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2 ABSTRACT 

 
Portugal’s Alentejo region is the leading olive oil producer in the country, responding for up to 85% of 

all national production. In the last two decades, Portugal has emerged as a key player in the 

international olive oil trade, becoming the world’s 4th exporter. As the production rises, so does the 

challenges to cope with the increasing production of olive oil waste (OOW), made up of highly 

pollutant and phytotoxic compounds. Nevertheless, OOW can be of commercial value if appropriately 

processed, having a myriad of possible applications, from fertilizers and biofuels to pharmaceuticals 

and cosmetics. This research aims at mapping the different types of by-products and waste derived 

from the olive oil production in mills from the Alentejo region. It is part of a master’s degree thesis in 

Food Engineering and Science from the “Instituto Superior de Agronomia” (ISA), Lisbon, Portugal. 

Key words: olive oil, olive oil waste, waste management, olive oil mill. 

 

3 RESUMO 

 
O Alentejo é a principal região produtora de azeite, responsável por 85% da produção nacional. Nas 
últimas duas décadas, Portugal duplicou a sua produção e tornou-se o quarto maior exportador de 
azeite no planeta. Com o crescimento da produção, cresceram os desafios para a gestão dos 
subprodutos e resíduos provenientes da extracção do azeite de oliva. Apesar de altamente poluentes 
e fitotóxicos, os compostos residuais têm valor comercial e vasta aplicação na indústria, de 
fertilizantes e biocombustíveis à farmacêutica e cosmética. Este estudo tem o objetivo de mapear os 
subprodutos e resíduos provenientes de lagares da região do Alentejo. Compõe a tese de mestrado 
em Engenharia Alimentar pelo “Instituto Superior de Agronomia”, (ISA). 

Palavras chave: azeite de oliva, resíduos de azeite de oliva, gestão de resíduos, lagar de azeite. 

4 OBJETIVO 
 

O presente trabalho de projeto tem por objetivo mapear os subprodutos e resíduos 

provenientes da extracção de azeite consoante o sistema de cultivo do olival de origem 

(tradicional, intensivo, superintensivo), os métodos de extracção empregados e as 

estratégias atuais para a gestão de subprodutos e resíduos provenientes da produção 

oleícola em lagares da região do Alentejo, Portugal. Perceber qual a realidade dos resíduos 

dos lagares nesta região é de fulcral importância para estabelecer prioridades, 
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procedimentos e políticas de gestão e valorização de subprodutos e resíduos oleícolas para 

região alentejana e para o País. 

5 ENQUADRAMENTO 

 
A olivicultura e o azeite têm grande significado para a economia e a tradição dos 

países da bacia mediterrânica (Reis, 2014; Aparicio & Harwood, 2013). 

 Em Portugal, o azeite ocupa posição de destaque na economia. Nos últimos 15 

anos, o país ampliou em 2,9 vezes a sua produção, saltando de 500.658 hl em 2004 para 

cerca de 1.470.352 hl em 2017 (INE, 2019), como ilustra o gráfico 1. Atualmente, Portugal é 

o quarto maior exportador mundial (XXII Governo - República Portuguesa, 2018; COI, 2019). 

Segundo dados do (Eurostat, 2019), dos 28 países membros da União Europeia, Portugal 

figura como terceiro maior exportador do bloco, com 56.000 toneladas exportadas e receita 

equivalente em € 257,1 milhões de euros, superado apenas por Espanha (301.400 t) e Itália 

(191.000 t). 

 

Gráfico 1- Evolução da produção nacional de azeite. Fonte: Inquérito anual à produção de azeite - INE (2019) 

 

O Alentejo é a principal região oleícola do país em volume de produção (INE, 2019). 

Dados da campanha nacional de 2017-18 apontam o Alentejo como responsável por 79% 
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da produção nacional de azeite, facto consolidado na campanha seguinte, 2018-19, onde 

registou-se 85% da produção nacional (SIAZ/GPP, 2018). 

A produção do azeite resulta na geração de grande quantidade de resíduos sólidos 

e em águas residuais. A composição dos resíduos é altamente poluidora com alta 

concentração de matéria orgânica e fitotóxica pela presença de polifenóis (tabela 1 e 2) 

(Azbar, et al., 2004; Kalderis & Diamadopoulos, 2010; Aparicio & Harwood, 2013). Por este 

motivo, os resíduos não podem ser descartados directamente no ambiente. No entanto, 

muitos componentes possuem valor comercial e podem ser reciclados (Roig, Cauyela, & 

Sánchez-Monedero, 2006). 

Com os investimentos privados e públicos nos últimos dez anos no setor oleícola, 

prevê-se, para os próximos anos (Morgado, 2019), o incremento da produção, facto que 

deve pressionar ainda mais a infraestrutura de benefício dos resíduos. Por outro lado, com 

o acréscimo de oferta de bagaço de azeitona, que outrora era uma fonte de renda secundária 

aos produtores de azeite, agora passou a figurar como um custo adicional, e há relatos de 

regiões onde a infraestrutura para o processamento simplesmente estagnou-se (sapo.pt, 

2019). 

Com efeito, faz-se urgente debruçar-se sobre meios de valorizar os subprodutos e 

os resíduos da produção oleícola, de forma a criar uma economia que absorva tais 

componentes e minimizar o risco socioambiental do seu descarte direto ao meio ambiente. 

5.1 Os resíduos na produção de azeite 
 

A campanha do azeite ocupa um período de apenas 3 a 4 meses, e para garantir a 

qualidade do produto final, as azeitonas devem ser laboradas rapidamente (Jordão, 2014), 

o que leva à concentração de grandes quantidades de resíduos, facto que traz consideráveis 

inconvenientes ao meio ambiente e às populações vizinhas aos lagares e unidades de 

tratamento de resíduos. A tabela 1 discrimina, em valores médios, a composição do bagaço 

de azeitona. 

Tabela 1 - Caracterização do bagaço de azeitona (pomace) consoante o método de extracção 
empregado. (Adaptado de Giovacchino in Aparicio & Harwood, 2013). 

 Método de extracção 

Determinação Tradicional 
Três fases 

 (centrifugação) 
Duas fases 

(centrifugação) 

Quantidade (kg/100kg de azeitona) 25-35 45-55 80-85 
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Humidade (%) 22-35 45-55 65-75 
Azeite (%) 6-8 3,5-5,0 3,0-4,0 
Caroço (%) 30-45 20-28 12-18 

 

Atualmente, o destino dos resíduos sólidos, bagaço de azeitona e caroço possuem 

algum valor comercial. O bagaço é processado em unidades de refino, onde o conteúdo de 

óleo residual é extraído quimicamente, geralmente por hexano. O caroço seco é utilizado, 

em grande parte, como combustível na geração de energia térmica, seja no lagar de origem 

ou para comercialização. 

As águas residuais, chamadas também de águas ruças, possuem alto teor de fenóis 

e matéria orgânica, o que resulta num material com características fitotóxica e poluente. A 

composição, em valores médios, das águas ruças é descrita na tabela 2. 

Tabela 2 - Caracterização das águas residuais (águas ruças) consoante o método de extracção 
empregado. (Adaptado de Giovacchino in Aparicio & Harwood, 2013). 

 Método de extracção 

Determinação Tradicional 
Três fases 

 (centrifugação) 
Duas fases 

(centrifugação) 

Quantidade (L/100kg de azeitona) 40-50 50-80 10-20 
pH 4,5-5,7 4,5-6,0 4,5-5,0 
Matéria seca (%) 8-20 4-15 3 
Conteúdo em óleo (%) 0,2-0,8 0,6-2,0 0,1 
Fenóis 2-10 2-8 0,5-1,6 
CQO g de O2/kg) 60-200 50-170 10 
Azoto (%) 0,10-0,15 0,05-0,10 - 
Fósforo (%) 0,05-0,10 0,02-0,06 - 
Potássio (%) 0,2-0,4 0,1-0,2 - 

 

5.2 Novo panorama do valor do bagaço de azeitona 
 

A campanha 2019/2020 de produção oleícola em Portugal veio a desnudar uma 

preocupante alteração na relação de valor dos resíduos na extracção do azeite, sobretudo 

no tocante ao bagaço de azeitona. Inverteu-se a relação de valor do bagaço de azeitona, 

antes com valor comercial, o bagaço era vendido pelos lagares ao preço de 2€/tonelada à 

indústria de gestão de tais resíduos. Agora a situação sofre uma inflexão e os produtores de 

azeite vêem-se obrigados a pagar pela coleta do resíduo (Agroportal, 2019). 

5.3 Valorização dos resíduos 
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Demerche et alii (2013) conduziram um estudo com o foco na caracterização 

bioquímica e valorização de resíduos provenientes de lagares. O estudo, que aponta em 

detalhe possíveis alternativas e tecnologias emergentes para valorizar compostos com valor 

comercial (figura 1), conclui que a valorização de compostos químicos enfrenta um 

obstáculo de ordem industrial. De forma a reduzir a toxidade dos resíduos, se faz necessária 

à sua diluição que, em escala industrial, exige grande quantidades de água, facto limitante 

em grande parte das zonas produtoras da bacia mediterrânica, que sofrem constantemente 

com as secas. 

 

Figura 1 - Oportunidades de valorização dos subprodutos de lagares (adaptado de Demerche et al., 2013). 

6 PLANO DE TRABALHO 
 

O trabalho, que teve início na primeira semana de janeiro de 2020, decorrerá ao longo 

dos primeiros meses de 2020, como detalha a tabela de calendarização (tabela 3). O estudo 

inclui visitas a lagares da região, bem como uma estação de tratamento de resíduos, a 

UCASUL, localizada em Alvito, Alentejo. Serão analisados os dados provenientes dos 

lagares que consentirem e fornecerem informações sobre a produção de azeite e geração 

de resíduos. Com base nesses dados será elaborado o mapeamento dos resíduos da região, 

supondo que o número de observações seja significativo. 
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O presente estudo conta com a orientação da Professora catedrática do Instituto 

Superior de Agronomia (ISA) Dra. Elizabeth D’Almeida Duarte; com apoio logístico e técnico 

da Eng. Ana Carrilho, coordenadora geral da produção de azeites Esporão, empresa sediada 

em Reguengos de Monsaraz, Alentejo. 

7 METODOLOGIA 
 

A metodologia inclui a revisão de literatura de termos-chave relevantes em bases 

bibliográficas de periódicos científicos, consulta a livros técnicos na área, entrevistas e visitas 

aos lagares e unidades de processamento de resíduos. Em uma fase seguinte, proceder-

se-á a análise estatística dos dados fornecidos pelos lagares em relação a todos os resíduos 

resultantes da produção de azeite cujos dados estejam disponíveis. Para o presente 

momento ainda não é possível estabelecer quais resíduos e subprodutos poderão ser 

inclusos na pesquisa, como bem pontua Kalderis & Diamapoulos (2010) uma vez que a 

composição dos resíduos depende dos métodos de cultivo empregados no olival, variedades 

cultivadas, características edafoclimáticas da região, sistemas de extracção de azeite, entre 

outros. A visita aos lagares pesquisados e às unidades de tratamento de resíduos, de forma 

a perceber o processo de armazenagem e processamento dos resíduos. 

Ressalva-se que completa caracterização físico-química de cada grupo de resíduos 

não será escopo deste estudo. 
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8 CALENDARIZAÇÃO 
 

Tabela 3 - Estimativa do cronograma e distribuição das atividades da dissertação do mestrado 

 

ATIVIDADE Jan Fev Mar Abr Mai Jun  Jul 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Elaboração do tema                              
Reunião de orientação                              
Visitas & entrevistas                              
Coleta de dados                              
Revisão bibliográfica                              
Análise dos dados                              
Estudo de campo                              
Coleta de imagens in situ                              
Diagramação e revisão                              
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