in 
light of this stress that the plant is induced 
to flower, and only 2% of the flowers will 
give origin to the fruit”, she says. 

To start bearing fruit, the plant de-
pends on the return of the rain, which con-
tributes towards its growth, development 
and fruit formation. Higher temperatures 
are also necessary, about 22º C to 28º C, 
thus providing for thermal conditions 

native to the Mediterranean region, olive trees 
depend on appropriate climate conditions to 

develop and bear high quality fruit

ideAl
climate
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that lead to fruit development and ma-
turity. “We have observed that blossom-
ing does not ensure fruit formation which 
is directly influenced by disease manage-
ment practices”, the researcher adds.

sPeCial Cares The anthracnosis 
disease is responsible for the olive trees 
to shed their leaves and flowers. In or-
der to fight these occurrences, the plants 
need to be well nurtured. “The peduncle 

that connects the flower to the tree does 
not resist heavy rain, moreover if the plant 
is ill or malnourished”, observes Angélica. 

The recommended management, for ex-
ample, consists in removing all the weeds 
and keep the in-between row vegetation 
at a low level, so as to prevent this vege-
tation from competing with the olive tree 
for nutrients. To resist to strong winds, 
the trees need to be staked during their 
first two years, or until they are firmly es-
tablished. This technic, known as tutor-
ing, keeps the trees firm and upright, in 
spite of strong winds. 

plants 
reQuire low 

temperatures 
and 900 meters 
aBoVe sea leVel
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o ConsuMo de aZeite de oliva 
experimenta representativo incremento no 
Brasil desde o ciclo 2016/17, após um pe-
ríodo de recuo. Os dados existentes no 
segmento são do Conselho Oleícola Inter-
nacional (COI), que mostra entre o perío-
do 2016/17 e a etapa 2017/18 (outubro a 
setembro), elevação na ordem de 28,6% 
na demanda brasileira, que é equipara-
da pelo organismo com a importação do 
País, apresentando os mesmos núme-
ros de um e outro indicativo. Uma das ra-
zões levantadas para o aumento é a maior 
consciência em relação aos benefícios do 
produto para a saúde humana.

Em 2018, informações do sistema Agros-
tat, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), apontam crescimen-
to de 32% nas importações brasileiras de 
azeite de oliva, em comparação com 2017. 
O volume importado atingiu 79,8 mil tone-
ladas (59,2% vindo de Portugal), e o COI le-
vantou número provisório semelhante (76,5 

mil toneladas) para o ciclo 2017/18, o maior 
até agora e igual ao previsto para o consumo, 
pois o conselho não leva em conta a produ-
ção brasileira, que, mesmo em evolução, ain-
da fica abaixo de 1% da demanda.

A própria Associação Brasileira de Pro-
dutores, Importadores e Comerciantes de 
Azeite de Oliveira (Oliva) reforça que o volu-
me produzido ainda é muito pequeno e não 
tem representatividade no total do consu-
mo no País. Ao avaliar estimativas do COI so-
bre aumento recente das importações bra-
sileiras, Rita Bassi, presidente da Associação 
Oliva, justificou maior consumo como “re-
flexo da conscientização da população so-

bre os benefícios do azeite à saúde. Além de 
seu sabor, é um importante aliado no com-
bate a doenças, bem como no colesterol e 
na perda de peso”, disse.

A entidade detalha a ação benéfica em 
doenças cardiovasculares, osteoporose e 
diabetes, e na prevenção de alguns tipos 
de câncer, bem como o fato de possuir 
efeitos antioxidante e analgésico, e mui-
tas vitaminas. “Um dos nossos objetivos 
como associação é disseminar informa-
ções sobre esses benefícios, o que sem-
pre procuramos trabalhar em workshops, 
campanhas e plataformas de comunica-
ção, e isso tem impactado no consumo”, 
comenta a presidente da Oliva. 

Nos estados produtores, a exemplo do 
principal (Rio Grande do Sul), também ocor-
rem eventos de estímulo ao consumo e de 
promoção da produção local, como a de-
gustação de azeites na Expointer 2019, pelo 
Instituto Ibraoliva, e Feiras do Azeite Novo 
na Secretaria da Agricultura do Estado.

importações de 
azeite tiVeram 

aumento 
siGnifiCatiVo em 
período reCente

potenCial interessante
“Embora o Brasil seja um dos maiores importadores de azeite de oliva do mundo, o consumo per capita é ainda é baixo”, verifica, por 

sua vez, Denise Saueressig, em mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Com dados da população e da importa-
ção em 2017, constatou volume de menos de 300 mililitros por pessoa/ano, o que, segundo ela, “demonstra potencial interessante para 
o crescimento do mercado”. Citou pesquisas sobre o uso do produto, com destino maior para temperar saladas e peso da questão da 
saúde na procura pelo azeite, e considerou que, além de o preço representar barreira relevante no consumo, ainda  é importante refor-
çar a conscientização sobre os benefícios para a saúde e, em especial, sobre a qualidade dos rótulos brasileiros à venda.

benefícios do azeite de oliva para  
o organismo humano influenciam em  

novo crescimento do consumo brasileiro, 
quase todo de produto importado

Apelo da
saÚde
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health-oriented
AppeAl

beneficial effects for the human body derived from 
olive oil have an influence on a new growth in oil 

consumption in brazil, almost imported in its entirety

the ConsuMPtion oF olive oil experiences expressive in-
crease in Brazil since the 2016/17 crop year, after a period of de-
cline. All data available in the sector are provided by the Interna-
tional Olive Council (IOC), which attest to an increase of 28.6% in 
demand from the 2016/17 to the 2017/18 growing seasons, a fact 
that is compared by the organ with the oil imports of the Country, 
showing the same numbers as one and another indicative. One 
of the reasons that are supposed to explain this increase is great-
er awareness of the benefits of the product to human health.

In 2018, information coming from the Agrostat System, of 
the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa), 
points to an increase of 32% in Brazilian olive oil imports, com-
pared to 2017. The imported volume reached the considerable 
amount of 79.8 thousand tons (59.2% coming from Portugal), 
and the IOC detected a similar provisional number (76.5 thou-
sand tons) for the 2017/18 cycle, the biggest up to that time and 
equal to the projected consumption, once the council does not 
take into consideration the Brazilian production, which, even 
under an evolving stage, still remains below 1% of demand. 

The Brazilian Association of Olive Oil Producers, Import-
ers and Traders (Oliva) stresses that the volume produced  is 
still too small and has no representativeness in the total con-
sumption in the Country. On evaluating estimates by the IOC 
on the recent increase of Brazil’s oil imports, Rita Bassi, presi-
dent of the Oliva Association, justified the bigger consumption 
as a “reflection of people’s awareness of the benefits derived 
from olive oil. Besides its taste, it is an important ally in the fight 
against diseases, as well as a cholesterol controller and weight 
loss agent”, he said.

The entity details the beneficial effect on cardiovascular dis-
eases,  Osteoporosis and diabetes, and in warding off some types 
of cancer, as well as antioxidant and pain killing properties, and 
lots of vitamins. “One of our objectives as an association consists 
in disseminating information on these benefits, a thing we al-
ways address in our workshops, campaigns and communication 
platforms, and this has impacted upon consumption”, comments 
Oliva president. In the olive producing states, like Rio Grande do 

Sul, the leading one, there are also events that encourage con-
sumption and local production, like the olive tasting sessions at 
Expointer 2019, by the  Ibraoliva Institute, and New Olive |Oil Fairs 
at the State Secretariat of Agriculture.

oil imports soared 
siGnifiCantly in reCent times

interestinG potential
“Although Brazil is one of the biggest importers of olive oil in 

the world, per capita consumption remains very low”, stresses, in 
turn, Denise Saueressig, at her Master’s Degree Thesis at the Fed-
eral University of Rio Grande do Sul (Ufrgs). Relying on data from 
the population and imports in 2017, she ascertained a volume of 
less than 300 millimeters per person/year, which, according to her, 
“attests to an interesting potential for market growth”. She cited 
research works on the use of the product, with a leading destina-
tion for salad seasoning and weight in matters of health related 
to olive oil, and she considered that, besides prices representing a 
relevant barrier with regard to consumption, it is still important to 
reinforce awareness of the health benefits and, especially, of the 
quality of the Brazilian labels available in the market. 

o brasil iMPorta • Brazil import
IMPORTAçõES BRASILEIRAS DE AzEITE DE OLIvA
ano 2017 2018
Kg 60.476.295 79.835.774
US$ 334.811.959 436.219.166
Ano 2018 (jan-ago) 2019 (jan/ago)
Kg 49.995.990 57.480.457
US$ 286.961.289 266.873.204

PRINCIPAIS PAíSES DE ORIGEM (2018, EM KG)
Portugal 36.149.290 47.253.706
Espanha 9.299.033 13.059.836
Argentina 6.083.873 7.590.388
Chile 4.270.986 5.685.369
Itália 3.695.810 4.566.539

Fone: Agrostat/Mapa.
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a Qualidade do aZeite de oliva 
comercializado no Brasil tem merecido toda 
a atenção da área pública e do próprio setor. 
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) desenvolve ações neste 
sentido, assim como a Associação Brasileira 
de Produtores, Importadores e Comercian-
tes de Azeite de Oliveira (Oliva) tem como 
uma de suas frentes de atuação o combate à 
fraude e à falsificação de azeites vendidos no 
País, além de outras instituições que se pre-
ocupam com a questão e buscam orientar o 
consumidor a escolher produtos puros.

O Mapa anunciou no início de outubro de 
2019 a suspensão de comercialização de 33 
marcas de azeites, nas quais, em coletas rea-
lizadas em 2017 e 2018, encontrou lotes com 
irregularidades, em especial a mistura com 
óleo de soja e óleos de origem desconheci-
da. Houve redução no comparativo com ação 
divulgada em abril de 2018, quando a fraude 
envolveu 46 marcas. Conforme Cid Rozo, coor-
denador de Fiscalização de Produtos vegetais 
do Mapa, a tendência é de diminuição destas 
fraudes, com a responsabilização dos estabe-
lecimentos que comercializam tais produtos.

A Associação Oliva, filiada ao Conselho 
Oleícola Internacional (COI), órgão subor-
dinado à Organização das Nações Unidas 
(ONU) e encarregado de gerir o Convênio 
Internacional do Azeite de Oliva, por sua 
vez segue no Brasil as orientações e dire-
trizes do Programa de Controle da Pureza 
dos Azeites, informa a presidente Rita Bas-
si. O programa, salienta a dirigente, “visa 
permitir aos agentes de mercado uma con-
corrência justa e assegurar ao consumidor 
e apreciador um produto autêntico, sem 
misturas ou aditivos que o descaraterizem”. 

no controle da 
pureza
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Para tanto, a Oliva coleta amostras perió-
dicas das diversas marcas de azeite existen-
tes no mercado brasileiro, adquirindo cinco 
de cada produtor no varejo. Duas são en-
viadas a laboratórios nacionais credencia-
dos para análise, uma ao COI para avalia-
ção em laboratórios internacionais e outras 
duas ficam como contraprova na associa-
ção. “Sentimos que o consumidor está cada 
vez mais consciente e tenta se precaver 
para não comprar um produto fraudulen-
to, com acompanhamento da fiscalização 
feita por órgãos competentes, que avaliam 

a qualidade”, assinala a presidente.
Nos estados também há esta preocupa-

ção. Em São Paulo, por exemplo, a Secreta-
ria da Agricultura e Abastecimento mantém 

o grupo Oliva SP, que incentiva a produção 
paulista de azeite de alta qualidade e cons-
cientiza consumidores sobre caracterís-
ticas de um bom produto, alertando que 
o adulterado, em vez de beneficiar, pode 
prejudicar a saúde. De acordo com Edna 
Bertoncini, da Agência Paulista de Tecno-
logia dos Agronegócios (Apta) e coordena-
dora do grupo, a grande dica aos consumi-
dores é preferir produtos brasileiros, que 
passam por processo mais rápido, “pois 
um bom azeite de oliva precisa ser novo, e 
o País apresenta ótimos produtos”.

Ministério suspende marcas e instituição 
do setor atua para o combate às fraudes 

e às falsificações em azeites de oliva 
comercializados no brasil

Consumidor 
é orientado 

a se preCaVer 
e Cuidar da 

Qualidade do 
produto
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the QualitY oF olive oil traded in Bra-
zil has captured the attention of the government and 
of the sector itself. The Ministry of Agriculture, Live-
stock and Food Supply (Mapa) conducts initiatives 
toward this end, while the Brazilian Association of 
Olive Producers and Traders (Oliva) runs an action 
plan to fight fraud and the falsification of the olive 
oils sold in the Country, besides other institutions 
that are concerned with the question and try to ad-
vise consumers to choose pure products.

In early October 2019, Mapa officials announced 
a ban on 33 oil brands, in which, in sample collec-
tions conducted in 2017 and 2018, irregularities 
were detected in some batches, especially mix-
tures with soybean oil and oils of unknown origin. 
There was a reduction in comparison to the action 
released  in April 2018, when the fraud involved 46 
brands. According to Cid Rozo, coordinator of Ma-
pa’s vegetable Inspection department, the trend 
is for a decrease in frauds, now that the stores that 
sell the oil are held accountable.

The Olive Association, a division of the Interna-
tional Olive Council (IOC), an organ that is under 
the supervision of the United Nations Organization 
(UNO) and in charge of administrating the Interna-
tional Olive Oil Agree-
ment, in turn in Brazil 
complies with the guide-
lines and directives of 
the Oil Purity Control 
Program, says president 
Rita Bassi. The program, 
the president stresses, 

“is intended to provide the market agents with fair 
competition policies, whilst consumers and aficio-
nados have access to an authentic product, without 
mixtures or additives that impair the product”.

To this end, Oliva collects samples from time 
to time of the different oil brands in the Brazilian 
market, acquiring five flasks of each product in re-
tail stores. Two of them are sent to accredited na-
tional laboratories for analysis, one to the IOC for 
an analysis by international laboratories and two 
are kept as counterproof at the association. “We 
can sense that consumers are getting more and 
more aware and are cautious enough to avoid pur-
chasing falsified oil, along with inspections carried 
out by the competent organs, which evaluate the 
quality”, the president comments.

In the States, there is the same concern. In São 
Paulo, for example, the Secretariat of Agriculture and 
Supply runs the so-called Oliva SP Group, an organ 
that encourages the production of high quality olive 
oil in the State and keeps the consumers aware of the 
characteristics of a good product, warning that al-
tered oil can be harmful to health, and not beneficial. 
According to Edna Bertoncini, from the São Paulo 
Agency of Agribusiness Technology (Apta) and coor-

dinator of the group, the 
tip for the consumers is 
to go for Brazilian prod-
ucts, which go through 
fast processes, “as good 
olive oil needs to be 
new, and the Country of-
fers excellent products”.

Ministry extinguishes brands and 
institution of the sector fights frauds and 
falsifications in olive oils traded in brazil

purity
contRol

Consumers 
are adVised 

to Be Cautious 
and keep an eye on 

produCt Quality
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merCado 
importador

brasil é o segundo país em importações 
de azeitonas e de azeite de oliva, 

que registram produção em sua maior 
parte na bacia do Mar Mediterrâneo

tanto na MatÉria-PriMa quanto 
no industrializado, o Brasil entra no mer-
cado do mundo das oliveiras como gran-
de importador, o segundo maior, enquan-
to no consumo ocupa a sétima posição e se 
aproxima da sexta colocação na classifica-
ção geral. Os números mundiais do setor 
são apresentados pelo Conselho Oleícola 
Internacional (COI), que, em suas estatísti-
cas, ainda não considera a produção brasi-
leira, a qual, no entanto, está começando a 
crescer e buscando seu espaço, ao mesmo 
tempo em que já conquista premiações in-
ternacionais de qualidade no azeite.

A maior produção ocorre na União Eu-
ropeia, tendo como grande país produ-
tor a Espanha, que, no caso do azeite 
de oliva, responde por mais da metade 
do total. De modo geral, os olivais estão 
concentrados nos países abrangidos 
pela bacia do Mar Mediterrâneo e, na 
produção de azeite, destacam-se ainda 
Grécia, Itália e Turquia, além de Marro-
cos, Tunísia, Síria, Portugal e Argélia. Na 
América do Sul, aparecem Argentina e 
Chile como produtores, e o Peru ainda 
se destaca em azeitonas. Inclusive, Ar-
gentina e Peru estão entre os maiores 

fornecedores do produto ao Brasil.
A importação e o consumo brasilei-

ro de azeitonas, considerados iguais nos 
números do COI, mostram certa estabili-
dade, depois de terem crescido desde o 
início da década, enquanto os de azeite, 
também equalizados, aumentam em fase 
recente, após terem diminuído no ciclo 
2014/15 e no período 2015/16. Inclusive, 
embora ainda provisórios, estes ultrapas-
sariam na temporada 2017/18 os volumes 
até então mais elevados, que foram regis-
trados na safra 2012/13 (de 73 mil tone-
ladas). O crescimento ainda ocorreria no 
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período seguinte, conforme previsões di-
vulgadas em novembro de 2018.

Com isso, se for confirmada a pers-
pectiva de a demanda atingir 78 mil tone-
ladas, o Brasil passaria a ficar empatado 
em sexto lugar com a Argélia no consu-
mo de azeite de oliva no período 2018/19. 
O mesmo aconteceria nas azeitonas de 
mesa, em que o País também poderá al-
cançar a sexta posição na etapa 2017/18, 
se forem ratificados os números iniciais 
projetados pelo conselho internacional 
do setor, onde a Síria perderia esta colo-
cação para o Brasil, mesmo este tendo al-

guma redução no consumo, mas ainda fi-
cando na faixa de 110 mil toneladas.   

 Ainda em termos de importação de 
azeitonas e com igual diminuição previs-
ta na demanda, o Brasil continuará ocu-

pando a segunda posição no ranking 
mundial. Em 2018, conforme pesquisas 
do Ministério da  Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), aumentou um 
pouco a aquisição, em especial do Egito 
(segundo maior produtor, após a União 
Europeia) e do Peru (oitavo maior), en-
quanto diminuiu a compra do maior for-
necedor, a Argentina (sétimo no mundo). 
No azeite de oliva, a tabela do COI indica 
o País como terceiro maior importador, 
depois da União Europeia, mas conside-
rando os países individualmente aparece 
também no segundo lugar.

Brasil oCupa 
a sétima 

posição entre 
os maiores 

Consumidores 
dos produtos
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as Far as raw Material and in-
dustrialized olive products go, Brazil is an in-
tegral part of the global olive market as great 
importer, occupying the second position, 
whilst in consumption the Country ranks 
seventh but is approaching the sixth posi-
tion in the general classification. The global 
numbers of the sector are calculated by the 
International Olive Council (IOC), which, in 
its statistics, does not consider olive produc-
tion in Brazil, but the Country is getting off to 
a good start and working its way to the mar-
ket and, in the meantime, has conquered in-
ternational oil quality awards.

The biggest production occurs in the Eu-
ropean Union, where Spain is the leading 
producer, which, in the case of olive oil, ac-
counts for more than half of the total. In gen-
eral, the olive trees are concentrated in the 
countries comprised by the Mediterranean 
Basin and, regarding the production of oil, 
the highlights are Greece, Italy and Turkey, 
besides Morocco, Tunisia, Syria, Portugal 
and Algeria. In South America, Argentina and 
Chile are relevant producers, and Peru is also 
a highlight in the production of olives. No sur-

prise, Argentina and Peru are the leading sup-
pliers of the product to Brazil.

Olive imports and consumption in Brazil, 
considered equal by the IOC numbers, point 
to certain stability, after having grown since 
the beginning of the decade, while the olive 
oil numbers, also equalized, have risen in re-
cent times, after suffering a decline in the 
2014/15 and 2015/16 growing seasons. Odd-
ly enough, although still provisional, they 
would surpass in the 2017/18 crop year the 
higher volumes up to that time, which were 
registered in the 2012/13 crop year (73 thou-
sand tons). The growth would equally occur 
in the period that followed, according to fore-
casts released in November 2018.

As things are, should the perspective of the 
demand for 78 thousand tons confirm, Brazil 

would be on a par, as number six, with Alge-
ria in the consumption of olive oil in 2018/19. 
The same would happen with table olives, in 
which the Country is equally in a position to 
climb to number six in 2017/18, if the initial 
numbers released by the international coun-
cil of the sector are ratified, where Syria would 
lose this position to Brazil, with the latter suf-
fering a reduction in consumption, but still re-
maining at the amount of 110 thousand tons.

Still in terms of olive imports and with 
an equal decline forecast in demand, Bra-
zil will continue occupying the second 
position in the global ranking. In 2018, 
according to surveys by the Ministry of Agri-
culture, Livestock and Food Supply (Mapa), 
acquisitions rose slightly, especially from 
Egypt (second largest producer, after the 
European Union) and Peru (eighth biggest 
producer), whilst purchases by the leading 
buyer, Argentina (seventh in the world), de-
creased. As far as olive oil goes, the list of 
the IOC indicates the Country as the third 
biggest importer, coming after the Europe-
an Union, but considering the countries in-
dividually, Brazil also ranks as second.

brazil ranks second as olives importing 
country, which, for the most part, are 
produced in the Mediterranean basin

impoRt market  

Brazil ranks 
seVenth on 

list of BiGGest 
Consumers of 

oliVe produCts
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o aZeite no Mundo • Olive oil in the world
CONSUMO MUNDIAL DE AzEITE DE OLIvA 
(Em mil toneladas)
Ciclo 2016/17 2017/18 (prov) 2018/19 (prev.)
Total 2.726,0 3.008,5 2.950,5
União Europeia 1.402,0 1.583,5 1.529,0
Estados Unidos 315,0 315,0 315,0
Turquia 150,0 176,5 163,0
Marrocos 120,0 120,0 140,0
Siria 98,0 87,0 87,0
Argélia 67,0 78,5 78,0
Brasil 59,5 76,5 78,0

MAIORES IMPORTADORES DO PRODUTO
Estados Unidos 305,0 310,0,5 310,0
União Europeia 90,5 180,5 121,5
Brasil 59,5 76,5 78,0
Japão 54,5 55,5 55,0
Canadá 39,5 46,5 43,0
China 39,0 40,0 42,0
Austrália 29,0 30,0 30,0

Fonte: COI, novembro de 2018.

o Mundo das aZeitonas • The world of olives
CONSUMO MUNDIAL (EM MIL T)
Ciclos 2016/17 2017/18 (prov.) 2018/19 (prev.)
Total  2.724,0 2.737,0 2.667,0
UE 572,0 586,0 588,5
Egito 400,5 400,0 370,0
Turquia 332,0 390,0 360,0
Argélia 297,0 316,0 340,0
Estados Unidos 206,0 200,0 161,0
Siria 185,0 105,0 100,0
Brasil  114,0 110,0 110,0

MAIORES IMPORTADORES DE AzEITONAS (EM MIL T)
Estados Unidos 146,0 141,0 140,0
Brasil  114,0 110,0 110,0
União Europeia 99,0 103,5 98,5

Fonte: COI, novembro de 2018 

IMPORTAçãO BRASILEIRA (EM MIL T) 2017 2018
Total  113,8  114,3
Da Argentina  66,7 57,2
Do Egito  28,5 36,2
Do Peru  8,8 12,7 

Fonte: Agrostat/Mapa, 2019.
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ProFile

a oliviCultura teM Condições 
de se tornar um novo ouro para o Brasil. 
Para que isso se efetive, produtores, pes-
quisadores e empresários do ramo preci-
sam entender de fato o que é a oliveira, suas 
peculiaridades e suas exigências de manejo 
em realidade nacional, para que possa ex-
pressar todo o seu potencial em termos de 
qualidade e produtividade. 

Essa é a impressão da engenheira agrô-
noma ramute Jaloveckaite Pereira, litua-
na radicada há 18 anos no País, que ajudou 
a constituir a Fundação Oliveiras do Brasil, 

com sede em Aiuruoca (MG), em sociedade 
com o também engenheiro agrônomo Cel-
so Camilo Ribeiro. É através desta entidade 
que pretende contribuir com conhecimen-
to e estudos a fim de subsidiar produtores 
com informações técnicas para impulsionar 
o cultivo e os negócios.

O envolvimento de Ramute com a cultu-
ra no Brasil decorreu de uma série de acasos. 
Ela havia deixado sua terra natal para estudar 
em Londres, e lá conheceu o brasileiro Ricar-
do Pereira, com o qual se casou, vindo residir 
em São Paulo. Na capital paulista ingressou 

no curso de Agronomia da Faculdade Can-
tareira, que frequentou entre 2010 e 2013, e 
teve como professor um entusiasta e profun-
do conhecedor da olivicultura, que viria a se 
tornar mais tarde seu sócio na fundação. Foi 
por incentivo e estímulo de Ribeiro que bus-
cou se aperfeiçoar nessa área. 

Ainda durante os estudos, foi residir em 
Três Corações (MG), e atuou em pesquisa 
junto à Fundação Procafé. Foi inspirada no 
modelo de atuação dessa entidade que teve 
a ideia de criar estrutura semelhante para 
fomentar pesquisas e ensaios em torno do 

garimpando o 
noVo ouro
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manejo das oliveiras. Uma vez que possuía 
sítio de 20 hectares em Aiuruoca, foi lá que 
ela e Ribeiro optaram por instalar plantios 
experimentais. A partir deles, pretendem 
desenvolver práticas de manejo a fim de 
avaliar variedades e processos. Os conhe-
cimentos serão colocados à disposição de 
produtores, pesquisadores e técnicos, para 
facilitar tomadas de decisão. 

Ramute tem convicção de que a produti-
vidade média das oliveiras no País está muito 
aquém das reais possibilidades e do ideal para 
sustentação da atividade, e entende que isso 

ocorre basicamente por falhas de manejo. “O 
pessoal nem sempre está compreendendo o 
que a oliveira requer ou necessita, na realida-
de das diferentes regiões de cultivo, e com isso 

o resultado não está sendo satisfatório, por ve-
zes até em termos de qualidade do azeite”, diz. 

Segundo ela, a produtividade média no 
País é de sete quilos de azeitonas por planta, 
em oliveira de oito a 10 anos, quando deveria 
ser de 20 a 30 quilos. “Nosso objetivo, com as 
pesquisas na fundação, é fazer com que o re-
torno do investimento se dê no quarto ano da 
entrada em produção, que ocorre no terceiro 
ano após o plantio. Ou seja, com sete anos de 
implantação”, enfatiza. Assim, em sua avalia-
ção, a atividade torna-se viável e atrativa para 
o produtor e para os empresários.

Fundação oliveiras do brasil instala área 
experimental em aiuruoca (MG) para 

prospectar tecnologias adaptadas  
à realidade de cultivo no País

meta é Que 
atiVidade dê 

retorno a 
inVestidor no 

Quarto ano de 
produção
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olive FarMinG has it all to turn into a 
new gold for Brazil. For this to materialize, produc-
ers, researchers and entrepreneurs of the sector 
should really understand what an olive tree is, its 
peculiarities and management requirements in our 
national scenario, in order to express all its poten-
tial, in terms of quality and productivity. 

This is the impression expressed by agronomist 
Ramute Jaloveckaite Pereira, a Lithuanian lady who 
has come to Brazil 18 years ago, and helped with creat-
ing the Oliveiras do Brasil Foudation, now based in Ai-
uruoca (MG), in partnership with agronomic engineer 
Celso Camilo Ribeiro. It is through this entity that she 
intends to contribute with her knowledge and studies 
keeping farmers informed about techniques aimed at 
boosting olive cultivations and businesses. 

The involvement of Ramute with the crop in Bra-
zil derived from a series of random events. She had 
left her homeland to study in London, there she 
knew a Brazilian citizen, Ricardo Pereira, whom she 
married, and the couple settled in  São Paulo. In the 
capital city, she started her Agronomy College Course 
at the Cantareira College, which she attended from 
2010 to 2013, and had a professor who was an enthu-
siast and had a deep knowledge of olive crops, and 
he eventually became her partner in the foundation. 
Encouraged and stimulated by Ribeiro, she did her 
best to study everything about this area. 

During her years at college, she went to live in Três 
Corações (MG), and worked in the research depart-

ment at the Procafé Foundation. She got inspiration 
from the operating model of this entity and decided 
to create a similar structure to foster research works 
and trials focused on olive management practices. 
As she owned a 20-hectare stretch of land in Aiuru-
oca, it was there that she and Ribeiro opted for tri-
al plantings. Based on them, they intend to develop 
management practices in order to evaluate varieties 
and processes. All this knowledge will be available to 
farmers, researchers and technicians, in order to fa-
cilitate decision-taking needs. 

Ramute is convinced that average olive productiv-
ity in the Country is much below its real possibilities 
and its ideal rate for sustaining the activity, and has it 
that this occurs basically because of management fail-
ures. “People do not understand what an olive tree 
needs and requires, and this happens in the different 
cultivation regions, thus generating unsatisfactory re-
sults, even in terms of oil quality”, she comments. 

According to her, average productivity in the 
Country reaches 7 kilograms of olives per plant, in 
8 to 10 year-old olive trees, but it should be 20 kilo-
grams. “Our objective, based on the research works 
conducted at the foundation, is making sure that 
the return from the investment takes no longer than 
four years from the point the trees begin to yield 
fruit, which normally occurs three years after plant-
ing. That is to say, after seven years”, she emphasiz-
es. Thus, in her evaluation, the activity becomes via-
ble and attractive for the farmers and entrepreneurs.

oliveiras do brasil Foundation establishes 
an experimental station in aiuruoca (MG) to 
prospect for new technologies adapted to 

the cultivation reality of the Country

pRospecting
foR the

new gold

the tarGet of the inVestor Consists 
in GettinG profit marGins after 
the fourth year of produCtion
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no Plantio exPeriMental e na 
área de testes em Aiuruoca (MG), a Funda-
ção Oliveiras do Brasil conta com pomar de 
4 mil mudas de oliveiras, e a meta é chegar 
a 5 mil plantas. O cultivo iniciou-se em 1º de 
junho de 2016, e a primeira safra começa a 
ser colhida entre 2019 e 2020. Por enquan-
to, os plantios envolvem três variedades, as 
principais no País: arbequina, que compre-
ende 80% dos cultivos atuais no Brasil; ar-
bosana, com cerca de 8% do cutivo (ambas 
de origem espanhola); e koroneiki, de ori-
gem grega, com 12% de participação. 

Conforme a agrônoma Ramute Jalove-
ckaite Pereira, são todas indicadas para 
manejo intensivo ou super intensivo, e 
não para cultivo tradicional, tendo como 
característica a maior picância do azei-
te. Em torno de 90% dos plantios no País 
são conduzidos com manejo tradicional. 
A escolha por essas variedades, segun-
do Ramute, se dá justamente porque são 
boas para manejar, mas não exatamente 
em sabor do azeite.

Por isso, a fundação pretende introduzir 
em breve plantas para testes de outras va-

riedades, em seu entender mais promisso-
ras para a realidade nacional, como picual, 
frantoio e coratina. Estas, diz Ramute, ofe-
recem excelentes perspectivas em termos 
de qualidade de azeite no Brasil. Na Euro-
pa, nas regiões de cultivo, o clima seco em 
época de colheita resulta em azeite com for-
te picância também nessas variedades. No 
Brasil, a colheita coincide com período chu-
voso, e a picância é atenuada, de maneira 
que o azeite resulta muito equilibrado, sa-
boroso. Em seu entender, isso oferece con-
dições para que o Brasil, no futuro, possa vir 

Área de 
testes

Campo experimental da Fundação 
oliveiras do brasil sediará testes 
relacionados ao manejo a fim de 

identificar tecnologias de melhor retorno
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a se tornar autossuficiente em azeite da me-
lhor qualidade. Hoje, é um dos maiores im-
portadores no mundo. “Temos ótimas opor-
tunidades. É só saber aproveitar bem elas, e 
acertar no manejo para tornar a atividade 
sustentável”, comenta.

A fundação se dedicará a prospectar 
tecnologias no campo experimental, com 
aplicação de produtos em diferentes épo-
cas e quantidades, provocando estres-
ses a fim de verificar a reação das plan-
tas, verificando pegamento floral e tratos 
foliares, entre outros itens. Os especialis-

tas pretendem inclusive estudar a melhor 
época de colheita, estendendo a opera-
ção até o momento ideal em que cada va-
riedade poderá expressar o máximo em 

termos de sabor e de potencial produtivo.
A expectativa é de que a viabilidade fi-

nanceira seja obtida através dos ensaios 
de pesquisas. “Hoje, muitos na cadeia 
produtiva estão fora da compreensão 
real do que é a oliveira e do que ela ne-
cessita de fato em realidade de Brasil. Ela 
é muito exigente e em cada realidade se 
comporta de maneira bem diferente”, fri-
sa. “Precisamos de empenho coletivo, da 
união de forças, para obter essas informa-
ções. E a fundação deseja contribuir com 
o máximo nesse sentido”. 

plantio 
iniCiado em 2016 

Conta Com 
4 mil oliVeiras 

de três 
Variedades
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test
AReAs

at the trial Field and test 
areas in aiuruoCa (MG), the Bra-
zilian Olive Foundation has an orchard 
of 4 thousand olive trees, and the tar-
get is to reach a total of 5 thousand trees. 
The orchard started on June 1, 2016, and 
the first crop will be harvested between 
2019 and 2020. For the time being, these 
plantings involve three varieties, the 
main ones in the Country: Arbequina, 
which accounts for 80% of all olive cul-
tivations in Brazil; Arbosana, with about 
8% of the cultivation (both native to 
Spain); and Koroneiki, native to Greece, 

with a share of 12%. 
According to agronomist Ramute Jal-

oveckaite Pereira, all of them are indi-
cated for intensive or super intensive 
management, and not for traditional cul-
tivation, their major characteristic is the 
spicy flavor of the oil. Approximately 90% 
of the plantings in Brazil are traditional-
ly managed. The choice for these variet-
ies, comments Ramute, is explained by 
their ease of management, not exactly 
because of the flavor of the oil.

That is why, the foundation is doing 
its best to introduce other varieties in its 

tests, in its understanding more prom-
ising for the national reality, like Picual, 
Frantoio and Coratina. These ones, says 
Ramute, offer excellent perspectives in 
terms of oil quality in Brazil. In Europe, 
in the olive cultivation regions, the above 
mentioned varieties, due to the dry cli-
mate at harvesting result into oil with a 
spicy flavor. In Brazil, harvest coincides 
with the rainy season, and the spicy fla-
vor is mitigated, and, the result is high-
ly balanced and tasty oil. In her under-
standing, this provides Brazil with every 
condition, in the future, to become self-
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experimental station of brazilian olive 
Foundation will conduct tests related to 

management practices in order to identify 
more profitable technologies 

plantinG started 
in 2016, 

and now 
Comprises 4 
thousand 

oliVe trees of 
three Varieties

sufficient in high quality oil. Now, the 
Country is a leading importer of this 
oil. “We have excellent opportunities. 
It is just a matter of taking advantage of 
them, and manage the olive groves cor-
rectly in order to turn the activity sustain-
able”, she comments. 

The foundation is dedicated to pros-
pecting technologies in its experimental 
station, with the application of products 
at different times and quantities, induc-
ing stresses in order to verify the reaction 
of the plants, the flowering capacity, fo-
liar treatments, among other items. Sci-

entists are extending the operation to the 
ideal moment in which every variety will 
be able to express their maximum poten-

tial in terms of taste and productive po-
tential.

The expectation consists in achieving 
the financial viability through research 
trials. “Now, all the people involved with 
the supply chain lack the real meaning of 
what olive trees are and what they really 
need in the Brazilian reality. These trees 
are very demanding and their behavior 
changes in every different reality”, she in-
sists. “We need collective endeavor, joint 
efforts, to get this information. And the 
foundation intends to contribute relent-
lessly toward this end”.
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Confiança na Qualidade
“Um País só evolui e se desenvolve quando suas potencialidades são bem geridas pelo seu povo, com respeito à sua cultura e à sua 

gente”, disse Paulo Marchioretto, presidente do Ibraoliva, sobre a criação da Rota das Oliveiras. Considera que foi um voto de confiança 
na continuidade da produção de azeites de qualidade superior pelos olivicultores gaúchos e uma renovação de ânimo ao setor e seus in-
vestimentos. Luiz Eduardo Batalha, presidente do Conselho do Ibraoliva, reforçou que o segmento possui equipamentos de última ge-
ração e um produto diferenciado, mas, por não ter ainda grande escala, o custo fica mais elevado, o que ora se busca modificar, aumen-
tando a produção, e nisso a rota criada pode auxiliar, ao fazer o cliente comprovar in loco a diferença.

ação oficial instituída em 2019 visa 
incentivar o turismo rural associado  
à olivicultura no rio Grande do sul  

e ajudar a desenvolver o setor no estado

A Rota das 
oliVeiras
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a Cadeia Produtiva do aGrone-
GóCio da olivicultura ganhou mais um estí-
mulo no Rio Grande do Sul, que lidera o seg-
mento no Brasil, com a aprovação e a sanção, 
em agosto de 2019, de lei que institui a Rota 
das Oliveiras no Estado. A iniciativa, do de-
putado Ernani Polo, aprovada pela Assem-
bleia Legislativa em 13 de agosto, de forma 
unânime, foi sancionada pelo governador 
Eduardo Leite em 29 do mesmo mês, duran-
te a Expointer, em Esteio (RS). O seu propó-
sito é incentivar o turismo rural associado à 
olivicultura e, ao mesmo tempo, o desenvol-
vimento do setor, que cresce no Estado.

A rota é integrada por 24 municípios gaú-
chos que têm expressão no cultivo de olivais 
e na produção de azeites e conservas de 
azeitonas: Bagé, Barra do Ribeiro, Cacho-
eira do Sul, Caçapava do Sul, Camaquã, 
Candiota, Canguçu, Dom Feliciano, Dom 
Pedrito, Encruzilhada do Sul, Formiguei-
ro, Hulha Negra, Pantano Grande, Pinheiro 

Machado, Piratini, Restinga Seca, Rosário 
do Sul, Santa Margarida do Sul, Santana do 
Livramento, São Gabriel, São João do Polé-
sine, São Sepé, Sentinela do Sul e vila Nova 
do Sul. A maior parte integra as regiões Sul, 
Fronteira Oeste e Campanha.

Ex-secretário da Agricultura, o deputa-
do Ernani Polo lembrou, já na aprovação do 
seu projeto, que “tudo começou em 2003, 
com o então secretário Odacir Klein, quan-
do se iniciou o plantio experimental em Ca-
çapava do Sul. Depois, o secretário João 
Carlos Machado criou grupo de trabalho 
para tratar do assunto, e em seguida o titu-

lar Luís Fernando Mainardi instituiu a Câma-
ra Setorial da Olivicultura”. Na sua gestão, 
em 2015, mencionou a criação do Pró-Oliva, 
programa de incentivo ao setor, e do Institu-
to Brasileiro da Olivicultura (Ibraoliva), que 
trabalha no fomento da cadeia, enquanto 
os demais deram continuidade ao processo.

O novo passo, segundo Polo, “é muito 
importante para que possamos estimular 
o turismo associado aos pomares de olivei-
ras, o que já se consolidou em muitas regi-
ões do mundo”. O governador Eduardo Lei-
te, por sua vez, enfatizou na sanção que 
“temos de saber aproveitar ao máximo essa 
cultura que se desenvolve”, e que “a rota re-
conhece a identidade dos municípios como 
produtores, fomenta o turismo e estimula a 
economia”. Para Covatti Filho, atual secretá-
rio da Agricultura, a legislação exemplifica a 
importância de Executivo e Legislativo an-
darem juntos pelo desenvolvimento do Es-
tado, em especial no agronegócio.

GoVernador 
eduardo leite 

sanCionou lei do 
deputado polo 

na expointer
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official action instituted in 2019 is aimed 
at stimulating rural tourism associated 
with olive farming in rio Grande do sul, 
thus encouraging the sector in the state

RoUte of the 
olive trees
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the suPPlY Chain oF the ol-
ive agribusiness takes advantage of one 
more stimulus in Rio Grande do Sul, leader 
of the segment in Brazil, with the ratification 
and approval of the Law that instituted the 
Olive Route in the State, in August 2019. The 
initiative, proposed by Legislative Assembly 
member deputy Ernani Polo, unanimous-
ly approved on 13th August, was ratified 
by governor Eduardo Leite, on 29th August, 
during the Expointer, in Esteio (RS). Its pur-
pose consists in encouraging rural tourism 

associated with olive farming and, at the 
same time, the development of the sector, 
now on the rise in the State.

The route crosses 24 municipalities in 
Rio Grande do Sul, all of them relevant ol-
ive growers, equally producers of olive oil 
and olive pickles: Bagé, Barra do Ribeiro, Ca-
choeira do Sul, Caçapava do Sul, Camaquã, 
Candiota, Canguçu, Dom Feliciano, Dom Pe-
drito, Encruzilhada do Sul, Formigueiro, Hul-
ha Negra, Pantano Grande, Pinheiro Macha-
do, Piratini, Restinga Seca, Rosário do Sul, 

Santa Margarida do Sul, Santana do Livra-
mento, São Gabriel, São João do Polésine, 
São Sepé, Sentinela do Sul and vila Nova do 
Sul. Most of them are located in the South-
ern Region, West Borders and Prairielands.

The former secretary of Agriculture, dep-
uty Ernani Polo recalled that, at the time 
his project was approved, that “it all start-
ed in 2003, with then secretary Odacir 
Klein, when experimental olive tree plant-
ings started in Caçapava do Sul. After this, 
secretary João Carlos Machado created a 

48



working group to deal with the matter, and 
then secretary Luís Fernando Mainardi cre-
ated the Olive Growing Sectoral Chamber”. 
During his term in office, in 2015, he men-
tioned the creation of the Pró-Oliva, pro-
gram that stimulates the sector,  and the 
Brazilian Olive Growing Institute (Ibraoli-
va), whose function consists in fostering 
the activities of the supply chain, while the 
others carried on with the process.

This new step forward, according to 
Polo, “is very important for us to stimu-

late rural tourism associated with olive or-
chards, a fact that has already consolidat-
ed in different regions across the globe”. 

Governor Eduardo Leite, in turn, stressed 
his ratification, saying that “We’ve got to 
take maximum advantage of this crop that 
is now on the rise”, and that “the route ac-
knowledges the identity of the municipali-
ties as producers, encourages tourism and 
drives the economy”. Covatti Filho, secre-
tary of agriculture, has it that legislation ex-
emplifies the importance  of the Executive 
and Legislative powers to walk side by side 
for the development of the State, especial-
ly as far as agribusiness goes.

GoVernor 
eduardo leite 

ratified law 
proposed By 
deputy polo, 
at expointer

ConfidenCe in Quality
“A Country only evolves and develops if its potentialities are well admin-

istrated by its people, with regard to culture and people”, says, in turn, 
Paulo Marchioretto, president of Ibraoliva, on the creation of the Olive 
Route. He takes it that it was a vote of confidence in the continuity of the 
production of quality olive oils by the olive farmers in Rio Grande do Sul 
and a renewal of mind of the sector and its investments. Luiz Eduardo Bat-
alha, president of the Ibraoliva Council, insisted that the segment possess-
es state-of-the-art equipment and a distinguished product,  but, because 
it still lacks large scale production, costs are higher, a subject now under 
scrutiny, increasing production, and the newly created route will be a good 
help, giving the clients a chance to check the difference on the spot. 
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Cada tiPo de oliveira plantada 
no Rio Grande do Sul apresenta diferen-
ças marcantes quanto à suscetibilidade a 
doenças e pragas e à gravidade dos sinto-
mas. A observação é do assistente técnico 
Edison Dornelles, do escritório da Emater/
RS-Ascar no município de Bagé. As cultiva-
res mais presentes nos olivais gaúchos são 
arbequina, koroneiki e arbosana. 

Conforme ele, as doenças com maior 
expressão na cultura são cercosporiose 
(Pseudocercospora cladosporioides) e a 

antracnose (Colletotrichum spp). Eventu-
almente, ocorre olho de pavão (Fusicla-
dium oleageneum). Considerando os in-
setos, há muitos registros de formigas 
cortadeiras, cochonilhas (fumagina) e la-
garta dos ponteiros/brotos da oliveira.

“Os olivicultores devem seguir o con-
junto de orientações disponíveis para o 
manejo da cultura”, aponta Dornelles. 
Apesar da possível interferência negati-
va do clima, ele avalia que os resultados 
serão crescentes e promissores se o pro-

dutor aplicar as orientações disponíveis 
e consolidadas. Entre as indicações, cita 
nutrição equilibrada das plantas (atenção 
ao excesso de nitrogênio e a falta de po-
tássio e boro), presença de diferentes cul-
tivares (30%) e manejo das pragas sem-
pre que necessário.

No entanto, o técnico destaca que as 
pragas que mais atacam os olivais do Rio 
Grande do Sul são as formigas cortadei-
ras e a lagarta dos ponteiros. Já as doen-
ças mais relevantes são a antracnose e a 

para proteger 
os oliVais
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cercosporiose (emplumado). Ambiente fa-
vorável e cultivares suscetíveis facilitam o 
surgimento desses males nos pomares. 

Por se tratar de um cultivo recente no 
Estado, o técnico da Emater reconhece 
que ainda não é possível conhecer o com-
portamento das diferentes cultivares nas 
condições de clima e de solo gaúcho, além 
de outras peculiaridades. Por exemplo, 
apontar quais são as demandas em mane-
jo para as oliveiras se manterem produti-
vas ao longo dos anos. 

Por esse motivo, o produtor deve ter 
acompanhamento técnico não só visan-
do o controle de pragas, mas também os 
demais manejos de que o olival necessita.  

“Registro de análises realizadas e elabora-
ção do histórico do olival são ferramentas 
importantes na tomada de decisão”, sa-
lienta Dornelles. 

Além disso, o setor atua com poucas 
opções de produtos para o controle de 
pragas, que, por sua vez, até não são de di-
fícil controle. Trabalhos científicos estão 
em andamento e vão aperfeiçoar as orien-
tações técnicas do manejo. Produtores, 
técnicos e interessados devem participar 
constantemente de eventos e encontros. 

de olho nas mudas 
O produtor interessado em implantar um olival necessita conhecer o viveiro de onde 

pretende adquirir as mudas. Deve observar os protocolos e se estes estão de acordo com 
o desenvolvimento e a sanidade das mudas. “A qualidade do material genético é impres-
cindível para o sucesso do empreendimento”, enfatiza Edison Dornelles, da Emater/RS.

olivicultura do rio Grande do sul 
será crescente e promissora se o 

produtor seguir as orientações técnicas 
disponíveis e consolidadas

hoJe, as praGas 
Que mais ataCam 

os oliVais são  
as formiGas 

e as laGartas 
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olive farming in rio Grande do sul will 
evolve and continue promising if farmers 

comply with the available and consolidated 
technical recommendations

pRotection of 
olive groves
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everY varietY oF olive tree 
Grown in Rio Grande do Sul is character-
ized by remarkable differences as to suscep-
tibility to diseases and pests, without over-
looking the seriousness of the symptoms. 
This observation was made by assistant 
technician Edison Dornelles, from the Ema-
ter/RS-Ascar Office, in the municipality of 
Bagé. The most common cultivars in the or-
chards in Rio Grande do Sul are: arbequina, 
koroneiki and arbosana.

According to him, the diseases that cause 

the biggest damages to the crop  are cerco-
sporiosis (Pseudocercospora cladosporioi-
des) and anthracnosis (Colletotrichum spp). 
Occasionally, the peacock-eye disease (Fu-
sicladium oleageneum) occurs. Considering 
the insects, there are records of ants, mealy-
bugs (fumagina) and sprout caterpillars. 

“The olive farmers should follow the 
recommendations available for manag-
ing the crop “, says Dornelles. Despite pos-
sible interference of the climate, Dornelles 
understands that the results will be rising 

and promising if the farmers comply with 
the available and recommended directives. 
Among the recommendations, he cites bal-
anced nutrition of the plants (heed must be 
paid to excessive nitrogen and lack of potas-
sium and boron), presence of different cul-
tivars (30%) and the always needed pest 
management practices. 

Nevertheless, the technician stresses that 
the biggest pest outbreaks in  Rio Grande do 
Sul consist of ants and mealybugs. The most 
relevant diseases are anthracnosis and cer-
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cosporiosis (leaf spot). Favorable environ-
ment and susceptible cultivars facilitate the 
outbreaks of the orchard pests. 

As olives have recently been intro-
duced in the State, the Emater technician 
acknowledges that it is still not possible to 
determine the behavior of the different cul-
tivars in the climate and soil conditions in 
Rio Grande do Sul, besides an array of oth-
er peculiarities. For example, choosing the 
right management demands for the olive 
trees to keep productive over the years. 

For this reason, farmers need technical 
assistance not only focused on pest control, 
but also on management practices required 
by the trees. “Record of analyses carried out 

and the historical background of the olive 
trees are important tools when it comes to 
decision taking”, comments Dornelles.

Furthermore, the sector is still acting 
with few options of the products for keep-
ing pests under control, which, in turn, are 
not easy to control. Scientific works are un-
derway and will improve the technical rec-
ommendations with regard to manage-
ment practices. Farmers, technicians and 
interested parties should always attend 
events and meetings.

now, the most 
serious pest 
outBreaks 

Consist of ants 
and worms

with an eye on the seedlinGs
Farmers interested in establishing an olive grove should know the nursery where 

the seedlings come from. They should comply with the protocols and check if they 
are in accordance with the seedling development and phytosanitary conditions. “The 
quality of the genetic material is indispensable for the success of the enterprise”, 
stresses Edison Dornelles, from Emater/RS.
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rio Grande do sul vai sediar o terceiro Concurso sul-americano de azeites 
de oliva extravirgem (sudoliva), de 25 a 29 de novembro de 2019

a terCeira edição do ConCurso sul-aMeriCano de Azei-
tes de Oliva Extravirgem (Sudoliva) será realizada, pela primeira vez, 
no Brasil. O evento vai ocorrer de 25 a 29 de novembro de 2019, nos 
municípios gaúchos de Porto Alegre e Bagé. Além de premiar o me-
lhor azeite de oliva da América Latina, a iniciativa ainda representa 
os produtores de cinco países do hemisfério sul – Brasil, Uruguai, Ar-
gentina, Chile e Peru. As duas edições anteriores foram promovidas 
no Peru e no Chile. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) é o patrocinador do concurso. A realização é da Uni-
versidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, em conjun-
to com as universidades da cidade e o apoio da Prefeitura de Bagé.

O Sudoliva inicia-se na segunda-feira, dia 25, na Universidade Fe-
deral de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Na terça-feira, dia 26, 
continua no município de Bagé, com a abertura oficial e a palestra 
sobre o acordo comercial Mercosul/União Europeia e os efeitos so-

bre o comércio do azeite na América do Sul. Na quarta-feira, dia 27, 
começam o concurso, na Universidade Federal do Pampa (Unipam-
pa), e o Workshop Brasileiro de Olivicultura, no Complexo Cultural 
Dom Diogo de Souza. Na sexta-feira, dia 29, será realizado o seminá-
rio internacional sobre a instabilidade produtiva da cultura, com o 
geneticista de oliveira e doutor Antônio Cordeiro.

árvores Centenárias Um número considerável de produ-
tores atua na olivicultura no município de Bagé e na região. Inclu-
sive, lá existem algumas oliveiras centenárias em propriedades ru-
rais em Candiota, Aceguá e Hulha Negra, e em praças públicas e 
em ruas de Bagé. Há registro de oliveiras de 1905, plantadas na 
gestão de Carlos Mangabeira. “Esse é um dos motivos para o mu-
nicípio ter sido escolhido para sediar o evento internacional”, de-
clara o auditor técnico do Mapa, Ricardo Furtado.

Grande parte da proGramação do 
ConCurso oCorre no muniCípio de BaGé

o melhor
azeite latino

events
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palestra em iJuí (rs)
A Associação Rio-Grandense de Olivicultores (Argos) realiza ci-

clo de palestras sobre produção, azeite de oliva e análise sensorial 
no dia 13 de novembro de 2019, a partir das 18 horas, no salão de 
Atos Argemiro Jacob Brum, da Universidade Regional do Noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), de Ijuí (RS).

As palestras “Mercado mundial e brasileiro de azeites e azeito-
nas de mesa” e “Azeite de oliva: qualidade e classificações” e o pai-
nel “Análise sensorial” serão proferidos pelo presidente da Argos, 
Guajará Oliveira. O agrônomo Diego Cabello Pozzo vai falar sobre 
variedades de oliveiras e suas exigências, novas variedades e mul-
tiplicação de plantas. A abordagem sobre azeite de oliva e saúde 
humana será feita pela médica Olvania Basso Oliveira. 

Além de especialistas nos respectivos assuntos pelo instituto 
de Andaluzia, os três também cursam doutorado na Espanha. 
Pozzo estuda na Universidade de Córdoba. Já Guajará e Olva-
nia são alunos da Universidade de Jaén. Pelo e-mail argos.oliva@
gmail.com, é possível obter mais informações.

leCture in iJuí (rs)
The Rio Grande do Sul Association of Olive farmers (Argos) hol-

ds a cycle of lectures on olive production, olive oil and sensorial 
analysis, on 13th November 2019, at 6 o’clock in the afternoon, at 
the Atos Argemiro Jacob Brum auditorium, of the Regional Nor-
thwest University of Rio Grande do Sul (Unijuí), in Ijuí (RS).

The lectures “Global and Brazilian market of oils and table 
olives” and “Olive oil: quality and classifications” and the panel 
“Sensorial Analysis” will be given by Argos president Guajará Oli-
veira. Agronomist Diego Cabello Pozzo will address olive varie-
ties and their requirements, new varieties and plant propaga-
tion. Comments on olive oil and human health will be made by 
Dr. Olvania Basso Oliveira.

Besides the specialists on the respective subjects by the An-
daluzia institute, the three of them are also studying in Spain for 
their doctoral degrees. Pozzo studies at the University of Córdo-
ba. Guajará and Olvania study at the University of Jaén. More in-
formation, at e-mailargos.oliva@gmail.com.

the best latin oil
the third edition oF the south-aMeriCan Extra virgin 

Olive Oil Contest (Sudoliva) will be held in Brazil for the first time. 
The event has been scheduled for November 25 through 29, in the 
Rio Grande do Sul municipalities of Porto Alegre and Bagé. Besides 
awarding a prize to the best olive oil in Latin America, the initia-
tive also represents the producers of five countries of the Southern 
Hemisphere – Brazil, Uruguay, Argentina, Chile and Peru. The two 
previous editions were held in Peru and Chile. The Ministry of Agri-
culture, Livestock and Food Supply (Mapa) sponsors the contest. It 
is organized by the Healthcare Sciences Federal University in Porto 
Alegre, jointly with the universities of the city, with support from the 
Municipal Administration of Bagé.

Sudoliva starts on Monday, 25, at the Healthcare Sciences Feder-
al University in Porto Alegre. On Tuesday, 26, it continues in the munic-
ipality of Bagé, with the official inaugural ceremony and a lecture on the 

Mercosur/European Union Trade Agreement and its effects on the sales 
of olive oil in South America. On Wednesday, 27, the contest starts, at the 
Pampa Federal University (Unipampa), and the Brazilian Workshop on 
Olive Farming, at the Dom Diogo de Souza Cultural Complex. On Friday, 
29, it is time for the international seminar on the productive instability of 
the crop, with olive tree geneticist and Dr. Antônio Cordeiro.

CenturY old tree A considerable number of producers deal 
with olive farming in the municipality of Bagé and region. There are 
even some century old olive trees in rural properties across the region 
of Candiota, Aceguá and Hulha Negra, and in public plazas and streets 
in Bagé. There are records of olive trees as far back as 1905, planted 
when Carlos Mangabeira was the mayor of the city. This is one of the 
reasons why the municipality was chosen as the venue for the interna-
tional event”, says Mapa’s technical auditor Ricardo Furtado.

a huGe part of the Contest’s proGram 
takes plaCe in the muniCipality of BaGé

rio Grande do sul will host the third south-american extra virgin 
olive oil Contest (sudoliva), november 25 through 29, 2019
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