Avaliação e sistematização de subprodutos
Olivicultura

Edição
Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos

Autores:
Francisco Manuel Aguiã de Sousa Ataíde Pavão - APPITAD - Associação dos Produtores
em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro
Carlos Reis - APPITAD - Associação dos Produtores em Proteção Integrada de Trás-osMontes e Alto Douro

Financiado pelo projeto ValorMais: Criação de valor com os subprodutos
agrícolas, agroalimentares e florestais - PDR2020-20.2.4-032957

Ficha técnica

Título: Olivicultura: Uma aproximação quantitativa à disponibilidade de subprodutos
Autores: Francisco Pavão e Carlos Reis
Capa: Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos
ISBN: 978-989-54993-2-8

Índice
1.

Introdução............................................................................................................................. 3

2.

Subprodutos na Olivicultura ................................................................................................ 9
2.1- Lenha de Podas .................................................................................................................. 9
2.2- Folhas ............................................................................................................................... 10
2.3- Bagaço de Azeitona .......................................................................................................... 12
2.4- Caroço .............................................................................................................................. 15
2.5- Águas Ruças ..................................................................................................................... 16

3. Síntese final ............................................................................................................................ 19
4. Bibliografia .............................................................................................................................. 20

Índice de Figuras
Figura 1 - Área de produção de olival, em percentagem por pais, no continente Europeu
(Fonte: Eurostat 2019). ................................................................................................................. 3
Figura 2- Gráfico relativo á produção de azeite em Portugal entre 1915 e 2017 (Fonte: INE
2017) ............................................................................................................................................. 6
Figura 3 - Produtividade do olival Português entre 2010 e 2017 (Adaptado INE, 2017). ............. 6
Figura 4 – Lenha de poda da Oliveira. ........................................................................................... 9
Figura 5 – Folhas de oliveira após separação e lavagem da azeitona no lagar........................... 11
Figura 6 – Bagaço de azeitona após extração de azeite. ............................................................ 13
Figura 7 – Aspeto da farinha de bagaço de azeitona, (Fonte: Brito, 2016). ............................... 14
Figura 8 – Caroço de azeitona já separado do bagaço de azeitona. ........................................... 15
Figura 9 – Lagoas de contenção de águas ruças. ........................................................................ 17

Índice de Quadros
Quadro 1– Área e produção de olival nas NUTS II (Adaptado: INE 2017). ................................... 5
Quadro 2- Área e produção para a azeitona de mesa e para azeitona para azeite por NUTS II
(Fonte: INE 2017). ......................................................................................................................... 5

2

1. Introdução

A oliveira (Olea europaea L.) é uma árvore que pertence à família das Oleáceas, sendo a
única espécie desta família que produz frutos edíveis (Valente, 2015). A olivicultura é
uma das mais antigas e importantes atividades da bacia do mediterrâneo, tendo um
grande impacto socioeconómico (Galán et al.,2005). Com o aumento do consumo de
azeite a nível mundial, verifica-se um crescimento da área de olival um pouco por todo
o mundo (Vivas, 2018). A Oliveira está presente em Espanha, Itália, Grécia, Portugal,
França, Chipre, Eslovénia, Croácia, Malta (European Commission, 2012), Tunísia, Turquia,
Síria, Marrocos, Argélia (Lucas et al, 2018), Albânia, Egipto, Israel, Líbia, Líbano,
Montenegro, Jordânia e Palestina (COI, 2019). Esta cultura está também presente em
países situados em outros continentes como é o caso da Austrália, Chile, Estados Unidos
da América, Brasil, China e Argentina (COI, 2019).
A nível de área de produção na União Europeia, a Figura 1, denota a Espanha
(2,505,786.08 ha, [55%]), a Itália (1,070,833.53 ha, [23%]), a Grécia (670,679.36 ha,
[15%]) e Portugal (300,415.17 ha, [7%]), são os países com maior área num total de
4,592,102.57 ha (Eurostat, 2019).

Figura 1 - Área de produção de olival, em percentagem por pais, no continente Europeu
(Fonte: Eurostat 2019).
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Na campanha de 2018, foram produzidas 3 131 000 toneladas de azeite a nível mundial,
contudo a bacia do Mediterrâneo suporta 96,7% da produção mundial com 2 949 000
toneladas de azeite. Sendo a Espanha (1 598 900 toneladas), Itália (265 000 toneladas)
e a Grécia (225 000 toneladas) os maiores produtores de azeite na bacia do
mediterrâneo. Fora da bacia do mediterrâneo, Austrália (21 000 toneladas), Argentina e
Chile (20 000 toneladas) são os principais países com uma produção significativa (COI,
2018).
Relativamente às áreas de produção de azeitona, regista-se um aumento constante no
mundo, em regiões que apresentam características de terroir apropriadas ao seu cultivo.
Em Portugal, o potencial para aumentar a área de olival é relativamente elevado,
juntamente com a produtividade pois irá ao encontro do aumento de áreas de regadio
e o aumento das superfícies de olival super-intensivo (Vivas, 2019).
Os países cuja a localização geográfica esta situada na bacia do mediterrâneo são os
maiores consumidores de azeite com um total de 78% do consumo mundial. Itália é o
maior consumidor com 566 000 toneladas, seguida da Espanha, Estados Unidos, Turquia
e Grécia (COI, 2018).
O maior consumidor de azeite fora da bacia do mediterrâneo são os Estados Unidos da
América com 315 000 toneladas (COI, 2018).
Prevendo-se a China, como um dos países que mais impacto pode ter em relação ao
consumo de azeite, a qual ostenta uma população de 1 415 milhões de habitantes (ONU,
2018). Aportando assim, um aumento crescente desde que há registo de consumo de
azeite neste país, 2009, até os últimos registos do ano de 2018. Estima-se que esta
tendência continue em aumento nos próximos tempos (COI, 2018).
No que se refere a países com maior quantidade de azeite exportado, sendo eles, a
Espanha com 320,000 toneladas, a Itália com 185, 800 toneladas e Tunísia com 130,000
toneladas, representando assim um total de 90% das exportações a nível mundial (COI,
2018). Os Estados Unidos da América é o maior importador de azeite no mundo,
representa 40 % das importações mundiais, com 310 000 toneladas de azeite importado
(COI, 2018).
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Em Portugal, a superfície agrícola utilizada (SAU) é de 3 641 691 hectares (INE, 2018),
sendo 361 483 hectares a área de olival, representando assim 9 % da SAU (INE, 2018).
No Quadro 1 mostra a área de olival nas cinco NUTS II do país, não estando no quadro
as regiões autónomas pois estas não têm área de olival elegíveis e por consequente
produção de azeitona.
Contudo, pode observar-se no Quadro 1, a nível de área e produção, a maior região é o
Alentejo tendo 74,3% da área do país e 539 487 toneladas de azeitona produzida,
seguindo a região de Trás-os-Montes com 14,9%.
Quadro 1– Área e produção de olival nas NUTS II (Adaptado: INE 2017).
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No Quadro 2, observa-se a superfície e produção de azeitona para azeite e para azeitona
de mesa, representando o 97% a produção de azeitona para azeite, apenas 3% da
produção é para azeitona de mesa, sendo no Alentejo e na região Norte mais
concretamente a região de Trás-os-Montes em que a produção é mais elevada uma vez
comparadas com as restantes regiões.
Quadro 2- Área e produção para a azeitona de mesa e para azeitona para azeite por
NUTS II (Fonte: INE 2017).

Na campanha de 2017, foi alcançado um máximo histórico com a produção de azeite a
ultrapassar 105 000 toneladas (+94,1% face a 2016) (Figura 2), em grande parte
justificada pelas condições meteorológicas favoráveis na fase da floração e vingamento,
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que originaram uma carga inicial de azeitona muito elevada, bem como a gestão correta
das regas dos modernos olivais intensivos, que permitiram a maturação em boas
condições de grande parte dos frutos.

Figura 2- Gráfico relativo á produção de azeite em Portugal entre 1915 e 2017 (Fonte:
INE 2017)
Após um longo declínio (Figura 2) que remonta a finais dos anos cinquenta, o olival
emergiu em Portugal, há pouco mais de uma década, com um enorme dinamismo. A
instalação de olivais modernos como os super-intensivos os quais são irrigados até à
construção de lagares com as mais recentes tecnologias e técnicas de gestão; sendo os

Produtividade (kg ha-1)

lagares de 2 fases responsáveis por 87% do total do azeite produzido (INE, 2017).
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Figura 3 - Produtividade do olival Português entre 2010 e 2017 (Adaptado INE, 2017).
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Nos últimos sete anos, a produtividade do setor olivícola nacional tem aumentado
(Figura3), apesar da oscilação da produtividade de um ano para o outro é notória a
diferença em 2010 com 1297 (kg ha-1) e 2017 com 2441 (kg ha-1) representando um
aumento de +94%.
No que respeita à exportação, Portugal é exportador com um saldo comercial acima dos
140 milhões de euros, com produções históricas de azeitona para produção de azeite. A
par deste olival moderno, persiste uma extensa área de olival tradicional, que ocupa
cerca de 263 500 ha e que corresponde a cerca de 7,2% da superfície agrícola utilizada
(SAU) (Coelho & Machado, 2016).
Em Portugal, a produção de azeite, nos últimos 10-15 anos tem vindo a aumentar, pois
a reconversão dos olivais e as novas plantações de olival intensivo, super-intensivo e
áreas de olival de regadio na região do Alentejo, mas também em outras zonas do país,
aportam assim um grande contributo para o aumento da produção (Pavão, 2018).
A olivicultura está no auge em termos de produção e qualidade de excelência, realçando
assim a valorização do azeite português não só a nível de mercado interno como no
mercado externo, na qual se tem realçado a sua notoriedade deste “ouro líquido”
(Pavão, 2018).
Neste momento, a olivicultura em Portugal divide-se em dois tipos:
a) A sul do país onde predominam olivais intensivos e super-intensivos de regadio e na
maioria variedades estrangeiras;
b) No restante território nacional predomina o olival tradicional maioritariamente de
sequeiro, sendo olivais de minifúndios (Pavão, 2018).
Estes dois tipos de olivicultura, praticam ambos um tipo de agricultura moderna a nível
tecnológico e ambientalmente sustentável (Pavão, 2018).
Assim, depois da produção e de todo o processo de transformação do produto principal,
são gerados subprodutos alvo de valorização pelos agentes económicos da fileira do
azeite, podendo identificar os seguintes:


Podas/madeira;



Folhas;
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Bagaço;



Caroço;



Águas ruças;



Águas de lavagem de Azeitona.
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2. Subprodutos na Olivicultura
2.1- Lenha de Podas

A lenha da poda (Figura 4) da oliveira contém muitos nutrientes extraídos do solo,
destroçada juntamente com outros materiais vegetais (infestantes), constitui uma
importante fonte de matéria orgânica e de nutrientes para o solo (Alcobia & Ribeiro,
2001).

Figura 4 – Lenha de poda da Oliveira.
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A incorporação da lenha da poda no solo, tem o efeito de aumentar o teor de matéria
orgânica. Na altura da poda dever-se-á juntar a lenha e selecioná-la de acordo com a
capacidade do triturador. (Saramago et al, 2009). Podem também ser utilizadas como
biomassa para a valorização energética e depois de trituradas pode-se usar como
material para compostagem e ainda pode ser utilizada como fonte de energia
térmica/elétrica, através do processo de gaseificação da biomassa (Medina &
Hernandéz, 2006).
No olival, as quantidades de lenha de poda produzidas vão depender, do sistema de
plantação (compasso) e idade do olival, os valores também não são constantes em todos
os anos de produção, pois uma poda propriamente dita é realizada em média de 2 em 2
anos (dependendo da severidade da poda) e se o olival for de regadio ou sequeiro. Sendo
assim, é muito difícil apresentar um valor quantitativo de lenha de poda produzidas,
aportando ainda que grande parte da lenha de poda é destruída pela realização de
queimadas.

2.2- Folhas
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As folhas (Figura 5) são por vezes utilizadas para valorização energética ou para
enriquecimento dos solos em matéria orgânica por incorporação direta no solo, ou
integradas num processo de compostagem para posterior aplicação (Sempitermo, 2007).
Podem ser também utilizadas para alimentação de animais em específico do gado ovino.
A folha é fibrosa e de baixa digestibilidade em relação à proteína bruta, melhorando a
qualidade da gordura do leite devido ao elevado teor de ácido linoleico e também ter
efeitos positivos em relação aos ácidos gordos no queijo, podendo assim ser um
suplemento na dieta animal. O pastoreio nos olivais reduz custos com as operações
culturais, como por exemplo a remoção de ramos ladrões (Afinet, 2018). A folha da
oliveira, é um dos subprodutos mais abundante da olivicultura, admitindo-se que à
entrada do lagar, entre 5% (El & Karakaya, 2009) e 10% (Herrero et al., 2011) do peso da
azeitona corresponda, a folhas.

Figura 5 – Folhas de oliveira após separação e lavagem da azeitona no lagar.

Recentemente são valorizadas para infusões dado os seus benefícios para a saúde,
podem ser utilizadas para extração de componentes ou como chá com efeitos diuréticos,
efeitos hipotensores e efeitos antioxidantes (Silva et al, 2015).
O chá das folhas de oliveira revelou-se um poderoso agente de saúde devido,
principalmente, aos polifenóis que se acumulam nesta parte da árvore, podendo trazer
benefícios maiores que o consumo do próprio azeite (Pacetta, 2013).
A medicina tradicional atribui a estas folhas propriedades capazes de tratar a diabetes
(Komaki et al., 2003), arteriosclerose, gota, febre, reumatismo, hipertensão (Benavente-
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Garcia et al., 2000; Meirinhos et al., 2005; Poudyal et al., 2010). Além disso, diversos
estudos in vitro mostraram as propriedades médicas a elas associadas. São exemplos
disso, os estudos que comprovaram as propriedades antioxidante e hipoglicemiante ou
a capacidade de inibir a infeção e transmissão entre células do HIV-1 (Komaki et al., 2003;
Lee-Huang et al., 2003; Somova et al., 2003. Incluem-se na composição fenólica das
folhas de oliveira cinco tipos de compostos: oleuropeósidos (p.e. oleuropeína), flavonas
(p.e. luteolina 7-Oglucósido), flavonóides (p.e. rutina), flavan-3-ois (p.e. catequina) e
fenóis substituídos (p.e. hidroxitirosol) (El e Karakaya, 2009), foram detetados até 54
compostos diferentes (Fu et al., 2010).
Devido à capacidade antioxidante reconhecida das folhas de oliveira, alguns estudos
tentaram demonstrar a sua utilização como agente de proteção contra a oxidação de
óleos e gorduras (Farag et al., 2003; Farag et al., 2007; Salta et al., 2007; Chiou et al.,
2009).

2.3- Bagaço de Azeitona
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O bagaço de azeitona húmido (Figura 6), resultante do sistema de centrifugação de duas
fases, é um resíduo semi-sólido, moderadamente ácido, formado por pedaços de caroço,
polpa da azeitona, percentagem variável de película (30 a 35%) e água (Brito et al,2016).

Figura 6 – Bagaço de azeitona após extração de azeite.

Sendo que, em geral é constituído por elevadas quantidades de água (60-70%), azeite
residual retido na polpa (2,5 a 3%), compostos inorgânicos e quantidades determináveis
de lenhina, celulose e hemicelulose, bem como outra matéria orgânica que inclui
proteínas, poliálcoois, ácidos gordos, açúcares, polifenóis e outros pigmentos (Martins
et al, 2016).
O sistema de extração de duas fases, pode gerar em termos médios, 20% de azeite e 80%
de bagaço de azeitona húmido, dependendo do estado de maturação da azeitona no
momento da colheita (Brito, 2016).
O bagaço de azeitona húmido é na sua generalidade encaminhado para destilarias com
processos de extração de azeite onde é extraído óleo de bagaço de azeitona e o bagaço
seco é valorizado como biomassa para produção de energia. O sistema de
processamento utilizado, baseia-se na combustão do bagaço seco numa caldeira de leito
fluído para a obtenção de vapor de água super-aquecido. Este vapor é depois
encaminhado para um turbo-alternador (gerador) onde se transforma em energia
elétrica e vapor de água sujeito a menor pressão. A energia elétrica é comercializada e
o vapor de água é utilizado, como fonte de energia térmica, no processo de extração de

13

azeite e de secagem do bagaço (Relatório de boas praticas de utilização de subprodutos,
2017).
O bagaço húmido pode ser um suplemento de alimentação animal ou devolvido ao solo
agrícola como matéria orgânica seca ou através de compostagem. Podendo também ser
utilizado como matéria-prima para produção de sabão, estuda-se a possibilidade de
utilização do mesmo para produção de biogás (gasificação) (Relatório de boas práticas
de utilização de subprodutos, 2017).

Figura 7 – Aspeto da farinha de bagaço de azeitona, (Fonte: Brito, 2016).

Este subproduto pode também ser utilizado na formulação de farinhas de bagaço de
azeitona, utilizado na produção de pão, conforme mostra a Figura 7 (Brito et al, 2016).
A gaseificação é outro processo de obtenção de energia. É o processo de transformação
térmica de um biocombustível sólido num gás combustível por meio de um agente de
gasificação (ar ou oxigénio) (Freitas et al, 2007). Os gaseificadores, aquecem a biomassa
num ambiente com pouco oxigénio até ocorrer a separação dos seus componentes
químicos. Este processo requer o fornecimento de calor de forma a permitir que as
moléculas se separem formando-se: gás, produtos intermédios orgânicos e carvão
vegetal. A produção sucessiva de gás a partir do resíduo carbonoso precisa de ar ou
oxigénio como agente gaseificador. O gás resultante é essencialmente composto por
hidrogénio, monóxido de carbono, metano e azoto (Freitas et al, 2007)
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2.4- Caroço

O caroço de azeitona (Figura 8) é um resíduo agroindustrial (subproduto do processo de
extração de azeite) obtido através do processo de centrifugação e crivado no sistema de
duas fases, a percentagem pode ser compreendida de 30 a 35% (de pedaços de caroço)
do bagaço de azeitona (Brito et al,2016).

Figura 8 – Caroço de azeitona já separado do bagaço de azeitona.
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Devido ao seu elevado poder calorífico, a sua aplicação é maioritariamente em processos
térmicos, sendo o mais comum a combustão direta para aquecimento doméstico/fornos
uma vez que tem baixo teor em cinzas e boa conservação e longevidade. Outros
exemplos incluem a gaseificação, a produção de carvão ativado e de furfural e a extração
de compostos bioativos/valor acrescentado. No que refere à sua utilização para
produção de materiais poliméricos, os exemplos existentes na literatura limitam-se
maioritariamente ao seu uso como agente de reforço ou carga em materiais compósitos
(Barbosa et al, 2011).
O caroço de azeitona pode assim ser valorizado energeticamente através da queima para
produção de energia térmica, geralmente para aquecimento de águas e também pode
ser usado como substrato nos sistemas de hidroponia (Silva et al, 2015).

2.5- Águas Ruças

As águas ruças (Figura 9) correspondem às águas residuais geradas durante o processo
de produção de azeite e são caracterizadas por serem um efluente de cor escura, que
contém diversas substâncias e uma percentagem variável de elementos sólidos,
dissolvidos e em suspensão, obtidas da água de constituição da azeitona, da água de
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lavagem e da adição de água no processo de batedura (Martins et al (2016) & Valente et
al (2015)).

Figura 9 – Lagoas de contenção de águas ruças.

Apresentam uma grande heterogeneidade no que respeita à sua composição, embora
se possa dizer que, em geral, é um efluente ácido, composto por água (83 - 94%) pode
alterar com a variedade das oliveiras, o estado de maturação da azeitona, o teor de água
dos frutos, as características do solo do olival, a época de colheita dos frutos, a presença
de pesticidas e o uso de fertilizantes (Valente et al, 2015), matéria orgânica (4 - 18%) e
sais minerais (0,4 - 2,5%), sendo os seus principais constituintes orgânicos os lípidos, os
açúcares, os poliálcoois, os polifenóis, os ácidos voláteis e as pectinas (Martins et al,
2016).
No que respeita à composição microbiológica das águas ruças, estas apresentam valores
consideráveis e variáveis de fungos e bactérias (Valente et al, 2015). Nas quais foram
identificados alguns géneros de bactérias como Actinetobacter, Pseudomonas e
Enterobacter. Em lagoas de armazenamento foram detetados vários fungos como
Acremonium,

Alternaria,

Aspergillus,

Chalara,

Phytomyces,

Rhinocladiella

e

Scopulariopsis.
No que se refere à composição das águas ruças, apesar deste composto apresentar
elevada carga orgânica, a ausência de oxigénio e elevada acidez, são responsáveis pela
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toxicidade do efluente, o que dificulta o desenvolvimento de microrganismos e também
o normal desenvolvimento da planta quando utilizado para rega (Martins et al, 2016).
Contudo a escassez de água que o mundo tem vindo a enfrentar, vários estudos têm sido
realizados de forma a encontrar maneiras de tratar este efluente, que normalmente
acaba por ser descarregado em lagoas de evaporação ou nos solos, originando graves
problemas ecológicos nos países produtores de azeite (Martins et al, 2016).
Em lagares de duas fases as águas ruças são essencialmente constituídas por água de
lavagem, ainda que, as boas práticas incluam um tratamento prévio à sua utilização na
rega e também a sua compostagem para aplicação no solo. Estudos prévios
demonstraram resultados favoráveis ao utilizar águas ruças na água de rega para
germinação de sementes de milho e tomate (Sempiterno, 2007).
Pode utilizar-se como substrato para produção de etanol por leveduras isoladas do
próprio efluente, como a, Candida molischiana, Candida wickerhamii, e Saccharomyces
cerevisiae (Valente, 2015).
Realizaram-se ensaios de biorremediação com a utilização de microalgas no tratamento
de águas ruças capazes de diminuir o pH e consequente decréscimo de compostos
fenólicos (Martins et al, 2014). Os resultados de A. Domingues et al. (2020)
demonstraram que perante a introdução de bivalves (Corbicula flumínea) em tanques
com águas ruças diminuem a concentração de substâncias tóxicas. Estes Moluscos (C.
flumínea) funcionam como biofiltros capazes de acumular nos seus tecidos moles e
conchas substâncias químicas nocivas. Martirani et al. (1995) utilizou o fungo Pleurotus
ostreatus para diminuir a concentração de fenóis e a toxicidade das águas ruças, pois só
alguns microrganismos são capazes de degradar a lignina por reações de oxidação
catalisadas pelo fenol de oxidase e peroxidase. No entanto há projetos a decorrer, como
é o caso do BioCombus, que estudam a utilização de águas ruças e bagaço ou bagaço
húmido e folhas de oliveira, através da utilização de outros resíduos industriais e
agroindustriais, como por exemplo, pó de cortiça, engaço de uva e engaço de baga de
sabugueiro. A produção de um equipamento protótipo à escala industrial para a
produção de biocombustível sólido (pellets) a partir de resíduos da indústria do azeite
pode ser uma solução aplausível para minimizar e otimizar os subprodutos no setor da
olivicultura.
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3. Síntese final

Aproximação quantitativa à disponibilidade de subprodutos

Cultura

OLIVEIRA

Cultura

Subproduto

Disponibilidade

Quantidade atual Quantidade
(t)
futura(t)

Distribuição
espacial

Lenha de Podas

Campo

294 300

Em aumento

Disperso (TM, Se valorizada é
Al., BI, Rib.)
possível obter

Folhas

Campo

87 621

Em aumento

Disperso (TM, Acessível e fácil
Al., BI, Rib)
de encontrar
Concentrado
Acessível e fácil
(TM, Al., BI, Rib de encontrar

Bagaço

Agroindústria

306 675

Em aumento

Caroço

Agroindústria

262 864

Em aumento

Disperso (TM,., valorizada
é
Al., BI, Rib.)
possível obter

Águas ruças

Agroindústria

205,507 m3

Em diminuição

Difícil
de
Disperso (TM,.,
valorizar dada a
Al., BI, Rib.)
dispersão/uso

Subproduto

Quantidade
(t)

Utilização atual

Possíveis
aplicações

Potenciais utilizadores

Queima
reciclagem
nutrientes

e
Queima para
de
energia térmica

Uso doméstico e industrial

87 621

Reciclagem
nutriente

de Tratamentos na
área da saúde

Profissionais de saúde

306 675

Extração de óleo Compostagem
do solo
vegetal

Agroindústria

Caroço

262 864

Queima
para Mantém
a
energia térmica
utilização atual

Uso doméstico e ou industrial

Águas ruças

205,507 m3

Rega

Lenha de Podas
Folhas
OLIVEIRA

Observações

Bagaço

294 300

Em
contínua
diminuição de
produção
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