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Conhecida pela diversi-
dade turística e pelos ro-
teiros gastronômicos, a
regiãodaSerradaManti-
queira, que se estende
por Minas, São Paulo e
RiodeJaneiro,temsedes-
tacado também na pro-
dução de cafés, azeites e
queijospremiadosnacio-
nal e internacionalmen-
te. Em território minei-
ro,oscultivosganhamin-
grediente extra: orgâni-
cos, ou seja, eliminando
o uso de aditivos quími-
cos e agrotóxicos.
Produtorrural,empre-

sário e proprietário da
Verde Oliva, Luiz Yama-
guti foi o primeiro do
Brasil a fabricarumazei-

te extra-virgem orgâni-
co. Instalado em Maria
da Fé e Delfim Moreira,
onde reúne cerca de 35
hectaresde três varieda-
des de azeitonas, é tam-
bémoúnicodaAmérica
Latina a manter uma
agriculturabiodinâmica
– baseada nos conheci-
mentos de Rudolf Stei-
ner,paidaAntroposofia,
queutiliza conhecimen-
tos da astronomia.

MÁXIMOCUIDADO
Colhidas em intervalos
de até uma hora e meia,
as azeitonas são proces-
sadasimediatamentepa-
ra garantir a qualidade
do produto final. Por
ano, são produzidas de
quatroa cinco toneladas
doazeiteespecial,quede-

ve atingir a capacidade
máxima, de 30 tonela-
das, ematé cinco anos.
“Nada doque é gerado

na fazenda é descartado,
tudo volta para a terra.
Até a água (semproduto
químico) usada para la-
var o chão, e que só tem
resíduos de azeite, é reu-
tilizadanosbiofertilizan-
tes. Bagaço de azeitona,
terra, folha, tudo volta”,
detalhaYamaguti.
Comercializadoem

frascos de 250ml, o azei-
te produzido nos dois
municípios mineiros é
distribuído em estabele-
cimentos de produtos
naturais e orgânicos es-
palhadospeloBrasil.

PROCEDÊNCIA
Proprietário da Honey

& Coffee, em São Gon-
çalo do Sapucaí, Ales-
sandro Hervaz tam-
bém vem apostando,
há pouco mais de três
anos,nocultivoorgâni-
co de café. O produto
d e l e f a z p a r t e d o
cinturão Mantiqueira
de Minas, que tem selo
de Indicação de Proce-
dência, carimbo nacio-
nal que valoriza a mer-
cadoria e a região onde
éproduzida,diferencia-
do-a das demais.
“Acredito que seja

uma tendência. Penso
no orgânico como opor-
tunidade, ambiental e
economicamente sus-
tentável”, afirma o pro-
dutor. Atualmente, 10%
daproduçãode cafédele
sãoorgânicos.
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MUNICÍPIOS MINEIROS DA SERRA INVESTEM NA PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS

“Oolhar especial para os

orgânicos temrelação coma

proximidadede SãoPaulo,

ummercado empotencial,

nicho sustentadopor outras

características da região”

FERNANDOTINOCO

COORDENADORDEAGROECOLOGIADAEMATER-MG

FOTOSDIVULGAÇÃO

4

ORIGEMNATURAL
Plantas cultivadas demaneira 100%sustentável
empropriedade rural de SoledadedeMinas, a 10
quilômetros de São Lourenço, dãoorigemaóleos
essenciais e vegetais e cosméticos. Empresa
Amantikir tambémproduz produtos apícolas,
comomel e extrato deprópolis, tudo orgânico.
Consumidor tem tambémàdisposiçãoprodutos
daVerdeOliva e daHoney&Coffee
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