
Ariosto Mesquita 

m dos líderes na produção de 

alimentos no mundo, o Bra

sil ainda é 100% dependente 

da exportação de azeite para abaste

cer seu mercado interno. No entanto, 

os primeiros passos estão sendo dados 

para que dentro dos próximos anos o 

consumidor tenha disponível nas pra

teleiras dos supermercados o azeite 

extravirgem brasileiro, com qualida

de semelhante aos bons produtos eu

ropeus. 

O ano de 2010 está sendo con

siderado como divisor de águas neste 

sentido no país. Em 12 de fevereiro, 

no município de Mar ia da Fé, MG , a 

Empresa de Pesquisa Agropecuária de 

Minas Gerais (Epamig) proporcionou 

a primeira extração de azeite em "es-

cala comerc ia l" no Brasi l , disponibil i

zando a produtores de 26 municípios 

do Sul de Minas uma máquina, de ori

gem italiana, com capacidade de pro

cessar 100 quilos de azeitonas/hora. 

As pesquisas da Epamig com a 

ol ivicultura já existem há três déca

das e foram intensificadas nos últimos 

cinco anos. 

A região conta com 300 hecta

res em cultivo - terras de produtores 

- com plantas em diferentes idades. 

Nesta pr imeira safra deverá produzir 

perto de cinco toneladas de azeitona 

que devem render até mil litros de 

azeite extravirgem. 

0 cálculo é do engenheiro agrô

nomo e pesquisador da Epamig, João 

Vie i ra Neto, que está otimista quanto 

à disponibil idade do produto para o 

consumidor brasileiro. 

" E m dois anos, este azeite po

derá ser encontrado nas pratele iras", 

diz. 

Por enquanto, o resultado das 

extrações está ficando com os pró

prios produtores. 

Previsão - Apesar de o Bras i l 

ainda não contar com uma produção 

em escala para qualquer previsão 

mais segura, este otimismo do pesqui

sador tem fundamento. 



Em Minas Gerais a tecnologia 

oferecida pela Epamig vem fazendo 

com que a área plantada com olivei

ras aumente cerca de 50% ao ano e 

em 2009, os produtores já se organi

zaram para a criação da Associação 

Pelos seus cálculos, o Brasi l im

portou 45 mil toneladas do produto 

em 2009. No entanto, além de polí

t icas de financiamento e assistência 

técnica, o produtor interessado terá 

de ter paciência. 

recer azeitonas", explica Neto. 

Por outro lado, a aposta no cul

tivo pode se revelar uma excelente 

poupança para a famí l ia. " U m a plan

ta produz, no mínimo, durante 100 

anos", revela. 

dos Olivicultores dos Contrafortes da 

Mant iqueira. 

Na região Sul, a Empresa de 

Pesquisa Agropecuár ia e Extensão 

Rural de Santa Catar ina (Epagri) 

também já disponibi l iza tecnologia 

aos produtores e há uma tendência 

em se cr iar um Programa Estadual de 

Ol ivicultura. 

No Rio Grande do Sul , a Asso

ciação Rio-Grandense de Olivicultores 

(Argos), cr iada em 2008 em Ijuí, RS, 

vai oferecer, ainda este ano, perto de 

mil l itros de azeite nacional para ho

téis brasileiros. Quer também ampl iar 

sua ação até o Paraná, integrando 

produtores de três Estados. 

A lém disso, pelo menos dois 

eventos ainda neste semestre devem 

atrair interessados no assunto: a Jor

nada Internacional de Olivicultura, 

dias 10 e 11 de maio em Porto Ale

gre, RS, e o 1o Simpósio Mineiro de 

Olivicultura, de 04 a 07 de maio em 

Itajubá, MG . 

Autossuficiente - De acordo 

com João V ie i ra Neto, da Epamig, 

seriam necessários aproximadamente 

65 mil hectares plantados com olivei

ras para que o Brasi l pudesse se tor

nar autossuficiente em azeite. 

"São necessários seis anos para 

que a planta atinja o pico de produ

ção, mas com aproximadamente três 

a quatro anos de vida já começa a ofe-

Mas nem todo agricultor brasi

leiro poderá apostar na ol ivicultura. 

Seu cultivo exige regiões com inverno 

bem definido, solos profundos e dre-



nados e área com bastante insolação 

para garantir o desenvolvimento vege

tativo da planta. 

A Epamig já desenvolveu mais 

de uma dezena de cultivares adapta

das para a região do Sul de Minas e 

produz perto de 50 mil mudas/ano. 

A lém disso, atende produtores inte

ressados de outras regiões. 

"Recebemos aqui agricultores 

de outros Estados e até de países viz i

nhos", conta Neto. 
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