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RESUMO 

Este trabalho analisa a possibilidade de desenvolver-se a agroindústria no município de Rio 
Grande, enfocando seu desenvolvimento através da inserção da cultura da Oliveira, bem como 
de outras culturas compatíveis com a produção desta, passíveis de industrialização em 
conserva e/ou desidratadas. Faz-se um estudo verificando a possibilidade de desenvolver a 
agroindústria através da ação conjunta, cooperativismo e/ou consórcio intermunicipal. 
Através de pesquisa bibliográfica e de campo, evidencia-se a viabilidade de desenvolver-se a 
agroindústria da azeitona, bem como do alho e cebola (produtos característicos do município).  
É uma expectativa deste trabalho fornececer uma forma de gerar emprego e renda no 
município através de uma forma de desenvolvimento sustentável, buscando resgatar a 
identidade do município como “Cidade das Oliveiras”. 
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INTRODUÇÃO 

Rio Grande, município de colonização portuguesa, localizado na Planície Costeira 

Sul do Estado do Rio Grande do Sul, possui uma área de 2.813,91 km2. Seu território 

compreende uma faixa de terras baixas na restinga do Rio Grande, a Sudoeste da 

desembocadura da Lagoa dos Patos (IBGE, 2006; CIDADE INESQUECÍVEL..., 2006). Sua 

economia é caracterizada pelo setor portuário, que dos três portos organizados do Estado, é o 

mais importante. Paralelamente à instalação do superporto, possui 2.500 ha destinados ao 

Distrito Industrial, onde já se instalaram indústrias de fertilizantes, terminais de granéis 

agrícolas, óleos vegetais, terminais de petróleo, terminal de produtos petroquímicos, terminal 

de granéis líquidos. Na pecuária destacam-se os rebanhos de bovinos, ovinos, suínos, aves. O 

setor pesqueiro é o mais tradicional,  sendo os principais tipos de produtos comercializados os 

congelados, salgados, farinha e óleo de peixe. O turismo representa um papel relevante na 

economia, especialmente na temporada de veraneio, destacando-se dentre as festas 

comemorativas a Festa do Mar, que se realiza de dois em dois anos. 
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(RIOGRANDEVIRTUAL..., 2006) 

De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Brasil gastou, só no ano passado, US$ 61 

milhões com a importação de azeite de oliva e outros US$ 26,8 milhões com a de azeitonas 

não havendo no país produção significativa (FAGUNDES, 2004). 

Devido o interesse de lideranças de Portugal e da Espanha em efetuar no Brasil 

meridional investimentos de vulto na implantação, exploração e expansão da cultura da 

oliveira em território gaúcho, foi solicitado, em 11 de julho de 2005 em um encontro 

realizado na Empresa Brasileira de Pesquisa Agrícola – EMBRAPA, na unidade da Embrapa 

Clima Temperado, entre empresários, técnicos, investidores, e produtores, o início de ações 

de pesquisa pública visando a instalação, em escala comercial, de plantio de oliveiras no sul 

do Brasil, destinados prioritariamente à produção de azeite (SAPPER, 2006). 

As oliveiras foram trazidas há mais de 200 anos para o sul do Brasil, pelos 

imigrantes açorianos, demonstrando boa aclimatação e produção, sendo que no município de 

Rio Grande as oliveiras chegaram a ser um cultivo tradicional (subsistindo em algumas praças 

e logradouros públicos) vindo a ser chamada de “Cidade das Oliveiras” (SAPPER, 2006). 

Os períodos em que houveram mais investimentos e adoção de políticas públicas no 

setor agrícola corresponderam às épocas em que este setor mais se desenvolveu, e 

conseqüentemente vários outros segmentos da economia. 

Neste contexto, é importante realizar-se estudos que propiciem a possibilidade de 

expansão do setor agrícola e industrial no município de Rio Grande, gerando emprego e renda 

tanto no meio rural, como urbano. Conseqüentemente, ao desenvolver-se a agricultura 

familiar, e beneficiando-se do potencial do distrito industrial de Rio Grande, atrair para o 

município indústrias que possibilitem um desenvolvimento econômico sustentável, sem 

prejudicar o potencial turístico, nem outras atividades que se utilizam do ecossistema como 

forma de subsistência, e por fim, melhorar a qualidade de vida da população deste município.  

Ao desenvolver-se a cultura da oliveira, e de outros produtos compatíveis com a 

produção desta, pode-se atrair para o distrito industrial empresas para elaboração de conservas 

de azeitonas, produção de azeite, conserva e desidratação destes outros produtos, e ativar o 

comércio dentro e fora do município.  

O objetivo geral do presente trabalho que é analisar as possibilidades de 
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desenvolvimento da agroindústria em Rio Grande através da inserção da  cultura de oliveiras.  

Os objetivos específicos deste trabalho são: verificar a existência de algum vínculo 

do município de Rio Grande com a produção de oliveiras, analisar se existe a possibilidade de 

resgatar a identidade do município como “Cidade das Oliveiras” através da produção de 

azeitonas em conserva e azeite, verificar quais as culturas, que possam ser produzidas 

concomitantemente com a oliveira e serem comercializadas em conserva e/ou desidratadas, 

identificar os requisitos necessários para a formalização de cooperativa e consórcios 

intermunicipais e verificar a possibilidade de implantação de cooperativa e/ou consórcio 

intermunicipal. 

 
1 AGROINDÚSTRIA 

Existe um consenso na literatura com relação as transformações que ocorreram no 

processo de tecnificação no setor agrícola.  Sendo importante definir as relações que se 

estabeleceram entre a agricultura e a indústria.  

A agroindústria pode ser considerada “como aquela que faz o primeiro 

beneficiamento da matéria-prima vinda do setor agropecuário, sendo seu principal mercado o 

exportador e indústrias de transformação” (DONDA JR., 2002). 

Sandroni (2002) conceitua agroindústria como uma atividade constituída pela junção 

dos processos produtivos e industriais no âmbito de um mesmo capital social, ou, quando tal 

não acontece, a atividade caracteriza-se por uma grande proximidade física entre a área que 

produz a matéria-prima e o seu processamento industrial. 

Em um sentido mais amplo, temos a definição de agribusiness, ou agronegócio, 

como sendo 

 
a soma de todas as operações envolvidas no processamento e distribuição de 
insumos agropecuários, as operações de produção na fazenda, e o armazenamento, 
processamento e a distribuição dos produtos agrícolas derivados (DAVID & 
GOLDENBERG apud MARAFON, 2006, p.1). 
 

Albuquerque (1988) destaca que os vínculos entre agricultura e indústria vão além 

das operações de “livre-troca” em um mercado de muitos agentes.  

Faveret F.° e Paula, (2002) relatam que no início da década de 80, à agricultura 

coube contribuir para a geração de grandes superávits comerciais, destinados a equilibrar o 

balanço de pagamentos, atingido em cheio pela crise da dívida externa. A agroindústria tinha 
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papel central, o principal lema da política econômica entre 1981 e 1984 era exportar. É nesse 

contexto que, mesmo em níveis considerados ainda relativamente baixos, o BNDES começa a 

intensificar seu apoio ao setor. Havendo uma mudança drástica no cenário na década de 90, 

quando a abertura comercial elimina a proteção de alguns segmentos agroindustriais - trigo e 

algodão foram os mais afetados - e a restrição fiscal reduz os recursos públicos disponíveis 

para financiar o setor. Para sobreviver, na nova realidade, sem o protecionismo estatal 

abolição de incentivos e subsídios, foi necessário aumentar os ganhos de produtividade. Os 

produtores brasileiros adaptaram-se rapidamente ao novo ambiente competitivo, sendo que 

alguns ficaram pelo caminho.  

A agricultura exercida atualmente é bem diferente da que existia até meados do 

século XX, Araújo (1990) salienta que seja nas de plantation3 ou nas de subsistência, fazia-se 

quase de tudo. Além das diversificadas atividades de plantio eram também criados animais de 

produção e tração, produzidos e adaptados implementos, ferramentas,  insumos básicos, como 

sementes e fertilizantes. Também estavam incorporados às fazendas: as roupas, o 

processamento de alimentos, o armazenamento e a comercialização. Segundo o autor o 

processo de modernização, o desenvolvimento dos centros urbanos em função da migração 

populacional do campo para as cidades, a maior velocidade no fluxo de informações e , 

principalmente a tecnologia, que se tornava mais específica, começava a ganhar grande 

importância a visão sistêmica. 

Pizzolatti caracteriza este novo perfil da agricultura:  

 
Competitividade passou a ser condição decisiva para se continuar na atividade. A 
disponibilidade de mão-de-obra barata deixou de ser vantagem comparativa 
expressiva. Os países foram induzidos a explorar intensamente todos os recursos de 
que dispõem. A área plantada por cultura aumentou para se adaptar à economia de 
escala4 das máquinas (2005, p.3). 

 
                                                 
3  Uma Colônia de Exploração, como foi o caso do Brasil para Portugal, tem basicamente três 
características, conhecidas pelo termo técnico de “plantation”: _ Latifúndio: as terras são distribuídas em grandes 
propriedades rurais; _ Monocultura voltada ao mercado exterior: há um “produto-rei” em torno do qual toda a 
produção da colônia se concentra (no caso brasileiro, ora é o açúcar, ora a borracha, ora o café...) para a 
exportação e enriquecimento da metrópole, em detrimento da produção para o consumo ou o mercado interno e _ 
Mão-de-obra escrava: o negro africano era trazido sobre o mar entre cadeias e, além de ser mercadoria cara, era 
uma mercadoria que gerava riqueza com o seu trabalho... (KOSHIBA, 2006). 
4  Produção de Bens em larga escala, com vistas a uma considerável redução nos custos. São resultantes do 

empenho sistemático de novos engenhos tecnológicos e de processos avançados de automação. São também 
chamadas de economias internas.(SANDRONI, 2002). 
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Conforme o autor, a sustentabilidade passou a depender muito mais da capacidade da 

pesquisa em prever, identificar e solucionar os problemas que vão surgindo, tais como pragas 

e doenças, e de baixar custos de produção. 

 Destaca-se a importância da agroindústria devido o seu crescimento ocasionar o 

desenvolvimento de diversos segmentos da economia. Segundo Silveira,  

 
a agroindústria se articula para a frente com a indústria de embalagens e com o 
processamento agroindustrial (cada vez mais sofisticado) e, para trás, com a 
indústria de insumos (pesticidas, fertilizantes, rações, insumos veterinários) e de 
equipamentos para a agricultura. Numa perspectiva ampla, inclui desde setores de 
processamento básico (adicionando valor na secagem, no beneficiamento e na 
embalagem) até segmentos que envolvem o processamento de matéria-prima 
agrícola, mas que são costumeiramente identificados como tipicamente industriais: 
setor têxtil, de calçados e de papel e celulose. (2005, p.1) 

 
O desenvolvimento da agroindústria desencadeia o “efeito cascata”, gerando 

emprego e renda nas diversas camadas sociais, proporcionando reflexos consideráveis na 

economia do País. 

O Brasil está entre os maiores países do mundo, possui 19% das terras aráveis do 

mundo, tendo disponível para produzir com sustentabilidade cerca de 60 milhões de hectares, 

o que é equivalente à área da França (GIORDANO, 2004). Suas principais características são 

a sua dimensão territorial e sua diversidade de clima e solo, que propiciam as mais diversas 

culturas agrícolas.  

 

2 OLIVEIRAS 

A oliveira já era cultivada por todo o “crescente fértil” hoje denominado Oriente 

Médio, por volta de 3.000 a.c. Um milênio mais tarde, apareceram os relatos sobre grandes 

olivais que cercavam as cidades. Um fato curioso é que o azeite não era utilizado como 

alimento, sua principal utilização era fornecer iluminação do palácio sagrado, o templo do 

deus Rá (LORENÇATO, 2002). 

Os comerciantes fenícios, em suas viagens, introduziram as oliveiras nas ilhas 

gregas, tornando-se, em pouco tempo, o principal produto de exportação de Creta.  Tendo 

sido considerados os gregos, os responsáveis pelo aperfeiçoamento do cultivo e do 

aprimoramento das técnicas de prensagem e extração do óleo, e sendo os romanos os 

difusores, levando mudas a todos os territórios, não só na Europa, como em todo o restante 
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das margens do mediterrâneo, Tunísia, Argélia e Marrocos. A tríade agrícola do modelo 

alimentar de gregos e romanos era composta pelo trigo, vinho e pelo azeite. Utilizavam  óleo 

de oliva também para massagens nos ginásios, a fim de manter a flexibilidade muscular, como 

ingrediente de produtos de higiene e limpeza, unções (LORENÇATO, 2002). 

O consumo da azeitona e o azeite iam além da alimentação. Ao longo da história 

estiveram ligados, também, à medicina e à religião, estando relacionado com a paz, a 

abundância e o bem estar (SANTOS, 2005). 

Conforme Tannahill (apud Lorençato, 2002), na Península Ibérica as oliveiras datam 

de 1.000 a.c. e revolucionaram a culinária local. Na Espanha o cultivo se aperfeiçoou ao longo 

dos anos. Sevilha tornou-se um grande produtor desde o século XVIII. Andaluzia com seu 

terreno pedregoso, faz de seu país o maior produtor mundial de azeite de oliva. De todo azeite 

consumido no mundo, 90% vem do mediterrâneo, sendo os maiores produtores a Espanha, 

que é a líder, e em seguida a  Itália. A Espanha produz anualmente 900 mil toneladas, sendo 

que já ultrapassou a cota de 1 milhão de ton. Para obter tal rendimento, possui 250 milhões de 

oliveiras distribuídas por 2 milhões de ha, como informa o governo espanhol. 

 Trazida por imigrantes europeus, a oliveira chegou ao Brasil há quase dois séculos. 

Pelo seu simbolismo, no período do Brasil colônia, era muito comum encontrar-se oliveiras 

nas proximidades de igrejas e capelas. Nesse período, quando começou a produção no país, a 

família real ordenou o corte das árvores, com o receio da concorrência do produto da  colônia 

com o da metrópole portuguesa. Somente após 1945, depois da 2.ª guerra mundial, com o 

aumento das imigrações européias, é que se pôde verificar novo crescimento da cultura. 

Tendo sido em torno deste período que as primeiras oliveiras apareceram no sul de Minas 

Gerais (FAGUNDES, 2004). 

Conforme Coutinho (2005), até o final dos anos 60 o Brasil somente conhecia 

azeitonas em conserva e azeite enlatado importados, principalmente de Portugal, até que 

surgiram no Sul do Brasil alguns pioneiros. O Embaixador Batista Luzardo plantou, na 

Fazenda São Pedro em Uruguaina, cerca de 72.000 mudas provenientes da Argentina.  Sendo 

considerado por muito tempo como o maior olival do Brasil. 

 
Examinaram, em laboratórios brasileiros e italianos, as azeitonas e os óleos 
produzidos e verificaram que os nossos produtos não perdiam em qualidade para os 
produtos italianos. Daí por diante, intensificou-se o plantio por todo o estado 
gaúcho. Foram plantadas às margens do Rio Jacuí (45.000 mudas), em Arroio 
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Grande (200.000 mudas), em Pelotas (500.000 mudas), Rio Grande (cerca de 
250.000 mudas), entre outros (COUTINHO, 2005, p.1). 

 
O Brasil é um grande consumidor do produto, não havendo no país produção 

nacional significativa. Conforme a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério 

do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, apud Fagundes (2004, p.1) “o Brasil 

gastou, só no ano passado, US$ 61 milhões com a importação de azeite de oliva e outros US$ 

26,8 milhões com a de azeitonas”.  

 
Os azeites comprados nos supermercados, por exemplo, vêm de fora ou utilizam 
matéria-prima estrangeira. A pouca oferta do produto no mercado brasileiro tem 
levado várias indústrias de condimentos a misturarem óleo de soja no azeite vendido 
ao consumidor. O rótulo de algumas composições mostra que essa mistura pode 
apresentar até 85% de soja (FAGUNDES, 2004, p. 1). 

 
A EPAMIG está realizando um projeto, visando o cultivo e a propagação das 

oliveiras, na Fazenda Experimental de Maria da Fé, no sul do Estado de Minas Gerais. 

Inicialmente as pesquisas se resumiam a um programa de cruzamento e seleção genética de 

material importado da Europa. “As sementes estrangeiras eram numeradas e, então, esperava-

se a planta crescer para avaliar qual clone se adaptaria melhor ao clima da região” 

(FAGUNDES, 2004, p. 1). O fator prejudicial da pesquisa era o tempo que tinha de se esperar 

até a oliveira chegar a idade adulta e produzir frutos, que conforme a pesquisa demorava em 

torno de 10 a 12 anos. 

Este longo período de tempo para recuperar-se o investimento inicial era 

desanimador. Este foi o foco dos pesquisadores da EPAMIG, fazer com que as oliveiras 

produzissem mais em menos tempo. Para isto eles colhem a fruta nem muito verde, nem 

muito madura, separam o caroço, colocam-no por um certo tempo na geladeira e 

posteriormente plantam nas sementeiras. Elas germinam e  quando crescem, atingindo de 8 a 

12 centímetros, é realizado um enxerto com um galho da planta adulta, da variedade que se 

quer produzir, garantindo que a nova oliveira produza os frutos com as características 

desejadas. As mudas obtidas neste processo começam a produzir a partir do quarto ano de 

plantio, que se bem cuidada pode produzir de 80 a 100 quilos de fruto por safra 

(FAGUNDES, 2004). 
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2.1 Processamento das Azeitonas 

As duas formas mais comuns de industrialização e consumo dos frutos da oliveira 

são: a azeitona em conserva e a extração do óleo de azeitona (azeite) (SANTOS, 2005). As 

características da variedade definem seu destino:  mesa ou extração do óleo de oliva.  

Conforme o seu destino, devem ser dados cuidados diferenciados com relação a 

colheita da azeitona. Segundo Luís Eugênio (EPAMIG, 2005) as azeitonas que forem 

destinadas à mesa devem ser colhidas manualmente, evitando machucaduras, pois são 

prejudiciais ao curtimento. Quanto às que forem destinadas à extração de azeite, têm de ser 

colhidas na época em que apresentam maior percentual de óleo, ou seja, após a completa 

maturação. 

 

� Produção de Azeitonas em Conserva     

Segundo Santos (2005) a azeitona é constituída, basicamente:  

- por uma pele, de composição celulósica, que contém produtos aromáticos e 

corantes naturais;  

- uma polpa, onde se encontra a grande parte dos ácidos gordos e 

- um caroço que encerra substâncias nutritivas.  

Conforme o autor, ela possui também, diversos minerais na sua composição, como 

cálcio, fósforo, potássio, enxofre, cloro, ferro, cobre, magnésio e sódio; vitaminas como a 

niacina, riboflavina, tiamina, Vitaminas B6, B12 e vit. E, e carotenóides.   

A azeitona não pode ser consumida tão logo após sua colheita, pois é muito amarga, 

devendo ser processada antes de chegar à mesa dos consumidores. 

 
Após a colheita manual dos frutos, as azeitonas são submergidas em uma solução de 
hidróxido de sódio, onde permanecem de 5 a 10 horas, sendo necessário verificar a 
reação da solução com a polpa dos frutos em intervalos de 1 ou 2 horas (EPAMIG, 
2005, p.2). 

 
Após são submetidas a lavagem em água limpa, em água corrente, ou trocando-se a 

água das vasilhas duas ou mais vezes por dia,  por um período de 15 a 20 dias. Depois deste 

período as azeitonas perdem o sabor amargo, tornando-se adocicadas e prontas para o 

armazenamento (EPAMIG, 2005). 
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� Processamento do Azeite de Oliva     

As principais etapas do processamento do azeite de oliva são: Colheita e Transporte, 

Seleção, Limpeza, Pesagem, Moagem/Prensagem, Batedura, Decantação, Filtragem, 

Classificação e finalmente o Envase (acondicionamento) (ARAÚJO, LOPES, 2005) 

O método tradicional de produção de azeite é esmagando-se as azeitonas através de 

duas prensas de pedra com movimentos opostos, transformando o fruto em uma pasta. Esta é 

espalhada em peneiras finas, que são colocadas umas sobre as outras, pressionadas com pesos. 

Através deste processo se produz os azeites “prensados a frio”. Há outros métodos mais 

modernos, mas o calor permite maior extração do óleo, porém de menor qualidade (SANTOS, 

2005). 

Desta forma, a azeitona é triturada em um moinho, que divide o fruto em pedaços, 

formando uma massa composta principalmente de pedaços de caroços, água, pele exterior da 

azeitona (exocarpo), pedaços de polpa contendo grande quantidade de azeite e uma certa 

quantidade de azeite livre. O procedimento seguinte à moagem é a “Batedura”, onde se 

liberta, da massa, o azeite que ainda não foi liberado dos tecidos, através da agitação 

contínua, produzida por vários agitadores ou rotores. A massa tratada na batedora é bombeada 

para uma prensa ou centrífuga, separando a fase sólida (bagaço) da fase líquida (azeite e 

águas “russas”) (ARAÚJO, LOPES, 2005). 

O procedimento que separa o azeite da água é a decantação. “Após a eliminação da 

água, o azeite surge em seu estado final. Uma filtragem elimina os últimos resíduos da massa 

da azeitona” (AZEITES ..., 2004, p.5). 

Após filtrado, o azeite é analisado e classificado conforme a legislação da ANVISA 

– Associação Nacional de Vigilância Sanitária (Resolução Anvisa/RDC n.º 482/99) para 

depois ser acondicionado para as embalagens. O acondicionamento também deve atender a 

legislação, com relação ao conteúdo líquido (Portaria n.º 151, do INMETRO). A Resolução 

Anvisa/RDC n.º 482/99 determina a classificação dos diversos tipos de azeite conforme o 

processo de obtenção e o teor de acidez (ARAÚJO, LOPES, 2005). 

Para que se produza azeite de oliva, segundo Araújo, Lopes (2005), primeiramente é 

necessário que se disponha de matéria prima (azeitonas) em quantidade suficiente para a 

extração do azeite, e se dimensionar o estabelecimento e os equipamentos conforme o volume 
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de produção pretendido. 

 

3 INDUSTRIALIZAÇÃO DA CEBOLA E DO ALHO 

A fim de atingir os objetivos propostos neste trabalho, serão descritas as formas de 

industrialização da cebola e do alho, por serem culturas que fazem parte da agricultura do 

município de Rio Grande. 

 
3.1    Cebola 

A cebola tem um alto coeficiente de oscilação de preços, principalmente se 

comparado aos outros produtos de comercialização similar. A sobreposição de alguns 

períodos leva à queda nos preços, o que desestimula os agricultores, ocasionando a falta do 

produto no mercado, então os produtores voltam a produzir muito (ANDRADE, 1984). 

A autora considera que uma forma de resolver o problema, pelo menos em parte, 

seria  a utilização de técnicas de conservação de baixo investimento para a cebola, conforme a 

necessidade de escoar excedentes, havendo uma diversificação de produtos para oferta no 

mercado. No entanto, o armazenamento em condições controladas, sem perdas por 

deterioração aumenta o custo.  

 
Para os produtores que não pretendem investir em altos custos de instalações é 
possível fabricar cebolas secas, desidratadas por efeito de circulação de ar aquecido, 
cebolas em sal pasteurizadas e picles. São estes os produtos mais fabricados no 
Brasil. O consumidor aceita bem a cebola em sal; elas tem a vantagem de poderem 
ser utilizadas cotidianamente no preparo de pratos caseiros sem o inconveniente do 
manuseio ao natural. Também o uso das cebolas desidratadas pela indústria 
alimentícia para produção de sopas alcança um mercado estável, pela boa aceitação 
desse produto pelo consumidor (ANDRADE, 1984, p.88) 

 
Conforme o Instituto de Tecnologia de Alimentos – ITAL (19--), no Rio Grande do 

Sul, em São Paulo e, em proporção menor, no Vale do São Francisco, é produzida a variedade 

“Baia Piriforme”, que é considerada a mais indicada para o processamento industrial, por 

apresentar maior teor de sólidos totais. Sendo a qualidade da matéria prima imprescindível 

para obter-se o produto final nos padrões desejáveis. A cebola, desidratada na forma de flocos 

pode ser usada na fabricação de sopas, na preparação de molhos condimentados, bem como, 

substituir a cebola fresca na culinária.  

A industrialização de produtos desidratados de acordo com ITAL (19--) pode ter as 

seguintes linhas básicas de produção: cebola desidratada em flocos e desidratada em pó. De 
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forma geral, o processo produtivo pode ser composto das seguintes fases: recepção e pré-

secagem, secagem, embalagem e armazenamento. 

O congelamento de cebolas também é um processamento que pode ser utilizado.  

Segundo Andrade (1984) a cebola pode ser conservada nas seguintes formas: picles 

fermentados, cebolas em vinagre ou salgadas pasteurizadas.  

A outra forma de conserva é a cebola salgada pasteurizada, são cebolas em pedaços 

com sal (de 9% até 50%). A sua utilização é na fabricação de temperos prontos, onde a 

mistura de cebola e sal entra em 90% dos ingredientes. Devido ao alto teor de sal não é 

utilizada pelas indústrias reprocessadoras. (ANDRADE, 1984).  

A cebola também pode ser industrializada na forma de pasta. Após a recepção e a 

pré-secagem é feito o descascamento, seleção e desintegração, ou seja, é descarregada em um 

cortador à vácuo, para desintegrar, adicionando sal. Sendo finalmente a pasta é colocada em 

vidros (ITAL, 19--). 

 

3.2 Alho 

O alho é uma cultura de grande valor social, devido à utilização de mão de obra em 

regiões pobres, 1 ha equivale a 500 jornadas de trabalho. É um produto de grande consumo no 

Brasil, o dobro da produção. Caracteriza-se por grandes oscilações de preço durante o ano. Os 

principais problemas relativos a sua comercialização são: a falta de cooperativas ou 

associações, presença de intermediários com pouca informação dos preços, e preferência dos 

atacadistas  por alhos importados. A solução para absorção de maiores quantidades de produto 

e evitar as importações entressafras é a industrialização (ANDRADE, 1984). 

O alho pode ser processado para comercialização nas seguintes formas: pasta de 

alho, alho em pó, alho desidratado a frio (liofilização), alho em vinagre e pasta de alho                   

e óleo (ANDRADE, 1984). 

A maioria do alho em pó consumido no Brasil é importado. É utilizado na indústria 

como condimento e como ingrediente em temperos mistos.   

Alho desidratado a frio (liofilização) é um processo oneroso. Vai ao lifilizador na 

forma de pasta fina. O alho em vinagre é obtido através de um procedimento similar ao da 

cebola (ANDRADE, 1984). 

A pasta de alho e óleo é utilizada pelo mercado que não aceita sal excessivo. É um 
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creme de cor agradável (ANDRADE, 1984). 

 

4 COOPERATIVISMO 

Conforme os objetivos deste estudo será tratado a seguir sobre o cooperativismo. 

Existem registros históricos que organizações semelhantes a cooperativas 

apareceram muito antes do século passado. Na China, 400 a.c. os mercadores ao atravessarem 

o rio Tang-Tsé, seguidamente sofriam prejuízos ao naufragarem suas embarcações. Para 

solucionar o problema, organizavam-se em grupos de dez pessoas, sendo que cada barco 

levava uma caixa de cada um dos companheiros, dividindo-se assim o prejuízo entre todos, 

quando ocorria o naufrágio (PIZZOLATTI, 2005). 

A primeira cooperativa oficial da história moderna foi a de um grupo de cidadãos de 

um bairro chamado Rochdale, em Manchester, na Inglaterra, em 21 de dezembro de 1844, 

formada por 27 tecelões e uma tecelã, visando uma alternativa para atuarem no mercado, 

frente à exploração da jornada de trabalho de mulheres e crianças, o capitalismo e o 

desemprego proveniente da revolução industrial. Com a economia mensal de uma libra de 

cada participante, durante um ano, eles formaram a “sociedade dos Problos Pioneiros de 

Rochdale”  dando origem a uma pequena cooperativa de consumo. No primeiro ano de 

funcionamento o capital aumentou para 1801 libras e dez anos depois contava com 1400 

cooperados. Dando origem, desta forma o movimento cooperativista (PIZZOLATTI, 2005). 

No entanto, somente a partir de meados do século XIX se estruturam as cooperativas 

modernas, as quais surgiram com perspectivas muito diferenciadas.  

Segundo Shaars apud Steele, Vera F. º, Welsh (1971, p. 343), cooperativa pode ser 

definida como “um negócio voluntàriamente [sic] possuído e controlado por seus clientes-

membro e por êles [sic] operados em bases não-lucrativas ou de despesas”. 

Steele, Vera F.º, Welsh (1971), consideram que uma empresa, para ser qualificada 

cooperativa, deve ter incorporado três conceitos fundamentais nos seus moldes de operação e 

organização, os quais diferenciarão as cooperativas de outras empresas comerciais. O 

primeiro desses conceitos é o de que tanto a propriedade, como o controle da empresa, devem 

ser exercidos por aqueles que utilizam seus serviços. Sendo o principal objetivo da empresa 

desempenhar  a tarefa que lhe foi atribuída com custos mínimos e máxima satisfação de seus 

proprietários-clientes.  
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O segundo conceito fundamental é o de que “’as operações comerciais serão 

concluídas de modo a se aproximarem da base de custo’; e quaisquer lucros acima do custo 

serão devolvidos aos clientes em bases eqüitativas” (STEELE, VERA F. º, WELSH, 1971, p. 

344). Conforme os autores é deste conceito que se cria a prática comum de se considerar as 

cooperativas como empresas comercias que não têm fins lucrativos. Estes reembolsos são o 

meio utilizado para devolver aos proprietários-clientes os ganhos acima do custo. 

O terceiro conceito distintivo é o de que os lucros sobre o capital investido nas 

empresas cooperativas são limitados. Embora as necessidades de capital de uma cooperativa 

ser semelhante as de outros tipos de empresas, a relação do investidor  com o negócio é bem 

diferente.  

Essas diferenças qualificam a cooperativa como uma atividade em que os 

proprietários são ao mesmo tempo clientes e usuários. Visam lucro como outra empresa 

qualquer, no entanto, estes não vão para os proprietários como investidores, mas o recebem 

através do próprio uso que fazem da empresa. 

A principal missão da cooperativa é ser intermediária entre o mercado e as 

economias dos cooperados. 

Conforme Steele, Vera F. º, Welsh, (1971) as tarefas que são desempenhadas pelas 

cooperativas diferenciam o funcionamento destas, podendo ser classificadas em quatro 

categorias: associações de comercialização, de compra, de serviços e de beneficiamento.  

A participação crescente do cooperativismo no mercado se dá em função da evolução 

dos negócios recentes. Conforme Pizzolatti (2005) nos últimos anos é crescente o número de 

produtores cooperados, enquanto que está diminuindo o número de cooperativas. Isto 

acontece porque está havendo uma concentração destas empresas, através de fusões e 

incorporações, aumentando o seu tamanho, o ganho de escala e poder de mercado. 

Deve-se atentar, no entanto, que a cooperativa como forma de desenvolvimento 

regional e local, não pode abstrair do seu objetivo principal que é  o desenvolvimento dos 

pequenos e médios produtores. O cooperativismo sofre diretamente a influência das políticas 

nacionais. 

 
Se o governo escolhe as grandes empresas e os empresários privados para executar 
suas políticas de desenvolvimento, o papel do cooperativismo fica limitado somente 
à sua capacidade de iniciativa de baixo para cima. Suas possibilidades de ocupar 
uma posição de importância no processo de desenvolvimento serão muito limitadas 
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(GAL, 1981, P. 46). 
 

5 CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 

Os problemas que os municípios enfrentam na atualidade são crescentes e os 

recursos limitados, não havendo, muitas vezes, capacidade financeira, de investimentos e 

recursos humanos do município para custeio e atuação política. Em algumas situações o 

problema atinge mais de um município simultaneamente. Em certos casos, mesmo o 

município podendo atuar individualmente, é economicamente viável buscar a parceria com 

outros municípios para resolvê-los. 

Conforme Vaz (1997) estas entidades possuem personalidade jurídica, geralmente se 

formalizam como uma sociedade civil, possuem uma estrutura de gestão autônoma e 

orçamento próprio. Podem ainda dispor de patrimônio próprio para a realização de suas 

atividades. O ingresso de receita pode dar-se através do exercício de suas próprias atividades 

ou ser disposto em estatuto uma contribuição financeira de cada município, de mesmo valor 

ou um percentual em função da receita municipal, do seu número de habitantes, do uso de 

bens e serviços do consórcio, ou algum outro critério que for considerado mais apropriado.  

Os consórcios intermunicipais abrem uma série de oportunidades para os municípios 

que se interessem em exercer atividades conjuntas.  

 
Desde pequenas ações pontuais a programas de longo prazo e intensa influência 
sobre o destino dos municípios, os consórcios podem se constituir com menor ou 
maior pretensão de durabilidade e impacto (VAZ, 1997, p.1). 

 
O autor enumera algumas das possibilidades, dentre a vasta gama existente, que 

podem ser utilizadas pelos municípios para realizar ações conjuntas através do consórcio 

intermunicipal: 

- Serviços Públicos: Pode-se atuar através de consórcio nos diversos campos como 

esporte, lazer, assistência social, aparelhamento do Corpo de Bombeiros e saneamento. 

- Saúde: Este é considerado o setor que mais se adapta à criação de consórcios para a 

prestação de serviços públicos, porque os municípios, que possuem um pequeno número de 

habitantes não têm condições de arcar com o elevado investimento necessário, para a 

prestação de todos os serviços necessários à população que este setor contempla, ao mesmo 

tempo em que se torna inviável fazê-lo.  

- Obras Públicas: As obras públicas também são favoráveis a serem consorciadas, 
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pois as ações e etapas são bem definidas, permitindo a fácil atribuição de responsabilidade a 

cada município. 

- Atividades-meio: As prefeituras podem, através do consórcio, resolver problemas 

relativos as atividades-meio das prefeituras. Podendo ser utilizado no desenvolvimento de 

sistemas informatizados, para gestão de redes de educação e saúde, que possam atender a 

vários municípios no treinamento e capacitação de funcionários públicos municipais.  

- Meio Ambiente: os consórcios municipais podem ser utilizados, também, para 

projetos de recuperação ou preservação do meio ambiente, servindo até como interlocutores 

perante a esfera dos governos estadual e federal em questões hídricas, saneamento básico, lixo 

e enchentes. Pode-se citar como exemplo o Consórcio Intermunicipal da Bacia do Rio 

Piracicaba, em São Paulo, visando soluções em torno do manejo de recursos hídricos e o 

Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduatí e Represa Billings, que integra 7 

municípios do ABC, São Paulo, que assumiu também atividades na área de promoção do 

desenvolvimento regional. 

- Desenvolvimento Regional: É possível a atuação de consórcios para promover o 

desenvolvimento regional, através de “incentivo a atividades econômicas (atração de 

investimentos, apoio à produção agrícola) e funcionar como agentes de controle e prevenção 

da ‘guerra fiscal’ entre municípios” (VAZ,1997, p.3).  

 

5.1 Formas de Operacionalização 

Nos consórcios intermunicipais, geralmente, o principal agente de gestão é um 

Conselho de Administração, composto pelos prefeitos dos municípios integrantes. Sendo 

interessante ampliar esta participação, integrando representantes legislativos municipais e 

entidades da sociedade civil. Sendo, normalmente, a presidência deste, exercida por um dos 

prefeitos, e realizado um rodízio a cada um ou dois anos (VAZ, 1997). 

Na maior parte dos casos, a gestão operacional dos consórcios necessita de uma 

estrutura própria, criando um quadro de pessoal próprio, ou utilizando-se servidores 

disponibilizados, em tempo integral ou parcial, pelas prefeituras participantes.  

Os resultados positivos obtidos pelos municípios participantes dos consórcios 

intermunicipais, com relação a ações públicas, podem ser de cinco tipos: aumento da 

capacidade de realização, maior eficiência do uso dos recursos públicos, realização de ações 
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inacessíveis a uma única prefeitura, aumento do poder de diálogo, pressão e negociação dos 

municípios, aumento da transparência das decisões públicas (VAZ, 1997). 

 
6 METODOLOGIA 

Após a abordagem do referencial teórico, referente aos conceitos necessários 

pertinentes ao tema, trata-se neste capítulo da metodologia que será utilizada para atingir-se 

os objetivos do presente estudo. 

Conforme Furasté (2005, p. 33) pesquisar é “investigar, buscar, procurar  

constantemente”. Para o autor a coleta de material será feita de acordo com o tipo de pesquisa 

que será realizada, este definirá a maneira que será feita as buscas das informações. 

 “Pesquisa Bibliográfica é aquela baseada fundamentalmente no manuseio de obras 

literárias, quer impressas, quer capturadas via Internet”  (FURASTÉ, 2005, p. 33). 

A pesquisa realizada neste trabalho é bibliográfica, tendo como principal fonte de 

dados a revisão de literatura sobre o tema, tendo sido utilizada também a pesquisa de campo. 

O tipo de pesquisa escolhido e a fonte de dados determinam os métodos e técnicas a 

serem utilizados. 

Marconi e Lakatos (apud Donda Jr., 2002), definem que os métodos e técnicas 

utilizados na pesquisa científica devem adaptar-se ao problema a ser estudado, às hipóteses 

levantadas e que se queira confirmar. 

Desta forma, neste estudo a coleta de dados se dará, na maior parte, através do 

referencial teórico. 

Richardson (apud Donda Jr., 2002) afirma que entrevista é uma técnica importante 

permitindo o desenvolvimento de uma estreita relação entre pessoas. A maneira sob a qual 

uma informação é transmitida de uma pessoa para outra. 

No presente estudo foi utilizada a entrevista não-estruturada, visando obter dados não 

existentes na literatura corrente. Foram entrevistados o Dr. Enilton Coutinho, pesquisador III 

da Embrapa Clima Temperado, coordenador do projeto “Introdução e avaliações 

agronômicas de oliveiras no Sul do Brasil” e o Engenheiro Agrônomo, Ronaldo Campos,  

responsável pelo Horto da Prefeitura de Rio Grande e pelo cultivo das oliveiras neste. 
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6.1 PERGUNTAS DE PESQUISA 

O presente trabalho pretende responder às seguintes perguntas de pesquisa: 

1. Existe a possibilidade de desenvolver-se a agroindústria em Rio Grande através 

da inserção da cultura de oliveiras? 

2. O município de Rio Grande possui algum vínculo com a produção de oliveiras? 

3. Existe a possibilidade de resgatar a identidade do município como “Cidade das 

Oliveiras”  desenvolvendo-se a produção de azeitonas em conserva e azeite? 

4. Que outras culturas podem ser produzidas concomitantemente com a oliveira 

que podem ser comercializadas em conserva e/ou desidratadas? 

5. Quais os requisitos necessários para a formalização de cooperativa ou consórcio 

intermunicipal? 

6. Existe a possibilidade de implantar-se cooperativa e/ou consórcio intermunicipal 

em Rio Grande? 

 
7 ANÁLISE DE DADOS 

Os Estados do Sul do Brasil apresentam microclimas favoráveis ao cultivo da 

oliveira, possuindo condições semelhantes às de Maria da Fé. As variedades ‘grappollo’ e 

‘ascolana’ são as que apresentam maior produtividade e melhor adaptação ao clima da região. 

(EPAMIG, 2005)  

Conforme Coutinho (2005), até a década de 60 o Brasil somente conhecia azeitonas 

em conserva e azeite enlatado importados, principalmente de Portugal, até que surgiram no 

Sul do Brasil alguns pioneiros. O Embaixador Batista Luzardo plantou, na Fazenda São Pedro 

em Uruguaina, cerca de 72.000 mudas provenientes da Argentina.  Sendo considerado por 

muito tempo como o maior olival do Brasil. 

Sérios problemas ocorreram com a cultura, fazendo com que a produção fosse baixa, 

devendo ser estudados para que o cultivo possa consolidar-se definitivamente no país. 

 Coutinho (2005) enumera-os: 

a) Alternância de produção. As oliveiras, num ano produziam aproximadamente 

100 kg/planta e durante três ou quatro anos não produziam; 

b) Também foram plantadas em locais impróprios. Em áreas sujeitas ao 

encharcamento do solo (solos muito úmidos); 
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c) Falta de polinizadora(s) para algumas cultivares auto-estéreis. Como por 

exemplo a cultivar Arouca; 

d) Pouca ou quase nenhuma informação das cultivares sobre resistência ao frio; 

e) Plantio sem irrigação;  

f) Falta de porta-enxertos com capacidade e adaptação em diferentes tipos de 

solos e com boa compatibilidade com as cultivares copa; e 

g) Plantio em locais com elevada umidade relativa do ar, causando a baixa 

frutificação efetiva e conseqüentemente baixa produção. 

Outra iniciativa que está sendo realizada no país, ainda em fase de implantação, é a 

ação conjunta de pesquisadores da Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, e técnicos da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - 

Codevasf, com apoio de assessores israelenses, avaliam o desempenho agronômico de 15 

variedades de oliveiras para produção de azeite de oliva em condições do ambiente semi-árido 

(RIBEIRO, 2005). Segundo o autor  “A pesquisa quer estender para terras brasileiras a 

fronteira agrícola dessa cultura que se encontra em fase de expansão impulsionada pelo 

consumo crescente de azeite” (2005, p.1). 

Foi formado um grupo de pesquisa no RS, denominado “Grupo da Oliveira”, 

constituído pela Embrapa Clima Temperado, Emater/RS, Epagri-SC, Universidade Federal de 

Pelotas (UFPEL), Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça (CAVG), Prefeitura Municipal 

de Caçapava, Prefeitura Municipal de São Gabriel, Prefeitura Municipal de Rio Grande e 

iniciativa privada (empresários de São Paulo e Rio Grande do Sul, Câmara de Comércio 

Portuguesa no Brasil e a Empresa Espanhola Agromillora S.A.) com a finalidade de tornar 

viável tecnicamente a exploração comercial da oliveira e, com isso contribuir para a 

diminuição dos gastos com importação de azeite e azeitona em conserva.(COUTINHO, 2005) 

   No município de Rio Grande, RS, as oliveiras chegaram a ser um cultivo tradicional. 

Foram trazidas há mais de 200 anos para o Sul do Brasil pelos imigrantes açorianos, 

demonstrando boa aclimatação e produção (SAPPER, 2005). 

Conforme Censo Agropecuário IBGE de 1995 a 2004 pode-se verificar a 

participação do município na produção de azeitonas. Apesar de não se possuir produção 

significativa de azeitonas no Brasil com perspectiva comercial, com exceção dos anos de 

1996 a 1998, 2002 e 2004, em 10 anos, dos 15 registrados no período, a totalidade de área 
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plantada no país têm registro do Rio Grande do Sul. Dentre estes registros apresentados no 

estado do RS, os anos que apresentaram maior área plantada, tiveram participação 

significativa dos registros apurados no município de Rio Grande. 

No estado do RS, verificou-se que vários municípios que estão promovendo a 

pesquisa para implantação do cultivo da oliveira nos seus municípios com fins comerciais.  

Em Caçapava do Sul, RS, foi criada a Associação de Olivicultores da cidade, a partir 

do núcleo de fruticultores do Programa Empreender na cidade. Uma iniciativa do Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio Grande do Sul (SEBRAE). Os olivicultores 

estão trabalhando na análise e preparação do solo de 12 hectares para o plantio de seis mil 

mudas de oliveiras. Sendo que já existem três mil mudas plantadas em seis hectares, as quais 

fazem parte do estudo da viabilidade do seu cultivo na região (SEBRAE, 2005). 

Conforme entrevista com Dr. Enilton Coutinho5, coordenador do projeto “Introdução 

e avaliações agronômicas de oliveiras no Sul do Brasil”,  não só o cooperativismo, os 

consórcios intermunicipais, como também o associativismo, são formas que devem ser 

utilizadas para o desenvolvimento da cultura e industrialização da oliveira. E considera que o 

cultivo da oliveira, consorciado com outras espécies herbáceas, é recomendável até o olival 

completar 6 anos. 

Eng. º Ronaldo Campos6,  engenheiro agrônomo responsável pelo Horto da 

Prefeitura Municipal de Rio Grande e pelo cultivo das oliveiras neste, em entrevista, 

considera a criação de associação, ou cooperativa, como uma maneira de propiciar o 

desenvolvimento da cultura e industrialização, com apoio técnico, podendo propiciar uma 

oportunidade para os pequenos agricultores. Pois as mudas levam em torno de 8 anos para 

produzir frutos, o que desanima os agricultores a optarem investir no seu cultivo.  

No Horto Municipal de Rio Grande existem 180 árvores adultas e 1900 mudas de 

oliveira. As variedades implantadas são Alto D’ouro, Penafiel, Frontóio e Santa Catalina, que 

são variedades próprias para produção de azeitonas para serem processadas para a conserva, e 

Manzanilla (polinizadora), os frutos desta espécie são próprios para produção de azeite. Um 

fator importante, segundo o Eng.º Ronaldo é a variedade de espécies, pois  para que a oliveira 

                                                 
5   COUTINHO, Enilton. Entrevista sobre cultivo de oliveiras no RGS. Pelotas. Embrapa Clima 
Temperado. 17 Ago 20006.  
6   CAMPOS, Ronaldo. Entrevista sobre o Cultivo de Oliveiras no Horto Municipal de Rio Grande. Rio 
Grande. Horto Municipal. 17 Ago 2006. 
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produza frutos tem de se ter, no mínimo, três tipos diferentes. Para ele, embora ainda não 

tenha resultados conclusivos, considera promissora a cultura da oliveira, e embora não tenha 

testado cientificamente, acredita que, devido o espaçamento entre as árvores, é viável a 

cultura da oliveira com outras culturas, levando-se em consideração, no entanto, que a oliveira 

necessita do abrigo do vento e que toda planta necessita de iluminação. Desta forma, 

possibilitaria ao agricultor outra forma de subsistência enquanto estaria realizando uma 

espécie de   “poupança”, no período em que a oliveira não produz frutos. Considera que deve 

ser testado, inclusive, a possibilidade de plantar-se paralelamente com a mamona, que é outro 

projeto que está sendo realizado no município de Rio Grande (CAMPOS, 2006). 

No setor agrícola, a produção do município é pequena, destacando-se as culturas de 

arroz, cebola, tomate, alho e melancia. (RIOGRANDEVIRTUAL...2006). Dentre as culturas 

de maior relevância no município, destaca-se a cebola e alho, que podem ser industrializados 

de diversas formas, atenuando os problemas de oscilação de preços, e problemas de 

armazenamento para as entressafras. Segundo Andrade (1984) é possível fabricar-se cebolas 

secas, desidratadas por efeito de circulação de ar aquecido, cebolas em sal pasteurizadas e 

picles. Sendo de grande aceitação pelo mercado. E o alho pode ser processado para 

comercialização nas seguintes formas: pasta de alho, alho em pó, alho desidratado a frio 

(liofilização), alho em vinagre e pasta de alho e óleo. Destaca o autor que há falta de 

cooperativa e associações para resolver os problemas na comercialização. 

Conforme Steele, Vera F.º, Welsh (1971) as tarefas desempenhadas pelas 

cooperativas podem ser classificadas em: cooperativas comerciais, de compras, de serviços, 

ou de beneficiamento. Sendo possível se observar todos os tipos de cooperativas no meio 

rural. Desde o momento da compra de matéria prima e equipamentos, até o beneficiamento e 

comercialização.  

A cooperativa deve ser utilizada nas atividades em que a ação conjunta seja viável, 

possibilitando aos agricultores realizarem etapas que individualmente teriam maior custo ou 

maior dificuldade, obtendo apoio técnico e um resultado de maior qualidade. 

Pode se observar que o Consórcio Intermunicipal tem a mesma característica 

essencial do cooperativismo,  que é a realização de projetos através de uma ação conjunta. 

 Em 1997 foi criado, no Maranhão, o “Consórcio Intermunicipal de Produção e 

Abastecimento -  CINPRA”, com o objetivo de dar apoio à assistência técnica rural para a 
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agricultura familiar. Posteriormente os Consórcios Intermunicipais expandiram-se no 

Maranhão, “Atualmente existem seis regiões do Maranhão unidas em Consórcios de 

Produção, envolvendo cerca de 70 municípios, além de consórcios no estado do Piauí, um em 

Pernambuco e um no Rio de Janeiro”  (CINPRA, 200-, p. 2). 

Conforme  a publicação do CINPRA (200-, p.2) o consórcio tem a missão de 

“Contribuir para o desenvolvimento sustentável dos agronegócios do Maranhão, através da 

união de municípios, em benefício da sociedade”. 

Os consórcios realizados no Maranhão além dos municípios envolvidos, contam com 

a articulação de uma rede de apoios institucionais, organismos governamentais e não 

governamentais ligados à questão agrária, meio ambiente e agronegócios. Dentre os projetos 

do CINPRA pode-se citar: o projeto Mandioca, Hortaliças Orgânicas, Cabras e Ovelhas, que 

está se propagando pelo estado, existindo o Projeto cabrita I, II e III, fruticultura (podendo se 

tornar o maior produtor de cajueiro anão precoce do país), apicultura (mel orgânico), 

piscicultura, meio ambiente (ações do Programa de Capacitação Ambiental), flores tropicais, 

plantas medicinais (rede de produção e coleta de plantas medicinais para exportação), aves 

caipiras.  

Este é um exemplo de como superar as dificuldades e diferenças regionais através da 

ação conjunta, montada com uma estrutura organizada em prol de maiores resultados. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Rio Grande, cidade de colonização portuguesa, apesar de não ter produzido oliveiras 

em caráter comercial de forma significativa, possui um histórico que cria um vínculo do 

município com a sua cultura. Tendo sido chamada “cidade das Oliveiras”. Em várias regiões 

do país, dentre as quais algumas nunca haviam plantado a oliveira, estão testando as espécies 

que se adaptam às suas condições climáticas e do solo, por ser um produto que pode 

desenvolver um mercado promissor, o da produção do azeite. Conforme Araújo, Lopes (2005) 

a variedade da azeitona, tipo de solo, condições climáticas, práticas de cultivo, entre outros, 

são os principais determinantes para um azeite de qualidade.  

Desta forma é importante que seja dada especial atenção ao desenvolvimento dos  

projetos que estão sendo realizados, tanto na Embrapa Clima Temperado, como no Horto 

Municipal de Rio Grande, visando à implantação da oliveira em Rio Grande. Assim poderá 
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ser determinada a viabilidade do cultivo desta no município em escala comercial, bem como 

definidas as variedades de oliveiras que se adaptam as características do município. 

Conforme as informações coletadas, o desenvolvimento da agroindústria visando a 

produção de azeitona em conserva e do azeite é um mercado promissor. E o clima e solo do 

RS são favoráveis ao cultivo da oliveira, existindo, segundo o Eng. º Ronaldo Campos, grande 

possibilidade de ser confirmada a viabilidade do cultivo em Rio Grande, devido o bom 

desenvolvimento das mudas existentes no Horto Municipal. No entanto, faz-se necessário 

investimento e acompanhamento deste projeto a fim de que se tenha esta confirmação. Faz-se 

necessário que, antes que esta alternativa inovadora seja implantada, se analise de forma 

criteriosa o sistema produtivo e a relação custo-benefício decorrente desta inovação. 

Conforme Silveira (2005) a agroindústria possibilita o desenvolvimento de diversos 

segmentos da economia. Dando uma maior ênfase ao setor agrícola de um município, que 

gera um produto que terá absorção no mercado, e gerando emprego em diversos setores. Rio 

Grande possui um setor agrícola que pode ser desenvolvido, possibilitando transferência de 

renda para os pequenos agricultores. Através da criação de pequenas cooperativas para 

compra, beneficiamento e comercialização pode-se gerar para os produtores do município 

melhores condições para que exerçam suas atividades, propiciando assistência técnica e apoio 

para a comercialização. Produtos que já possuem tradição no município, como a cebola e o 

alho, podem ser beneficiados, podendo ser comercializados agregando valor ao produto in 

natura. São procedimentos simplificados que necessitam de pouca infra-estrutura. Como foi 

constatado, a cultura da oliveira, enquanto se aguarda a colheita dos frutos, pode ser 

consorciada com outras herbáceas,  possibilitando ao agricultor outra forma de subsistência, 

realizando uma “poupança”. Ao desenvolver-se a agroindústria para a conserva, e 

beneficiamento destes produtos, pode-se criar no município uma expansão do setor industrial 

com atividades que propiciariam um desenvolvimento sustentável e de grande absorção de 

mão de obra. Pois são notórios os benefícios provenientes do desenvolvimento da 

agroindústria. 

A ação conjunta, seja de pequenos agricultores, através de associação ou cooperativa, 

seja de vários municípios, através do consórcio intermunicipal, por  possuírem um mesmo 

objetivo, é uma solução para uma série de dificuldades que surgem quando as atividades são 

realizadas individualmente. Amplia as possibilidades, podendo se realizar um projeto de 
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desenvolvimento da agroindústria com apoio técnico, infra-estrutura e qualidade adequados. 

Tem-se que destacar que, no caso do consórcio intermunicipal, a implantação é um pouco 

mais complexa por ter de se lidar com a diversidade política dos municípios. Mas constatou-

se que os municípios que implantaram consórcio intermunicipal, principalmente visando o 

desenvolvimento agrícola da região, montaram uma estrutura com a participação de 

prefeituras, apoios institucionais, organismos governamentais e não governamentais, que fez 

com que as diversidades políticas fossem superadas em prol do objetivo maior, o 

desenvolvimento regional sustentável.  

O desenvolvimento da agroindústria da oliveira no município de Rio Grande, pode 

retomar a esta cidade o título de “Cidade das Oliveiras”, criando para o município uma 

identidade, expandindo o comércio, a indústria em uma perspectiva mais ampla, o turismo. 
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