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ARTIGO ESPECIAL

SPECIAL ARTICLE

Eudes Romano Marchetti
Presidente do Instituto Brasileiro
de Olivicultura (Ibraoliva)

O
Divulgação/ABRAOLIVA

O Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) nasceu através de uma crescente necessidade de organização entre os
produtores de azeitonas e azeites do Brasil. Surgiu da busca de tecnologias avançadas e de inovação em manejos, fertilização
e novos materiais genéticos, de modo a beneficiar toda a cadeia olivícola brasileira.
A finalidade primordial do Ibraoliva é a
de promover e ordenar institucionalmente o desenvolvimento, o fortalecimento e
a competitividade do setor olivícola. Embora a olivicultura seja uma cultura milenar em muitos países, podemos afirmar
que aqui ainda estamos em fase de muito aprendizado. A produção com foco comercial alicerçada pelo comprometimento dos produtores é muito recente, nada
mais do que 10 anos de dedicação, mas
já é suficiente para ter despertado grande curiosidade de investidores, não só do
Brasil como de outros países.
Os resultados, considerados precoces,
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desta nova atividade do agronegócio, tanto no aspecto de crescimento dos olivais
quanto na oferta de azeitonas, somados ao
recente reconhecimento mundial da grande
qualidade dos azeites aqui produzidos, elevaram o volume de área plantada de pouco
mais de 1.500 hectares em 2014 para cerca de 7.000 hectares no final de 2017, podendo chegar tranquilamente a 25.000
hectares até 2025, sendo o cenário muito
promissor. Para que isso aconteça, é muito importante a união dos produtores e o
apoio dos governos, principalmente do federal, no sentido de dar proteção aos nossos produtos, incentivando o plantio de
novas áreas e não permitindo o livre comércio de azeites e azeitonas da União Europeia
com o Mercosul, o que poderia decretar o
fim da olivicultura no Brasil, além de muitas
outras culturas de valor agregado, como o
caso de nossos vinhos e espumantes.
Outro fator importante e determinante
para investir na olivicultura brasileira é o fato
de sermos grandes consumidores de azeites
e azeitonas, e também pela qualidade comprovada dos azeites aqui produzidos, não
perdendo neste quesito quando compara-

dos com os melhores azeites do mundo. Evidência disso são as mais de 50 premiações
internacionais recebidas pelos nossos azeites apenas nos últimos três anos, mostrando que estamos no caminho certo, reforçando nossa busca incessante pela máxima
qualidade. O comprometimento e a colaboração de todos já nos mostram por onde seguir, sendo fortalecidos com boas parcerias,
dentre elas de Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), secretarias estaduais da Agricultura,
Stihl, empresas de extensão rural, associações e universidades, com propostas inovadoras e descobrindo que é possível sempre
avançar. Queremos uma vida longa, sólida,
sustentável e rentável, e que, principalmente, satisfaça o paladar do brasileiro.
É nesse sentido que o Ibraoliva busca
aproximar todos os produtores de oliveiras,
para que se associem e fortaleçam o instituto. Não queremos concorrência do campo até os lagares. Queremos, sim, a união, o
compartilhamento de resultados e a busca
conjunta de melhorias, da promoção e da
proteção dos nossos produtos.

Divulgação/ABRAOLIVA

Crescendo juntos

Growing together

Eudes Romano Marchetti
President of the Brazilian Olive Farming
Institute (Ibraoliva)

T

The Brazilian Olive Farming Institute
(Ibraoliva) was created out of a rising need
for the producers of table olives and oils to
get organized in Brazil. It was driven by the
search for advanced technologies, management innovations, fertilization and new genetic materials, thus benefiting the entire
Brazilian olive farming supply chain.
The primary purpose of the Ibraoliva consists in promoting and institutionally organizing the development, strength and competitiveness of the olive sector. Although olive
farming goes back to thousands of years,
we have to admit that here we still are in the
learning stage. Commercial production relying on the pillars of farmers’ commitment
has only recently started, no more than 10
years of dedication, but enough to arouse
great curiosity among investors, not only in
Brazil, but equally in other countries.
The results of this new agribusiness activity, still viewed as early, both in the grow-

ing stage of the olive fields and in the supply
of table olives, along with the recent global acknowledgement of the excellent quality of the olives produced in Brazil, increased
the area devoted to olive trees from 1,500
hectares in 2014 to approximately 7,000
hectares in late 2017, with great chances
to reach 25,000 hectares by 2025, provided
the scenario continues promising. For this
to happen, the union of the farmers and
support from the government, particularly
from the federal government, are relevant
factors, in the sense that they protect our
products, encourage bigger planted areas
and curb the free trade of table olives and
oil from the European Union to the Mercosur countries, a fact that could put an end
to olive farming in Brazil, not to mention
lots of other crops with added value, like
wines and sparkling wines.
Another relevant and determining factor for investments in olive farming in Brazil
is the fact that we are big consumers of table
olives and oils, besides the good quality of
the oils produced here, on equal terms with
the best olive oils produced in the world.

Upwards of 50 international awards granted to our olive oils over the past three years
attest to their quality, suggesting we are on
the right track, strengthening our constant
search for premium quality. The commitment and collaboration of all paves the way
for us to follow, always relying on good partnerships, among them the following: Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa), Brazilian Agricultural Research
Corporation (Embrapa), state secretariats
of agriculture, Stihl, rural extension corporations, associations and universities, all of
them with innovative proposals, with the
firm belief that it is always possible to make
strides. We want a long life, solid, sustainable and profitable, which, above all, brings
satisfaction to the Brazilian palate.
It is within this context that the Ibraoliva seeks to bring together all the olive producers, and wants them to become members of the Institute to strengthen it. We do
not want any competition from field to the
olive presses: we want union, result sharing,
and jointly pursue improvements, promotion and protection of our products
7
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as oliveiras começam a se impor na
paisagem e na economia de vÁRIAS REGIões,
com destaque para rio grande do sul e
minas gerais, QUE ATRAem INVESTIDORES
E CONQUISTAm O PALADAR DO CONSUMIDOR

l

Inor Ag. Assmann

Azeitando

C

Com as raízes fixadas na
história em muitas regiões do planeta, as oliveiras fazem parte da paisagem e
se impuseram no imaginário da humanidade desde os primórdios. Não por acaso, essa árvore está presente inclusive nos relatos
bíblicos, nos quais é realçada pela sua solidez, pela longevidade, pela
permanência e pela durabilidade de sua madeira, e igualmente pelo valor
nutritivo e saudável do azeite obtido de seu fruto. Esse mesmo óleo, além de
seu uso culinário, ainda era fonte de luz, isto é, de esclarecimento, de saber.
E com essas mesmas qualidades, com esses mesmos atributos, quase intactos ao longo de
milênios, as oliveiras chegaram à realidade brasileira, conquistando admiradores. Hoje, os olivais
se impuseram na paisagem de diversas regiões, com destaque para Rio Grande do Sul e Minas Gerais, onde já aquecem a economia. A qualidade do azeite de oliva obtido a partir das primeiras plantações tem dado ênfase crescente à atividade, que atrai investidores do País e inclusive do exterior.
Pela projeção que já alcançou na geração de empregos e de renda, e pela importância econômica do azeite, do qual o Brasil é um dos principais consumidores mundiais, a olivicultura tem merecido atenção de tomadores de decisão e lideranças do agronegócio. Nesse sentido, a difusão de conteúdo específico sobre esse setor motiva a Editora Gazeta a lançar o Anuário Brasileiro das Oliveiras,
agregando novo título a seu portifólio de publicações direcionadas ao público do agribusiness. Com
textos em português e inglês, o anuário tem como meta compartilhar conteúdo especializado sobre
as realidades de produção e de mercados, bem como acerca de pesquisa e tecnologias dessa área.
A cada ano novos empreendimentos surgem e investimentos são anunciados a fim de implantar olivais
ou expandir os existentes. Uma ampla cadeia produtiva e industrial de apoio, que envolve fornecedores
de insumos e de equipamentos, bem como os segmentos associados do turismo, da gastronomia e da
indústria de cosméticos, dentre outros, beneficia-se desse cenário positivo e altamente promissor.
Nesta edição, buscamos dimensionar a trajetória histórica das oliveiras nos diversos estados, no País e no mundo, e ainda contextualizar o estágio de estruturação do setor no Brasil, com a organização atualmente existente. O panorama completo de produção e
de mercados, com a opinião de lideranças e a avaliação dos analistas, permite vislumbrar um horizonte de bons negócios em todas as áreas.
Desejamos uma inspiradora
leitura para todos!

A QUALIDADE DO AZEITE DE OLIVA E DAS AZEITONAS coloca o Brasil no mapa

da olivicultura mundial, atraindo investidores e especialistas convencidos pelos diferenciais dos
produtos obtidos das plantações espalhadas em diversas regiões, e que geram empregos e renda
8
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Living the

oily life

Olive trees can now be found in landscapes and as an integral
part of several regional economies, where the highlight is
Rio Grande do Sul and in minas gerais, a State that is attracting
investors and conquering consumer palates
l THE QUALITY OF THE OLIVE OIL AND TABLE OLIVES places Brazil on the global olive

business map, attracting investors and specialists convinced by the distinguishing traits of the
products obtained from the olive fields spread across several regions, generating income and jobs.
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Deep-rooted in history, olive trees are
now an integral part of the landscapes in
the regions that conquered humanity’s
imaginary concepts for centuries. Not by
chance, this tree is present even in biblical
narratives, in which it is highlighted for its
endurance, and durability, for the cohesion
and durability of its wood, and equally for
the nutritive and health value of the oil extracted from its fruit. This oil, beside its culinary use, also used to be a source of light,
that is to say, clarification and knowledge.
With these qualities and these attributes, almost intact over the thousands of
years, the olive trees reached the Brazilian
reality. Now, olive fields predominate in the
landscapes of different regions, where Rio
Grande do Sul occupies a prominent position, and drive the economy. The quality of
the olive oil extracted from the first plantations has constantly driven this activity,
which attracts investors from the Country
and from abroad.
For the projection it has already
achieved in the generation of jobs and income, and for the economic importance

of the first oil, of which Brazil is one of
the leading global consumers, olive farming has captured the attention of opinion makers and agribusiness leaderships. Within
this context, the need to give
publicity to the specific content of this sector encourages Editora Gazeta to launch the
Brazilian Olive Yearbook, adding one more title to its portfolio of publications geared towards
the agribusiness public. With articles in
Portuguese and English, the target of the
yearbook is to share the specialized content on the production and market realities, without overlooking research works
and technology in this area.
Year after year, there are new enterprises and investments announced with
the aim to establish new olive fields or
expand the existing ones. A vast supply
and industrial chain lends support, it involves equipment and input suppliers, as
well as segments associated with tourism, gastronomy, cosmetics, and others,

they all benefit from this positive and
promising scenario.
In this edition, we tried to dimension
the historical background of the olive trees
in the different states, in the Country and
the world, and equally contextualizing the
present structuring stage of the sector in
Brazil. The complete production and market panorama, featuring the opinion of
leaderships and the evaluation by specialists, allows us to spot a horizon of good
businesses in all areas.
A happy and inspiring
reading to all of you!

Inor Ag. Assmann

HIST Ó RI A
H i s t o r y

OLIVEIRAS

O

O l i v e

Ah, se a oliveira

trou, rumo ao Egito e à Grécia, atingindo em
seguida outros países do Mediterrâneo, cabendo aos romanos uma segunda grande
fase de expansão do cultivo da planta.
Já na Espanha e em Portugal, embora haja relatos de tentativas de cultivo por
volta de 1050 a.C., foram os árabes que
iniciaram o cultivo, após a terceira Guerra Púnica, com influência tanto nas variedades a serem produzidas quanto no próprio vocabulário que trata da olivicultura
na Península Ibérica. A partir da expansão
ultramarina, com portugueses e espanhóis
duelando por novos territórios, as oliveiras
chegaram às Américas e nelas fincaram raízes, principalmente no México, no Chile,
na Argentina e na região que constitui a
Califórnia, nos Estados Unidos, alcançando posteriormente locais até então inimagináveis, como Austrália, Japão e China.
Se além de suas centenas de virtudes a
oliveira ainda falasse, certamente poderia
narrar de forma testemunhal como os humanos vêm se organizando no mundo há
mais de 6 mil anos.

Na Península
Ibérica, o cultivo
definitivo da
oliveira chegou
com árabes

Inor Ag. Assmann

O número de versões que determinam a
origem das oliveiras é proporcional ao fascínio que esta árvore desperta no mundo
todo. De acordo com o próprio International Olive Council (IOC), não há como precisar de forma exata onde a primeira árvore
das azeitonas veio ao mundo. Sabe-se, porém, que tanto os frutos quanto os produtos
deles derivados tiveram íntima relação com
a expansão das civilizações mediterrâneas,
que determinaram os rumos da humanidade durante eras e forjaram boa parte da cultura ocidental. E a descoberta de materiais
fossilizados na Itália, na Espanha e no Norte
da África faz crer que a oliveira já ornamentava a face do planeta poe volta do 12º milênio antes de Cristo (a.C.).
A Ásia Menor é a área considerada como
berço da oliveira, cultivada há mais de 6 mil
anos. Neste sentido, a faixa de terra que se
estende do Sul do Cáucaso ao planalto iraniano e às costas mediterrâneas da Síria
e da Palestina é apontada como o lar oficial da planta. E foi justamente a partir destes dois últimos locais que o cultivo se alas-

T r e e s

falasse...

Tendo surgido na Ásia Menor, foi na costa da
Síria e da Palestina que a oliveira sentiu-se à vontade
para se fortalecer e se espalhar pelo mundo
14
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If only olive trees could talk
Inor Ag. Assmann

With its origin in Asia Minor, it was on the coast
of Syria and Palestine that the olive tree found its ideal
place to grow and spread across the world

T

The number of versions that try to explain the origin of the olive trees is proportional to
the fascination the tree triggers around the world. According to the International Olive Council (IOC), there is no way to define where the first olive tree was grown in the world. However,
there is no doubt about the fact that the products and byproducts of this tree are intimately
related to the expansion of the Mediterranean civilizations, which paved the way for humanity during ages and forged a great deal of the western culture. The discovery of fossil materials
in Italy, Spain and North Africa make us to believe that olive trees were already on the planet
in the 12th millennium before Christ (B.C).
Asia Minor is regarded as the cradle of the olive tree, cultivated for over 6 thousand years.
Within this context, the strip of land that extends from South Caucasus to the Iranian Plateau
is seen as the official home of the tree. It was from these two places that its cultivation spread
to Egypt and Greece, and from these countries to other Mediterranean nations, whilst the
Romans are credited with the expansion of its cultivation.
On the other hand, in Spain and Portugal, although there are reports of tentative cultivations at around 1050 B.C., the Arabs started its cultivation, after the third Punic War, exerting
great influence upon the varieties that were produced and upon the vocabulary specific to
olive farming in the Iberian Peninsula. And when expansions across the Atlantic started, with
the Portuguese and Spanish fighting for the new territories, olive trees arrive in America to
stay, especially in Mexico, Chile, Argentina and in the region that is now known as California,
in the United States, and later making it to unimaginable places like Australia, Japan and China. If in addition to its countless virtues the olive tree spoke, it would certainly be able to narrate how humans have been organizing themselves in the world for over 6 thousand years.

In the Iberian Peninsula, definite olive
cultivation started with the Arab invasions
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Com séculos de

história

S

Desde o Brasil Colônia a olivicultura mostrava
potencial para seu desenvolvimento no País,
mas os obstáculos até sua implantação foram enormes

Se a olivicultura demonstra ser um
empreendimento que atrai atenções e se
expande atualmente no território nacional, sua história no Brasil é feita de muitos
obstáculos ao longo de três séculos. Desde os tempos coloniais, a cultura fixava raízes nas terras da jovem colônia portuguesa. Nunca chegou a prosperar. A proibição
da produção brasileira em escala foi obra,
segundo historiadores, de Sebastião José
de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal,
figura influente no Reino de Portugal, que
também era produtor e comerciante de
azeite em Oeiras, na Pátria-mãe.
Os portugueses detinham a reserva
de mercado e, cientes do potencial da
colônia, não queriam concorrência. As
árvores foram arrancadas no Brasil em
meados dos anos de 1700. E as poucas
que sobraram não evoluíram. Guajará
de Jesus Oliveira, olivicultor e presidente da Associação Rio-Grandense de Olivicultores (Argos), enfatiza que a atividade
não é exatamente um tema novo no País.
“Houve várias iniciativas”, refere.
O cultivo foi introduzido em terras gaúchas por açorianos, conforme Edy Fernandes, em sua publicação A Oliveira e sua
cultura no Rio Grande do Sul, de 1959. Segundo ele, o francês Auguste de Saint Hilaire, ao visitar o Estado em 1820, registrou
em seu livro Viagem ao Rio Grande do Sul
a presença de oliveiras em Viamão e escreveu: “Comi azeitonas saborosas que, contudo, ainda são objeto de curiosidade. Mas
quando a população aumentar e as terras
forem divididas poderá tornar-se, para esta
região, uma fonte de riqueza”. Imigrantes
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italianos, portugueses e espanhóis também chegaram ao Estado com mudas.
A primeira ação oficial com foco neste cultivo ocorreu em 1939, pela Secretaria Estadual de Agricultura do Rio Grande
do Sul, que importou uma pequena coleção da Argentina para estudos nas estações de pesquisas. Em 1947, o governo do
Estado publicou a Lei nº 59, um projeto do
deputado estadual Celeste Gobatto, que
criava a Comissão de Estudo e Fomento do Cultivo da Oliveira e Industrialização e oferecia incentivos fiscais e prêmios
aos responsáveis pelo plantio dos primeiros mil hectares em território gaúcho. No
ano seguinte, em 1948, foi criado o Serviço Oleícola, na secretaria.
O projeto parte da pesquisa realizada por Gobatto para seu livro A cultura
da oliveira e a industrialização das azeitonas, de 1945, que identificou o plantio de
oliveiras em diversas cidades entre 1938
e 1939, como Rio Grande, Pelotas, Santa Rosa, Marau, Taquara e São Lourenço.
Nesta época surgiram várias publicações
de agrônomos da Secretaria da Agricultura. Com este trabalho de fomento e de
produção de mudas, realizado pelo Serviço Oleícola, nas décadas de 1950 e 1960,
chegaram a ser distribuídos 300 mil exemplares em várias regiões do Estado. Poucos olivais persistiram e quase nada sobrou daquela época.
Dificuldades agronômicas, econômicas e de organização da cadeia produtiva, além de produções insignificantes, fizeram a proposta cair no esquecimento.
A falta de conhecimento técnico mostra-

va-se entrave relevante para a produção
no Estado e no País. “Intuição e vontade
de fazer algo, mesmo sem conhecimento, norteavam aqueles produtores”, acrescenta Guajará, ele próprio um dos pioneiros do ciclo atual.
Centros de pesquisas da Empresa
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e da Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) já trabalhavam com
oliveiras de forma embrionária, por meio
dos técnicos Adelson Oliveira e Dorli Dacroce, que faziam ensaios com a cultura. Tais ações perduraram por 20 ou 30
anos, mas com viés científico e acadêmico, ação de desenvolvimento da cultura
ou incentivo aos produtores.

Houve várias
tentativas de
produzir azeites
no País ao longo
da história
19

Centuries of history

Since colonial times, olive farming has
shown its potential for development in Brazil,
but there were giant obstacles until its implementation

O

Divulgação/Reprodução

Olive trees have shown to be an enterprise that captures attention and is now expanding throughout the national territory,
but its history in Brazil comprises a series
of obstacles that had to be surmounted
over a period of three centuries. Since colonial times, the crop was established in the
new Portuguese colony. It never succeeded. The prohibition to grow olive crops on
a large scale, according to historians, was a
rule set forth by Sebastião José de Carvalho e Melo, the Marquis of Pombal, an influential character in the Kingdom of Portugal,
who was also an oil producer and trader in
Oeiras, in the Mother-Country.
The Portuguese dominated the mar-

There have been several attempts to produce
oils in the Country along its historical path
20

ket and, aware of the potential of the colony, they did not want any competition.
The trees were destroyed in Brazil in mid1700. The few ones that were left did not
evolve. Guajará Jesus Oliveira, olive farmer and president of the Rio Grande do Sul
State Association of Olive Farmers (Argos),
emphasizes that the activity is not a new
theme in the Country. “There have been
several attempts”, he comments.
The crop was introduced in Rio Grande
do Sul by immigrants from the Azores, according to Edy Fernandes, in his book “The
olive tree and its cultivation in Rio Grande
do Sul, in 1959. According to him, Auguste
de Saint Hilaire, from France, on a visit to Rio
Grande do Sul in 1820, registered in his book,
A trip to Rio Grande do Sul, the presence of olive trees in Viamão, and he wrote: “I ate delicious olives, but they are still an object of
curiosity. Once the population expands and
the lands are divided into lots, the fruit could
become a source of wealth in this region”.
Italian, Portuguese and Spanish immigrants
also brought olive seedlings with them.
The first official move focused on the cul-

tivation of this crop occurred in 1939, at the
initiative of the Rio Grande Sul State Secretariat of Agriculture, which imported a small
quantity of seedlings from Argentina for the
purpose of studies at the research stations. In
1947, The State Government published Law
nº 59, a project by state deputy Celeste Gobatto, which created the Study and Fostering
Committee for the Cultivation and Industrialization of Olives, and offered fiscal incentives
for the first one thousand hectares devoted
to the crop in the territory of the state. A year
later, in 1948, the Olive-Oriented Service was
created at the secretariat.
The project is based on research carried
out by Gobatto for his book The cultivation of
olive trees and olive industrialization, in 1945,
which identified the cultivation of olives in
1938 and 1939 in such municipalities as Rio
Grande, Pelotas, Santa Rosa, Marau, Taquara
and São Lourenço. Back then, several studies
on the crop were published by agronomists
from the State Secretariat of Agriculture. With
such a promotional work and production of
seedlings, carried out by the Olive-Oriented Service, in the 1950 and 1960 decades, an

amount of 300 thousand seedlings were sent
to different regions across the State. Only few
olive plantations persisted and there is almost nothing left from this period.
Agronomic, economic and organizational hurdles endured by the supply chain, besides insignificant production volumes, are
responsible for the failure of the initiative.
The lack of technical knowledge was perhaps
the most serious hurdle for the crop to evolve
in the State and in the Country. “Intuition and
willingness to do something, even without
any knowledge, guided those farmers”, says
Guajará Jesus Oliveira, one of the pioneers in
the present cycle.
Research centers run by the Minas Gerais
State Agricultural Research Corporation (Epamig) and by the Santa Catarina State Rural Extension and Agricultural Research Enterprise (Epagri) had already been devoting
land to olive crops but in a very shy manner.
Technicians Adelson Oliveira and Dorli Dacroce used to establish trial fields. Such initiatives lasted for 20 to 30 years, from a scientific and academic point of view, promoting the
crop or granting incentive to the farmers.

Inor Ag. Assmann

Muito além da

persistência
Olivicultura avança no Rio Grande do Sul,
mas ainda depende de conhecimento e consolidação
e oferece os riscos de cultura em implantação

C

Como toda cultura em implantação, o
plantio comercial de oliveiras oferece muitos
desafios, como o conhecimento e o domínio
de técnicas que levem a uma produção estável e crescente frente às características de solo,
clima e manejo em determinada região. “Um
empreendimento desta natureza não pode
ser encarado como hobby. É preciso seriedade, conhecimento e responsabilidade”, alerta
o presidente da Associação Rio-Grandense de
Olivicultores (Argos), Guajará Jesus Oliveira.
O novo ciclo da cultura começou em
1996, em Caçapava do Sul, a 260 quilômetros de Porto Alegre. A médica Olvania Basso
Oliveira, juntamente com o marido, Guajará,
plantou as primeiras mudas, dando origem
ao Cerro dos Olivais. A propriedade produziu os primeiros azeites de oliva do Brasil
em 2008 (das variedades arbequina e arbosana). Agregou em 2010 a cultivar koroneiki e em 2011 a picual. A primeira azeito-

22

na foi produzida em 2011 (uma manzanilla).
“Mantivemos o viés orgânico e artesanal. A
olivicultura começou aqui e nossa marca
tem essa identidade”, frisa Guajará.
Antes, porém, o casal buscou bases técnicas para investir no segmento. “No Brasil,
não havia literatura atualizada e informações
e tivemos de fazer cursos e visitas em plantações de Espanha, Portugal e Austrália”, explica o dirigente. Em 2000, o casal conheceu a
empresa espanhola Agromillora, maior produtora de mudas do mundo, e fez a primeira compra de espécimes no ano seguinte.
Em 2002, recebeu técnicos da empresa e ampliou a área. A partir de então, incentivou outros produtores do município.
“Chamaram-me de louco, mas depois
houve adesão e chegamos a criar uma associação que, com apoio do Estado, adquiriu
novo lote de mudas”, lembra Guajará, hoje
doutorando em Tecnologias de Produção de

Azeite de Oliva na Espanha, expert por instituto espanhol e jurado internacional. Em 2007
foi criada a Argos. “O foco está na parte técnica, do cultivo ao processamento, pois há forte demanda de suporte técnico aos produtores”, reforça. A dúvida que persiste é: de que
adiantava ter área e investidores sem o conhecimento das características, exigências
de manejo da cultura e processos de extração e de fabricação do azeite de qualidade,
fatores capazes de consolidar o setor e assegurar retorno ao investimento?
A entidade realiza eventos como jornadas
internacionais, cursos de análise sensorial, feira de negócios e convênios com instituições
técnicas, além de promover e integrar roteiros
em países produtores. A Argos também organiza um curso anual de elaboração e análise
de azeite de oliva, em parceria com a Universidade de Jaén, da Espanha. A edição de 2018,
em outubro, deve contar com 20 alunos.

l OUTROS CAMINHOS
A partir da repercussão do projeto de olivicultura em Caçapava do Sul, que ganhou força entre 2003 e 2008, outras iniciativas foram tomadas individualmente
por investidores que buscaram seus próprios meios e rumos para empreender na
produção de oliveiras, azeitonas e azeites. Como se trata de uma cultura exigente em investimentos, antes de ingressar nela muitos olivicultores realizaram viagens técnicas à Europa e a países como Chile, Peru e Argentina, além de contratarem técnicos especializados.
“Em 15 anos, a certeza é de que ainda temos muito a aprender. Há muitas informações distorcidas. Às vezes, o setor é divulgado como um investimento com retorno garantido e imediato, o que não é verdade”, salienta o presidente da Associação Rio-Grandense de Olivicultores (Argos), Guajará Jesus Oliveira. “É preciso muito
esforço, conhecimento e domínio das técnicas. E os desafios são grandes. É uma cultura de risco, ainda nova por aqui, que exige a consolidação de pesquisas e tecnologias, do apoio técnico, dos processos e do próprio mercado”, frisa. Conforme Guajará, por ora, quem está faturando com o negócio são os vendedores de mudas, que
trabalham num esquema fechado, que associa a venda das variedades e o suporte
técnico e, em alguns casos, até o processamento e a distribuição do azeite.

Novo ciclo
da oliveira no
País começou por
Caçapava do Sul,
em 1996
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Way beyond persistence

L

l

Based on the repercussion of the olive farming project in Caçapava do Sul, which
gained momentum from 2003 to 2008, other initiatives were
taken on an individual basis by investors who resorted to
their own resources and manners to start cultivating olive trees, olives and oil. As it is a crop that is very demanding in terms of investments, before adhering to it many olive farmers went on technical trips to Europe and countries like Chile, Peru
and Argentina, besides hiring specialized technicians.
“In 15 years, we are sure that we still have a lot to learn. There is distorted information. Sometimes, the sector is shown as an investment of
guaranteed and immediate return, which is not true”, stresses the president
of the Rio Grande do Sul Association of Olive Farmers (Argos), Guajará Jesus
Oliveira. “Much effort is needed, and so is knowledge, along with technical skills.
Challenges are big. It is a risky crop, still new around here, which requires the consolidation of research and technologies, technical support, a vision of market processes”. According to Guajará, for now, only the seedling sellers are making Money, which work in a closed scheme, linking variety sales to technical support and, in
some cases, even processing and distribution of oil.

Olive farming is making strides in Rio Grande do Sul,
but still depends on knowledge and consolidation,
and offers the risks of a crop in its establishment phase

Like every crop under its implementation phase, commercial olive fields face huge
challenges, like good knowledge of it and familiarity with the techniques that lead to a
stable and soaring crop in light of soil characteristics, climate and management practices in the region. “An enterprise of this nature
cannot be viewed as a hobby. Seriousness is
required, and so is knowledge and a sense of
responsibility”, warns Guajará Jesus Oliveira,
president of the Rio Grande do Sul State Association of Olive Farmers (Argo).
The new cycle of the crop started in 1996,
in Caçapava do Sul, 260 kilometers from Porto Alegre. Doctor Olvania Basso Oliveira,
along with her husband, Guajará, planted the
first seedlings, giving rise to Cerro dos Olivais.
The farm produced the first olives in Brazil in
2008 (varieties arbequina and arbosana). In
2010, the koroneiki cultivar was introduced,
and in 2011, it was a variety known as picual.
The first olive was produced in 2011 (a man-

zanilla). “We kept our organic and artisanal
focus. The olive started here and our brand
has this identity”, says Guajará.
Before starting their business, however,
the couple relied on technical pillars for their
investment in the segment. “In Brazil, there
was no updated literature or information
and we had to take courses and visit olive
fields in Spain, Portugal and Australia”, explains the official. In 2000, the couple visited
the Spanish Agromillora enterpirse, biggest
olive seedling producer in the world, and the
first purchase of varieties took place a year
later. In 2002, he received the help from technicians of the company and expanded the
area. From that time onward, he encouraged
other farmers in the municipality.
“They said I was a fool, but then they adhered and we ended up creating an association which, relying on support from the State,
acquired a new batch of seedlings”, recalls
Guajará, now a doctoral student aiming to

achieve a degree in Olive Oil Production Technologies, in Spain, and an expert from a Spanish institute and international juror. In 2007,
Argos was created. “The focus is on the technical side, from field to processing, seeing that
the farmers are demanding technical support”, he stresses. The doubt that still persists
is: was it really worth having areas and investors without a clear knowledge of the characteristics, crop management requirements, extraction and manufacturing processes for high
quality oil, factors capable of consolidating the
sector, whilst assuring investment returns?
The entity holds events like international journeys, sensorial analyses courses, business fairs and agreements with technical institutions, besides promoting and organizing
tours of oil producing countries. Argos also organizes an annual course on the elaboration
and analysis of olive oil, in partnership with the
University of Jaén, in Spain. The 2018 edition,
in October, will have 20 students.

OTHER TRACKS

New olive cycle in the Country started
in Caçapava do Sul, located in South Brazil, in 1996

tipos de azeite • Types of oil
O azeite de oliva é classificado com base nas suas características organolépticas (sabor e aroma),
analíticas (acidez e outros dados químicos) e pelo processo extrativo em:
GRUPO

Azeite de Oliva Virgem

Azeite
de
Oliva

Azeite
de Oliva
Refinado

Óleo de
Bagaço
de Oliva

Óleo de
Bagaço de
Oliva Refinado

TIPO

Extravirgem Virgem

Lampante

Único

Único

Único

Único

ACIDEZ LIVRE

Menor ou
igual a 0,80

Maior
que 2,00

Menor ou
igual a 1,00

Menor ou
igual a 0,30

Menor ou
igual a 1,00

Menor ou
igual a 0,30

*

Menor ou
igual a 15,0

Menor ou
igual a 5,00

Menor ou
igual a 15,0

Menor ou
igual a 5,00

*

Menor ou
igual a 0,90

Menor ou
igual a 1,1

Menor ou
igual a 1,70

Menor ou
igual a 2,00

*

Menor ou
igual a 0,15

Menor ou
igual a 0,16

Menor ou
igual a 0,18

Menor ou
igual a 0,20

*

*

*

*

*

ÍNDICE DE PERIÓXIDOS
(MEQ/KG)
270nm
EXTINÇÃO
ESPECÍFICA
NO
ULTRAVIOLETA

Delta K
232nm

Menor ou
igual a 2,00

Menor ou igual a 20,0
Menor ou
igual a 0,22

Menor ou
igual a 0,25

Menor ou igual a 0,01
Menor ou
igual a 2,50

Menor ou
igual a 2,60

* Não se aplica
Fonte: Associação Brasileira de Produtores, Importadores e Comerciantes de Azeite de Oliva (Oliva).
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Tchê, que trem bão

este azeite
Rio Grande do Sul e Minas Gerais despontam como
protagonistas na produção e na industrialização
do azeite de oliva e expandem os seus negócios
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OLIVEIRAS
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O l i v e

Mesmo que a produção brasileira de
azeitonas ainda esteja em fase de germinação para fins de volume de mercado, já
é possível perceber que o desenvolvimento
é vigoroso. E o principal nutriente para o setor vem da sinergia entre a pesquisa e a produção. Dados do Instituto Brasileiro da Olivicultura (Ibraoliva) apontam que o País tem
cerca de 320 produtores, que cultivam em
torno de 7 mil hectares.
Em 2017, o setor produziu volume calculado em até 130 mil litros de azeite, a partir de cerca de 1.200 toneladas de azeitonas. “Uma das grandes dificuldades ainda
é a consolidação dos dados, uma vez que
há produtores independentes. Por isso, um
dos objetivos da entidade é justamente a
consolidação de dados e informações sobre
o segmento”, explica o presidente do Ibraoliva, Eudes Marchetti. O volume total estimado de azeite leva em conta o fato de os produtores independentes, não vinculados a
entidades, fazerem extração por conta própria, em diferentes estados.
Rio Grande do Sul e Minas Gerais, dois
estados com forte tradição rural, surgem
soberanos neste primeiro estágio de desenvolvimento da olivicultura no Brasil. E
mesmo com realidades distintas, a cooperação entre ambos é frequente, o que acelera o avanço da produção nacional, tanto em volume quanto em qualidade. “Em
Minas Gerais o trabalho é muito manual,
porque o relevo tem muito aclive. No Rio
Grande do Sul é mais plano, o que facilita a
mecanização. São áreas grandes. Em compensação, em Minas Gerais chove menos
do que em algumas regiões gaúchas, o que
é uma vantagem”, contextualiza o pesquisador Luiz Fernando de Oliveira da Silva, da
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig).

CENÁRIO No Rio Grande do Sul, as
principais regiões produtoras estão localizadas em 40 municípios situados entre os paralelos 30 e 45. Em 2017, o volume de azeite

T r e e s

chegou a 60 mil litros, cerca de 70% acima do
ciclo anterior, extraídos de cerca de 550 toneladas de azeitonas. Como o frio não foi intenso no inverno do ano, isso acabou frustrando
a produção. A área total destinada ao cultivo
no Estado chega a quase 3,5 mil hectares.
Em Minas Gerais já são 2 mil hectares, e a
produção vem duplicando a cada safra desde 2012, com previsão de 80 mil litros para
2018. A Serra da Mantiqueira é o coração da
olivicultura mineira, processando a produção colhida em mais de 80 municípios da região Sudeste, incluindo o vizinho São Paulo.
E as perspectivas são animadoras, principalmente porque os azeites produzidos
nos dois estados acumulam prêmios nacionais e internacionais, resultantes do comprometimento com a qualidade. Quase todos os
produtores são obstinados com o ponto de
colheita e o processamento rápido, com prazo inferior a 24 horas. “Frutas maduras possuem teor de azeite mais elevado, mas, no
azeite decorrente, há diminuição de cheiro,
picância e amargor, aspectos sensoriais que
interferem e conferem qualidade ao produto”, explica Edison Dorneles, técnico em Sistemas de Produção Vegetal da Emater/RS-Ascar, destacando que só no Rio Grande do
Sul já existem cerca de 20 marcas do produto, todas com reconhecida qualidade.

Produção
de azeite de
oliva pode ter
chegado a até
130 mil litros em
2017 no País

l OUTROS ESTADOS
Além do protagonismo de mineiros e gaúchos, a produção em outros locais chama a atenção. Santa Catarina, São Paulo e Paraná começam a aumentar suas áreas
produtivas. E até mesmo em plena Chapada Diamantina, na cidade de Rio de Contas,
na Bahia, já há colheita de azeitonas. O mesmo vale para o Espírito Santo, que produziu seu primeiro lote de azeite, ao qual deu o nome de Esmeralda Capixaba.

l DE OLHO NO FUTURO
O clima favorável, com frio abundante e intenso antes da floração, tem animado
o setor para a safra 2018/19. O presidente do Ibraoliva, Eudes Marchetti estima que o
bom desempenho no ciclo deve impulsionar a inserção de novos investidores, que
já observam o setor atentamente. “Um bom desempenho em 2018 certamente pode
significar que alcancemos em termos de Brasil patamar de 10 mil hectares cultivados
em 2020 e 25 mil hectares em 2025”, projeta.
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Ahh, that oil is a marvel

A

Rio Grande do Sul and Minas Gerais emerge as
protagonists in the production and industrialization
of olive oil, and their businesses are on the rise
this development stage of Brazil’s olive farming business. Although having distinct realities, cooperation between them is common
practice, a fact that speeds up national production, both in volume and quality. “In Minas
Gerais manual work is very common because
of the steep and rugged terrain. In Rio Grande
do Sul flat land favors mechanization. The areas are really big. On the other hand, in Minas
Gerais rains are scarcer than in some regions in
Rio Grande do Sul, which is a great advantage”,
argues researcher Luiz Fernando de Oliveira
da Silva, from the Minas Gerais Agricultural Research Corporation (Epamig).

SCENARIO In Rio Grande do Sul, the
main producing regions are located in 40
municipalities sitting between parallels 30º
and 45º. In 2017, the volume of oil amounted to 60 thousand liters, up about 70% from
the previous season, extracted from approximately 550 tons of olives. As the winter was
characterized by mild temperatures, this
ended up in production failure. The total
area devoted to the crop in the State reaches almost 3.5 thousand hectares.

Inor Ag. Assmann

Although the production of olives in Brazil is still in its germination phase for the purpose of market volumes, it is already possible to perceive that it is evolving vigorously.
The main ingredient for the sector comes
from synergy between research and production. Data furnished by the Brazilian Olive Farming Institute (Ibraoliva) ascertain
that the Country has approximately 320 olive farmers and they devote about 7 thousand hectares to the crop.
In 2017, the sector produced a volume estimated at 130 thousand liters of oil from approximately 1,200 tons of olives. “One of the
difficulties consists in the consolidation of
the numbers, as there are independent olive farmers. Therefore, one of the objectives
of the entity is the consolidation of data and
information on the segment”, explains Ibraoliva president Eudes Marchetti. The total estimated volume of oil takes into consideration
the fact that many independent producers,
not linked with any entities, have their own
oil extraction structure in different states.
Rio Grande do Sul and Minas Gerais, two
states with strong rural tradition, are leaders in

In Minas Gerais the area reaches 2 thousand hectares, and, since 2012, there has
been a twofold production volume at every
new season, with chances for 80 thousand
liters in 2018. Serra da Mantiqueira is the
heart of olive farming in Minas Gerais, and
it processes all the olives harvested in more
than 80 municipalities, including municipalities from the neighboring São Paulo State.
There are promising perspectives, particularly because the oils produced in the
two states accumulate national and international awards, resulting from the commitment to quality. The majority of the farmers
make a point of harvesting the fruit at the
right period and having it processed as fast
as possible, in less than 24 hours. “Ripe fruit
have a higher oil content, but, in the oil that
is extracted from them, there is a decrease
in the sense of smell, sensorial aspects that
interfere and confer quality to the product!
Explains Edison Dorneles, Emater/RS – Ascar technician at Vegetable Production Systems, emphasizing that in Rio Grande do Sul
there are now almost 20 brands of the product, all of them of recognized quality.

l

OTHER STATES

Minas Gerais and Rio Grande do Sul pioneered the cultivation of olive trees
in Brazil, but production in other states is equally capturing attention.
Santa Catarina, São Paulo and Paraná are beginning to devote bigger
areas to the crop. Even in Chapada Diamantina, in the city of Rio de
Contas, in Bahia, olives are cultivated. The same holds
true for Espírito Santo, which produced its first lot of oil,
and called it Esmeralda Capixaba.

l

FUTURE

Favorable climate, with very cold an intense temperatures before the blossoming stage, have encouraged the
sector for the 2018/19 growing season. Ibraoliva president
Eudes Marchetti has it that the good performance in the season should attract new investors, who have been keeping a close
watch on the sector. “A good performance in 2018 will certainly mean that we
will reach a number of 10 thousand hectares in Brazil in 2020, and 25 thousand
hectares in 2025”, he projects.

Production of olive oil may have reached
130 thousand liters in 2017 in the Country

Olivonelcuore

Projetamos e produzimos as mais
eficientes Plantas para Extração de
Azeite de Oliva Extra Virgem.

PLANTA
DE EXTRAÇÃO

CAMPEÃ

PRESENTE NOS AZEITES
MAIS PREMIADOS DO MUNDO

inglês
LOS OLIVOS ESTÁN EN
NUESTRO CORAZÓN!
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Com fortes investimentos e terrenos
favoráveis à mecanização, a produção gaúcha de oliveiras
consagra-se pelo elevado padrão de qualidade

O

O Rio Grande do Sul tem mais de 8 milhões de hectares aptos a receberem olivais,
o equivalente a 31% da área total do Estado.
Essa vocação, tanto em clima quanto em
solo, tem despertado o interesse de investidores, que já povoam a paisagem da Metade Sul gaúcha, em mais de 40 municípios,
com área de cerca de 3,5 mil hectares.
A perspectiva de crescimento é na faixa 20% ao ano, que se sustenta no incremento proporcional da área de produção
e da capacidade de processamento e de
elaboração de azeites. O Rio Grande do Sul
já tem em torno de 17 marcas comerciais.
Conforme o assistente técnico regional de
Sistemas de Produção Vegetal da Emater/
RS-Ascar, Edison Dornelles, “o ponto de co-

l
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With hefty investments and terrains appropriate
for mechanization, production of olives in Rio Grande do Sul
stands out for its high quality patterns

There are more than 8 million hectares
of land in Rio Grande do Sul suitable for the
cultivation of olives, equivalent to 31% of
the total area of the State. This distinguishing characteristic, both in climate and soil,
has aroused the interest of investors, who
have already settled the landscape of the
Mid-South in Rio Grande do Sul, with more
than 40 municipalities, where the area devoted to the crop reaches approximately
3.5 thousand hectares.
The perspective for growth is about 20% a
year, which relies on the proportional growth
of the production area and the olive oil processing capacity. Rio Grande do Sul is already
offering more than 20 commercial brands.
According to the regional technical assistant

lheita e o processamento rápido são fundamentais para a qualidade do azeite. E
no Rio Grande do Sul geralmente esse processo ocorre em menos de 24 horas”, explica, ressaltando que as premiações internacionais são a principal credencial do azeite
made in Rio Grande do Sul.
A opinião de Dornelles é endossada
pelo coordenador da Câmara Setorial da
Olivicultura da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul, Paulo Lipp. “A tendência é de no
futuro, no Estado, bem como também no
País, cada região venha a ter o seu terroir,
com plantas de determinada característica, que produzirão azeite com propriedades específicas”, explica o dirigente.

Um dos motivos que fazem com que
Lipp vislumbre este cenário é a dimensão do mercado brasileiro, altamente importador de azeite de oliva. Outro detalhe particular da olivicultura gaúcha é o
padrão dos produtores. Embora também
existam agricultores tradicionais, o segmento tem sido visto como oportunidade
de negócio por investidores. “É uma atividade empresarial. São poucos os produtores rurais tradicionais. A maioria são
empresários de outros ramos e mesmo
profissionais liberais, que estão entrando
no segmento. É gente que sabe que o retorno vem com o tempo”, explica, ressaltando que o tamanho médio da área cultivada por produtor é de 23,7 hectares.

ONDE FICAM

A chamada Metade Sul gaúcha, situada entre os paralelos 30 e 45, é que concentra a melhor área para o plantio de olivais. Nessa região já existem 12 lagares, estruturas utilizadas para a extração do azeite de oliva nos municípios de Santana
do Livramento, São Gabriel, Dom Pedrito, São Sepé, Formigueiro, Cachoeira do Sul, Dom Feliciano, Caçapava do Sul, Piratini, Pinheiro Machado, Candiota e Canguçu.
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Green sign

PERFIL GAÚCHO
• gaucho profile
A olivicultura no Rio Grande
do Sul ao final de 2017
O PANORAMA DO SETOR
* 3.464 hectares
* 145 produtores
* 56 municípios
* 8 fábricas de azeite
* 20 marcas de azeite
* 57.873 litros produzidos na safra 2016/17
* 16 produtores têm área maior do que
50 hectares. Juntos, respondem por 55%
do espaço cultivado
* 51,3% da produção está na região
chamada de Serra do Sudeste
Fonte: Câmara Setorial da Olivicultura/RS.

l

at Emater/RS-Ascar Vegetable Production
Systems, Edison Dornelles, “the harvesting
point and fast processing play a fundamental
role in the quality of the oil. In Rio Grande do
Sul, this process normally takes less than 24
hours”, he explains, stressing that the international awards are the main credential of the
oil made in Rio Grande do Sul.
The opinion expressed by Dornelles
is endorsed by the coordinator of the Olive Sectoral Chamber, a division of the Rio
Grande do Sul State Agriculture, Livestock
and Irrigation Secretariat, Paulo Lipp. “For
the future, the trend in the State and also in
the Country is for every region to have their
own terroir, with trees of certain characteristics, which will produce oil with specific
Inor Ag. Assmann
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Sinal verde

properties”, the official explains.
One of the reasons that induce Lipp to
spot this scenario is the dimension of the
Brazilian market, a relevant importer of olive oil. Another specific detail in Rio Grande
do Sul is the pattern of the producers. Aside
from some traditional farmers, the activity is
viewed as a business opportunity for investors. “It is an entrepreneurial activity. There
are only few traditional producers. Most of
them are entrepreneurs involved in other
segments and even self-employed professionals, now joining the segment. These are
people who know that returns take time to
materialize”, he explains emphasizing that,
in general, farmers devote 23.7 hectares to
olive crops, on average.

OS DESTAQUES NO SUL
• HIGHLIGHTS IN THE SOUTH
Os municípios gaúchos com
as maiores áreas PLANTADAS
de OLIVEIRAS
MUNICÍPIOS

ÁREA (ha)

Canguçu

575,2

Encruzilhada do Sul

568,5

Pinheiro Machado

383,7

Cachoeira do Sul

368,2

Santana do Livramento

136,0

Bagé

128,0

Caçapava do Sul

115,1

Barra do Ribeiro

103,5

Fonte: Câmara Setorial da Olivicultura/RS.

LOCATION

The so-called MidSouth – Rio Grande do Sul, located between parallels 30º and 45º, is the best area for the cultivation
of olive fields. In this region there are 12 olive presses, structures for extracting olive oil in the municipalities of Santana do
Livramento, São Gabriel, Dom Pedrito, São Sepé, Formigueiro, Cachoeira do Sul, Dom Feliciano, Caçapava do Sul, Piratini,
Pinheiro Machado, Candiota and Canguçu.
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Minas de azeite
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rior ao obtido no ano anterior. A área plantada tem crescido 10% ao ano. O plantio atual ocupa 2.500 hectares e possui 1 milhão de
plantas, em 70 municípios. O cultivo é desenvolvido por 200 olivicultores.
Conforme o representante, a cultivar
mais plantada é a arbequina (60% do espaço), seguida por koroneiki (10%), arbosana (10%), grappolo (10%) e outras (10%). As
azeitonas colhidas são processadas por 20
extratores, cada um com capacidade para
processar até 7.000 quilos de azeitonas por
hora. Os azeites são vendidos em São Paulo e Rio de Janeiro e na capital mineira, Belo
Horizonte. “A qualidade do azeite é muito
boa, com índices de acidez abaixo de 0,2 %

e peróxidos abaixo de 10”, destaca Caetano.
A Assoolive lançou em 2018 um selo de
qualidade, cujos parâmetros de acidez e
peróxidos devem ser de no máximo 50%
do estabelecido pelo Conselho Oleícola Internacional (IOC, na sigla em inglês). Também firmou convênio com o Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas
(ISTA&B) para analisar o padrão de qualidade dos azeites produzidos pelos associados.
O instituto constatou que 92% de uma análise de 14 amostras atendeu ao requisito de
acidez para classificação como azeite extravirgem e 100% está dentro dos limites de
peróxido impostos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

l OLIVAIS PAULISTAS
Em São Paulo, o plantio de oliveiras ocupa área de cerca de 450 hectares, ou 135 mil
plantas, de acordo com a pesquisadora Juliana Rolim Salomé Teramoto, do Instituto
Agronômico de Campinas (IAC), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado
do São Paulo. Essas áreas produtivas estão distribuídas em 26 municípios paulistas, totalizando cerca de 36 propriedades rurais. Juliana integra o grupo de pesquisadores de vários institutos de pesquisa do Estado que se dedicam à olivicultura. A maioria dos cultivos
está com 3 a 8 anos de idade. As principais cultivares plantadas no Estado são arbequina,
arbosana, ascolana, coratina, frantoio, grapolo, leccino, koroneiki, maria-da-fé e picual,
sendo estas cultivares utilizadas para a produção de azeite.

L

From the extraction of 40 liters of extra virgin
oil in 2008, Serra da Mantiqueira, in Minas Gerais,
jumped to 80 thousand liters in 10 years

The first extraction of olive oil completed 10 years in February 2018 in the municipality of Maria da Fé, in Minas Gerais. Over
all these years, olive farming attracted new
producers, expanded to other municipalities
and now trades 40 brands of the product. Olive farming is common in the Serra da Mantiqueira Region, which comprises the States
of Minas Gerais, São Paulo and Rio de Janeiro. “The oil produced in Mantiqueira is fresher, has a fruity flavor, and sensorial characteristics ranging from bitter to spicy, distinct
from other olive producing regions “, compares Luiz Fernando de Oliveira, coordinator
of the State Olive Program at the Minas Gerais
Agricultural Research Corporation (Epamig).
With the introduction of new technologies
and with new areas devoted to the crop, productivity in the olive fields equally soared.
The first extraction amounted to 40 liters of
olive oil, in 2008. In 2018, it should reach upwards of 80 thousand liters, from a volume
of 800 tons of olives. “Now, we have more experience, but there is still a lot to achieve in
management and cultural practices, and also
in the knowledge of the productive potential
of the crop”, says Luiz Fernando.
He estimates that the crop will continue soaring by about 20% a year, in plant-

ed area and number of trees, and production will even grow further, as many plants
have not yet started yielding fruit, and other have not yet reached their full capacity. “Furthermore, research works continue
and we hope to expand our contribution towards the development of the crop in Minas
Gerais, in the Southeast and in other regions
across Brazil”, he comments.
Olive farmer Nilton Caetano, who presides
over the Association of Olive Farmers in Contrafortes da Mantiqueira (Assoolive), says that
the production of extra virgin olive oil amounted to 42 thousand liters in 2017, up 100% from
the previous year. The planted area has soared
10% a year. Present plantings occupy 2,500
hectares, with 1 million plants, in 70 municipalities. The crop comprises 200 farmers.
According to the representative, the
most cultivated cultivars are arbequina
(60% of the area), followed by koroneiki
(10%), arbosana (10%), grappolo (10%) and

l OLIVE FIELDS IN SÃO PAULO
In São Paulo, 450 hectares are devoted to olive crops, comprising 135 thousand
plants, says researcher Juliana Rolim Salomé Teramoto, from the Agronomic Institute in Campinas (IAC), of the São Paulo State Secretariat of Agriculture and Supply.
These production areas are scattered throughout 26 municipalities, with a total of
36 rural properties. Juliana is a member of the group of researchers from several research institutes in São Paulo, who are devoted to Olive crops. Most olive fields now
range from the age of 3 to 8 years. The main cultivars in the State are as follows: arbequina, arbosana, ascolana, coratina, frantoio, grapolo, leccino, koroneiki, maria-da-fé
and picual, and they are for the production of oil.

PANORAMA DO SUDESTE
• Southeast panorama
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
Fonte: Epamig, 2018.

others (10%). The olives are processed by 20
extractors, each with the capacity to process
up to 7,000 kilograms of olives and hour.
These oils are sold in São Paulo and Rio
de Janeiro and in the capital city of Minas
Gerais, Belo Horizonte. “The quality of the
oil is excellent, with acidity rates below 0.2
% and peroxide below 10”, says Caetano.
In 2018, Assoolive launched a quality label, whose acidity and peroxide parameters
should reach no more than 50% of the standard set forth by the International Olive Council (IOC). It also signed an agreement with the
SENAI Institute on Food and Beverage Technology (ISTA&B) to analyze the quality standards of the oils produced by the associate
members. The Institute ascertained that 92%
of an analysis of 14 samples met the acidity
requisites for the denomination of extra virgin
oil, and 100% of the oil is within the peroxide
limits set forth by the Ministry of Agriculture,
Livestock and Food Supply (Mapa).

Divulgação Luiz Fernando de Oliveira da Silva

A primeira extração de azeite de oliva
completou 10 anos em fevereiro de 2018
no município de Maria da Fé, em Minas Gerais. Ao longo desses anos, a olivicultura ganhou novos produtores, expandiu-se para
outros municípios e já conta com 40 marcas
do produto. A olivicultura é desenvolvida na
Região da Serra da Mantiqueira, situada nos
estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de
Janeiro. “O azeite produzido na Mantiqueira
apresenta mais frescor, tem cheiro e aroma
frutado e características sensoriais de amargo e picância distintas das de outras regiões
produtoras”, compara Luiz Fernando de Oliveira, coordenador do Programa Estadual de Olivicultura da Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais (Epamig).
Com a introdução de novas tecnologias e
com a implantação de novas áreas de plantio, a produtividade dos olivais também aumentou. A primeira extração rendeu 40 litros
de azeite de oliva em 2008. Em 2018, deve superar a 80 mil litros, de um volume de 800
toneladas de azeitonas. “Hoje, temos experiência muito maior, mas ainda há muito a
evoluir no manejo e nos tratos culturais e
também no conhecimento do potencial produtivo da oliveira”, declara Luiz Fernando.
Ele estima que o crescimento continuará em cerca de 20% ao ano, em área plantada e número de plantas, e que a produção
aumentará ainda mais, pois muitas plantas
não iniciaram o período produtivo e outras
ainda não alcançaram a máxima capacidade. “Além disso, os trabalhos de pesquisa continuam e esperamos que possamos
contribuir ainda mais para o desenvolvimento da atividade em Minas Grais, no Sudeste e em outras regiões do Brasil”, refere.
O olivicultor Nilton Caetano, que preside a Associação dos Olivicultores dos Contrafortes da Mantiqueira (Assoolive), destaca que a produção de azeite extravirgem foi
de 42 mil litros em 2017, volume 100% supe-

Divulgação Luiz Fernando de Oliveira da Silva

A

Da extração de 40 litros de azeite extravirgem em 2008,
a Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais,
evoluiu para mais de 80 mil litros em 10 anos

Oil in Minas Gerais
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A hora é agora
Da nobreza do produto à estrutura ainda bastante incipiente,
a olivicultura brasileira sabe o que tem
de bom e no que precisa melhorar

A

A qualidade do azeite brasileiro é
plena. Por suas características físicas,
químicas e sensoriais, o produto extraído dos olivais nacionais tem como marca o elevado grau de pureza (sem misturas de óleos de soja, milho ou arroz,
ou ainda azeite de bagaço de azeitona).
Com baixa incidência de pragas, a produção de azeitonas vale-se do baixo uso
de agrotóxicos, também pela baixa presença de doenças na comparação com
os países com mais tradição produtiva.
Conforme o pesquisador Enilton
Coutinho, da Embrapa Clima Temperado, de Pelotas (RS), nos últimos 14 anos
a empresa pública conseguiu realizar
pesquisas relevantes, que culminaram
na recomendação técnica quanto às
cultivares para cada região. “Na região
Sul destacam-se koroneiki, arbequina,
arbosana, picual e galega alto d´ouro.
Em São Paulo e Minas Gerais, koroneiki, arbequina, arbosana, grappollo e
maria-da-fé”, explica, ressaltando que
as três primeiras representam cerca de

80% dos olivais brasileiros.
Além da recomendação técnica,
questões importantes resultaram da
área de pesquisa, com efeito direto na
produção. Entre eles, técnicas de propagação assexuada para a produção de
mudas de oliveiras, de preparo do solo
para implantação de olivais, introdução
e avaliação de germoplasma originário
de outros países (Portugal, Espanha, Itália, Argentina, Grécia, Estados Unidos,
França etc) e de origem autóctone (presente no Brasil desde a década de 1940),
com identificação de 10 com real potencial de produtividade, entre várias outras atividades.
Inclusive, segundo Coutinho, seis introduzidos e quatro autóctones serão
lançados em breve como cultivares pela
Embrapa Clima Temperado, voltados à
produção de azeites de oliva e com dupla finalidade (produção de azeite e de
azeitonas de mesa). “Esperamos que
possam estar disponíveis já no início de
2019”, acrescenta.

Cerca de 80%
dos olivais
brasileiros são
de koroneiki,
arbequina e
arbosana

l OBSTÁCULOS
Apesar da qualidade produtiva e das boas notícias que frutificam no setor, alguns gargalos de produção já foram identificados
tanto pelo segmento produtivo quanto por pesquisadores, e podem, inclusive, dificultar a consolidação da cultura como uma matriz produtiva. Entre eles está o Manejo Integrado de Pragas, com especial atenção à traça das oliveiras, principal inimigo, assim
como as doenças mais incidentes, caso de antracnose, olho de pavão e emplumado.
Além disso, surge a necessidade de resolver questões como a definição de boas práticas agrícolas que permitam o estabelecimento da Produção Integrada e Orgânica de Olivicultura. Ou mesmo o credenciamento de mais laboratórios pelo Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para trabalhos de fiscalização de azeites de oliva comercializados no País.

34

35

A

From the grandeur of the product to the still
incipient structure, olive farming in Brazil is aware of
what is on the right track and of what needs improving
evant research works, which ended up in
technical recommendations as to the cultivars of each region. “In the southern regions,
the cultivars that are common are koroneiki,
arbequina, arbosana, picual and galega alto
d´ouro. In São Paulo and Minas Gerais, koroneiki, arbequina, arbosana, grappollo and
maria-da-fé”, explains Enilton, emphasing
that the first three cultivars represent about
80% of the Brazilian olive fields.
Besides the technical recommendation, relevant questions resulted from the research area, with direct effect upon production. They include asexual propagation for
the production of olive seedlings, soil prep-

aration for the establishment of olive fields,
introduction and evaluation of germ plasm
coming from other countries (Portugal,
Spain, Italy, Argentina, Greece, the United
States, France, etc) and from autochthonous
origin (present in Brazil since the 1940s), with
the identification of 10 cultivars with a real
productive potential, among other activities.
According to Coutinho, six cultivars that
were introduced and four autochthonous will
soon be launched by Embrapa Temperate Climate, geared towards the production of olive
oil and with a double purpose (production of
olives and table olives). “We hope they will be
available in the in early 2019”, he adds.

Inor Ag. Assmann

The quality of Brazilian oil is impeccable. For its physical, chemical and sensorial
characteristics, the product extracted from
the national olive trees is characterized by
its high degree of purity (with no mixtures
with soybean, corn or rice oils, or with olive
bagasse oil). With low pest incidences, the
production of olives takes advantage of the
scarce use of pesticides, and also of the low
presence of diseases, compared to countries with more olive production tradition.
According to researcher Enilton Coutinho, from Embrapa Temperate Climate, in
Pelotas (RS), over the past 14 years, the public corporation managed to conduct rel-

l OBSTACLES

Despite the productive quality and the good news that come from the sector, some production bottlenecks have already been identified, both by the productive segment and by researchers, and could even impair the consolidation of the crop as a productive matrix. Among
them, Integrated Pest Management, with special attention to the olive moth, main enemy, as well as more frequent diseases, like anthracnose, peacock spot and olive mosaic.
Furthermore, questions that need solving include the definition of good agricultural practices that make it possible to establish Integrated and Organic Production of Olive crops. The accreditation of more laboratories by the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply
(Mapa) and by the National Health Surveillance Agency (Anvisa) for inspection works of olive oils traded throughout the Country.
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varietais em destaque • MAIN VARIETIES
CULTIVARES MAIS ADOTADAS NO BRASIL E SUAS CARACTERÍSTICAS
CULTIVAR
ORIGEM
FRUTO
QUANTIDADE DE AZEITE
LIMITAÇÃO
Espanha
baixo peso, esférico
Médio – 12% a 14%
Grande adaptabilidade.
Arbosana
Alto – 15% e 17%
Evitar solos passíveis de encharcamento.
Koroneiki
Grécia
baixo peso, esférico
Espanha
baixo peso, esférico
Alto – 16% e 18%
A mais adaptável às condições de clima e solo.
Arbequina
PADRÃO DO AZEITE
* Arbosana: Azeite com médio a alto conteúdo de ácidos palmítico e oleico, média quantidade de ácido linoleito e relação
monoinsaturados/poli-insaturados entre 6 e 11%.
* Koroneiki: Coloração verde intensa e com alta estabilidade. Alto conteúdo de ácido palmítico e oleico, médio de ácido linoleico, e
relação monoinsaturados/poli-insaturados entre 8% e 11%.
* Arbequina: Médio a alto percentual de ácido palmítico e linoleico e baixo a médio percentual de ácido oleico. A relação
monoinsaturados/poli-insaturados fica entre 5% e 7%.
Fonte: Embrapa Clima Temperado

Divulgação/Reprodução

The time is now

About 80% of the olive
fields in Brazil consist
of cultivars koroneiki,
arbequina and arbosana

Santos óleos

A

Produção mundial de azeite de oliva pode chegar
a 3,271 milhões de toneladas, com projeção de
incremento em quase todos os principais países

A produção mundial de azeite de oliva
na safra 2017/18 será maior do que o esperado no final do ano anterior. Em novembro de 2017, a expectativa era de 2,988 milhões de toneladas, mas o cenário positivo
nos países produtores fez com que a projeção fosse elevada para 3,271 milhões de
toneladas. Ou seja, 27% a mais do que a
última previsão de safra. A estimativa foi
apresentada no 51º encontro do Advisory
Committee on Olive Oil and Table Olives, realizado em Amã, na Jordânia, em abril de
2018. O comitê reúne produtores, consumidores, indústrias e comerciantes ligados
à olivicultura mundial.

De acordo com o levantamento do International Olive Oil Council (IOC), as 697 mil toneladas a mais vêm de forma expressiva dos
grandes produtores europeus, que devem
obter avanço de 22% em relação ao período anterior. Ainda que a produção da Espanha, líder, com cerca de 38% do total, possa
diminuir cerca de 3%, ficando em cerca de
1,250 milhão de toneladas, a da Itália deve
crescer fantásticos 137%, alcançando 432
mil toneladas. Na Grécia, o volume também
aumenta, a taxa de 64,1%, permitindo que o
país alcance 320 mil toneladas de óleo. Em
Portugal, o crescimento ultrapassa a 80%.
Juntos, estes países europeus devem pro-

duzir 2,143 milhões de toneladas, o que representa incremento de 391,5 mil toneladas
em relação ao ciclo anterior.
Os demais países produtores igualmente projetam aumento significativo na safra, próximo a 50%. As 950 mil toneladas
de óleo restantes da safra mundial virão
em especial de Turquia, Tunísia, Marrocos,
Argélia, Argentina e Jordânia. Neste grupo,
os destaques em crescimento são Tunísia,
com acréscimo de 180%, e Argentina, com
elevação de 74%. Os países da União Europeia respondem pela maior parte da produção (cerca de 65%), seguidos de Tunísia,
Turquia, Marrocos e Argélia.

Holy oils

G

Global olive oil production could reach
3.271 million tons, with increases projected
for almost all main countries

Global olive oil production in the
2017/18 growing season is supposed to outstrip the amount expected at the end of the
previous year. In November 2017, the expectation was for a total production
of 2.988 million tons, but the
positive scenario in the producing countries raised
this projection to 3.271
million tons. In other
words, up 27% from the
latest crop forecast. This
estimate was disclosed in
the 51st meeting of the Advisory Committee on Ol-

ive Oil and Table Olives, held in Amman, the
capital city of Jordan, in April 2018.The committee comprises producers, consumers, industries and global olive traders.
According to a survey by the International Olive Oil Council (IOC), the extra 697
thousand tons come from the main
European producers, where the
crop is up 22% from the previous
year. In spite of the fact that the
crop in Spain, leading producer with
38% of the total, is supposed to drop
3%, remaining at about 1,250 million tons, whilst the crop in Italy is expected to soar no less than 137%,

l AZEITONAS NA MESA

QUEM PRODUZ MAIS
• THE BIGGEST PRODUCERS

Azeite de oliva – Safra 2016/17
Países
%
União Europeia
65
Tunísia
9
Turquia
8
Marrocos
4
Argélia
2
Argentina
1
Egito
1
Líbano
1
Jordânia
1
Outros
8
Total
2.574.000 t

l TABLE OLIVE
CONSUMPTION

Divulgação/Reprodução

A exemplo do azeite, a produção de azeitonas de mesa no mundo mostra
crescimento, podendo atingir no ciclo 2017/18 o volume mais alto desde a safra 1990/91. Conforme dados levantados pelo IOC em abril de 2018, a colheita estava prevista em 3,020 milhões de toneladas, aumento de 5% sobre o ano anterior. Países europeus, líderes na produção (com perto de 30% do total), deverão
ter acréscimo na ordem de 4%, enquanto junto a outros membros do conselho
o aumento seria ainda maior (na ordem de 12%), com crescimento individual na
Argentina (7º maior produtor), Egito (2º maior), Israel (16º), Jordânia (12º), Líbano (13º), Marrocos (6º), Tunísia (14º) e Turquia (3º).

amounting to a total of 432 thousand tons.
In Greece the volume should go up 64.1%,
with the total in the country reaching 320
thousand tons of oil. In Portugal, production is up 80% or more. Together, these European countries should produce 2.143 million tons, representing an increase of 391.5
thousand tons from the previous season.
The other olive producing countries are
equally projecting significant crop increases, nearly 50%. The remaining 950 tons of oil
will come from Turkey, Tunisia, Algeria, Argentina and Jordan. In this group, the leaders in growth are Tunisia, with an increase of
180%, and Argentina, 74%.The countries of
the European Union account for the bulk of
the crop (about 65%), followed by Tunisia,
Turkey, Morocco and Algeria.

Just like olive oil, the production of table olives in the world is
on the rise, with chances for the
2017/18 crop to reach the highest volume since the 1990/91 crop
year. According to data surveyed
by the IOC in April 2018, the crop
was expected to amount to 3.020
million tons, up 5% from the previous year. European countries,
leaders in production (with nearly 30% of the total), should experience a 4-percent increase, whilst
other members of the council are
considering increases of about
12%) with an individual growth in
Argentina (7th biggest producer),
Egypt (2nd biggest), Israel (16th),
Jordan (12th), Lebanon (13th),
Morocco (6th), Tunisia (14th) and
Turkey (3rd).

Fonte: IOC, abril de 2018.

38

39

Inor Ag. Assmann

m

e

r

c

a

M a r k e t

d

o

OLIVEIRAS

O l i v e

O
Um mercado

e tanto

Consumo brasileiro de azeite de oliva e de azeitonas
de mesa é atendido quase todo por produtos
importados e mostra possibilidades de crescimento

40

O mercado de produtos da olivicultura, azeite e azeitonas de mesa, é representativo no Brasil, que se coloca entre
os sete maiores consumidores mundiais
e tem condições de crescer. Essa demanda, mesmo com a produção nacional de
azeite de oliva iniciada há alguns anos,
ainda é quase toda atendida por fornecedores externos, tanto que, em nível internacional, os números oficiais existentes, em relação ao País, igualam consumo
e importação. Existe, portanto, um grande mercado que pode ser atendido pelos
próprios produtores brasileiros, que buscam avançar neste sentido e apresentam
qualidade nos seus produtos.
Os dados do Conselho Oleícola Internacional (COI, ou IOC, na sigla em inglês),
a que está filiada a Associação Brasileira de
Produtores, Importadores e Comerciantes
de Azeite de Oliveira (Oliva), indicam que o
consumo brasileiro deste produto está ao
redor de 60 mil toneladas por ano. Já chegou a passar de 70 mil toneladas no período 2012/13 e no ciclo 2013/14, baixando depois a 50 mil toneladas, e voltando
a crescer. No levantamento do organismo
mundial, todo esse volume foi importado, e mais da metade de Portugal. O Brasil é o sétimo maior consumidor mundial e
terceiro na importação (após a União Europeia, ou segundo, computando países).
Situação semelhante ocorre nas azeitonas de mesa, onde os brasileiros estão na
segunda posição geral como importadores
e já passam para a sexta colocação como
consumidores, de acordo com as projeções feitas pelo conselho internacional
para o período 2017/18. Os volumes das
importações e do consumo estão no mesmo patamar, mostrando evolução após recuo recente, tanto que no presente ciclo
poderão atingir o maior montante até agora alcançado, de 115 mil toneladas. A vizinha Argentina, com folga, é a maior fornecedora do produto para o Brasil.

T r e e s

O Brasil está
entre os
sete maiores
consumidores
no segmento
olivícola
l QUALIDADE BRASILEIRA
No azeite de oliva, para o qual se destina basicamente a produção brasileira de
azeitonas, o volume obtido até agora gira na faixa de 100 mil litros: até 130 mil litros
em 2017 e projeção de mais de 150 mil litros para 2018, conforme o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva). Já a associação Oliva, ressalvando ainda não existirem números oficiais a respeito no País, divulga informações obtidas do setor, de
97 mil em 2017 e 200 mil litros em 2018, com cerca de 40 marcas. Correspondem,
pois, a parcelas pequenas de 1% a 2% do consumo, mas é ressaltada sua qualidade.
Em dois anos, o azeite brasileiro já conquistou vários prêmios internacionais,
destaca Eudes Marchetti, presidente do Ibraoliva. O produto brasileiro já é reconhecido por consumidores e especialistas, observa Pedro Brites Pascotini, coordenador estadual de olivicultura do Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas no Rio Grande do Sul (Sebrae/RS). Menciona avaliação de Estela Testa,
que responde pela América Latina na empresa de equipamentos Pieralise do Brasil, no sentido de que a receptividade do consumidor é muito boa em relação ao
azeite brasileiro, de “alto grau de qualidade”.
Por outro lado, Guajará Oliveira, especialista gaúcho no setor, comenta que
existe tradição e ligação forte dos brasileiros com azeite de oliva, em função de sua
miscigenação e influência europeia. Mas o consumo per capita ainda é baixo, na
faixa de 320 gramas por ano, enquanto em países europeus varia de cinco a até 12
ou 13 quilos por ano. Por isso, vê potencial de crescimento, com reconhecimento do produto de qualidade, questão que preocupa nos importados. Do mesmo
modo, verifica que o índice pode crescer nas azeitonas de mesa (está em cerca de
550 gramas/ano, contra 2,6 quilos na Europa). Inclusive projeta que nos próximos
cinco anos o País será o maior importador do produto, superando os Estados Unidos, que neste item estariam mostrando saturação de mercado.
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A strong market

T

l BRAZILIAN QUALITY

Brazilian consumption of olive oil and
table olives relies almost entirely on imported
products and is signaling an uptrend

The market of olive products, oil and
table olives, is very representative in Brazil, a country that ranks among the 7 top
global consumers and is likely to grow
even further. This demand, as the national production of olive oil only started some
years ago, is met almost entirely by foreign suppliers, so much that, at international level, the existing official numbers,
with regard to the Country, show importation on a par with consumption. Therefore, there is a big market to be supplied by
the Brazilian producers, who are now making strides towards this end and providing
products of excellent quality.

Data furnished by the International Oil
Council (IOC), to which the Brazilian Association of Olive Oil Producers, Traders and
Importers (Oliva) is associated, suggest that
the consumption of this product in Brazil
amounts to about 60 thousand tons a year.
In the recent past, during the 2012/13 and
2013/14 crop years, it reached upwards of
70 thousand tons, and then dropped to 50
thousand tons, and started rising again. In
the survey conducted by the global organization, the entire volume was imported,
more than half from Portugal. Brazil is the
seventh biggest global consumer and ranks
as third biggest importer (after the Europe-

an Union, or second, taking into consideration individual countries).
A similar situation occurs with table olives, where Brazil occupies the second general position as importer, but ranks sixth
in the number of consumers, according to
projections conducted by the international council for the 2017/18 season. Both import and consumption volumes match with
each other, suggesting some evolution after recent setbacks, to the point that in the
current season they could reach the highest
amount ever, 115 thousand tons. Neighboring Argentina is by far the biggest supplier of
olive products to Brazil.

EVOLUÇÃO BRASILEIRA • BRAZILIAN EVOLUTION
Números de consumo e importação (iguais) de produtos da olivicultura no Brasil ---- (Em mil toneladas)
Anos
2000/01 2006/07 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (prov.)
Azeite
25,0
34,5
61,5
68,0
73,0
72,5
66,5
50,0
59,5
Azeitona de mesa 45,0
60,5
87,0
101,5
109,0
114,0
103,0
102,0
114,0

Inor Ag. Assmann

Fonte: IOC, novembro de 2017.
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2017/18 (prév.)
60,0
115,0

As far as olive oil goes, the destination for almost the entire production of Brazilian olives, the volume achieved so far
amounts to 100 thousand liters: until 130 thousand in 2017
and projections for more than 150 thousand liters for 2018, according to the Brazilian Olive Growing Institute (Ibraoliva) and,
in the meantime, the Oliva association, on the grounds that
no official numbers exist in the Country, releases information
obtained from the sector, referring to 97 thousand and 200
thousand liters, respectively, from about 40 different brands.
Therefore, they correspond to small portions of 1% to 2% of
consumption, but the quality of these brands is not disputed.
In two years, Brazilian olive oil has conquered several international awards, says Eudes Marchetti, president of Ibraoliva. The Brazilian product is acknowledged by consumers
and specialists, observes Pedro Brites Pascotini, state olive
farming coordinator at the Brazilian Micro and Small Business Support Service (Sebrae/RS). He mentions the evaluation by Estela Testa, responsible for sales in Latin America at
the Pieralise do Brasil equipment company, in the sense that
Brazilian “high quality oil” is very popular with consumers.
On the other hand, Guajará Oliveira, sector specialist from
Rio Grande do Sul, comments that olive oil is traditional and
highly appreciated in Brazil, by virtue of its miscegenation and
European influence. However, consumption per capita is still
low, about 320 grams a year, whilst in European countries it
varies from 5 or even 12 to 13 kilograms a year. That is why he
spots potential for growth, as a product of high quality, a question that is a concern with imported products. Likewise, he ascertains that this rate could go up in table olives (now at 550
grams a year, against 2.6 kilograms in Europe). According to his
projections, over the next five years, Brazil will be the biggest
importer of the product, outstripping the United States, where
the market of the product is reaching its saturation point.

importando • IMPORTING
Números das aquisições no setor olivícola nacional
Anos
2016
2017
Azeite de oliva (Kg)
(US$)

57.306.466
281.301.601

60.476.154
334.811.940

32.258.369
12.625.537
4.826.824
3.314.939
3.338.152

36.149.150
9.299.015
6.083.868
4.271.002
3.695.818

106.129.622
115.512.889

113.813.407
110.266.420

69.575.762
13.516.664
14.447.140
6.959.520
1.111.028

66.680.562
28.540.517
8.852.159
8.507.135
596.011

Principais países de origem (Kg)
Portugal
Espanha
Argentina
Chile
Itália
Azeitonas de mesa (Kg)
(US$)
Principais países de origem (Kg)
Argentina
Egito
Peru
Espanha
Portugal
Fonte: Agrostat/Mapa.

Brazil now ranks among the
7 top consumers of olive products

EQUIPAMENTOS DE COLHEITA
COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS
DE REGULAGENS, COMO SISTEMA
DE VIBRAÇÃO, VIBRAÇÃO TURBO,
APERTO DE PINÇAS, ROTAÇÃO,
NIVELAÇÃO, ELEVAÇÃO, ETC.

versão turbo com guarda-chuva recolhedor e
plataforma de armazenamento dos frutos
Ambos são hidráulicos e com comando joysticks

www.agromelcabrasil.com.br
55(55) 99988-1540 / 55(51) 3716-2536

Do bom e do melhor
dos Azeites, que visa permitir aos agentes de
mercado uma concorrência justa e assegurar ao consumidor e apreciador um produto
autêntico, sem misturas ou aditivos que o
descaracterize”, comenta Rita. Explica que,
“periodicamente, são coletadas amostras
das diversas marcas de azeite existentes
no mercado brasileiro. Compradas no varejo, sempre em conjunto por no mínimo
dois diretores da Oliva, numa quantidade
de cinco amostras de cada produtor, elas
são lacradas, identificadas e relacionadas
em relatório assinado pelos diretores que
executaram o processo”.
Em seguida, de acordo com a explicação

de Rita, duas amostras são enviadas para laboratórios nacionais aptos para analisá-las, uma ao COI para análise em laboratórios internacionais credenciados e duas
ficam como contraprova em poder da Oliva. “Quando identificamos um produto
não conforme, notificamos o representante legal da marca, além de informar
os estabelecimentos que o comercializam”, enfatiza. “As marcas podem solicitar
a contraprova e têm um prazo para tomar
as devidas providências. Quando não o fazem, informamos aos órgãos reguladores,
ao mercado e adicionamos ao site na lista
de azeites não conformes”.

l COMBATE A FRAUDES
A presidente da Oliva, Rita Bassi, salienta que a entidade presta total apoio às medidas aplicadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) no combate às fraudes na produção e na comercialização do produto, sendo importante aliada na fiscalização. O Mapa, por sua vez, divulgou em final de abril de 2018 que, entre abril e dezembro de 2017, na chamada Operação Ísis, “nome em
homenagem à deusa egípcia que teria criado o azeite extraído de oliveira”, foram avaliadas 107 marcas comercializadas por 65 empresas,
e reprovadas 59,7% das amostras coletadas.
As principais irregularidades constatadas foram “mistura do azeite de oliva com outros óleos e tentativa de iludir o consumidor pelo
rótulo”, sendo aplicadas multas e recolhidos produtores irregulares. “O número de fraudes ainda é expressivo, mas o trabalho de melhoria do produto continua”, disse Fátima Chieppe Parizzi, coordenadora geral de Qualidade Vegetal do Mapa. “Nosso objetivo é orientar o
consumidor”, enfatiza. O ministério esclarece, por exemplo, que para o produto ser considerado “azeite de oliva virgem” ou “extravirgem”
não é permitida a presença de óleos vegetais refinados, de outros ingredientes e aromas ou sabores de qualquer natureza.
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Encouraging the consumption of olive oil
includes the spreading of its health benefits and an assurance
of the authenticity of the product available in the market

“Increasingly appealing to the Brazilian palate, whether for its taste or health
benefits, olive oil is constantly facing
controversies regarding its purity and
authenticity”, observe officials from the
Brazilian Association of Olive Oil Producers, Traders and Importers (Oliva). The
entity, which comprises agents interested in the development of this niche in
Brazil, was created in 2001, “with the aim
to clarify doubts, provide guidance to the
market and consumers on the cultivation
of this product”, comments Rita Bassi,
now presiding over the organization.
The sector, according to her, is broadly involved in giving publicity to the product and encouraging its consumption. “The
different brands are in contact with the consumers, and Oliva itself organizes workshops for both consumers and retailers,
on the oil and its impressive health benefits, explaining how these analyses are conducted and, in terms of consumption, what
nonconforming oil is”, says the official of the
association, a member of the International Oil Council (IOC), an organ that reports to
the United Nations Organization (UNO) and
is in charge of administrating the International Olive Oil Agreement (IOOA).
“In Brazil, we comply with the guidelines
of the Oil Purity Control Program, whose target is to make sure all market agents comply with competition rules, thus providing
consumers and aficionados with an authentic product, without any mixtures or additives affecting its purity”, Rita comments.
She explains that, “from time to time, samples of all oil brands in the domestic market
are collected. These samples come from oil
purchased in retail stores by at least two di-

rectors from Oliva, totaling five samples per
producer, and are then sealed, identified
and listed in a report signed by the directors
that carried out the process”.
In the sequence, Rita explains, two samples are sent to national qualified laboratories, one to the IOC for an analysis by accredited international laboratories, and two
samples are kept by Oliva, for possible corroborative analyses. “In case we identify a

nonconforming product, we inform the legal representative of the brand, and equally the stores where the product is available”,
she emphasizes. “The brands have the right
to request a corroborative analysis and are
granted a period of time to take all the necessary steps. If they fail to comply we inform
the regulating organs and the market, and
then we add it to the list of the nonconforming oils at our website”.

l FIGHTING FRAUD
Oliva president Rita Basso stresses that the association lends full support to
all the measures enacted by the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa) in the fight against frauds in the production and commercialization
of the product, and is an active ally in any inspection operations. The Mapa, in
turn, published in late 2018 that, from April to December 2017, the so-called Operation Isis, name that pays tribute to the Egyptian goddess, who is supposed to
have created the oil extracted from olives”, 107 brands were analyzed by 65 companies, and 59.7% of the samples failed to win approval.
The main flaws that were ascertained were as follows: olive oil mingled with
other oils and misinformation on the label”, this resulted in fines and the collection of the flawed products “the number of frauds is still expressive, but product enhancement works continue”, said Fátima Chieppe Parizzi, Mapa’s general
Vegetable Quality coordinator. “Our goal is to guide the consumers”, she stresses. The minister clarifies, for example, that for a product to be considered “virgin
olive oil” or “extra virgin”, it must be free of refined vegetable oils, or ingredients
and aromas or flavors from any other product.
Divulgação/Reprodução

“Cada vez mais no gosto dos brasileiros,
seja pelo sabor ou por seus benefícios à saúde, o azeite enfrenta constantemente polêmicas sobre sua pureza e autenticidade”,
observa a Associação Brasileira de Produtores, Importadores e Comerciantes de Azeite de Oliveira (Oliva). A entidade, que reúne
agentes interessados no desenvolvimento
deste nicho no Brasil, surgiu em 2001, “para
esclarecer dúvidas e melhor orientar o mercado e os consumidores a respeito da cultura deste produto”, comenta Rita Bassi, atual
presidente da organização.
O setor, segundo ela, atua de forma ampla na divulgação do produto e no estímulo
ao consumo. “As marcas conversam muito
com o consumidor e a própria Oliva realiza
workshops, tanto com o consumidor quanto com os varejistas, sobre o azeite e seus
benefícios à saúde, explicando como são
feitas as análises e o que é um azeite em
não conformidade para o consumo”, destaca a dirigente da associação, que é filiada
ao Conselho Oleícola Internacional (COI,
ou IOC, em inglês), órgão subordinado à
Organização das Nações Unidas (ONU) e
encarregado de gerir o Convênio Internacional do Azeite de Oliva.
“Seguimos no Brasil as orientações e diretrizes do Programa de Controle da Pureza

Inor Ag. Assmann
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Estímulo ao consumo de azeite de oliva
inclui a divulgação de seus benefícios à saúde e o zelo
pela autenticidade do produto comercializado

The best of the best

Control program evaluates the quality
of the oil available to the population
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Caiu no gosto de vez
Consumo de azeite de oliva volta a registrar
crescimento em âmbito mundial, assim como ocorre
com as exportações e as importações do produto

Appealing to the palate

I

World olive oil consumption is rising again,
and so are exports and imports of the product

The use and trade of olive tree products
registered advances at global level, and a
soaring trend, further strengthening the relevance of these items for the consumers. According to the numbers ascertained by the
International Olive Council (IOC), global consumption of olive oil, which reached its peak
from the 2010/11 season to 2013/14, with
upwards of 3 million tons, is now again approaching this amount, and the forecast is
for a growth of more than 5%, by the end of
2017, compared to the previous year.
The biggest consumers of the product
are the European Union countries (where the
highlights are Greece, Spain, Italy and Portugal), followed by the United States, Turkey,
Morocco and Syria, with Brazil occupying
the seventh position. At imports, the United

States and the European countries rank first
(as a whole), followed closely by Brazil occupying the second position, if the countries are
taken as individual units. Total global operations, whose peak took place in the 2014/15
period, are equally beginning to rise, at levels
in line with demand.
As far as oil exports go, as a matter of fact,
the same recovery process is taking place
and, judging from the anticipated expectations of the sector in April 2018, the volume of
the present cycle could outstrip the volume
of the 2014/15 growing season, which had
been the highest up to that time, with 929
thousand tons. The European countries lead
foreign sales, with more than 60% of the total, where, according to the projection, from
the 975 thousand tons, Spain is supposed to

Inor Ag. Assmann

QUEM PÕE NA MESA • CONSUMERS

O

O uso e o comércio dos produtos das oliveiras registram bom movimento em nível mundial, com tendência de crescimento, reforçando a relevância cada vez maior
que tais itens assumem junto aos consumidores. De acordo com os números apurados
pelo Conselho Oleícola Internacional (IOC,
na sigla em inglês), o consumo global de
azeite de oliva, que atingiu seu ponto máximo entre o ciclo 2010/11 e a etapa 2013/14,
com mais de 3 milhões de toneladas, volta
a se aproximar deste patamar, com previsão,
no final de 2017, de crescimento superior a
5% no novo ano em relação ao anterior.
Os maiores consumidores do produto são
os países da União Europeia (onde se destacam Grécia, Espanha, Itália e Portugal), seguidos de Estados Unidos, Turquia, Marrocos e Síria, enquanto o Brasil ocupa a sétima posição.
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Na importação, os norte-americanos e os europeus (no conjunto) lideram, vindo os brasileiros logo em seguida e figurando já na segunda posição se forem considerados os países
de forma isolada. As operações totais no mundo, que tiveram o ponto mais alto no período
2014/15, também voltam a aumentar, em níveis semelhantes aos da demanda.
No plano das exportações do óleo, com
efeito, ocorre o mesmo processo de recuperação e, pelas expectativas provisórias do setor em abril de 2018, o volume do atual ciclo poderia ultrapassar o da safra 2014/15,
que havia sido o mais elevado até então,
com 929 mil toneladas. Os países europeus
lideram nas vendas externas, com mais de
60% do total, onde, na projeção feita, de 975
mil toneladas, a Espanha participaria com
304.200 toneladas, a Itália com 236.000 to-

neladas (aumento de 18%) e Portugal com
39.500 toneladas, além de se registrar incrementos por parte de Tunísia e Turquia.
Em relação às azeitonas de mesa, as estimativas do conselho mundial do setor são
de que, na temporada 2016/17 e no ciclo
2017/18, deverá ser registrado o mais elevado nível de consumo, passando de 2,7 milhões de toneladas, com crescimento atingindo 8,4% no primeiro período produtivo
em foco, comparado com o antecedente. O
fato se repete nas exportações, que poderiam aumentar até 20% no período 2017/18,
para a faixa de 783 mil toneladas. União Europeia e Egito, que estão na frente em produção e consumo, aparecem na liderança
também nas vendas ao exterior, enquanto os
maiores importadores são, na sequência, os
Estados Unidos e o Brasil.

participate with 304,200 tons, Italy with 236
thousand tons (up 18%¨) and Portugal with
39,500 tons, and there are reports of soaring
exports in Tunisia and Turkey.
With regard to table olives, the estimates
by the global council of the sector maintain
that the 2016/17 and the 2017/18 crop years
should register the highest consumption levels, reaching upwards of 2.7 million tons, up
8.4% from the first period in question, compared to the previous one. The fact holds
true for exports, which could soar up to 20%
in the 2017/18 growing season, to 783 thousand tons. The European Union and Egypt,
leaders in production and consumption, are
also occupying the first positions in sales
abroad, whilst the biggest importers are the
United States and Brazil.

QUEM ESTÁ NO MERCADO • PLAYERS IN THE MARKET

Líderes no consumo mundial de azeitonas
Países
2015/16 2016/17 (prov.) 2017/18 (prévio)
União Europeia 578,5
582,0
585,0
Egito
319,0
400,0
450,0
Turquia
318,5
322,0
355,0
Argélia
234,0
300,5
289,0
EUA
215,0
206,0
206,0
Síria
147,0
180,0
112,0
Brasil
102,0
114,0
115,0
Irã
58,5
71,0
68,00
Peru
32,0
45,0
42,0
Argentina
35,0
35,0
35,0

Maiores consumidores mundiais de azeite de oliva – (Em mil toneladas)
Países
2015/16 2016/17 (prov.) 2017/18 (prév.)
União Europeia 1.660,0
1.463,0
1.549,0
EUA
321,0
315,0
315,0
Turquia
116,0
155,0
170,0
Marrocos
120,0
120,0
120,0
Síria
104,0
110,0
100,0
Argélia
80,0
67,0
85,0
Brasil
50,0
59,5
60,0
Japão
53,5
54,5
55,0
Austrália
42,0
45,0
45,0
China
39,0
44,0
45,0

Fonte: IOC, novembro de 2017.

Fonte: IOC, novembro de 2017.

GRANDES MERCADOS • BIG MARKETS

apreciadores • FANS

Principais importadores de azeitonas
Países
2015/16 2016/17 (prov.) 2017/18 (prévio)
EUA
154,0
146,0
146,0
Brasil
102,0
114,0
115,0
União Europeia
94,0
97,5
98,0
Canadá
30,0
28,5
28,5
Arábia Saudita
26,0
26,0
26,0
Rússia
22,0
25,0
22,0
Austrália
17,0
17,5
17,5
Chile
15,0
16,0
16,0
Iraque
15,5
15,5
15,5
Líbia
13,5
13,5
13,0

Maiores importadores mundiais de azeite de oliva –- (Em mil toneladas)
Países
2015/16 2016/17 (prov.) 2017/18 (prév.)
EUA
314,0
305,0
305,5
União Europeia
97,5
131,0
157,0
Brasil
50,0
59,5
60,0
Japão
53,5
54,5
55,0
Canadá
41,0
39,5
39,5
China
34,0
39,0
39,0
Austrália
26,0
29,0
29,0
Arábia Saudita
22,0
21,0
22,0
Rússia
19,5
19,5
20,0
Suíça
14,5
14,5
15,0

Fonte: IOC, novembro de 2017.

Fonte: IOC, novembro de 2017.
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O néctar dos

deuses
É no lagar que as azeitonas são
transformadas em azeite,
com a planta de extração,
o ambiente de estocagem e o
engarragamento do produto

N

O l i v e

Na olivicultura, cada produtor instala seu lagar de acordo com o tamanho do
seu negócio ou então processa a colheita
em um que esteja próximo e que preste o
serviço. Isso fica visível quando se compara
o número de olivicultores com a quantidade de unidades processadoras existentes
no País. "Para o beneficiamento é necessário, no minímo, uma máquina de extração
e local apropriado para armazenar o azeite", destaca Eudes Machetti, presidente do
Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva). Parte das máquinas utilizadas nessas
estruturas são importadas da Europa, mas
também já há algumas que estão sendo fabricadas no País.
"No Brasil, o lagar é a estrutura utilizada para extrair e embalar o azeite de oliva.
Nos países de origem espanhola, é chamada de almazara", explica Carlos Rico, gerente comercial da Pieralisi, grupo italiano que
investe no segmento desde 2008. Após a colheita, as azeitonas são transportadas até o
lagar, onde é extraído o azeite extravirgem.
Esse local é a indústria onde se localizam a
planta de extração, a estocagem e o engarrafamento de azeite de oliva extravirgem.
A Pieralisi é líder mundial e pioneira na
construção de plantas de extração de azeite extravirgem, fornecendo projetos com-

T r e e s

pletos (desfolhamento, lavagem, moagem,
batimento, extração e polimento) para implantação. A capacidade das instalações
varia de 100 quilos por hora a até 7 mil
quilos por hora de processamento de frutas (azeitonas). Mais recentemente, para
atender pequenos produtores da região da
Mantiqueira e de todo o Brasil, a empresa
lançou plantas para lagares com capacidade para beneficiar de 100 a 250 quilos por
hora de azeitonas.
Conforme Rico, as plantas desenvolvidas no Brasil são up to date (isto é, de última geração), exatamente as mesmas
fornecidas a clientes dos países do Mediterrâneo, de toda a Europa, da Oceania e
dos Estados Unidos. O valor do investimento é de cerca de R$ 30.000,00 por hectare
plantado de azeitonas. Informa que a Pieralisi acabou de completar o fornecimento
da 19ª planta de extração no Brasil.
O gerente ainda ressalta que se trata
de mercado novo e com potencial enorme, uma vez que o País importa cerca de
99% do azeite consumido no mercado interno. Portanto, as áreas plantadas e os lagares instalados atendem hoje em torno
de 1% desse enorme e potencial mercado.
Além disso, o azeite está presente em apenas 45% dos lares brasileiros.

Unidades
conseguem
processar até
7 mil quilos
de azeitonas
por hora

l SUBPRODUTO
Em média, o azeite extraído equivale a 15% do volume de cada azeitona, podendo ser menor em alguns casos. “A polpa que resta do processo de extração ainda é pouco aproveitada no Brasil”, avalia Eudes Marchetti, presidente do Ibraoliva. Hoje, a maior parte
da polpa é utilizada para fazer compostagem. A intenção é desenvolver tecnologias para retirar os caroços quebrados a fim de usá-los
em caldeiras e utilizar o restante na fabricação de ração animal ou até mesmo em cosméticos.

l LAGARES PELO BRASIL
De acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi), no Rio Grande do Sul, maior produtor de azeite de oliva nacional, estavam instalados nove lagares em 2018. Em 2017, o Estado tinha 145 produtores cadastrados, situados em 56 municípios. A
produção gaúcha de azeite extravirgem ficou próximo de 60 mil litros no ano.
Já conforme Nilton Caetano, presidente da Associação dos Olivicultores dos Contrafortes da Mantiqueira (Assoolive), que reúne associados dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, havia em atividade 20 extratores de azeite nessa região, com capacidade para processar 7.000 quilos por hora. Em 2017, o volume produzido foi de 42 mil litros e envolveu 200 produtores de 70 municípios.
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Nectar of the gods

l BYPRODUCT
On average, the oil that is extracted is equivalent to 15% of the volume of each olive, but could be smaller in some cases. “The pulp that remains after the extraction
process has hardly any use in Brazil”, says Ibraoliva president Eudes Marchetti. Now
the biggest portion of the pulp is used for composting purposes. The idea is to come
up with technologies to remove the broken seeds to use them in boilers and the remaining portion for manufacturing animal feed and cosmetics.

It is in the olive press that olives are
transformed into oil, with the extraction plant,
warehousing environment and bottling
Divulgação/Reprodução

l OIL PRESSES IN BRAZIL
According to the Secretariat of Agriculture, Livestock and Irrigation (Seapi), in Rio
Grande do Sul, biggest producer of olive oil in Brazil, there were 9 oil presses in operation, in 2018. In 2017, the State had 145 registered olive farmers, located in 56 municipalities. The production of extra virgin olive oil in the State remained close to 60
thousand liters a year.
However, according to Nilton Caetano, president of the Contrafortes da Mantiqueira Association of Olive Farmers (Assoolive), which comprises associate members from
the states of Minas Gerais, São Paulo and Rio de Janeiro, there were 20 oil presses operating in the region, with the capacity to process 7 thousand kilograms per hour. In 2017,
the volume reached 42 thousand liters and involved 200 farmers in 70 municipalities.

Units manage to process up to 7
thousand kilograms of olives an hour

anuario_milho.pdf
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At olive farming, farmers install their own
oil presses according to the size of their business, or resort to neighboring presses available for this job. This becomes apparent
when the number of olive farmers is compared to the amount of processing units in
the Country. “For processing, at least one
extraction machine, an appropriate place
and oil warehousing facilities are needed”,
says Eudes Machetti, president of the Brazilian Olive Farming Institute (Ibraoliva). Some
machines used in these structures are imported from Europe, but some of them are
now manufactured in the Country.
“In Brazil, the oil press is the structure utilized for extracting and bottling the olive oil.
In the countries of Spanish origin, it is called
almazara”, explains Carlos Rico, commercial
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manager at Pieralisi, an Italian group that has
been investing in the segment since 2008. After harvest, the olives are transported to the
press, where extra virgin oil is extracted. This
location is the industry where the extraction
plant, warehouse and the extra virgin oil bottling compartment are located.
Pieralisi is the global leader and pioneer in
the construction of extra virgin oil extraction
plants, supplying complete projects (defoliation, washing, milling, beating, extraction and
polishing) for implementation. The capacity
of the facilities varies from 100 kilograms per
hour to 7 thousand kilograms per hour of olive
processing. More recently, to meet the need of
small-scale farmers in the Mantiqueira region
and all over Brazil, the company launched oil
press plants with the capacity to process from

100 to 250 kilograms of olives per hour.
According to Rico, the plants developed
in Brazil are state-of-the-art (up to date), exactly the same as the ones supplied to clients in Mediterranean countries, Europe,
Oceania and the United States. It is an investment of about R$ 30,000 per hectare
devoted to olive trees. He equally informs
that Pieralisi has just delivered the 19th extraction plant in Brazil.
The manager also insists that it is a new
market with a huge potential, seeing that
the Country imports about 99% of the oil
sold in the domestic market. Therefore, the
planted areas and the oil presses now meet
about 1% of this enormous market potential. Furthermore, this oil is present only in
45% of the Brazilian households.
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SERVIÇO COMPLETO
• FULL SERVICE
Unidades de fabricação da azeite
no Rio Grande do Sul – 2018
Fábrica	Município
Rio Grande do Sul
Batalha
Pinheiro Machado
Cerro dos Olivais Caçapava do Sul
Olivais da Fonte
Formigueiro
Olivas do Sul
Cachoeira do Sul
Olivas do Seival
Candiota
Olivopampa
Santana do Livramento
Azeite Prosperato Caçapava do Sul
Verde Louro
Canguçu
Azeite Costa Doce Cristal
Agropec. Albornoz Santana do Livramento
Minas Gerais
Verde Oliva
Delfim Moreira
Prado & Vasquez Alagoa
Azeite Orfeu
Poços de Caldas
São Paulo
Azeite Oliq
São Bento do Sapucaí
Costa Navarro
Camanducaia
Azeite Irarema
São Sebastião da Grama
Fonte: Seapi/RS.

Tudo junto reunido
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Inor Ag. Assmann

Na olivicultura, que leva cinco anos
para a obtenção da primeira safra, a adaptação de conceitos de integração entre lavoura, pecuária e floresta (ILPF) ganha
espaço como fator de viabilização do empreendimento. Nem grandes investidores podem se dar ao luxo de esperar até 10
anos para que o olival dê resultado. A saída
é buscar a intensificação produtiva, diluir
custos e investimentos e gerar renda. Junto vêm as vantagens ambientais.
O estabelecimento de culturas anuais e
pecuária consorciadas é alvo de pesquisas
do olivicultor Tales Altoé, de Cachoeira do
Sul (RS). Ele defende a adoção da Integração Lavoura-Pecuária-Pomar (ILPP), adaptando conceitos que envolvam o olival
como um dos pilares produtivos. Em sua
propriedade, transformada em estação experimental, a Bosque Olivos, Altoé trabalha
em parceria com centros de pesquisas e associa a olivicultura à criação de ovinos.
O sistema tem bases que permitem
adequar o planejamento à realidade da
área e do olivicultor. “Comum a todos é a

dificuldade de implantação, mas a médio
e longo prazos teremos técnica e financeiramente a viabilidade do sistema”, frisa.
Se não puder se dedicar integralmente, o
investidor pode arrendar as “ruas” a cultivos agrícolas e receber em troca pastagens e terreno adubado.
Em 10 anos de pesquisas, Altoé chegou a
algumas certezas: a colheita deve ser otimizada com mecanização, os pomares plantados em compasso mais aberto (espaçamento), o vigor vegetativo pode ser controlado
com poda e controle da adubação, e ainda
será maior que o europeu; o limitante produtivo é o clima, com período crítico na primavera; e nem todas as colheitas são plenas,
pois há perdas na capacidade produtiva.
Estudando variáveis de cultivo, clima,
solo, histórico hídrico e térmico da microrregião, custo financeiro do capital investido
e necessário ao custeio anual do projeto, a
conclusão pode ser de que o investimento
tem alto risco de inviabilidade. Não resolve
pensar que após passados 10 anos iniciais o
pomar produzirá tantos litros de azeite por

planta. “A maioria dos investidores terá desistido antes, abandonado o cultivo e vendido as plantas a preço de lenha”, resume.
Altoé enfatiza que com o ILPP é possível incrementar a renda e reduzir custos, em especial nos primeiros cinco anos,
quando os cuidados são diários e os gastos
constantes. “Dá trabalho, mas o retorno é
garantido. Após implantado, o modelo se
paga nos primeiros ciclos”, destaca.
Com os ovinos, por exemplo, é possível
realizar o ciclo pecuário em um ano, vender
o cordeiro e manter a matriz produzindo. A
produtividade média pode superar a 100%
com partos gemelares e a forte demanda
de cordeiro no mercado nacional. O ganho
extra está na questão ambiental, como sequestro de carbono, melhoramento do solo,
benefícios da intensificação produtiva na
mesma área, diluição de custos com máquinas e equipamentos e outras vantagens da
integração. “A ILPP é mais do que uma tendência, e pode representar o suporte necessário à expansão segura e sustentável da olivicultura”, garante Altoé.

A

Crop-Livestock-Orchard integration (CLOI) is viewed
as the right track for the consolidation of olive farming,
thus reducing costs and adding environmental gains

At olive farming, which takes five years until the first harvest, the adaptation of integration concepts that include crop, livestock and
forest (CLOI) is gaining momentum as a factor
that turns the enterprise viable. Not even great
investors can afford to wait for 10 years for an
olive field to yield results. The way out consists
in pursuing production intensification, reducing costs and investments, whilst generating income. The environmental benefits follow suit.
The establishment of annual crops associated with livestock operations is the research target of olive farmer Tales Altoé, from
Cachoeira do Sul (RS). He strongly recommends Crop-Livestock-Orchard integration
(CLOI), adapting concepts that involve the olive field as one of the productive pillars. On
his farm, transformed into an experimental
station, Bosque Olivos, Altoé works in partnership with research centers and associates
olive farming with sheep rearing operations.
The system relies on pillars that make it
possible to adjust planning initiatives to the
reality of the olive farmer’s reality. “What is
common to all farmers is the difficulty to implement the system, but in the medium and
long run we will enjoy the viability of the system, both in technical and financial terms”, he

says. If there is no chance for exclusive dedication, investors can lease their lands for agricultural crops and, in return, receive pasturelands and fertilized stretches.
In 10 years of research works, Altoé
reached some certainties: harvest should be
maximized through mechanization, the orchards should be planted with wider spacing, the vegetative vigor can be controlled
through correct trimming and fertilization,
and will obviously be bigger than European
fields; the limiting production factor is the climate, with a critical period in spring; not all
harvests are entirely satisfactory, as there are
losses in the productive capacity.
Studying variables of the crop, climate,
soil, hydric and thermal background of the
micro-region, financial cost of the capital invested and necessary for the annual producInor Ag. Assmann

Integração Lavoura-Pecuária-Pomar (ILPP)
é apontada como caminho para consolidar a olivicultura,
reduzir custos e agregar ganhos ambientais

All together

solução em rotulagens

52

tion costs of the project, the conclusion might
point to a high unfeasibility risk. It is not a question of considering that after the initial 10 years
you will produce a definite amount of oil per
plant. “Most investors will have given up before this period elapses, abandoning the crop
or selling the olive trees for the price of wood”.
Altoé emphasizes that with the CLOI it is
possible to increase the income, reduce costs,
particularly in the first five years, when there
are daily cares and constant expenses. “It requires hard work, but there is guaranteed return and, after the implementation, the model pays off in the first cycles”, he insists.
With sheep, for example, it is possible to
carry out the livestock cycle in one year, selling
the lambs and keeping the parent flock in production. Average productivity could outstrip
11% with twin births and strong demand for
lamb meat in the domestic market. Extra gains
lie in the environmental question, like carbon
sequestration, soil improvement, productive
intensification benefits and other advantages
stemming from the integration system. “The
CLOI is more than just a trend, and could represent the necessary support when it comes to
expanding sheep rearing in a sustainable and
safe manner”, says Tales Altoé.

Elos azeitados
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mais de 700 participantes. O 3° Encontro
Estadual de Olivicultura e a 3ª Reunião Técnica Nacional de Olivicultura estão previstos para novembro de 2018.
Além disso, Lipp ressalta que um dos pleitos que os produtores conseguiram na Câmara foi a redução de 18% para 7% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). Para os próximos anos, segundo ele, estão nos planos revisão do zoneamento agrícola das oliveiras no Estado, criação de rotas turísticas (olivoturismo), apoio à
ampliação da área plantada e da produção
de azeite, promoção dos azeites gaúchos,
orientação dos consumidores, incentivo à

olivicultura no ensino agrícola e consolidação da olivicultura no Rio Grande do Sul.
Na parte de promoção, a Câmara Setorial e o Pró-Oliva criaram o Salão do Azeite
Gaúcho, mostra itinerante dos azeites do
Rio Grande do Sul, em feiras e exposições,
como acontece na Expointer. Além disso,
cursos de degustação e harmonização de
azeites foram feitos em parceria com escolas de gastronomia. Outro papel é estimular
prefeituras a criarem programas de fomento municipais. Mais recentemente, foi realizado e disponibilizado o Cadastro Olivícola
do Estado do Rio Grande do Sul, no site da
secretaria estadual.

G

Olive farming has evolved ever since the
Olive Sectoral Chamber in Rio Grande do
Sul was created, on December 2012, by Decree Law nº 49.945, of the state government.
The members of the organ are olive farmers, nursery owners, industrial and support
entities, like government secretariats, Rural
Extension and Technical Assistance Corporation (Emater/Ascar-RS), Embrapa, banks,
municipal administrations, universities and
the Ministry of Agriculture, Livestock and
Food Supply (Mapa).
“It is a forum that brings together producers and other links of the supply chain, paving the way for them to put forward their

demands before the federal and state governments “, says agronomic engineer Paulo Lipp
João, coordinator of the Citrus, Olive and Pecan Nut Sectoral Chamber. The agronomist is
an agricultural inspector at the State Secretariat of Agriculture, Livestock and Irrigation (Seapi). The Official Olive Harvest Opening Ceremony, which reached its seventh edition in
2018, attracting more than 600 participants, is
one of the activities that has been celebrated
ever since the Sectoral Chamber was created.
The venue and date of the opening ceremony
are defined as of December.
Another relevant initiative for the sector was the creation of the State Olive FarmInor Ag. Assmann

A olivicultura evoluiu desde que a Câmara Setorial da Olivicultura do Estado do
Rio Grande do Sul foi criada, em 11 de dezembro de 2012, por meio do Decreto nº
49.945, do governo estadual. Os integrantes do organismo são olivicultores, viveiristas, industriais e entidades de apoio, como
secretarias de governo, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/
Ascar-RS), Embrapa, bancos, prefeituras,
universidades e o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa).
"É um fórum para o encontro de produtores com outros elos da cadeia produtiva, e
oportuniza levar demandas às esferas estaduais e federal", destaca o engenheiro agrônomo Paulo Lipp João, coordenador da Câmara Setorial da Olivicultura, além de ser
coordenador das câmaras setoriais de Citricultura e Noz-Pecã. O agrônomo é fiscal agropecuário da Secretaria Estadual da
Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi). A
Abertura Oficial da Colheita de Oliva, que
chegou à sétima edição em 2018 e teve mais
de 600 participantes, é uma das atividades
realizadas desde a criação da Câmara Setorial. O local e a data da abertura da colheita
são definidos a partir do mês de dezembro.
Outro fato significativo para o setor foi
a criação do Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura, Pró-Oliva, em
29 de julho de 2015, por intermédio do Decreto n° 52.479. A partir de então foram realizadas duas edições do Encontro Estadual
de Olivicultura, em 2015 e 2016, reunindo

The creation of the Olive Sectoral
Chamber in Rio Grande do Sul paved the way for
initiatives and activities favorable to cultivation

Inor Ag. Assmann
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A instituição da Câmara Setorial das Oliveiras do
Rio Grande do Sul possibilitou a realização de
várias ações e atividades favoráveis ao cultivo

Oily links

ing Development Program, Pró-Oliva, on
29th July 2015, by Decree 52.479. Since that
time, two editions of the State Olive Farming Meeting were held, in 2015 and 2016, attracting over 700 participants. The 3rd State
Olive Farming Meeting and the 3rd Technical
National Olive Farming Meeting have been
scheduled for November 2018.
Furthermore, Lipp emphasizes that one of
the demands the producers managed to conquer at the Chamber was the reduction of the
State Value-Added Tax on the Circulation of
Goods, Interstate and Intercity Transportation and Communication Services (ICMS) from
18% to 7%. For the coming years, according to
him, the plans include a revision of the agricultural zoning of the olive fields in the State, the
creation of tourist routes (olive farming tours),
support to planted area expansions and to the
production of oil, incentive to olive farming at
agricultural schools and consolidation of olive
farming in Rio Grande do Sul.
As far as promotion goes, the Sectoral
Chamber and the Pró-Oliva created the Rio
Grande do Sul Olive Oil Show, an itinerant
showroom of oils produced in Rio Grande do
Sul, shown in fairs and exhibitions, like Expointer. Moreover, tasting and oil harmonization courses were conducted in partnership
with gastronomy schools. Another front consists in encouraging municipal administrations
to create municipal promotional programs.
More recently, an Olive Farming Register was
created, and it is available at the site of the Rio
Grande do Sul State Secretariat.

l A FAVOR DA OLIVA

l ON BEHALF OF THE OLIVE TREE

O Pró-Oliva divulga uma série de informações aos produtores no site http://www.seapa.rs.gov.br/pro-oliva, como palestras,
publicações técnicas e viveiros cadastrados no programa. Em relação à adaptação de tecnologias para as condições de solos e de
clima do Estado, foi reativado grupo técnico da olivicultura, composto por pesquisadores, extensionistas e assistentes técnicos de
olivais, que tem publicado recomendações aos olivicultores. Das reuniões da Câmara Setorial também surgiu a iniciativa de um
grupo de produtores de criar o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva).

The Pró-Oliva keeps the farmers informed at site http://www.seapa.rs.gov.br/pro-oliva, comprising lectures, technical publications and nurseries registered in the program. With regard to the adaptation of technologies to the soil and climate conditions of the State, the olive farming technical team was reactivated, consisting of researchers, extension agents and technical
assistants, whose recommendations are sent to the farmers. The meetings of the Sectoral Chamber gave rise to the creation of
the Brazilian Olive Institute (Ibraoliva), at the initiative of a group of producers.
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Dupla dinâmica

l ENCONTRO
Auxiliar no esclarecimento sobre a
qualidade e a variedade da produção
de azeite de oliva, bem como fomentar o consumo no País, está entre os
objetivos da Olivoteca. Em site, blog
e página no Facebook, bem como
em eventos e degustações e no intercâmbio entre entusiastas do segmento, são compartilhadas informações, vivências e técnicas. A meta é
democratizar ao máximo o acesso a
conteúdo e, dentro do possível, ajudar a derrubar mitos que ainda persistem, em especial para quem deseja começar a investir na área.
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sommelier Paulo Freitas, da empresa Azeite
Online, na capital paulista. Ali se conheceram e partilharam vivências, como passagens de ambas por Portugal, Espanha, Itália e outras regiões olivícolas. Não apenas
nasceu uma grande amizade: surgiu a parceria que resultou, mais tarde, na Olivoteca, iniciativa voltada ao compartilhamento
de experiências, à difusão de conhecimento
e, principalmente, ao estímulo na formação
de hábitos de consumo de azeite de oliva de
qualidade. “Primeiro e mais importante do
que todo o resto é isso: auxiliar interessados
a saber valorizar o azeite de oliva por seu papel na qualidade de vida”, resume Paula.
Nas propriedades, cada uma é soberana
na tomada de decisões e na escolha por manejos ou soluções agronômicas. No entanto,
trocam impressões em tempo integral, visitando as áreas com frequência e auxiliando
as equipes técnicas. Entusiastas, são convictas das potencialidades dos produtos da oliveira no Brasil. Glenda adotou seis cultivares:
arbequina, arbosana, koroneike, manzanilla,
coratina e frantoio. Parte do pomar precisou

ser refeito em 2017, quando adotou também
picual, e a perspectiva é de que em 2019 venha a colher as primeiras azeitonas, tendo,
assim, sua primeira safra de azeite.
Já no caso de Paula, quatro variedades
compreendem mais de 90% do pomar: koroneike, arbequina, arbosana e picual, as preferidas em âmbito de País. Mas em pequena faixa, de cerca de 2 mil plantas, acabou
fazendo mix de nove variedades, e esse lote
deve se tornar inclusive uma espécie de área
de testes. Nos próximos anos, pretende agregar mais 50 hectares ao cultivo.
E inspirada em experiência que testemunhou em Portugal, introduziu suínos no
pomar, manejados de forma orgânica. “Eles
até auxiliam na roçada. Alimentam-se de cabeça baixa, não tocam nas oliveiras, e gostam das azeitonas. Assim tenho mais uma
fonte de renda na mesma área, consorciando oliveiras e animais”, frisa. Tanto que no
início eram 12 suínos e agora já possui 150
em criação. Glenda chegou a consorciar oliveiras com ovelhas, prática adotada em outras propriedades olivícolas no Estado.
Propriedade de Paula Becker

E

In an attempt to learn more about the activity and help
spreading information on olive farming, two young girls
in Rio Grande do Sul created the Olivoteca

Entrepreneurs, innovators and determined to learn more about olive farming,
two girls in Rio Grande do Sul, both born
in Porto Alegre and now living in São Paulo, joined efforts on behalf of the production and publicity to our national oils. Without knowing about each other, they started
growing olives almost at the same time.
Paula Becker, in 2015, began to establish a
54-hectare orchard on her family’s farm in Encruzilhada do Sul, 170 kilometers from Porto Alegre. A year before, Glenda Haas devoted
62 hectares to olive fields, also on the family’s
70-hectare farm in Cachoeira do Sul, about
200 kilometers from Porto Alegre and 130 from
Encruzilhada, in the central part of the State.
During the next two years, there were some
setbacks related to management and phytosanitary control. It was the concern with the obstacles, as well as the search for solutions, that,
in a way, brought the two pioneers together.
Amid doubts, but determined to continue in the activity, they began to attend oil
tasting events with sommelier Paulo Freitas,
from a company known as Azeite Online, in

the capital city of São Paulo. It was there that
they came to know each other and started
sharing experiences, like a trip of both to
Portugal, Spain, Italy and other olive growing regions. Not only a great friendship was
born: these events gave rise to the partnership that later resulted into the Olivoteca,
initiative geared towards the sharing of experiences, knowledge spreading and, above
all, towards the stimulus to create the habit
of consuming olive oil of good quality. “First
and more important than all the rest, is the
following: lending help to people interested
in knowing how to value olive oil for its role
in quality of life”, summarizes Paula.
On the farms, the two of them are free to
make decisions and choose their management and agronomic solutions. However,
they exchange impressions all the time, frequently visiting the areas and lending support
to the technical teams. Very enthusiastic, they
have no doubt about the potentialities of olive
products in Brazil. Glenda planted six cultivars:
arbequina, arbosana, koroneike, manzanilla, coratina and frantoio. A part of the orchard
Olival de Glenda Haas

had to be replanted in 2017, when she equally
introduced the picual variety, and the perspective is that in 2019 the first olives will be harvested, thus having her first olive oil crop.
In the case of Paula, four varieties cover
more than 90% of the orchard: koroneike, arbequina, arbosana and picual, the preferred
ones at national level. On a small stretch of
land she ended up mixing nine varieties, and
this lot is supposed to turn into an area of trials. Over the coming years, she intends to devote an extra 50 hectares to olive trees.
Inspired in experiments she witnessed
in Portugal, she introduced pigs in the orchard, managed organically. “They even
help with keeping second growth low. They
feed with their heads down, don’t touch
the olive trees and like olives. This gives
me an extra source of income on the farm,
associating olives and animals”, she comments. So much that at the beginning she
had a flock of 12 pigs, now there are 150
pigs in the orchard. Glenda equally associated olives with sheep, a practice common
in other olive farms throughout the State.

l MEETING POINTS

Divulgação

Empreendedoras, inovadoras e determinadas a aprender sobre a olivicultura, duas
jovens gaúchas, ambas nascidas em Porto Alegre e radicadas em São Paulo, uniram
forças em favor da produção e da divulgação
dos azeites nacionais. E, ainda sem se conhecerem e sem que o soubesssem, ingressaram
no cultivo quase ao mesmo tempo.
Paula Becker iniciou em 2015 a implantação de pomar de 54 hectares em propriedade de sua família de Encruzilhada do Sul,
a 170 quilômetros de Porto Alegre. Um ano
antes, Glenda Haas começou o plantio de 62
hectares de oliveiras igualmente em propriedade familiar de 70 hectares em Cachoeira
do Sul, a cerca de 200 quilômetros de Porto
Alegre e a 130 de Encruzilhada, no centro do
Estado. Nos dois casos, houve alguns contratempos de manejo e de controle fitossanitário. E foi justamente a inquietação com esses
obstáculos, bem como a busca por soluções,
que, de certo modo, as aproximou.
Em meio a dúvidas, mas com a determinação de persistir na atividade, elas participavam de degustação de azeites com o

Inor Ag. Assmann
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Para aprender cada vez mais sobre a atividade
e auxiliar na difusão de informações sobre a olivicultura,
duas jovens gaúchas criaram a Olivoteca

Dynamic duo

The main objectives of Olivoteca
consist in providing knowledge on the
quality and production of olive oil, as
well as encouraging its consumption
in the Country. In site, blog and Facebook, as well as support and stimulus to events and tasting sessions,
and interchange between aficionados of the segment, information
sharing, experiences and techniques,
Olivoteca want to democratize as far
as possible the access to information
and, within our means, help destroy
myths that still persist, especially for
those who wish to invest in the crop.
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mesmo que ocorreu no campo, onde as oliveiras caíram nas graças dos produtores.
“Tenho o privilégio de acompanhar há
mais de 20 anos a evolução do mundo dos
azeites, inclusive na oferta de produtos de
alta qualidade, com apresentações diferenciadas de sabores, aromas e atributos sensoriais”, frisa. “Há, sim, um forte esforço dos
produtores em valorizar o uso deste produ-

to milenar na gastronomia, ocupando papel
fundamental na elaboração de alimentos,
tanto do ponto de vista sensorial quanto no
relacionado à sua saudabilidade”.
Conforme Freitas, o universo dos azeites
segue o mesmo caminho que os vinhos trilharam, buscando oferecer a mesma riqueza
de experiências sensoriais, associadas a variedades de azeitonas características e terroir

Which path to follow

Oil specialist spots enormous potential
for the national product, by virtue of its quality,
but understands that there are challenges to be conquered

E

Brazil is now expanding its olive crops
and the production of oil. More than that, the
Country equally cares for the quality of the
product. For a market where about 99% of
the oil is imported, the opportunity for national suppliers is incalculable. Oil sommelier Paulo Freitas, reference in the evaluation of the
quality of this product, projects that the track
followed by the consumers will be similar to
what occurred at field level, where olive crops
have attracted big numbers of farmers.
“For more than 20 years, I have had the
privilege to keep track of the evolution of the
world of oils, including the supply of high quality products, with different flavors, aromas
and sensorial attributes”, he says. “There is
no doubt about the efforts of the producers in
showing the value of this product in millennia
gastronomy, occupying a fundamental role in
foods, both from a sensorial point of view and
from its health benefits”.
The different types of oils are on the same
track followed by the different brands of wines,
seeking to offer the same sensorial benefits, as-
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sociated with the varieties of characteristic olives and the terroir of every country and region,
the format and the elaboration cares, the history of the brand, as well as the strong dedication
of the producers. “This fact takes place all over
the world. As one of the biggest oil consumers
in the world, Brazil is now beginning to take a
more decisive role in the new reality”, he says.
In Freitas’s view, a challenge faced by the
Brazilian producers and by the global high
quality oil producers, lies in conquering the
next step, which consists in commercializing
this high quality oil and, consequently, fetching higher prices, compared to more affordable prices fetched by high volume brands.
“This will require education work and information to consumers, making them aware of the
distinguishing attributes that characterize oils
of high sensorial quality”, he comments.
Another facet to be considered by oil producers is to identify the best and more appropriate operational manners: in isolate or
associate manner. “The decision will greatly depend on the economic conditions of ev-

ery different farmer. Nevertheless, with few
exceptions, most of the producers are smallscale or medium-scale entrepreneurs, with investment limitations”. Associative operational
manners amid olive farmers focused on high
quality oils are not yet common abroad, with
only a few recent experiences.
In the Country, there are producers who
have already adhered to this strategy. “The
benefits stemming from this model are not restricted only to commercialization efforts, but
they extend throughout the entire supply chain,
with cost rationalization and investment maximization”, he says. “I am sure that in some years
from now, high quality oils, produced by smallscale farmers, compared to famous commercial brands, will conquer and expand their recognition, seeing that this has been happening
in other segments of products, besides wines.
He recalls that this has already become a reality in coffees, cheeses, chocolates, flours, honey,
sugarcane spirit, etc., driven by consumers interested in different sensorial attributes, health
benefits, origin and farmer background.

produtores é composta por empreendedores de médio ou pequeno porte, com limitações de investimentos.” Formas de atuação
associativa entre olivicultores de azeites de
alta qualidade ainda são reduzidas fora do
Brasil, com poucas experiências recentes.
No País já há produtores que adotaram
esta estratégia. “Os benefícios deste modelo
não se restringem apenas aos esforços de
comercialização, mas se estendem a toda a
cadeia, com racionalização de custos e otimização de investimento”, diz. “Tenho cer-

teza de que em alguns anos o azeite de alta
qualidade, de pequenos produtores, quando comparado com grandes marcas comerciais, conquistará e ampliará o reconhecimento de seu valor, pois isso já vem
ocorrendo em outros segmentos de produtos, além dos vinhos. Cita que já é uma realidade em cafés, queijos, chocolates, farinhas, mel, cachaça etc, impulsionados por
consumidores interessados em diferenciações sensoriais, saudabilidade, origem e história do produtor.
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O Brasil amplia o cultivo de oliveiras e a
produção de azeite. Mais do que isso, amplia
os cuidados com a qualidade do produto.
Para um mercado ainda ocupado em cerca
de 99% por azeite importado, a oportunidade para fornecedores nacionais é enorme. O
sommelier de azeites Paulo Freitas, referência na avaliação da qualidade desse produto, projeta que se dará com o consumidor o
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Especialista em azeite vislumbra amplo potencial
para o produto nacional diante de sua qualidade,
mas entende que há ALGUNS desafios a superar

Divulgação Henrique Manreza

O caminho a trilhar

de cada país e região, a forma e os cuidados
de elaboração, a “história” da marca, bem
como a enorme dedicação dos produtores.
“Este fato ocorre em todo o mundo. Como
um dos maiores consumidores de azeite no
mundo, o País começa a participar de forma
mais decisiva da nova realidade”, refere.
Na avaliação de Freitas, um desafio do
produtor brasileiro, bem como dos produtores mundiais de azeites de alta qualidade, é vencer o passo seguinte: comercializar produto de alta qualidade e,
consequentemente, de preço bem superior às marcas de alto volume e de preços
mais acessíveis. “Isto exigirá trabalho de
educação e de informação ao consumidor,
visando fazê-lo conhecer atributos diferenciadores existentes em azeites de alta qualidade sensorial”, cita.
Outro aspecto a ser considerado pelos
produtores de azeite é identificar as melhores ou mais adequadas formas de atuação: isoladamente ou de forma associativa.
“A decisão dependerá muito das condições
econômicas de cada produtor. Entretanto, com poucas exceções, a maior parte dos

15mm
margem
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Pioneirismo em grande estilo

Pioneering in great style

O primeiro azeite de oliva extravirgem produzido
e comercializado no Brasil, em 2010, é da empresa
Olivas do Sul, de Cachoeira do Sul (RS)

The first extra virgin olive oil was produced
and commercialized in Brazil by Olivas do Sul,
a company based in Cachoeira do Sul (RS), in 2010

A empresa Olivas do Sul é responsável
pelo primeiro azeite de oliva extravirgem produzido e comercializado no Brasil. Foi fundada em 2006, em Cachoeira do Sul (RS), no
princípio com a implantação de um pomar
de 12 hectares com mudas provenientes da
Espanha, com a finalidade de avaliar o desenvolvimento da cultura no País e tornar realidade a produção em escala comercial.
Um dos itens básicos na Olivas do Sul é
a busca da perfeição em todas as áreas nas
quais atua, como azeite, representação, consultoria, técnicas, cursos e demais ações promovidas pela marca. A empresa ainda desenvolve o fomento da olivicultura no País
através da produção de mudas de oliveira. O
viveiro Olivas do Sul está registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) com a Inscrição-Credenciamento
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no Renasem nº RS-01941/2010. O trabalho
não envolve apenas e somente a venda de
mudas: inclui dias de campo, palestras e a
criação de projeto que alcança ampla durabilidade produtiva. O investidor que escolhe
a Olivas do Sul como parceira adquire mudas produzidas sob rigoroso controle varietal
e recebe toda a assessoria técnica necessária
para obter sucesso em seu plantio.
A empresa oferece suporte em toda a cadeia e se coloca à disposição como referência
técnica, independentemente da fase em que
o pomar se encontra. A Olivas do Sul também tem representação exclusiva no Brasil
das empresas italianas Campagnola e MORITEM, buscando alternativas e soluções para
colheita, poda e processamento dos frutos.
No azeite, o produto da empresa é proveniente de azeitonas colhidas de modo manu-

al e semi-automatizado, o que resulta em excelente azeite extravirgem, obtido através de
processo mecânico e a frio. Embora o Brasil
ainda seja relativamente novo na olivicultura,
a Olivas do Sul já alcançou reconhecimento e
valorização, com os prêmios nacionais e internacionais que a marca coleciona.
Atualmente, além do pomar em Cachoeira do Sul, a Olivas do Sul possui pomar na cidade de Encruzilhada do Sul e possui convênios com a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (Ufrgs) e com a Universidade
de Perúgia, na Itália. Ao longo dos anos, a empresa cresceu muito, e a tendência é de que
isso ocorra mais ainda. A Olivas do Sul está
cada vez mais ampliando a gama de produtos e serviços, e buscando o fomento do
setor, tendo em vista que a adesão ao azeite
de oliva nacional ganha espaço todos os dias.

O

Olivas do Sul is responsible for the first
extra virgin olive oil produced and commercialized in Brazil. The company was founded in Cachoeira do Sul (RS), in 2006, starting with the establishment of a 12-hectare
orchard with seedlings coming from Spain,
with the purpose to evaluate the development of the crop in Brazilian territory and
transform it into commercial scale.
One of the basic items at Olivas do Sul
is the pursuit of perfection in all the areas
where it operates, like oil, representation,
consultancy, techniques, courses and other initiatives promoted by the company. It
also fosters an interest in olive farming in
the Country through the production of olive
seedlings. The Olivas do Sul nursery is registered in the Ministry of Agriculture, Livestock
and Food Supply (Mapa) as Credenciamento no Renasem Nº RS-01941/2010. The work
does not only involve seedling sales: it includes field days, lectures and the creation
of projects that reach ample productive durability. Investors who opt for Olivas do Sul
as partner acquire seedlings produced under strict varietal controls and receive, at no
cost, the necessary technical assistance for a
successful crop.
The company lends support to the entire
supply chain and keeps its role as technical
reference, regardless of the orchard’s growing stage. Olivas do Sul is also the exclusive
representative in Brazil of the Italian companies Campagnola and MORI-TEM, seeking alternatives and solutions for harvest, pruning and fruit processing. With regard to oil,
the product of the company comes from olives harvested manually or semi-automat-

ed, which result into excellent extra virgin oil,
obtained through a cold and mechanic process. Although Brazil is still relatively new in
olive farming, Olivas do Sul has already been
acknowledged and recognized with national
and international awards for its brand.
Nowadays, besides the orchard in Cachoeira do Sul, Olivas do Sul possesses an orchard in Encruzilhada do Sul and has signed

agreements with the Federal University of Rio
Grande do Sul (Ufrgs) and with the University
of Perúgia, in Italy. Over the years, the company made huge strides, and the trend is for this
to continue. Olivas do Sul is constantly expanding the range of its products and services, whilst encouraging the sector, seeing that
the popularity of our national olive oil is gaining momentum day after day.
Inor Ag. Assmann
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Para degustar

Just savor it

9ª ExpoAzeite, centrada no azeite de oliva,
ocorre nos dias 10 e 11 de julho de 2018,
no Palácio de Exposições do Anhembi, em São Paulo

9th ExpoAzeite, focused on olive oil,
to be held from 10 – 11 July 2018,
at the Anhembi Exhibition Palace, in São Paulo

A 9ª edição da ExpoAzeite – Feira da Cadeia Produtiva e Negócios em Olivicultura,
ocorre nos dias 10 e 11 de julho de 2018, no
Palácio de Exposições do Anhembi, em São
Paulo (SP). Na mesma ocasião é realizado
o 6º Encontro da Cadeia Produtiva da Olivicultura no Brasil e no Mundo. Neste evento,
o único produto focado é o azeite de oliva,
cuja produção e cujo consumo crescem no
Brasil e no exterior.
“A ExpoAzeite visa fortalecer laços e parcerias, além de fomentar conhecimento e
incentivar o aumento do consumo no mercado nacional do produto azeite”, destaca
Patricia Galasini, organizadora do evento
e diretora de Marketing e consultora técnica para azeites. Ela é degustadora oficial de
azeites, com diploma concedido pela Associação Mille Sensi, da Itália. Também integra o grupo de discussão técnica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) para estabelecimento de normas e
diretrizes para azeites do Brasil – POC Azeite de Oliva. Ainda é consultora especialista
no desenvolvimento de eventos exclusivos
para produtos de alta gastronomia.
Conforme a organização, a ExpoAzeite
proporciona experiência multilateral, onde
o fundamental é o relacionamento com o
cliente. O pavilhão de exposição de azeites
busca a defesa, o prestígio, a valorização, a
promoção e a consolidação das qualidades
dos produtos que contêm azeite de oliva
no Brasil. Os participantes poderão conhecer azeites e produtos similares, produzidos
em qualquer região dentro do território nacional e também no exterior.
Os debates acontecerão em defesa da
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qualidade e da idoneidade do azeite de oliva, reforçando a integração da capacitação
e a atualização do segmento. A programação conta com mais de 30 palestras e uma
centena de rótulos e degustações. “Um dos
diferenciais do evento é a possibilidade de
os participantes vivenciarem experiências
únicas com o azeite de oliva”, destaca.
Na programação estão previstas várias
palestras com integrantes do Mapa. Diversos temas serão abordados nos workshops
previstos, como a qualidade do azeite de oliva. Neste, o Mapa vai apresentar os resultados da Operação Ísis, realizada entre 2017 e
2018, que reprovou 59,7% das amostras de
azeite de oliva comercializadas no País.
Conforme Patrícia, os participantes te-

rão a oportunidade de ampliar conhecimentos e abrir os horizontes para compreender o segmento. O evento reflete a
preocupação com o consumo responsável, promovendo ações em parceria com
o Mapa e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac Aclimação, de São
Paulo. Também está programado o Show
Culinária Mediterrânea.
O patrocinador oficial do evento é o grupo Pieralisi, com o apoio do Mapa e da Olivoteca. Mais informações podem ser obtidas pelo
fone (11) 3071 2277 ou pelo e-mail pgalasini@
gmail.com. O contato também pode ser realizado por (11) 3071 2277, WhatsApp (11) 9 9194
5000 (em horário comercial) e e-mail jkpgtv@
gmail.com ou info@expoazeite.com.br.

O

The 9th ExpoAzeite edition– Olive Farming Supply Chain and Business Fair, is held on
10 – 11 July 2018, at the Anhembi Exhibition
Palace, in São Paulo (SP). The 6th Gathering
of the Olive Farming Supply Chain in Brazil
and the World will be held on the same occasion. In this event, the only focus is olive oil,
whose production and consumption are on a
rising trend in Brazil and the world.
“ExpoAzeite aims to strengthen links
and partnerships, besides fostering knowledge and encouraging olive oil consumption in the domestic market”, says Patricia
Galasini, organizer of the event, Marketing director and cooking oil technical consultant. She is an official expert oil taster,
with a diploma from the Italian Mille Sensi Association. She is also a member of the
technical discussion group at the Ministry
of Agriculture, Livestock and Food Supply
(Mapa), responsible for setting standards
and directives for Brazilian oils – POC Olive
Oil. She is equally an expert development
consultant for exclusive events focused on
high gastronomy products.
According to the organizers, ExpoAzeite
provides for multilateral experience, where
the fundamental point is the relationship
with the clients. The oil exhibition pavilion
pursues the defense, prestige, value, promotion and the consolidation of the qualities of the products that contain olive oil
in Brazil. Participants will have a chance to
know oils and similar products produced in
any region within the range of the national
territory, and also from abroad.
The debates will address olive oil quality and integrity, reinforcing capacity build-

ing programs and segment modernization.
The program features more than 30 lectures
and hundreds of labels and tasting sessions.
“What makes a difference in the event is the
chance for the participants to witness unique
experiences with olive oil”, she comments.
The program includes several lectures
given by Mapa members. Several subjects
are on the agenda of the scheduled workshops, like the quality of olive oil. In this context, the Mapa will show the results achieved
by Operation Isis, conducted from 2017 to
2018, in which 59.7% of the samples sold in
Brazil failed the test.
According to Patrícia, the participants
will have the opportunity to improve their

knowledge and expand their horizons towards understanding the segment. The
event reflects the concern with responsible consumption, promoting initiatives in
partnership with the Mapa and the National
Commercial Apprenticeship Service – Senac
Acclimatization, in São Paulo. The Mediterranean Culinary Show is also on the agenda.
The official sponsor of the event is the
Pieralisi group, with support from the Mapa
and Olivoteca. For more information, please
phone (11) 3071 2277 or e-mail pgalasini@
gmail.com. Contacts can also be through (11)
3071 2277, WhatsApp (11) 9 9194 5000 (during business hours) and e-mail: jkpgtv@
gmail.com or info@expoazeite.com.br.
Divulgação
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CONTATOS
KONTACTS

Principais entidades
representativas da olivicultura

Rio Grande do Sul
Instituto Brasileiro de
Olivicultura (Ibraoliva)
E-mail: contato@ibraoliva.com.br
Associação Rio-Grandense
de Olivicultores (Argos)
Site: www.argos.org.br
Associação dos Olivicultores
do Sul do Brasil (Olisul)
E-mail: contato@olivicultura-rs.com.br
Centro de Tecnologia
e Certificação
(Pró Azeite)
E-mail: proazeite@proazeite.org.br
Fone (51) 3584 2077

Minas Gerais
Associação dos Olivicultores dos
Contrafortes da Mantiqueira
(Assoolive)
E-mail: assoolive@gmail.com
Fones (35) 9 9807 6438 / 9 9112 6616

São Paulo
Associação Brasileira
de Produtores, Importadores
e Comerciantes de Azeite
de Oliva (Oliva)
Site: www.oliva.org.br – Fone (11) 3313 6490

Internacional
Conselho Oleícola
Internacional (IOC)
Site: www.internationaloliveoil.org
64

