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Resumo  

Esta dissertação teve como principal objetivo realçar a importância que os lagares tradicionais ainda 

têm junto dos pequenos olivicultores, através da análise das vertentes sócio-económica e ambiental. 

O estudo realizou-se na região da Beira Interior, concelho da Sertã, na Cooperativa Agrícola dos 

Olivicultores de Palhais. Para tal fez-se o acompanhamento do ciclo de produção de azeite, desde a 

colheita da azeitona até ao seu processamento, e posteriormente as análises realizadas ao azeite, 

bagaço e águas de lavagem da azeitona e azeite. 

A metodologia adotada permitiu concluir que há alguns aspetos ao nível do processamento que 

devem ser melhorados, no sentido de otimizar a qualidade do azeite produzido, visto que o azeite 

analisado foi classificado como Azeite Lampante. Por outro lado, seria necessário fazer uma 

avaliação mais completa no que se refere à vertente ambiental, sobretudo referente à caracterização 

da água russa e à quantificação dos fluxos individuais das águas residuais, de modo a poder propor 

alternativas mais sustentáveis do que a gestão atualmente implementada. No entanto, importa referir 

que ficou ilustrado o facto de os lagares tradicionais desempenharem um papel fundamental ao nível 

social, nas comunidades onde estão instalados.  

 

Palavras-Chaves: lagar tradicional, Beira Interior, azeitona, azeite, águas residuais, bagaço. 
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Abstract 

This thesis aimed to highlight the importance that traditional olive mills still have among small olive 

growers, through the analysis of socio-economic and environmental aspects. 

The study took place in Sertã (Beira Interior region), at the Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de 

Palhais. The adopted methodology included monitoring of the olive oil production cycle of, fromolive 

harvesting to its processing, and subsequently physico-chemical analyzes of olive, olive pomace and 

wastewater from olive washing and olive oil clean-up. 

The results obtained allowed us to conclude that there are some aspects of processing procedure that 

should be improved in order to optimize the quality of olive oil as it was classified as “Lampante”. On 

the other hand, it would be necessary to do a more complete environmental evaluation, especially 

regarding the characterization and quantification of the different wastewater streams and its 

quantification, in order to be able to propose more sustainable alternatives than the ones currently 

implemented. However, it should be noticed that it was possible to illustrate the fact that traditional 

olive mills play a key role at a social level, in the communities where they are located. 

 

Keywords: traditional olive mill, Beira Interior, olive, olive oil, waste waters, olive pomace. 
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Extended Abstract 

This thesis aimed to highlight the importance that traditional olive mills still have among small olive 

growers, due to the large meaning and tradition that the olive sector has in Portugal. The study 

included an analysis of the socio-economic and environmental aspects of Cooperativa Agrícola dos 

Olivicultores de Palhais, a traditional olive mill in Sertã (Beira Interior region). 

From the carried out characterization of olive oil sector in Portugal, focusing on the region under study, 

also featuring types of olive cultivation system and the models of existing oil extraction, it was possible 

to conclude that the traditional olive grove is still very important for small olive growers, which is the 

predominant cultivation system in Beira Interior and with greater expression in Portugal, around 47%. 

The adopted methodology included monitoring of a whole olive oil production cycle. In an r olive grove 

with traditional cultivation system, was made the harvesting and cleaning of olives, which were stored 

in bags until their milling on a traditional presses system. Physicochemical and sensory analyzes were 

performed on the produced olive oil . Despite the good results for the physical and chemical analyzes 

of olive oil, sensory analyze pointed out to the negative attribute "Tulha", classifying the oil as 

“Lampante” (olive oil not fit for consumption), probably due to fermentation that takes place during 

storage of olives in bags prior to milling. 

The olive oil extracting process leads to the production of waste/byproducts, which includes several 

wastewater streams (olive washing water, olive oil washing water, olive mill wastewater and 

wastewater from cleaning of premises and equipment) and olive pomace. Regarding the 

environmental assessment it was only possible to do a first approach that included carrying out 

physical and chemical analyzes of the olive washing water, olive oil washing water and olive pomace. 

It was not possible to collect a sample of olive oil mill wastewater during this study but, as it is known 

to cause high environmental impact, its characterization should be included in future studies.  

Wastewaters are stored in two evaporation ponds and the olive pomace is used in the boiler. 

Regarding the economic aspect, the prices that the olive oil mill charges does not allow relevant 

profits, covering only the production costs. Therefore, the mill’s social role is much more important 

than the economic, providing a service to the community because without it many olive growers would 

have no chance to produce their oil. 

The case study allowed us to conclude that there are some aspects regarding processing that should 

be improved in order to optimize the olive oil quality. On the other hand, it would be necessary to do a 

more complete environmental assessment regarding, including olive mill wastewater characterization 

and the quantification of individual flows, in order to propose more sustainable alternatives than the 

ones currently implemented. However, it should be noticed that it was possible to illustrate the fact that 

traditional olive mills play a key role at a social level, in the communities where they are located. 
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1 Introdução 

A origem da oliveira perde-se no tempo e, embora haja vestígios da sua cultura com mais de 6 000 

anos, o certo é que não se sabe a sua verdadeira origem, aceitando-se que seja proveniente da Síria, 

do Líbano ou até mesmo de Israel. 

Em Portugal, a cultura da oliveira e a sua exploração, principalmente pela extração do azeite, datam 

de há muito no nosso território, acreditando-se que tenha sido introduzida no espaço Ibérico, hoje 

português, pelos Fenícios e Gregos. Porém foram os romanos, que quando cá chegaram, 

encontraram a oliveira contribuindo com grande relevo para o desenvolvimento da cultura. Após os 

romanos, os visigodos protegeram e instituíram coimas, muito superiores quando comparadas com 

outras árvores de fruto, para quem arrancasse uma oliveira. 

Durante o período medieval, os olivais encontravam-se nos arredores das povoações e, os lagares 

para a extração do azeite junto aos cursos de água mais próximos. O azeite constituía assim o óleo 

alimentar mais estimado, pois tinha várias aplicações desde o combustível para a iluminação dos 

lares e altares dos Santos, da Nossa Senhora e de Cristo, até a ser utilizado como remédios para 

muitos males do corpo dos homens e animais domésticos. 

O olival tem passado por várias fases ao longo dos anos, tanto de desinteresse como de forte aposta 

no sector. Porém a cultura da oliveira é muito importante no nosso país, estando muito ligada à 

tradição. 

Com a cristianização, a cultura da oliveira teve um período menos florescente, mas as ordens 

religiosas ao fazerem da agricultura uma das suas principais atividades rentabilizou-a. Na ordem dos 

Templários em Tomar, o mestre Gualdim Pais, primeiro foral concedido àquela vila, foi o construtor 

dos primeiros moinhos e lagares da ribeira de Tomar. Mais tarde, D. Fernando com a “Ordem das 

Lavouras”, privilegia os cereais em prejuízo de outras culturas, principalmente o azeite e a vinha. Já 

com D. João I o olival português recupera a sua força, estendendo-se entre Coimbra e Évora e, pelo 

vale do Tejo, de Santarém a Lisboa. Em 1555, D. João III estabeleceu que o azeite, o vinho e o pão 

não seriam taxados, contribuindo para o aumento do consumo do azeite, pois este também era 

empregado na iluminação. 

Para salvaguardar a qualidade do azeite e a competência dos executantes, em 1572 foi redigido um 

documento que imponha algumas regras. Ao mestre era proibido abandonar o lagar durante a época 

de safra, não podendo entrar familiares seus até ao quarto grau, evitando a permanência de 

estranho. Para total segurança do lagar, a porta devia ter duas fechaduras, com chave própria, uma 

para o mestre lagareiro e outra para o dono da azeitona que se estava moendo na altura. 

Em anos de crise tentava-se dificultar a exportação do azeite, para que não faltasse posteriormente 

para o consumo nacional. No último quarto do século XVII, a mancha olivícola foi-se estendendo para 

a Beira Interior e Trás-os-Montes. No século XVIII há o aumento da produção no Ribatejo e o 

desenvolvimento da área agrícola de Coimbra. Durante o século XIX e início do século XX o 
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património olivícola quase triplicou. Entre 1945 e 1947, com o surto das estruturas industrias, entre 

elas os lagares de azeite, provocou o êxodo das populações rurais, desencadeando um processo de 

declínio da produção de azeite, entrando-se numa fase muito negativa da olivicultura portuguesa, 

devido à escassez de mão-de-obra, ao aumento dos custos de produção, à falta de qualidade do 

azeite, à concorrência com outros óleos alimentares de sementes, mais baratos, e à diminuição do 

consumo per capita, que em 1960 era de 10,5 Kg e em 1980 desceu para os 3,64 Kg. 

Com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, em 1986, iniciou-se uma série de ações, com o 

objetivo de reconverter e modernizar os olivais. Porém a adesão só veio agravar vários problemas já 

existentes, levando a uma maior desertificação do território, abandono do olival ou a sua substituição 

por florestas ou outras culturas (sobretudo vinha). Mas esta adesão também teve consequências 

positivas, obrigando a maior parte dos lagares a modernizarem-se e a garantir um produto final de 

maior qualidade. 

“Os azeites portugueses são azeites resultantes de uma combinação de solo, relevo, clima, estado e 

forma dos olivais, variedades das oliveiras, práticas culturais e tecnológicas e até aspetos 

socioeconómicos das regiões. Essa combinação única confere-lhes tipicidade.” (Gouveia, 1997) 

Atualmente o consumo do azeite está novamente a aumentar, graças a várias investigações 

científicas que têm provado as suas qualidades biológicas e nutricionais, e terem defendido a 

substituição do consumo de ácidos gordos saturados por ácidos gordos polinsaturados ou 

monoinsaturados, estes últimos presentes em elevada quantidade no azeite. O facto de o azeite 

virgem ser obtido exclusivamente por processos mecânicos, garante que os seus os componentes 

minoritários responsáveis pelas suas características nutricionais não se perdem. 

Contudo da extração de azeite resultam, na maioria dos casos, os seguintes subprodutos: água de 

lavagem da azeitona, água de vegetação da azeitona (água russa), água de lavagem do azeite, água 

de lavagem das instalações e equipamentos e, o bagaço (Fragoso, et al., 2006). O destino a dar a 

estes subprodutos tem sido uma preocupação para os países produtores de azeite, devido ao 

potencial impacte poluente que estes podem ter no meio ambiente (Sempiterno, et al., 2010). 

Por o azeite ser um dos produtos com maior significado e ligação à tradição em Portugal, faz todo o 

sentido, nos tempos atuais, fazer um estudo sobre o impacto que os pequenos lagares tradicionais 

ainda têm juntos olivicultores, fazendo uma caracterização sócio-económica de um lagar deste tipo, 

concluindo com uma caracterização do produto final obtido, o azeite, relativamente à sua qualidade e, 

com a avaliação do impacte ambiental do destino que dão aos resíduos resultantes.  
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2 Importância do azeite 

Desde sempre que a oliveira e o azeite estão associados a práticas religiosas, mitos e tradições, 

demonstrações artísticas e culturais, a usos medicinais e gastronómicos. 

Na antiga Grécia a oliveira era considerada símbolo da sabedoria, paz, abundância e glória, pelo que 

com a sua madeira faziam-se cetros reais, com o azeite molhavam-se monarcas, sacerdotes e atletas 

e com as folhas faziam-se grinaldas e coroas para os vencedores. 

Em Portugal a cultura da oliveira perde-se pelo tempo. 

O azeite sempre fez parte da vida diária dos portugueses, desde o seu uso na candeia do mais pobre 

ao seu uso no candelabro do mais rico, ou estando sempre presente na mesa mais simples do 

camponês ou na mesa mais aparatosa. 

O azeite é mítico, bíblico, romanesco e histórico e teve de enfrentar os novos mercados deixando de 

ser simplesmente o azeite, adotando uma origem, identidade e marca. A oliveira por ser uma árvore 

de fácil adaptação a diferentes terrenos e com elevada resistência à seca, tornou-se numa presença 

constante na paisagem e agricultura portuguesa. 

As primeiras manifestações da cultura da oliveira em Portugal surgiram nas províncias da 

Estremadura e Alentejo, onde a reconquista cristã se realizou mais tardiamente. No século XIII o 

azeite começa a ocupar um lugar importante no nosso comércio externo, e mais tarde são as ordens 

religiosas que dedicam especial atenção à produção de azeite, devido ao seu papel na revitalização 

da agricultura. A produção de azeite teve assim grande importância na economia do Convento da 

Santa Cruz de Coimbra, do Mosteiro de Alcobaça, da Ordem dos Freires de Cristo, da Ordem do 

Templo e da Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os ramos da oliveira e o azeite 

eram muito utilizados em rezas contra as trovoadas, o mau-olhado, o exorcismo, entre outros. 

Tal como se pode verificar pela análise da Tabela 1, o azeite é uma gordura essencialmente 

monoinsaturada, rica em antioxidantes naturais como a vitamina E, o caroteno e os polifenóis. Sendo 

rico em ácido oleico (ácido gordo monoinsaturado), que se metaboliza rapidamente, é uma excelente 

fonte de energia. 
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Tabela 1- Características nutricionais do azeite virgem (INSA, 2012). 

Componentes 
Por 100 g 

de produto 
Por porção  

recomendada (10 g) 

Energia 

Energia (kcal) 900 90 

Energia (KJ) 3764 376 

Macronutrientes 

Proteína (g) 0.1 0 

Gordura total (g) 99.9 10 

Ácidos Gordos 

Ácidos gordos saturados (g) 14.4 1.4 

Ácidos gordos monoinsaturados (g) 78.6 7.9 

Ácidos gordos polinsaturados (g) 6.9 0.7 

Ácidos gordos trans (g) 0 0 

Ácido linoleico (g) 6.2 0.6 

Colesterol 

Colesterol (mg) 0 0 

 

Existem estudos que provam que em países com uma alimentação rica em azeite, como se verifica 

em países mediterrâneos, há uma incidência menor de doenças cardiovasculares. 

Ao longo do tempo têm sido apontados os seguintes benefícios do azeite na saúde: 

 Os antioxidantes naturais têm como efeito a prevenção do envelhecimento celular sobre as 

funções cerebrais e do envelhecimento dos tecidos e órgãos em geral; 

 Quando ingerido antes de uma refeição, o azeite sendo a mais digestiva das gorduras, diminui a 

acidez gástrica protegendo as mucosas do estomago, protegendo-o assim de úlceras; 

 Funciona como laxante quando tomado em jejum (com ou sem limão ou café), não irrita o 

intestino e não contrai demasiado a vesícula, não criando hábito; 

 Atua sobre doenças na vesicula e vias biliares; 

 Devido ao seu conteúdo em ácidos gordos monoinsaturados reduz as lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL) também conhecidas como “mau” colesterol, mantendo as lipoproteínas de alta 

densidade (HDL), o “bom” colesterol, pelo que baixa os níveis totais de colesterol no sangue; 

 É aconselhado a quem tem diabetes, pois o seu alto teor em ácidos gordos monoinsaturados, 

influencia positivamente os valores de açúcar e gordura no sangue; 

 Favorece a mineralização dos ossos, estimulando a absorção de cálcio, prevenindo a 

osteoporose e melhorando o crescimento das crianças e o crescimento fetal; 

 A composição do azeite em ácidos gordos essenciais que se aproxima à do leite materno 

proporciona vários benefícios, como efeitos anti-cancerígenos e anti-inflamatórios, redução do 

risco de doenças cardiovasculares, pelo que o seu consumo durante a gravidez e lactação é 

fundamental para o desenvolvimento e crescimento do recém-nascido; 

 Reduz o risco de doenças cardiovasculares e ajuda no controlo da tensão arterial através da 

estimulação da vasodilatação; 
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 Pode proteger alguns tipos de cancro, como o da mama, da próstata, do estomago e do ovário; 

 Restaura os níveis de humidade da pele, hidratando e mantendo a estrutura íntegra da derme, 

permitindo uma melhor regeneração e firmeza. Protege a pele de fatores ambientais externos, 

melhor a circulação capilar e a regeneração das cicatrizes. 

Todas estas características tanto químicas, biológicas e organoléticas, fazem do azeite uma gordura 

insubstituível na nossa alimentação diária, sendo a única gordura vegetal que pode ser consumida 

crua e virgem.  

Embora se diga que as gorduras fazem parte de uma dieta equilibrada, devendo representar 2 % de 

uma alimentação equilibrada, como se pode verificar pela Figura 1, há a perceção geral de que as 

gorduras são prejudiciais à saúde, mas, como em tudo, a alimentação não é exceção e as tendências 

tendem a mudar. Hoje em dia, pode dizer-se que a opinião pública valoriza a perceção de qualidade 

do azeite e os seus benefícios para a saúde, ao contrário do que se verificou na década de 80/90 

onde se proclamava os benefícios dos óleos e margarinas. Verifica-se assim atualmente uma 

tendência global de valorização da dieta mediterrânica e dos produtos que lhe estão associados, 

como o azeite. 

 

 

 

 

Numa alimentação equilibrada, quando comparado com outras gorduras, o azeite apresenta as 

seguintes vantagens: 

 É 100% natural (obtido exclusivamente através de processos físicos); 

 É o maior fornecedor de ácidos gordos monoinsaturados; 

 É a gordura mais resistente a altas temperaturas, sendo a melhor opção para fritar; 

 Quando o azeite é a gordura dominante, vai diminuir o colesterol LDL, sem alterar o nível de 

colesterol HDL, diminuindo assim o colesterol total. 

Cereais e derivados, tubérculos – 28% 

Fruta - 23% 

Lacticínios – 18% 

Carnes, pescado e ovos – 5% 

Leguminosas – 4% 

GORDURAS E ÓLEOS – 2% 

Figura 1- Roda dos alimentos e respetiva percentagem (Ministério da Saúde, 2012) 
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3 Produção de azeite 

3.1 Práticas culturais 

A oliveira é uma árvore que tem uma capacidade de adaptação a condições ambientais extremas, 

como crescer em terrenos difíceis, marginais e relativamente inférteis, dependendo principalmente de 

fatores climatéricos como elevadas amplitudes térmicas e seca, o que a torna numa árvore muito 

comum no nosso território nacional (Ferreira, 2010).  

A oliveira tem um crescimento lento e por norma entra em produção ao 5º ano, adquirindo o seu 

completo desenvolvimento aos 20 anos de idade e plena produção entre os 35 e 150 anos de idade. 

Porém nos novos olivais, com o auxílio das novas técnicas produtivas consegue-se antecipar e alterar 

estes números. Por campanha uma oliveira produz, em média 20 kg de azeitona e, com cerca de 5 a 

6 kg deste fruto obtém-se apenas 1 litro de azeite (Ferreira, 2010).  

 As cultivares mais utilizadas nos olivais portugueses são a Galega, a Carrasquenha, a Cordovil, a 

Cobrançosa e a Verdeal. Os seus inimigos chave são a Mosca-da-azeitona (Bactrocera oleae 

(Gmel.)), a Traça da oliveira, (Prays oleae Bern), e a Cochonilha negra (Saissetia oleae (Oliv.)). Pela 

mesma fonte, as principais doenças do olival são a Tuberculose (Pseudomonas savastanoi pv.), o 

Olho de pavão (Spilocaea oleagina (Castagne)), a Gafa (Gloeosporium olivarum Alm), a 

Cercosporiose (Cercospora cladosporioides Sacc.) e a Fumagina (Capnodium elaeophilum Sacc.) 

(Ferreira, 2010). 

Atualmente existem dois tipos de sistema de cultivo de olival, o tradicional e o moderno: intensivo e o 

superintensivo. 

3.1.1 Olival tradicional 

Segundo Vasconcelos (2008), o olival tradicional geralmente apresenta um compasso de 10 metros 

por 10 metros (cerca de 100 árvores/hectare) e a idade das árvores é maioritariamente superior a 50 

anos. Muitos destes olivais são utilizados em simultâneo para outras culturas, pelo que abrangem 

uma área vasta. Este tipo de olival é normalmente de sequeiro, mas nos últimos anos tem-se 

verificado um interesse crescente na rega destes olivais, para melhorar o controlo da sua 

produtividade e reduzir a dependência da produção da variação inter-anual das chuvas. A colheita é 

principalmente manual por varejamento e/ou ripagem, ou semi-mecânica. 

A maior parte dos olivais tradicionais em Portugal, pertencem a pequenos agricultores que utilizam 

apenas mão-de-obra familiar, têm uma idade avançada e baixa escolaridade e, que produzem azeite 

para consumo próprio. Tanto em Portugal e como em todos os países onde existe o cultivo do olival, 

este é ainda muito vivido pela tradição e o momento da apanha da azeitona, para muitos destes 

pequenos agricultores, acaba por ser um momento de ligação afetiva e de pura tradição, pois acaba 

por ser motivo para reunir a família.  
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O objetivo da olivicultura tradicional é obter um olival que dure séculos e, devido a esta capacidade 

por parte das oliveiras, os olivais antigos têm sido preservados e raramente atualizados. Porém, com 

a idade avançada das oliveiras, há um aumento na alternância da frutificação. 

O olival tradicional não permite que as espécies se expressem no máximo da sua capacidade em 

termos de consistência da quantidade de produção, qualidade do produto e rendimentos adequados. 

Há muitos fatores a ter em conta, a idade da planta, a técnica adotada de plantação, a cultivar, o 

método da poda, entre outros (Fontanazza, 1996). 

Quando se pretende uma produção elevada de azeite, o olival tradicional não é a melhor opção, pois 

para as práticas de colheita e poda com utilização de máquinas, ou para a preparação dos solos, 

adubação e tratamentos fitossanitários, seria economicamente inviável (Fontanazza, 1996). Pelo que 

este tipo de olival só se justifica em áreas com mão-de-obra barata ou em explorações do tipo 

familiar. Porém ele também é importante do ponto de vista ecológico, para a preservação da 

paisagem e da biodiversidade (Vasconcelos, 2008). 

Apesar dos novos métodos terem resultados positivos, muitos dos métodos tradicionais permanecem 

e, embora com o tempo, haja uma substituição de olivais tradicionais por modernos, quer por motivos 

sociais, económicos e ambientais, é improvável que estas alterações sejam suficientemente drásticas 

ao ponto de fazer desaparecer a olivicultura tradicional (Vasconcelos, 2008). 

3.1.2 Olival moderno 

O olival moderno surgiu com o objetivo de aumentar a produtividade e manter baixos os custos, 

aumentando a mecanização das operações. Ao longo dos anos têm sido efetuados vários ensaios 

para melhorar a produtividade dos olivais, ao apresentar novas formas de cultivo para substituir os 

métodos tradicionais, quer pelo aumento da densidade de plantação, quer pelo aumento do número 

de árvores por hectare, mecanizando o máximo possível e melhorando as técnicas usadas na 

lavoura, fertilização, poda e no controlo de pragas. Em Portugal o olival moderno tem vindo a crescer 

rapidamente, devido a novas plantações e à substituição de olivais antigos.  

O olival moderno pode-se dividir em dois sistemas diferentes: o olival intensivo e o olival 

superintensivo. 

 

3.1.2.1 Olival Intensivo 

De acordo com os critérios atuais, a olivicultura intensiva, é um sistema de cultivo numa área 

adequada, que através de técnicas modernas de plantação e cultivo, pretende obter uma produção 

máxima de azeite salvaguardando a sua qualidade e autenticidade do produto e, através da 

mecanização total de todas as operações, reduzir os custos de produção, permitindo a obtenção de 

resultados de interesse económico considerável (Fontanazza, 1996). 
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Conforme Vasconcelos (2008), a tecnologia moderna aplicada a estes olivais permite que estes se 

tornem produtivos mais cedo, 3º ou 4º ano, alcançando o total da sua capacidade de produção, entre 

7º e 8º ano em olivais irrigados e entre o 11º e 12º em olivais em sequeiro, pelo que a maioria são 

irrigados. Estima-se que estes olivais mantenham uma produção constante por 40 ou 50 anos. 

O local de plantação e o modo como este se implementa, são fatores essenciais para que um olival 

seja bem-sucedido. Os compassos mais frequentes, atualmente, são o de 7 metros por 7 metros 

(cerca de 204 oliveiras/hectare) e o de 8 metros por 6 metros (cerca de 208 oliveiras/hectares). 

Quando se faz a seleção do compasso devem-se aplicar alguns critérios como o vigor da cultivar, o 

método de condução pré-selecionado, a fertilidade do solo e o tempo de duração do olival. A 

distância entre as linhas e a largura das entrelinhas, nos compassos retangulares deve permitir o livre 

deslocamento das máquinas durante todo o tempo de vida do olival. Ao reduzir o compasso, 

diminuindo a distância entre as oliveiras permite aumentar o número de árvores por hectare e obter 

maior quantidade de azeitona, tendo o cuidado de controlar o crescimento das copas para garantir a 

máxima exposição à luz e evitar a competição entre árvores adjacentes. 

Para plantar este tipo de olival, pode-se optar ou por uma plantação permanente ou por uma 

plantação temporária. Numa plantação permanente a densidade inicial mantém-se até ao final de vida 

do olival, ou seja pelo menos durante 20 a 30 anos. Tendo uma densidade entre as 200 a 300 

árvores/hectare, permite uma produção inicial rápida e manutenção da sua produtividade na idade 

adulta. Para uma boa formação da oliveira é necessário fazer uma pode adequada para manter uma 

densidade de copa que permita otimizar o uso de energia solar e da água disponível. Na plantação 

temporária a densidade inicial, superior à da plantação permanente, é de 400 a 600 árvores/hectare 

de modo a obter maiores produções nos primeiros anos de vida do olival. Posteriormente reduz-se a 

densidade inicial para metade, quando começam a surgir problemas de competitividade entre as 

oliveiras e antes que a produção diminua. 

Comparando com um olival tradicional, o olival intensivo apresenta maior área e densidade de 

plantação, variedades mais adequadas e homogéneas e, os produtores possuem um nível de 

escolaridade superior e, estão mais informados e alertados sobre os fertilizantes e produtos 

fitossanitários a utilizar. 

Através de uma escolha adequada da cultivares, da preparação apropriada do solo e da 

racionalização das práticas agrícolas como da adubação, da poda e da irrigação, prevê-se fortes 

aumentos de produção em termos de quantidade, qualidade e consistência dos frutos. A introdução 

de novos critérios de cultivo, que em muitos aspetos estão em desconformidade com as práticas 

exigidas para o olival tradicional, requer a conversão integral de olival existente, com a introdução de 

inovações tecnológicas e tendo em conta condições climáticas, a topografia, o solo, entre outros 

(Fontanazza, 1996). 
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3.1.2.2 Olival Superintensivo 

De acordo com Vasconcelos (2008), o olival em sistema superintensivo possui uma densidade 

superior a 2000 árvores por hectare, e tem como objetivo aproveitar melhor o espaço, luz e a água 

disponível aumentando a produtividade (kg/ha) com maior qualidade e menor custo e, colher a 

azeitona mecanicamente de forma limpa, rápida, económica e praticamente sem danificar o fruto e a 

árvore. Usualmente neste tipo de plantações utilizam-se marcos retangulares com 3 a 4 metros de 

largura e 1 a 2 metros de distância entre oliveira, formando um eixo principal de 2 a 2,5 metros de 

altura. Através de uma manutenção adequada de rega e fertilização do olival e, com intervenções 

mínimas de poda, ao terceiro ano de vida do olival pode dar uma produção de mais de 2000 kg 

azeitona por hectare, chegando em poucos anos às 19 toneladas por hectare. 

A escolha da densidade é um fator para o êxito da plantação, pois densidades demasiado altas 

originam maior produção nos primeiros anos mas a longo prazo podem surgir problemas por 

ensombramento. A orientação das linhas da plantação também é muito importante, devendo seguir a 

direção norte-sul para que umas filas não causem sombra a outras. 

A cultivar mais utlizada para este tipo de sistema é a Arbequina de origem espanhola. Isto deve-se ao 

facto de em Portugal existir falta de experimentação sobra a adaptabilidade de variedades nacionais 

a este sistema de cultivo e em Espanha esta cultivar tem sido a utilizada no desenvolvimento 

experimental durante a última década. A Arbequina é uma cultivar de variedade rústica com elevada 

produtividade, com rápida entrada em produção, baixa alternância e vigor reduzido que permite 

aumentar a densidade de plantação. 

Na tabela 2 está resumido os três sistemas de cultivo de olival, com as principais características que 

os distinguem. 

Tabela 2- Características dos diferentes sistemas de cultivo Tradicional, Intensivo e Superintensivo. 

 Adaptado de (Vasconcelos, 2008). 

Sistemas de Cultivo Tradicional Intensivo Superintensivo 

Nº árvores/ha ± 100 200 – 600 1 200 - 2 200 

Produção (kg/ha) < 3 000 4 000 - 10 000 10 000 - 15 000 

Tempo para a 1ª colheita A partir de 5 anos A partir dos 5 anos 3 anos 

Consociação c/ outras culturas Sim/Não Sim/Não Não 

Colheita Manual/Vibradores Vibradores/Manual Máquina colhedora 

Rega Maior parte: Não Maior parte: Sim Maior parte: Sim 

Tratamentos fitossanitários Maior parte: Não Sim Sim 

Fertilização Sim/Não Sim Sim 

Duração da árvore Milenária Milenária Desconhecida 

Compasso (m x m) ± 10 x 10 7 x 7; 7 x 5 3,75/4 x 1,35/1,5 

Altura da árvore (m) ≥ 5 5 2,2 – 3 

Forma da árvore Copa ou Vaso Copa ou Vaso Em seta 
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3.1.3 Azeites de Denominação de Origem Protegida (DOP) 

Segundo Gouveia (1997), em termos quantitativos, Portugal não consegue competir com países com 

maior capacidade de produção, como a Espanha, mas consegue competir em termos de qualidade, 

servindo-se da imagem de genuinidade e tipicidade dos azeites portugueses. Foi criado então um 

Plano com o objetivo principal de produzir Azeite Virgem de qualidade, privilegiando os azeites das 

Denominações de Origem Protegida (DOP), reconhecidos nacional e comunitariamente pelo 

Regulamento CE nº2081/92, de 14 de Julho, conjugado com o Despacho Normativo do Ministério da 

Agricultura nº293/93, de 1 de Outubro. 

As Denominações de Origem Protegida são a forma administrativa legal de proteger os azeites 

nacionais, que se distinguem pela sua origem e, valorizá-los tanto a nível comercial como 

qualitativamente. Existem assim, seis zonas de produção homogénea de azeite, protegidas com 

denominação de Origem (Figura 2), são elas: 

 Azeites de Trás-os-Montes 

 Azeites da Beira Interior 

 Azeites do Ribatejo 

 Azeites do Norte Alentejano 

 Azeites do Alentejo Interior 

 Azeites de Moura 

 

Figura 2- Mapa representativo das seis zonas de produção homogénea de azeite DOP (Casa do Azeite, 2012). 
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Os Azeites de Trás-os-Montes são obtidos a partir de várias cultivares como Verdeal, Madural, 

Cobrançosa, Cordovil, entre outras. Devido aos aspetos edafoclimáticos, às cultivares usadas e às 

características químicas e sensoriais, podemos facilmente delimitar a área geográfica destes azeites 

DOP. Estes azeites possuem cheiro e sabor a fruto fresco, por vezes amendoado e com uma 

sensação doce, verde, amargo e picante. 

Os Azeites da Beira Interior são produzidos a partir das variedades Galega, Bical e Cordovil, sendo 

caracterizados por uma coloração amarela clara, por vezes levemente esverdeados, e com sabor a 

fruto e muito suaves. 

Os Azeites do Ribatejo, obtidos principalmente a partir da cultivar Galega (95%), são ligeiramente 

espessos, frutados, com coloração amarelo ouro, por vezes ligeiramente esverdeados. 

Os Azeites do Norte Alentejano são produzidos obrigatoriamente a partir da cultivar Galega, e de 

outras variedades como a Carrasquenha, Redondil, Cobrançosa, Blanqueta e Azeiteira. São 

ligeiramente espessos, frutados, de coloração amarelo ouro, por vezes esverdeado. 

Os Azeites do Alentejo Interior são obtidos a partir dos frutos das variedades Galega Vulgar, (no 

mínimo de 60 %), Cordovil de Serpa e/ou Cobrançosa (no máximo de 40%).Estes azeites apresentam 

cor amarela dourada ou esverdeada, aroma frutado suave da azeitona madura e/ou e uma sensação 

de doce (CEPAAL, 2012). 

Os Azeites de Moura são obtidos a partir das cultivares Cordovil (> 35%), Galega (30 a 40%) e 

Verdeal (15 a 20%) e, apresentam uma coloração amarelo-esverdeados, com cheiro e sabor a frutos. 

Estes azeites são produzidos numa região com declives suaves e moderados, onde o solo apresenta 

uma certa homogeneidade. (Gouveia, 1997) 
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3.2 Processos de extração  

Segundo Gouveia, Dionísio, Carrolo, Costa, e Oliveira (2002), o azeite pode ser extraído por três 

sistemas diferentes, o tradicional por prensas e os contínuos por centrifugação de duas e três fases. 

Há um conjunto de operações comuns aos três sistemas de extração, tal como se pode confirmar 

pelo diagrama apresentado na Figura 3.  

 

Figura 3- Diagrama de extração de azeite pelos sistemas tradicional por prensas e os contínuos por 

centrifugação de duas e três fases. Adaptado de (Gouveia, et al., 2002). 

Após a apanha da azeitona, esta é transportada para o lagar onde vai ocorrer a sua transformação 

em massa e a separação desta, com o auxílio de máquinas acionadas por forças de natureza física, 

nas três fases que a compõem: a sólida (bagaço), a líquida aquosa (águas de vegetação) e a líquida 

gordurosa (o azeite). 
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3.2.1 Receção da azeitona 

A receção da azeitona deve compreender as operações de limpeza e lavagem da azeitona, a sua 

pesagem, a colheita de uma amostra para o laboratório e a classificação dos frutos de acordo com a 

variedade, proveniência (da árvore ou do chão), estado sanitário e grau de maturação. 

A limpeza da azeitona consiste na remoção de folhas, pedras e outros resíduos e tanto pode ser 

efetuada no campo como no lagar. A presença de folhas misturadas com a azeitona, acentua no 

azeite, o cheiro e o sabor característicos e aumenta o teor de clorofilas que são pró-oxidantes na 

presença de luz. 

A lavagem da azeitona é então uma operação fundamental, que evita a formação de sabões alcalino-

terrosos, que provocam turvações no azeite e alterações nas suas características organoléticas, 

elimina argilas que dificultam a decantação devido à formação de colóides, elimina também terra que 

absorve até 25% do seu peso em azeite, evita o desgaste do equipamento e ainda faz diminuir a 

carga enzimática das azeitonas. Porém esta operação tem algumas desvantagens, como alguma 

perda de azeite, o aumento do teor de água durante a extração e o aumento do volume de águas 

residuais. 

Por vezes, após a colheita de uma amostra de azeitona para análise e da sua classificação por 

variedade, proveniência, estado sanitário e grau de maturação, a azeitona é armazenada até à 

moenda. 

3.2.2 Armazenamento  

O cenário ideal quando se extrai azeite, é fazer a moenda logo após ou nas 24 horas seguintes, à 

receção da azeitona, mas por vezes isso não acontece, principalmente em lagares sem capacidade 

de laborar grandes quantidades, pelo que se deve ter em atenção para laborar sempre as que 

chegam primeiro. 

O armazenamento da azeitona apresenta algumas desvantagens, como o aumento da acidez, 

oxidação dos azeites e defeitos no cheiro e sabor como o “tulha”, “mofo”, “terra”, “avinhado”, etc. 

Durante o armazenamento podem ocorrer os seguintes fenómenos (Gouveia, et al., 2002): 

 Hidrólise espontânea: devido à percentagem de água presente no mesocarpo, que 

conjuntamente com a respiração e, a existência de micro-organismos produzem um aumento 

da temperatura que se assemelha a um fenómeno de fermentação;  

 Lipólise enzimática: apenas se manifesta após a pigmentação da azeitona e é consequência 

da ação de enzimas contidas na polpa e na gordura do fruto; 

 Lipólise microbiana: consequência da ação da microflora (bactérias, leveduras e fungos) 

presente na azeitona. 
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3.2.3 Moenda 

A moenda tem como objetivo a rutura das células da polpa da azeitona, para facilitar a saída de 

azeite dos vacúolos. Esta operação é realizada com o auxílio de moinhos, podendo utilizar-se dois 

equipamentos diferentes, os moinhos de galgas e os moinhos metálicos. O principal parâmetro a ter 

em conta é o grau de trituração, que nos moinhos de galgas está relacionada com o tempo de 

moenda e nos moinhos metálicos com o diâmetro dos crivos.  

O grau de moenda está relacionado com a dimensão média das partículas de caroço, o que tem uma 

influência sobre a extração de azeite. Uma moenda demasiado fina tende a formar sistemas coloidais, 

originando uma massa com reduzida permeabilidade, com dificuldades de extração e com a 

consequente redução de rendimento. De um modo geral, pode afirmar-se que para azeitonas em 

início de campanha o grau de moenda deverá ser maior, ou seja a moenda deve ser fina e, para 

azeitonas mais maduras ou que sofreram a ação de geadas, o grau de moenda deverá ser menor. 

Durante a moenda a massa da azeitona não deve estar em contacto com o ar por um período de 

tempo muito prolongado, pois o oxigénio provoca a formação de elementos oxidados, que mais tarde 

degeneram em ranço. Mas é importante também reduzir ao mínimo a superfície livre da massa, para 

limitar as perdas de aroma do azeite. 

Atualmente já existem moinhos metálicos que permitem fazer, em simultâneo com a moenda, o 

descaroçamento. 

3.2.4 Termobatedura 

A termobatedura consiste num batimento lento e contínuo da massa de azeitona, resultante da 

operação de moenda, e que em simultâneo é aquecida. Esta operação facilita a união das gotículas 

de azeite em gotas de maior dimensão, e também a formação de bolsas da fase oleosa contínua. 

Estas gotas e bolsas encontram-se separadas dos sólidos da massa e das águas de vegetação, 

porém algumas gotículas de azeite permanecem entre os sólidos da massa ou sob a forma de 

emulsão. A termobatedura deve ser realizada de modo a que se consiga um contacto perfeito entre 

gotas de azeite originais, sem provocar emulsões que prejudicam a fase de extração seguinte.  

Os fatores a controlar durante a operação são (Gouveia, et al., 2002): 

 Velocidade das pás: uma velocidade não adequada é muitas vezes a causa da formação de 

emulsões; 

 Tempo de duração da operação: O tempo da operação está relacionado com o modo como a 

massa foi moída e também com as suas próprias características reológicas; 

 Temperatura da massa: uma elevação da temperatura da massa permite obter rendimentos 

mais elevados de azeite, contudo um aquecimento excessivo pode provocar aumento da 
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acidez e implica também um maior consumo de energia. A temperatura da massa batida no 

final da operação deve rondar os 25 a 30ºC e nunca ser superior a 35ºC. 

Em sistemas clássicos, por cada moinho de galgas devem utilizar-se duas termobatedeiras verticais, 

em sistemas contínuos, por centrifugação, deve-se ter o cuidado de não começar a encher as 

batedeiras sem antes estarem completamente vazias. 

A massa bem batida deve conter o máximo de percentagem possível de azeite livre e uma fração 

sólida, para que a extração de azeite do mosto oleoso (azeite e água) seja fácil. 

As operações de moenda e termobatedura são, na maioria dos casos, as responsáveis pelo sucesso 

ou insucesso dos lagares. 

3.2.5 Extração de azeite 

Após a massa estar convenientemente batida e aquecida, procede-se à extração da fase sólida 

(bagaço) das fases líquidas (azeite e águas de vegetação). Em sistemas clássicos esta operação é 

realizadas por sistemas de pressão, e em sistemas contínuos por filtração e/ou percolação ou 

filtração seletiva. 

3.2.5.1 Prensagem 

O sistema clássico consiste na libertação do mosto oleoso, sob a ação de pressão, que se separa da 

fase sólida por drenagem através dos capachos e da própria fase sólida. As fases líquidas levam o 

mosto oleoso a juntar-se no prato da prensa.  

O mosto oleoso vai então escorrer da prensa, a sua velocidade de extração varia segundo uma curva 

gaussiana, que vai depender essencialmente das características da azeitona e das condições 

observadas durante as operações de moenda e termobatedura. De referir que durante a prensagem, 

o fluxo de azeite para uma mesma quantidade de polpa, é tanto mais volumoso quanto menor o teor 

de humidade e maior é a quantidade de sólidos ou partículas de caroço, condições que favorecem a 

drenagem das fases líquidas através do bagaço. 

Contudo este sistema tem alguns inconvenientes, sendo que o maior é a elevada carga enzimática 

que se encontra nos capachos, dando origem a azeites mais ácidos, pelo que a higiene destes é 

fundamental.  

Geralmente o mosto oleoso é vertido para um tanque de decantação onde é adicionada água morna, 

para separar os constituintes solúveis em água mas que estão retidos na fase oleosa. Esta fase de 

separação pode demorar algumas horas, e gera grandes quantidades de água russa. Em alguns 

lagares com o sistema de prensas já se utilizam centrífugas após a saída do azeite do tanque de 

decantação, ou logo a seguir à saída do mosto oleoso das prensas. 



16 
 

3.2.5.2 Centrifugação 

A extração por centrifugação é imediata devido às diferentes densidades das três fases envolvidas. 

As centrifugas industriais permitem separar facilmente o azeite livre devidos às acelerações, porém 

não conseguem provocar a expulsão das gotículas de azeite oclusas no sistema coloidal 

(microgeles). Contudo, se durante a termobatedura existir um tratamento adequado da massa com 

água, pode ocorrer uma modificação das características coloidais dos microgeles e a libertação de 

azeite ocluso, que poderá ser separado por centrifugação. 

O rendimento de extração de azeite aumenta quando diminui o grau de humidade da azeitona e com 

graus de moenda mais finos. Estas condições podem influenciar a quantidade de substâncias 

fenólicas nos azeites. 

Os azeites extraídos por um sistema de três fases, normalmente são menos ácidos e têm menor 

contaminação por metais e enzimas, mas devido à diluição da massa de azeitona com água, 

apresentam menos cor e menor conteúdo em substâncias fenólicas e mucilagens. Quando 

adicionada água em excesso, esta tem uma influência negativa sobre o rendimento e sobre a 

qualidade de azeite, mas também provoca um aumento considerável de águas russas. Para se obter 

melhores rendimentos deve-se preferir o uso de centrifugas horizontais com maiores comprimentos e, 

deve-se operar no limite seguro de aceleração centrífuga, para facilitar as saídas de água e de azeite. 

Nas centrífugas de duas fases não é adicionada água à massa, a água existente no sistema sai 

conjuntamente com a fase sólida, que neste caso vai sair mais húmida. Este sistema vai ter vantagem 

sobre o sistema trifásico, pois vai produzir azeites com menor redução do teor em antioxidantes 

naturais, como os polifenóis. 

3.2.5.3 Percolação ou filtração seletiva. 

A percolação ou filtração seletiva consiste em uma lâmina de aço, que quando imersa na massa de 

azeitona, fica molhada de azeite, preferencialmente, como consequência da diferença das tensões 

superficiais das duas fases líquidas presentes. 

O rendimento da extração de azeite, utilizando este sistema, é influenciado pelas características 

reológicas da massa de azeitona, mas depende também da temperatura da massa, da duração do 

processo e da relação azeite/água. Por exemplo, nas massas difíceis, o teor de humidade provoca a 

redução no rendimento e o mesmo se verifica se se adicionar água à massa de azeitona. 

Como este é um processo realizado à temperatura ambiente, sem adição de água e sem riscos de 

contaminação, permite extrair o azeite mantendo intatas as suas características naturais, como o teor 

de polifenóis. 



17 
 

3.2.6 Limpeza do azeite 

Antes de se separar as fases líquidas, ou seja o azeite das águas de vegetação, que provêm tanto 

das prensas como das centrífugas horizontais ou dos percoladores, estas devem passar por um crivo 

ou tamisador, pois contêm alguns resíduos sólidos que devem ser eliminados. Se estes sólidos 

estiverem presentes durante a decantação, vão dificultar a separação das fases, conduzindo a perdas 

de azeite nas águas de vegetação e, paralelamente vão produzir fermentações, pois a fase sólida é 

rica em açúcares. 

A separação do azeite das águas de vegetação, qualquer que seja a técnica, deve realizar-se o mais 

rapidamente possível, para evitar arejamentos que conduzam a aumentos de acidez, perdas de 

aromas e oxidação do azeite. Assim a centrífuga vertical é o mais propício, pois nos decantadores, o 

azeite tem de ficar muito tempo em contacto com a água e impurezas. 

À saída da centrífuga, o azeite deve apresentar uma cor amarelo-esverdeada e uma temperatura 

máxima de 30ºC, mas se sair com uma cor mais escura e brilhante, significa que o azeite esteve a 

uma temperatura demasiado elevada. 

A água adicionada ao azeite, na centrífuga, deve ter um caudal inferior ao do azeite, devendo ser 

potável e não deve ultrapassar os 40ºC. Ao centrifugar as águas russas, o azeite deve sair gota-a-

gota e não em fio, para que não haja perdas significativas de azeite. 

Como o azeite adsorve com facilidade cheiros estranhos, a sala de laboração deve estar em perfeitas 

condições de higiene. As centrífugas verticais devem encontrar-se limpas e ser lavadas com a 

periodicidade máxima de 1 hora, para evitar a passagem de azeite para os esgotos. Semanalmente, 

estes equipamentos devem sofrer uma limpeza mais eficaz, sendo desmontados. Para qualquer 

destas limpezas, a centrífuga tem de estar vazia de azeite, para evitar perdas acentuadas. 

É nesta fase de limpeza do azeite, que se deve controlar a qualidade deste (acidez, cheiro e sabor), 

de modo a detetar falhas no processo que conduzam a defeitos no produto e, também, para constituir 

lotes de acordo com as suas funções qualitativas. 

3.2.7 Armazenamento do azeite 

É durante o armazenamento do azeite que este sofre uma irreversível, lenta e contínua deterioração 

devido a fenómenos, principalmente de oxidação, que alteram a qualidade do azeite, chegando por 

vezes a torná-lo não comestível. No sentido de evitar o aparecimento de defeitos graves, quer de 

ordem química, quer organolética, é importante considerar os fatores luz, temperatura, ar, limpeza 

dos depósitos, trasfegas dos azeites e vestígios de metais. 

Os depósitos, onde se vai armazenar o azeite, devem ser de preferência em aço inox, verticais, de 

secção circular, cobertos, com fundos cónicos ou inclinados para facilitar a descarga e sempre que 

possível altos e estreitos para minimizar a superfície de contato do azeite com o ar. Deve-se ter o 
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cuidado de verificar se os depósitos estão devidamente lavado e sem cheiros estranhos, antes de se 

começar a encher. O enchimento deve ser feito preferencialmente a partir do fundo, mas se efetuar a 

partir do cimo deve ser feita com o auxílio de uma tubagem limpa que conduza o azeite até ao fundo 

do depósito evitando a sua queda em cascata e prevenindo o arejamento. Os depósitos, depois de 

cheios com azeite, devem ficar com um espaço de cabeça preenchida com gás inerte, como uma 

margem de segurança evitando perdas por dilatação. O local onde os depósitos se encontram, deve 

permanecer a temperaturas entre os 15 a 18ºC, para que o azeite possa assim decantar com 

alteração mínima das suas características.  

Os azeites de elevada qualidade, retêm a humidade e as impurezas, durante mais tempo que os 

azeites de menor qualidade, pelo que decantam lentamente necessitando assim, de mais cuidados 

durante a armazenagem. 

Durante a armazenagem, se esta for por períodos muito longos, o azeite deve ser trasfegado pelo 

menos duas vezes, uma no final da Primavera e outra no final do Verão, a fim de eliminar as borras 

sedimentadas no fundo dos depósitos. Estes sedimentos podem alterar o azeite, atribuindo-lhe cheiro 

e sabor a borras, provocados por fermentações ou pode ainda conferir um cheiro pútrido causado por 

alterações proteicas. 

3.3 Aspetos ambientais da produção de azeite 

Os lagares produzem grandes quantidades de resíduos sólidos e líquidos, em curtos períodos de 

tempo, que representam um importante problema ambiental. Estes resíduos possuem elevadas 

concentrações de lípidos, fenóis e ácidos orgânicos que apresentam efeito fitotóxico, mas contêm 

também recursos valiosos tais como uma grande proporção de matéria orgânica e uma ampla 

variedade de nutrientes que podem ser reciclados.  

Segundo Roig, Cayuela e Sánchez-Monedero (2005), os resíduos oleícolas podem ser valorizados 

através de vários métodos devendo-se selecionar a estratégia mais adequada dependendo do 

contexto social, agrícola ou industrial do lagar. 

Por muitos anos, as águas residuais foram o resíduo mais poluente produzido pelos lagares 

tradicionais, no entanto com a implementação do sistema de extração de duas fases surgiu um novo 

resíduo sólido, o bagaço húmido. Este sistema tem como vantagem a redução significativa (em quase 

75%) do consumo de água, obtendo assim no final apenas dois fluxos, o azeite e o bagaço húmido. 

Relativamente ao sistema de extração de três fases, no final do processo há a produção de três 

fluxos como no sistema tradicional, o bagaço, o azeite e as águas residuais e, apesar de ter como 

vantagens uma autonomia completa, menor área necessária e uma melhor qualidade do azeite, 

apresenta alguns inconvenientes principalmente a nível ambiental, como um maior consumo de água 

e energia, maior produção de águas residuais e equipamentos mais caros. As águas residuais são o 

principal poluente destes dois sistemas, sendo constituídas por água de vegetação da azeitona e pela 

água utilizada nas diferentes etapas de extração do azeite, tendo uma composição química variável 
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dependendo da variedade de azeitona, do período de colheita e especialmente da tecnologia utilizada 

para a extração do azeite. A principal característica das águas residuais é a presença de compostos 

orgânicos tais como ácidos orgânicos, álcoois, lípidos e polifenóis que apresentam fitotoxicidade, e 

caso não sejam geridas adequadamente representam um grande perigo ambiental. Existem várias 

técnicas utilizadas para o tratamento/valorização dos resíduos sólidos e líquidos gerados no lagar. A 

opção de gestão mais utilizada para as águas residuais é a lagunagem, que permite uma evaporação 

natural por via da energia térmica do sol (Pinto, 2003), sendo necessário baixo investimento e 

condições climatéricas favoráveis. Contudo, para este método são necessárias grandes áreas e o 

armazenamento a céu aberto produz vários problemas tais como o mau cheiro, a proliferação de 

insetos e perigo de lixiviação. A evaporação vai produzir lamas que geralmente são utilizadas na 

agricultura como fertilizantes. 

Diversas tecnologias têm sido propostas para o tratamento das águas residuais geradas no lagar, 

nomeadamente processos físico-químicos, biológicos ou a combinação destes. Os tratamentos 

biológicos podem ocorrer em condições aeróbias ou anaeróbias. O principal interesse da digestão 

anaeróbia é a possibilidade de produção de energia (biogás) e o potencial de reutilização dos 

efluentes tratados na rega. As águas residuais oleícolas possuem muitos compostos que se 

encontravam na azeitona e que, por terem maior afinidade para a fase aquosa, ficam apenas em 

pequenas concentrações no azeite. Entre estes, encontram se os compostos fenólicos que possuem 

características fitotóxicas e, têm um elevado poder antioxidante e antimicrobiano, pelo que a 

utilização destas águas residuais em solos, tem de obedecer a determinadas regras e dosagens, para 

não prejudicar o solo nem as culturas. A utilização das águas russas residuais em solos está 

regulamentada no Despacho Conjunto nº 626/2000, que permite a aplicação de 80 m
3
/há/ano destas 

culturas arbóreas ou arbustivas, desde que sejam sujeitas a um pré-tratamento que contemple, 

nomeadamente, a correção do pH. Esta aplicação está condicionada também pela emissão de uma 

licença pela Direção Regional do Ambiente, e pela existência de um reservatório ou lagoa estanque 

onde estas águas possam ser armazenadas até à sua utilização, entre Maio e Novembro (Fragoso, et 

al., 2006). 

Por outro lado, a recuperação de alguns dos compostos presentes nas águas residuais tem merecido 

a atenção dos investigadores, tais como de substâncias anti-oxidantes e de fenóis, que podem ser 

utilizados na indústria farmacêutica e cosmética ou como a pectina presente no bagaço húmido, que 

é importante na indústria de alimentar sendo utilizada como agente gelificante, estabilizador e 

emulsificante.  

No que se refere ao bagaço, deve dizer-se que as suas características variam em função do método 

de extração utilizado. Ao bagaço do sistema de três fases é geralmente extraído o óleo de bagaço, 

com o auxílio de solventes orgânicos após a sua secagem. Porém para o bagaço húmido, do sistema 

de duas fases, devido à sua elevada humidade e concentração em hidratos de carbono, há grandes 

dificuldades na secagem pois este resíduo com uma textura pastosa tende a aderir às paredes do 

forno, bloqueando o fluxo gasoso e causando um risco de explosão. O processo de secagem do 

bagaço húmido acaba por exigir também um grande consumo de energia e equipamentos específicos 
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caros, aumentando significativamente os custos de produção e podendo também alterar a 

composição do óleo extraído devido às elevadas temperaturas, reduzindo a sua qualidade. Após a 

segunda extração, o resíduo sólido resultante é normalmente usado como combustível para obter 

energia elétrica ou térmica através da combustão. Este método é atualmente usado na maioria dos 

lagares de azeite seco uma vez que o bagaço de azeitona apresenta um poder calorífico 

relativamente elevado (400 kcal/kg). No entanto, para o bagaço húmido, a maior parte da energia 

obtida por combustão é utilizada para a sua secagem sendo o total de energia recuperada baixa. 

A compostagem é uma das principais técnicas para a reciclagem e transformação de residuos em 

adubo. Este processo permite o retorno de nutrientes à terra e, além disso, a compostagem evita os 

efeitos negativos, muitas vezes observados quando estes resíduos são aplicados diretamente no 

solo. A compostagem tem também um papel importante a desempenhar na agricultura biológica, 

porém durante a compostagem do bagaço húmido alcança-se um pH elevado podendo representar 

uma limitação para sua aplicação no solo, pelo que a adição de enxofre elementar é uma estratégia 

adequada para o controlo do pH, estando de acordo com a regulamentação da agricultura biológica. 

O bagaço húmido também tem sido utilizado como alimento para o gado, no entanto, devido à sua 

elevada concentração de fibras de baixa digestibilidade e à sua baixa concentração de proteínas, em 

especial a lisina, é recomendado o uso de suplementos de proteína, ou através da fermentação 

contínua melhorar as suas propriedades nutricionais. 

Outros subprodutos resultantes da produção de azeite são as folhas e ramos que não representam 

um problema, uma vez que podem ser utilizados como alimento para animais ou como uma fonte 

calorífica. As folhas de oliveira são uma fonte bem conhecida de compostos antioxidantes e podem 

ser comercializadas como chás de ervas com propriedades diuréticas, anti-hipertensores e anti-

oxidantes. Os caroços de azeitona, outro resíduo, são uma fonte de produtos de alto valor como o 

hidroxitirosol, xilo-oligossacáridos e lenhina de alta qualidade. 
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4 Caracterização do sector oleícola 

4.1 Enquadramento mundial 

4.1.1 Produção de azeite a nível mundial e na Europa. 

A nível mundial tem-se verificado que a produção de azeite tem aumentado devido à crescente 

procura, como consequência dos seus efeitos benéficos para a saúde e das excecionais qualidades 

gastronómicas. Pela análise da Figura 4, onde se apresenta a produção de azeite a nível mundial e 

na Europa ao longo dos últimos 10 anos, verifica-se que a campanha de 2003/2004 foi a mais 

produtiva e que nas campanhas seguintes houve uma diminuição da produção de azeite. Quanto às 

últimas campanhas observa-se um ligeiro aumento da produção de azeite. Na Europa onde há a 

maioria dos países produtores, a variação da produção de azeite é muito semelhante à mundial (COI, 

2012). 

 

 

*Valores provisórios 

**Valores estimados 

Figura 4- Produção de azeite a nível mundial e na Europa (COI, 2012). 

 

Os maiores produtores europeus são Espanha, Itália, Grécia, Portugal e França. Na Tabela 3 pode-se 

observar a variação da produção de azeite na última década, nestes países, onde em Espanha, 

Portugal e França se verifica um aumento da produção (COI, 2012).   
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Tabela 3- Produção de azeite (1 000 toneladas), em Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal,  

desde 2000 a 2012 (COI, 2012). 

Produção de azeite (1 000 toneladas). 

Ano Espanha França Grécia Itália PORTUGAL 

2000/1 973,7 3,2 430,0 509,0 24,6 

2001/2 1 411,4 3,6 358,3 656,7 33,7 

2002/3 861,1 4,7 414,0 634,0 28,9 

2003/4 1 412,0 4,6 308,0 685,0 31,2 

2004/5 989,8 4,7 435,0 879,0 41,2 

2005/6 826,9 4,4 424,0 636,5 29,1 

2006/7 1 111,4 3,3 370,0 490,0 47,5 

2007/8 1 236,1 4,7 327,2 510,0 36,3 

2008/9 1 030,0 7,0 305,0 540,0 53,4 

2009/10 1 401,5 5,7 320,0 430,0 62,5 

2010/11* 1 389,6 5,6 300,0 440,0 62,9 

2011/12** 1 347,4 5,2 310,0 440,0 71,8 

*Valores provisórios 

**Valores estimados 

 

4.1.2 Consumo de azeite a nível mundial e na Europa. 

Relativamente ao consumo de azeite, nota-se que na última década houve um aumento ligeiro do 

consumo de azeite a nível mundial, já na União Europeia (EU) este tem-se mantido constante, como 

se pode analisar pelo Figura 5 (COI, 2012). 

 

 

*Valores provisórios 

**Valores estimados 

Figura 5- Consumo de azeite a nível mundial e na Europa (COI, 2012). 
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Na Europa encontram-se os maiores consumidores de azeite, e são os países que maiores 

quantidades de azeite produzem que depois o consumem, como se apresenta na Tabela 4 (COI, 

2012). 

Tabela 4- Consumo de azeite (1 000 toneladas), em Espanha, França, Itália e Portugal,  
desde 2000 a 2012 (COI, 2012). 

Consumo de azeite (1 000 toneladas) 

Ano Espanha França Grécia Itália PORTUGAL 

2000/1 580,8 92,0 270,0 729,0 60,5 

2001/2 631,2 95,1 270,0 735,0 61,5 

2002/3 591,3 97,0 270,0 770,0 64,9 

2003/4 613,9 94,0 270,0 785,0 67,0 

2004/5 615,7 97,1 283,0 840,0 74,5 

2005/6 477,8 99,5 265,0 848,2 71,6 

2006/7 538,7 101,8 269,5 730,0 76,8 

2007/8 546,3 101,6 264,0 705,0 75,8 

2008/9 533,6 113,5 229,0 710,0 87,5 

2009/10 539,4 114,8 228,5 675,7 87,8 

2010/11* 555,4 113,6 230,0 660,0 72,0 

2011/12** 592,7 113,0 228,0 660,0 87,8 

*Valores provisórios 

**Valores estimados 

 

Na Tabela 5 apresenta-se o consumo per capita de azeite nos países com maior produção. Pode 

observa-se que em Portugal se verificou um aumento do consumo de azeite e em Espanha, França e 

Itália, o consumo de azeite tem-se mantido nos últimos 5 anos (Casa do Azeite, 2012). 

Tabela 5- Consumos per capita de azeite em Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal, desde 2000 a 2012 

(Casa do Azeite, 2012). 

Consumos 
per capita (kg) 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010* 2010/2011** 

Espanha 13 13 13 13 13 

França 2 2 2 2 2 

Grécia 25 24 21 20 20 

Itália 13 12 12 12 13 

Portugal 7,2 7,1 8,2 8,2 8,2 

Chipre 10 6 5 6 8 

        *Valores provisórios 

        **Valores estimados 

 

4.1.3 Importações e exportações de azeite a nível mundial e na Europa. 

A nível mundial, as importações e exportações têm tido uma variação muito semelhante ao longo dos 

anos. Desde a campanha de 2003/2004 que as quantidades de azeite importado e exportado se têm 

mantido entre as 600 mil e as 700 mil toneladas de azeite, como demonstra a Figura 6 (COI, 2012). 
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*Valores provisórios 

**Valores estimados 

Figura 6- Quantidade de azeite importado e exportado a nível mundial (COI, 2012). 

 

A Europa para além de ser o principal produtor mundial de azeite, é ainda o principal importador. Pela 

Tabela 6 pode-se verificar que Espanha e Itália, que são os países com maior produção de azeite, 

são também os que importam maior quantidade de azeite. É de salientar o facto de a Grécia não 

importar azeite (COI, 2012). 

 

Tabela 6- Importações de azeite (1 000 toneladas) na Europa, Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal,  

desde 2000 a 2012 (COI, 2012). 

Importações de azeite (1 000 toneladas) 

Ano EU Espanha França Grécia Itália PORTUGAL 

2000/1 127,1 15,8 0,2 0,0 110,8 0,0 

2001/2 42,4 1,6 0,1 0,0 40,7 0,0 

2002/3 93,3 18,2 0,4 0,0 74,3 0,2 

2003/4 231,8 49,4 0,2 0,0 180,2 1,4 

2004/5 186,2 39,2 0,4 0,0 144,0 1,8 

2005/6 188,7 48,0 1,2 0,0 135,6 3,2 

2006/7 223,7 67,9 2,5 0,0 149,3 2,2 

2007/8 162,0 40,3 3,7 0,0 116,6 0,1 

2008/9 96,2 10,8 4,4 0,0 79,5 0,1 

2009/10 78,0 13,7 4,7 0,0 56,3 1,1 

2010/11* 122,2 14,8 5,5 0,0 100,0 0,0 

2011/12** 121,2 13,0 6,0 0,0 100,0 0,0 

*Valores provisórios 

**Valores estimados 
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Quanto às exportações, como é de esperar, são os países com maior produção de azeite que 

exportam maiores quantidades para outros países, como se pode confirmar pela análise da Tabela 7 

(COI, 2012). 

Tabela 7- Exportações de azeite (1 000 toneladas) na Europa, Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal,  

desde 2000 a 2012 (COI, 2012). 

Exportação de azeite (1 000 toneladas) 

Ano EU Espanha França Grécia Itália PORTUGAL 

2000/1 291 88,3 1,3 10 173 17,3 

2001/2 324,3 112,5 1 10 182,9 16,2 

2002/3 313,6 107 1,3 15 176,1 13,1 

2003/4 324,4 114,2 1,3 10 181,5 15,9 

2004/5 330,5 110,9 0 10 191,5 16,6 

2005/6 310,6 99 1,3 10 181,7 16,7 

2006/7 350,9 124,8 1,6 12,8 185,8 23,2 

2007/8 357 133,9 1,5 9,8 180,2 29 

2008/9 376,2 153,4 1,6 11 176,9 30,7 

2009/10 444,4 196,5 1,4 12 195,1 35,8 

2010/11* 420,8 197,6 1,5 14 160 45 

2011/12** 423,6 201,4 1,7 15 160 43,2 

*Valores provisórios 

**Valores estimados 

 

 

4.2 Sector Nacional  

4.2.1 Superfície agrícola 

Em 2009 as explorações agrícolas ocupavam cerca de 4,7 milhões de hectares, correspondendo 

aproximadamente a 1 % da superfície territorial do país. Contudo relativamente a 1999, registou-se 

uma diminuição na superfície total das explorações agrícolas de quase 480 mil hectares, o que 

corresponde a um decréscimo de 9%. A superfície agrícola utilizada (S.A.U.), que é constituída pelas 

terras aráveis, culturas e pastagens permanentes e hortas familiares, representa a maior área de 

superfície, com cerca de 3,7 milhões de hectares, correspondendo a 78% da superfície total das 

explorações agrícolas. Nas explorações agrícolas ainda estão incluídas (Recenseamento Agrícola, 

2009): 

  A superfície florestal sem aproveitamento agrícola simultâneo, mas estando incluída na 

exploração agrícola, com cerca de 18%; 

  A superfície agrícola não utlizada (S.A.N.U.) das explorações, que representa a área da 

superfície com potencial agrícola, mas sem utilização com cerca de 3%.  
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4.2.2 Olival 

O olival em Portugal está presente em 43% das explorações agrícolas. É a principal cultura 

permanente ocupando 336 mil hectares, ou seja 52% da superfície de culturas permanentes, todos 

no continente, sendo que 99% da azeitona é destinada para a produção de azeite (Recenseamento 

Agrícola, 2009). 

Ao longo dos anos tem-se verificado uma diminuição da área de olival em Portugal, como se pode 

observar pela Figura 7. De 2000 a 2005 houve uma diminuição acentuada e em 2006 registou-se um 

pequeno aumento da área de olival, seguida de uma nova diminuição, desta vez pouco acentuada. 

Por fim em 2011 verificou-se um novo aumento da área de olival. Quanto ao decréscimo no período 

de 2000 a 2011 de 6% da superfície de olival, convém referir que a plantação de olivais intensivos e 

superintensivos registada principalmente na região do Alentejo, e que muito têm contribuído para o 

aumento da produção de azeite nos últimos anos, foi inferior ao abandono de áreas verificado nas 

regiões do Ribatejo e Oeste, Beiras Litoral e Interior (INE, 2012) e (INE - EA 2010, 2011). 

 

 

 

“Nota: a produção de azeite corresponde à iniciada no ano agrícola indicado e continuadas no ano seguinte.” 

Figura 7- Área de olival em Portugal, desde 2000 a 2011 (INE, 2012). 

 

Segundo o recenseamento agrícola de 2009, em Portugal existem cerca de 336 mil hectares de olival, 

como se pode observar na Tabela 8 as principais regiões olivícolas são o Alentejo (49%), Trás-os-

Montes (22%) e Beira Interior (14%) (Recenseamento Agrícola, 2009). 
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Tabela 8- Área de olival em Portugal e nas diferentes regiões, por hectare e em percentagem 

 (Recenseamento Agrícola, 2009). 

Área de Olival Hectares (%) 

Portugal 335 842 100 

Entre Douro e Minho (EDM) 881 0 

Trás-os-Montes (TM) 75 266 22 

Beira Litoral (BL) 14 341 4 

Beira Interior (BI) 47 336 14 

Ribatejo e Oeste (RO) 25 540 8 

Alentejo (ALE) 164 078 49 

Algarve (ALG) 8 399 3 

 

Quanto à composição dos olivais, o olival tradicional, que apresenta até 100 árvores por hectare, é o 

que tem maior expressão no nosso país com cerca de 47% (Figura 8). O olival intensivo e 

superintensivo, com densidades médias superiores a 300 árvores por hectare, já ocupa 9% da 

superfície de olival para azeite e prevê-se que nos próximos anos haja um crescimento deste tipo de 

olival (Recenseamento Agrícola, 2009). 

  

 

 

Figura 8- Composição do olival em Portugal, pelo número de árvore por hectare  

(Recenseamento Agrícola, 2009). 

Na Figura 9 está representada a distribuição de olivais em Portugal, diferenciada pelo número de 

oliveiras por hectare. As plantações intensivas e superintensivas encontram-se particularmente 

concentradas no Alentejo (79%). Nas regiões da Beira Interior, Ribatejo e Oeste e Algarve predomina 

o olival tradicional, ou seja, olivais de dimensões menores e com compassos largos (Recenseamento 

Agrícola, 2009). 
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Figura 9 - Distribuição de olivais em Portugal, diferenciada pelo número de oliveiras por hectare 

(Recenseamento Agrícola, 2009). 

 

Como se pode verificar pela Tabela 9, de 1999 a 2009 houve um aumento da dimensão média de 

olival em Portugal dos 2,1 para os 2,6 hectares. Este aumento deve-se ao contributo de todas as 

regiões, que aumentaram ou mantiveram a dimensão média de olival, à exceção da Beira Litoral 

(Recenseamento Agrícola, 2009). 

Tabela 9- Dimensão média do olival em Portugal, em 1999 e 2009 (Recenseamento Agrícola, 2009). 

Dimensão média do 
olival em Portugal (ha) 

1999 2009 

Portugal 2,1 2,6 

EDM 0,2 0,3 

TM 1,9 2,1 

BL 0,7 0,6 

BI 1,7 1,8 

RO 1,9 1,9 

ALE 6,1 8,3 

ALG 0,8 1,0 

Em 2009, a área de olival com práticas de regadio registava apenas 20%, em contraste com os 80% 

de olivais que estão em sequeiro. 
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4.2.3 Produção de azeite 

Segundo o Conselho Olivícola Internacional (COI) nos últimos anos tem-se verificado um aumento da 

produção de azeite em Portugal, como se pode observar pela Tabela 3. Porém nas campanhas de 

2005/2006 e 2007/2008 houve uma diminuição da produtividade quando comparadas com campanha 

anteriores. 

Entre 2007 e 2009 houve um aumento do número de lagares em Portugal e em 2010 verificou-se um 

decréscimo. Quanto ao azeite produzido, no período entre 2007 e 2010 registou-se um aumento 

como se pode verificar na Tabela 10, principalmente em azeites de qualidade superior até 0,8º grau, 

ou seja em Azeites Virgens Extra (INE - EA 2010, 2011). 

 

Tabela 10- Número de lagares em laboração, quantidade de azeitona para azeite e quantidade de azeite pelo 

grau de acidez, em Portugal desde 2007 a 2010 (INE - EA 2010, 2011). 

Produção 
em Portugal 

Lagares em 
laboração 

Azeitona 
para azeite 

Azeite 

Total 
Até 0,8º 

grau 
De 0,9 a 
2º graus 

> 2º graus 

Nº (t) (hl) 

2007 534 203 968 352 574 253 136 77 149 22 289 

2008 558 336 479 587 422 482 615 87 753 17 054 

2009 562 414 687 681 850 574 777 90 374 16 699 

2010 539 535 009 686 832 607 488 67 542 11 801 

“Nota: a produção de azeite corresponde à iniciada no ano agrícola indicado e continuadas no ano seguinte.” 

Na Figura 10 podemos ver a evolução da produção de azeitona para azeite na última década. Nos 

anos 2005 e 2007 houve uma diminuição da produção, pois registou-se nesses anos temperaturas 

muito altas no verão e pouca chuva. Porém nos outros anos verificou-se um aumento da produção de 

azeitona para azeite (INE, 2012). 

 

“Nota: a produção de azeite corresponde à iniciada no ano agrícola indicado e continuadas no ano seguinte.” 

Figura 10- Produção de azeitona para azeite em Portugal, desde 2000 a 2011 (INE, 2012). 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

to
n

el
ad

as
 

Ano 

Produção de azeitona para azeite 



30 
 

Na Figura 11 observa-se que nos últimos anos houve um aumento da produtividade, ou seja, houve 

um aumento da produção de azeitona por hectare. Porém nos anos 2005 e 2007 houve uma quebra 

na produtividade (INE, 2012). 

 

 

“Nota: a produção de azeite corresponde à iniciada no ano agrícola indicado e continuadas no ano seguinte.” 

Figura 11- Produtividade em Portugal de azeitona, desde 2000 a 2011 (INE, 2012). 

 

4.2.4 Consumo nacional de azeite 

Quanto ao consumo de azeite em Portugal, como se verifica pela Tabela 4, verificou-se um aumento 

ao longo dos anos. A “redescoberta” do azeite como produto natural, saudável, com benefícios para a 

saúde humana e sendo a gordura mais saudável quando comparada com outras gorduras, contribuiu 

em parte para este aumento (COI, 2012). 

O aumento do consumo é mais evidente quando comparado com o do início da década de 90, em 

que o consumo per capita estava nos 3,3 Kg, estando atualmente nos 8,2 Kg (Figura 12) (Casa do 

Azeite, 2012). 
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*Valores provisórios 

**Valores estimados 

Figura 12- Consumo per capita de azeite em Portugal, desde 2006 a 2010 (Casa do Azeite, 2012). 

4.2.5 Importações e exportações 

Na Figura 13 verifica-se que desde a campanha de 2005/2006 houve um aumento significativo das 

exportações de azeite, ao contrário do que se observa com as importações que se mantiveram (COI, 

2012). 

 

*Valores provisórios 

**Valores estimados 

Figura 13- Quantidade de azeite importado e exportado a nível nacional, desde 2000 a 2011 (COI, 2012). 

 

De acordo com a Figura 14, em Portugal o azeite que mais se exporta é o Azeite virgem extra e o 

Azeite virgem, verificando se um elevado crescimento nos últimos anos da quantidade exportada 

(Casa do Azeite, 2012). 
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*Azeite Virgem Extra + Azeite Virgem 

“Nota: a produção de azeite corresponde à iniciada no ano agrícola indicado e continuadas no ano seguinte.” 

Figura 14- Exportações de azeite em Portugal, pela qualidade de azeite (Casa do Azeite, 2012). 

 

No caso das importações, Portugal importa maiores quantidades de Azeite Virgem extra e Azeite 

Virgem, seguindo se as importações de Azeite, como mostra a Figura 15. No caso do Azeite 

Lampante verifica-se que na última década as importações diminuíram (Casa do Azeite, 2012). 

 

 

 

*Azeite Virgem Extra + Azeite Virgem 

“Nota: a produção de azeite corresponde à iniciada no ano agrícola indicado e continuadas no ano seguinte.” 

Figura 15- Importações de azeite em Portugal, pela qualidade de azeite (Casa do Azeite, 2012). 
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4.2.6 Lagares em Portugal 

Na Tabela 11 observa-se que na campanha de 2010 havia 539 lagares de azeite em Portugal em 

funcionamento, sendo que 237 deles (44%) trabalhavam com um sistema de extração tradicional. 

Na mesma campanha os lagares com o sistema de extração contínuo de 2 fases, foram os que 

produziram maior quantidade de azeite, cerca de 47 926 toneladas o que corresponde a 76% da 

produção total. 

Quanto ao rendimento de cada sistema de extração, o tradicional teve um rendimento de 12,8%, o 

contínuo de 2 fases de 14,8% e o contínuo de 3 fases de 13,8%, pelo que verifica-se que o sistema 

de extração contínuo de 2 fases é o que tem um maior rendimento de extração de azeite da azeitona 

oleificada e o tradicional o menor (INE, 2012). 

Tabela 11- Número de lagares, quantidade de azeitona oleificada e azeite produzido, pelo sistema de extração e 

pelo tipo de lagar, em 2010 (INE, 2012). 

Sistema de extração 
utilizado em 2010 

Tipo de lagar 
de azeite 

Nº de lagares 
de azeite 

Azeitona 
oleificada (t) 

Azeite 
produzido (t) 

Total 

Total 539 435 009 63 012 

Particular 26 21 103 2 989 

Cooperativo 142 146 492 22 045 

Industrial 371 267 413 37 978 

Tradicional 

Total 237 34 458 4 395 

Particular 12 952 125 

Cooperativo 82 7 674 937 

Industrial 143 25 832 3 333 

Contínuo de 2 fases 

Total 178 323 182 47 926 

Particular 9 17 562 2 439 

Cooperativo 45 129 080 19 761 

Industrial 124 176 540 25 726 

Contínuo de 3 fases 

Total 124 77 369 10 691 

Particular 5 2 589 425 

Cooperativo 15 9 739 1 347 

Industrial 104 65 041 8 919 
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4.3 A região da Beira Interior 

A Beira Interior é uma região que ocupa 12 533 km
2
 do território nacional e tem os seus limites 

naturais a norte pela região de Trás-os-Montes e Alto Douro, a este pelos rios Zêzere e Mondego e 

pelas serras do Açor, da Gardunha e da Lousã, a sul e sudoeste pela região do Ribatejo e Oeste, 

pelo rio Tejo e Zêzere e pela serra da Melriça, e a oeste é delimitada pela fronteira com Espanha.  

Toda a região tem um relevo acidentado, com especial destaque para as serras da Estrela (1993 

metros), Gardunha (1227 metros), Alvelos (1084 metros) e Malcata (1075 metros).É banhada por três 

dos principais rios em Portugal, o Tejo, o Douro e Mondego e pelos seus afluentes.  

Em 2009 a Beira Interior tinha uma população estimada de 357 324 indivíduos, correspondendo a 3% 

da população total estimada em Portugal, 10 637 715 indivíduos. O peso social da agricultura é maior 

no interior do país estimando-se que no ano 2009, a população agrícola familiar na Beira Interior era 

de 78 470 indivíduos, ou seja 22% na população residente nesta região. De acordo com a Figura 16 

os indivíduos com idade ou superior a 65 anos representam 1/3 da população agrícola demonstrando 

que a população rural nesta região está muito envelhecida (Recenseamento Agrícola, 2009). 

 

 

Figura 16- População agrícola familiar na Beira Interior em 2009 (Recenseamento Agrícola, 2009). 

 

O nível de instrução da população agrícola na Beira Interior é um pouco deficitário como se observa 

pela Figura 17, uma vez que 41% dos indivíduos apenas frequentaram o 1º ciclo e 23% não possuem 

qualquer nível de instrução. Apenas 1% possui um curso superior com formação agrícola/florestal e 

7% tem um curso superior mas sem formação agrícola/florestal (Recenseamento Agrícola, 2009). 
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Figura 17- Nível de instrução da população agrícola familiar na Beira Interior  

(Recenseamento Agrícola, 2009). 

 

Quanto ao rendimento da atividade agrícola da exploração, quase 1/3 complementa com outra 

atividade remunerada não relacionada com a exploração, quer seja trabalhando por conta de outrem 

ou como empresários. Porém é no interior do país, como nesta região, que se verifica que as 

alternativas profissionais e empresariais são mais escassas e que as atividades remuneradas 

exteriores à exploração assumem menor expressão (Recenseamento Agrícola, 2009). 

A mão-de-obra agrícola é apoiada principalmente pela estrutura familiar. Porém muitas explorações 

recorrem à contratação de mão-de-obra eventual, como é o caso de explorações de olival pois é uma 

cultura sazonal, que necessita de mão-de-obra apenas durante algumas semanas ou meses por ano 

(Recenseamento Agrícola, 2009). 

4.3.1 Agricultura 

Em 2009, em Portugal existiam cerca de 305 mil explorações agrícolas, menos 111 mil do que em 

1999 o que corresponde a uma variação negativa de 27% em uma década. Esta redução do número 

de explorações foi generalizada, tendo-se verificado a maior diminuição de explorações na Beira 

Interior, com uma variação negativa de 30%.  

No ano de 2009, na Beira Interior existiam apenas 11% das explorações nacionais, que exploravam 9 

% da S.A.U., ocupando 337 031 hectares, menos 20% que em 1999 como demonstra a Tabela 12 

(Recenseamento Agrícola, 2009). 
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Tabela 12- Número de explorações e área da S.A.U. com respetivas percentagens, em Portugal e na Beia 

Interior, em 2009 (Recenseamento Agrícola, 2009). 

2009 
Explorações S.A.U. 

Nº % (ha) % 

Portugal 305 266 100 3 668 145 100 

BI 33 763 11 337 031 9 

 

Na Beira Interior, no ano 2009 existiam 33 763 explorações, em que se destacam as explorações 

especializadas em olivicultura com 5 758 explorações (17%) e em pequenos ruminantes com 4 509 

explorações (13%) como regista a Tabela 13 (Recenseamento Agrícola, 2009). 

 

Tabela 13- Tipo de explorações por número e percentagem, em Portugal e na Beira Interior       

(Recenseamento Agrícola, 2009). 

Explorações 
Portugal Beira Interior 

Nº % Nº % 

Total 305 266 100 33 763 100 

   Explorações especializadas: 203 440 67 22 725 67 

      Culturas arvenses 28 261 9 1 495 4 

         Das quais: Horticultura extensiva 2 238 1 78 0 

      Horticultura intensiva e floricultura 8 789 3 84 0 

         Das quais: Em estufa/abrigo alto 1 541 1 5 0 

      Culturas permanentes 111 535 37 14 945 44 

         Das quais: Vinha 36 474 12 2 857 8 

            Frutos frescos, casca rija e citrinos 26 844 9 2 319 7 

            Olival 25 957 9 5 758 17 

      Herbívoros 47 740 16 5 712 17 

         Dos quais: Bovinos de leite 8 123 3 358 1 

            Bovinos de carne 16 135 5 735 2 

            Bovinos de leite e carne 999 0 110 0 

            Ovinos, caprinos e diversos herbívoros 22 483 7 4 509 13 

      Granívoros 7 115 2 489 1 

         Dos quais: Suínos 2 119 1 44 0 

            Aves 1 689 1 54 0 

   Explorações mistas ou combinadas: 99 117 32 10 966 32 

      Policultura 31 577 10 2 708 8 

      Polipecuária 16 262 5 1 745 5 

      Mistas de culturas e criação de gado 51 278 17 6 513 19 

   Explorações não classificadas 2 709 1 72 0 

 

Pela Figura 18 verifica-se que as explorações especializadas em pequenos ruminantes estão 

concentradas sobretudo na Serra da Estrela, a fruticultura localiza-se predominantemente na Cova da 



37 
 

Beira e a olivicultura um pouco por toda a Beira Interior, tendo menor expressão na Serra da Estrela e 

Cimo Coa (Recenseamento Agrícola, 2009). 

 

Figura 18- Distribuição das explorações especializadas em fruticultura, olivicultura e, ovinos, caprinos e diversos 

herbívoros, na Beira Interior (Recenseamento Agrícola, 2009). 

 

4.3.1.1 Agricultura Biológica 

Para que uma dada área agrícola seja certificada como sendo de agricultura biológica, é necessário 

que haja um período de conversão, variável consoante o tipo de cultura, durante o qual a exploração 

pratica integralmente este modo de produção. Em 2009 a Beira Interior era a segunda região do país 

com a maior área de agricultura biológica, representando 26%. De acordo com a Figura 19 

relativamente às culturas permanentes na região da Beira Interior, o olival é a cultura mais importante, 

com 65% da área de culturas permanentes em modo de produção biológico (Recenseamento 

Agrícola, 2009). 
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Figura 19- Área de culturas permanentes em modo de produção biológico, por tipo de cultura, em 2009 

(Recenseamento Agrícola, 2009). 

 

Em 2010 a área de olival em modo de produção biológica em Portugal ocupava 14 057 hectares e na 

Beira Interior 3 456 hectares, correspondendo a 25%. Quanto ao número de produtores de olival em 

modo biológico havia 828 em Portugal e 232 na Beira Interior como se observa pela Tabela 14 (INE - 

EA 2010, 2011). 

 

Tabela 14- Área de olival em modo de produção biológica e número de produtores, em Portugal e na Beira 
Interior, em 2010 (INE - EA 2010, 2011). 

Produção Biológica 
(2010) 

Área de olival (ha) Produtores (nº) 

Portugal 14 057 828 

BI 3 456 232 

 

4.3.2 Olival 

Na Beira Interior predominam os olivais de dimensão inferior ao observado nas principais regiões 

produtoras, como se observa na Tabela 15, com compassos largos e variedades que, embora bem 

adaptadas às condições edafo-climáticas da região, apresentam ou baixas produtividades de 

azeitona ou baixo rendimento em azeite (Recenseamento Agrícola, 2009). 

 

65% 

4% 

1% 

18% 

12% 

Área de culturas permanentes em modo de 
produção biológico, por tipo de cultura (2009) 

Olival Frutos frescos Citrinos Frutos de casca rija Vinha 
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Tabela 15- Área e respetiva percentagem de olival na Beira Interior, para azeitonas de mesa e para azeite 

segundo o número de oliveiras por hectare (Recenseamento Agrícola, 2009). 

Área de olival na Beira Interior 

Para 
azeitona 
de mesa 

Para azeite 

Total 45-60 
árv./ha 

61-100 
árv./ha 

101-300 
árv./ha 

301-700 
árv./ha 

701- 1500 
árv./ha 

>1500 
árv./ha 

(ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % 

244 6 8 244 14 20 037 21 16 827 11 1 506 9 108 4 370 3 47 336 14 

 

De acordo com a Figura 20 a Beira Interior, na última década, perdeu cerca de 22,4% de área de 

olival, devido ao abandono de terrenos agrícolas (INE, 2012). 

 

 

Figura 20- Área de olival na Beira Interior, desde 2000 a 2010 (INE, 2012). 

 

4.3.3 Lagares  

Em 2010 os lagares na Beira Interior representavam cerca de 27% dos 539 lagares existentes em 

Portugal. O que se verificou ao longo da última década foi a perda de 52 lagares espalhados pela 

região como se pode confirmar pela Figura 21 (INE, 2012). 
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“Nota: a produção de azeite corresponde à iniciada no ano agrícola indicado e continuadas no ano seguinte.” 

Figura 21- Número de lagares na Beira Interior, desde 2000 a 2010 (INE, 2012). 

 

4.3.4 Azeite 

Nos últimos 10 anos registou-se um aumento da produção de azeite, em 26%, na Beira Interior como 

se observa pela Tabela 16, à exceção dos anos 2005 e 2007 em que se verificou uma diminuição 

significativa relativamente ao ano anterior. Os melhores anos de produção de azeite foram os de 

2004, 2006 e 2008 (Casa do Azeite, 2012). 

Tabela 16- Produção de azeite na Beira Interior, desde 2000 a 2010 (Casa do Azeite, 2012). 

Produção de azeite na 

Beira Interior (t) 

2000 4 378 

2001  4 263 

2002 4 419 

2003 4 185 

2004 6 422 

2005 4 082 

2006 6 113 

2007 3 029 

2008 6 108 

2009 5 407 

2010 5 949 
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5 Caso de estudo 

5.1 Descrição  

O caso de estudo consistiu em acompanhar todo o ciclo de produção, desde a colheita até ao 

processamento da azeitona. A componente prática da dissertação incluiu o desenvolvimento de 

trabalhos em três locais, no campo, no lagar e por fim no laboratório. 

Tanto o local de colheita da azeitona como o lagar em estudo situam-se em Castelo Branco, no 

concelho da Sertã, na freguesia de Palhais (Figura 22). 

 

 

Figura 22- Localização do local de colheita da azeitona e do lagar na freguesia de Palhais, concelho da Sertã. 

 
Todo o trabalho de colheita, limpeza e armazenamento da azeitona foram feitos num terreno 

particular com aproximadamente 925 m
2
 e que inclui também habitação, tendo assim cerca de 620 m

2
 

de um pequeno olival de 10 oliveiras da cultivar Galega vulgar, com idades entre os 50 e os 5 anos 

de idade, com a seguinte distribuição da Figura 23. 

 

Figura 23- Área do terreno da colheita, limpeza e armazenamento da azeitona, com compasso das oliveiras. 
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O olival foi ocasionalmente regado no Verão, pois fica situado numa zona do país em que os verões 

são muito quentes, e sofreu um tratamento a 20 de julho de 2011 com um produto fitofarmacêutico, a 

Calda Bordaleza, que é um fungicida utilizado para combater a gafa da oliveira e em que a substância 

ativa é o sulfato de cobre.  

A azeitona foi moída no lagar COPA, Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Palhais (Figura 24). 

Desde 1981 que o lagar passou de um lagar pessoal a cooperativa, tendo atualmente 314 sócios. Em 

2002 o lagar sofreu uma renovação, foram comprados equipamentos em segunda mão, uma rampa 

de receção, um lavador de azeitona, um moinho de martelos, uma termobatedeira horizontal com um 

sistema de enchimento dos capachos, dois tanques de decantação e uma centrífuga vertical, tendo-

se mantido apenas as duas prensas que têm entre 40 e 60 anos.  

 

Figura 24- Imagem da Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Palhais. 

A água que abastece o lagar provém de duas origens, captação num furo próprio e da rede pública. A 

água que provem da rede pública serve todo o processamento de azeite, desde a lavagem da 

azeitona até à lavagem do azeite. A água do furo serve apenas para as instalações sanitárias e para 

o refeitório, embora não seja potável, pois não é sujeita a qualquer tipo de tratamento. O refeitório 

possui uma mesa e um lavatório para apenas se lavar as mãos e alguns utensílios de cozinha 

utilizados, visto que qualquer alimento é trazido de casa e nada é confecionado no refeitório do lagar. 

A água residual proveniente das instalações sanitárias e do refeitório é encaminhada para a fossa 

séptica do lagar, não sendo misturadas com as águas geradas durante o processamento. 

Em termos de gestão ambiental, há que considerar o destino final a dar às águas residuais geradas e 

aos resíduos sólidos.  

No que se refere aos fluxos de águas residuais geradas, ou seja as águas de lavagem da azeitona, 

as águas russas resultantes da separação do azeite nos tanques de decantação e a água de lavagem 

do azeite, estes são encaminhados, por um sistema de calhas que percorre todo o interior do lagar e 

pela ação da gravidade para uma fossa fechada, onde uma bomba puxa as águas residuais para 

duas lagoas de evaporação a céu aberto, que se encontram a cerca de 100 metros do lagar e são de 

difícil acesso, uma mais antiga com 30 por 15 metros e 5 metros de profundidade e uma mais recente 

com 3 anos, para acompanhar o aumento de produção de azeite no lagar nos últimos anos, de 15 por 

15 metros e 5 metros de profundidade. Estas duas lagoas de evaporação (Figura 25) são revestidas 
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por um material impermeável e por terem uma grande superfície e baixa profundidade, ficam durante 

todo o ano a aproveitar a capacidade de evaporação natural por via da energia térmica do sol (Pinto, 

2003).  

 
Figura 25- Lagoa de decantação. 

 

No que se refere a resíduos sólidos, as lamas que ficam depositadas no fundo das lagoas, não são 

retiradas todos os anos, mas apenas quando se verifica que as lagoas estão a ficar com um volume 

útil reduzido. O bagaço gerado no lagar, tendo um bom poder calorífico, é quase todo utilizado para a 

combustão na caldeira (Figura 26), e é ainda utilizado por alguns agricultores para por nas terras ou 

dar aos animais (porcos). O desencapachador (Figura 27) possui uns dentes que ajudam a soltar o 

bagaço, ainda um pouco húmido, dos capachos, tendo uma sala reservada só para este equipamento 

e para o bagaço. Os sacos, onde é transportada toda a azeitona para o lagar, por vezes são 

reutilizados para os anos seguintes. Porém a maior parte são deixados no lagar, onde uma empresa 

contratada pela Câmara da Sertã os vai buscar para serem, posteriormente, entregues a uma 

empresa de reciclagem em Portalegre. Porém alguns olivicultores levam-nos para casa para serem 

reutilizados no ano a seguir, não sendo esta uma boa opção a nível higiénico e de resistência, pois os 

sacos podem não ser bem lavados e ficar com alguns resíduos das azeitonas e, podem também ficar 

mais frágeis, rompendo-se mais facilmente. 

     

                                 Figura 26- Caldeira.             Figura 27- Desencapachador. 

 
No ano de 2011 a campanha na COPA teve a duração de 39 dias, ou seja 756 horas de trabalho para 

os 4 funcionários. Como se pode verificar pela Tabela 17, a quantidade de azeitona recebida foi de 

433 239 kg e 52 079 kg de azeite produzido, pelo que o rendimento médio do lagar é de 12%. Na 

tabela 16 também se pode encontrar outros dados sobre a campanha. 
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Tabela 17- Dados da campanha de 2011/2012 na COPA. 

Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Palhais 

Número de lagar 8669 

Número de contribuinte 501 088 252 

Número de sócios 314 

Número de olivicultores (2011) 379 

Azeitona recebida (Kg) 433 239 

Azeite produzido (Kg) 52 079 

Água consumida (m
3
) 870 

Energia consumida (Kw) 7 510 

Águas residuais (m
3
) 870 

Bagaço (Kg) 151 634 

 

Apesar de a cooperativa ter 314 sócios, foram moer a azeitona 379 olivicultores não só da zona de 

Palhais mas também de outras zonas mais distantes como do Alentejo. Por haver olivicultores que 

não são sócios há diferentes preços para a moagem da azeitona, mas entre os sócios da cooperativa 

também há diferenças como se pode ver pela Tabela 18. Os baixos preços praticados não permitem 

obter um lucro relevante, serve apenas para cobrir as despesas correntes, visto que o principal papel 

do lagar é social, fornecendo um serviço à comunidade.  

Tabela 18- Preço por litro de azeite da campanha de 2011/2012. 

Preço por litro de azeite da campanha 2010/2012 

Sócios com capital suplementar (500€) 0,45 € 

Sócios normais 0,80 € 

Não sócios 0,85 € 

 

Quanto à limpeza do lagar, este sofre duas grandes limpezas, uma no início e outra no fim de cada 

campanha, sendo tudo lavado, desde equipamentos a instalações, com produtos químicos próprios 

para a limpeza de lagares, recorrendo a duas máquinas de pressão. Durante a campanha, o lagar é 

limpo quase todos os dias utilizando apenas água e lixivia. Porém esta deve ser feita diariamente e 

várias vezes ao dia, utilizando os produtos indicados para o efeito e não lixivia. A água residual 

resultante da lavagem é conduzida para as calhas existentes no chão do lagar, sendo encaminhada 

para as lagoas de evaporação. 

Neste momento o lagar passa por alguns problemas administrativos. A campanha de 2012/2013 será 

a última da atual direção e, de momento, ainda não há novos candidatos. Dirigir e/ou trabalhar num 

lagar é sempre complicado, principalmente para uma pequena cooperativa, o trabalho é sazonal e 

dura cerca de 2 meses, dependendo dos anos, e geralmente não é a única fonte de rendimento dos 

funcionários, sendo por vezes difícil conciliar ambos a não ser que se trate de pessoas já reformadas 

e/ou dedicadas à agricultura. Os olivicultores que utilizam este lagar não querem que este feche, visto 

que na zona não há muitos lagares, mas se ninguém quiser assumir a direção, a COPA poderá ter o 

seu fim para breve. O ideal seria um jovem empreendedor, com boas ideias para este sector, assumir 



45 
 

esta responsabilidade, tentando modernizar o lagar, sendo uma mais-valia para se obter um produto 

com maior qualidade. Porém quando isto acontecer, deve de ser aos poucos para não se perder os 

agricultores mais velhos, que gostam do sistema atual de extração da COPA, pois podem 

acompanhar todo o processamento da sua azeitona e, que muitas vezes não aceitam muito bem 

mudanças profundas. 

 

5.2 Material e métodos 

5.2.1 Azeitona 

No sentido de avaliar a data adequada para a colheita, no dia 23 de Outubro de 2011, foi recolhida 

uma amostra de azeitona para ser efetuada uma análise quanto ao teor de humidade e ao teor de 

gordura presente na azeitona, pelo Laboratório de Estudos Técnicos do Instituto Superior de 

Agronomia.  

A colheita da azeitona foi feita manualmente (Figura 28), através da técnica de ripagem (Figura 29), 

tendo começado no dia 5 de Novembro de 2011 e durado 4 dias. É de referir que durante esse 

período houve aguaceiros, pelo que a azeitona (Figura 30) após ser colhida teve de ficar nas mantas, 

sob um telheiro, para não apanhar água e poder secar, evitando que fosse armazenada húmida nos 

sacos, prevenindo possíveis deteriorações da azeitona e posteriormente degradando o azeite. 

 

 

Figura 28- Colheita manual.       Figura 29- Técnica de ripagem.        Figura 30- Azeitona estendida nas mantas. 
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Na Figura 31 apresenta-se o diagrama do procedimento efetuado no campo.  

 

Figura 31- Diagrama do procedimento realizado no campo. 

 

A azeitona foi limpa de ramos e folhas ainda no campo, manual e mecanicamente (Figura 32), tendo 

resultado cerca de 60 Kg destes resíduos que ficam no solo. Após a limpeza da azeitona e de esta ter 

secado ao ar, foi colocada em sacos de plástico PE-LD (polietileno de baixa densidade) utilizados na 

indústria alimentar, cada um com cerca de 32 Kg de azeitona. A moenda da azeitona só pôde ser 

realizada a 19 de Novembro pelo que a azeitona ficou entre 10 a 13 dias dentro dos sacos, o que não 

é favorável pois pode levar a alterações na azeitona e azeite, como o desenvolvimento de cheiro e 

sabor a tulha, a mofo ou avinhado (Gouveia, et al., 2002). 

 

Figura 32- Limpeza mecânica da azeitona. 

 

5.2.2 Processamento 

Para o caso em estudo, a Figura 33 representa o fluxograma do processamento da azeitona 

apanhada em azeite, no lagar COPA. 
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Decantação 

Figura 33 
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A azeitona é transportada em viaturas particulares até ao lagar. A primeira operação que a azeitona 

sofre é o controlo de qualidade, para evitar laborar azeitona que esteja em mau estado de 

conservação ou com folhas e ramos. De seguida faz-se a pesagem da azeitona e de acordo com o 

seu peso, cabe aos funcionários do lagar saber em quantas vezes a azeitona vai ter de ser divida, 

devido à capacidade máxima dos equipamentos. Neste caso tendo-se auferido 732Kg de azeitona, 

esta teve de ser divida em dois, pois tanto a lavadora de azeitona como a termobatedura e as 

prensas, têm uma capacidade máxima de 500 Kg. 

Figura 34- Diagrama do processamento da azeitona em azeite, no lagar COPA. 
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Após a pesagem (Figura 34), os sacos são abertos e a azeitona é colocada na tulha de receção e 

através da rampa, a azeitona entra no lavador de azeitona (Figura 35), que possui um parafuso sem-

fim (Figura 36) que permite transportar a azeitona até ao moinho de martelos (Figura 37). Este 

parafuso sem-fim permite que a azeitona não vá ao fundo da lavadora, onde ficam acumulados 

resíduos que estejam presentes na azeitona, como terra e outras impurezas. Devido aos resíduos 

acumulados, a lavadora é limpa de 3 em 3 dias. 

 

           
Figura 354- Pesagem da azeitona.         Figura 365- Tulha de receção da azeitona e rampa. 

        
Figura 376- Lavador da azeitona e parafuso sem-fim.              Figura 387- Moinho de martelos. 

 
Esta é uma das etapas do processamento onde há a produção de águas residuais, visto que para a 

lavadora há a entrada contínua de água proveniente da rede, através de uma mangueira (Figura 38), 

e a consequente saída de águas residuais (Figura 39). Como se pode ver pela Figura 49, não há 

qualquer tipo de contador de água à saída da mangueira, e como esta é aberta quando o dia de 

laboração começa, e fechada quando o dia de trabalho no lagar termina, é impossível o controlo do 

gasto de água neste passo, ou em qualquer outro que utilize água, visto que não há contadores 

parciais no lagar. 
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Figura 398- Entrada contínua de água no lavador de azeitona.  Figura 39- Saída de água do lavador de 

azeitona. 

 
Do moinho de martelos, a pasta de azeitona passa diretamente para a termobatedeira (Figura 40) 

onde atingiu uma temperatura máxima de 36,3 °C. Desde o começo da lavagem da azeitona, até a 

pasta estar batida e aquecida, decorreram entre 20 a 25 minutos.  

A termobatedeira, na extremidade oposta à entrada da pasta de azeitona, possui um doseador que 

permite o enchimento homogéneo dos capachos com a pasta já pronta (Figura 41). Para esta 

operação, geralmente são necessários entre 2 a 4 pessoas, para que a tarefa se realize da forma 

mais eficiente possível, e como a cooperativa tem poucos funcionários, é muito comum os 

olivicultores ajudarem. O enchimento dos capachos não deve de exceder os 20 minutos, para que a 

pasta, que ainda se encontra dentro da temobatedeira, não fique demasiado tempo e não prejudique 

a qualidade final do azeite. 

 

         

                   Figura 40- Termobatedeira.               Figura 401- Doseador à saída da termobatedeira.   

 
Após o enchimento e empilhamento dos capachos sobre o carrinho, o castelo, este é encaminhado 

para a prensa, onde se dá a extração de azeite pela ação da pressão exercida sobre os capachos 

(Figura 42). Esta força é gerada por uma máquina de pressão hidráulica (Figura 43). À medida que o 

mosto oleoso escorre dos capachos e é separado do bagaço, é conduzido para o tanque de 

decantação (Figura 44) que possui um crivo para separar o mosto de algum bagaço que se tenha 

libertado dos capachos (Figura 45). É no tanque de decantação que o azeite é separado das águas 
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russas pela diferença de densidades. Toda esta operação é demorada, mais de uma hora, para que 

todo o azeite seja escorrido dos capachos e separado do bagaço e das águas russas. 

 

          
Figura 412- Castelo na prensa.             Figura 43- Equipamento de pressão hidráulica. 

      

                      Figura 44- Tanque de decantação.      Figura 45- Crivo à saída da prensa, sobre 

                                                                                                                  o tanque de decantação. 

 
Ao sair dos tanques de decantação, o azeite é conduzido para a centrífuga vertical, onde será limpo 

de qualquer vestígio de águas russas prevenientes da fase anterior. Antes de chegar à centrífuga, o 

azeite passa por um filtro, que permite retirar possíveis resíduos que não tenham sido separados 

anteriormente. Sob a centrífuga encontra-se ainda um tanque, local onde o azeite das duas moendas 

se vai juntar antes da centrifugação (Figura 46). A etapa de centrifugação ocorre a uma temperatura 

aproximada de 65°C e demora cerca de uma hora, onde o rácio de água para azeite é de 3:1. Da 

centrífuga sai uma grande quantidade de água russa para um lado (Figura 47) e azeite para o outro 

(Figura 48). 
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Figura 426- Centrifuga.              Figura 437- Saída da água de       Figura 448- Saída do azeite da 

                                                                  lavagem do azeite .                                     centrífuga. 

  

No fim quantifica-se o volume (Figura 49) e massa de azeite e, se os olivicultores pedirem, determina-

se a sua acidez. Esta análise é efetuada no lagar, ao azeite recolhido à saída da centrífuga, utilizando 

dois reagentes, um indicador, uma solução de fenoftaleina em álcool etílico, tendo sido preparada a 

19 de Outubro de 2001, e um neutralizador, uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Os 

recipientes onde se vai transportar o azeite são geralmente bidões de plástico (Figura 50) que são 

fornecidos pelos olivicultores. Os recipientes utilizados no caso de estudo foram previamente lavados 

com um produto químico próprio para este efeito, Hosbit composto por fosfatos, carbonatos e 

metassilicatos, sendo utilizado para limpezas ou desinfeções gerais nas indústrias do azeite, vinho, 

lacticínios e refrigerantes. Este é um produto que se deve utilizar com água quente, para ajudar a 

remover vestígios de gordura, tendo o cuidado de no fim lavar bem com água para garantir que todo 

o produto foi removido. Já em casa o azeite é transferido para duas cubas em inox de 100 litros 

(Figura 51), que se encontram num lugar fresco e escuro. Estas cubas apresentam um fundo cónico, 

para que os resíduos sólidos se depositem no fundo.  

 

 

Figura 49- Medição do volume      Figura 450- Bidões em plástico para    Figura 461- Cubas em inox, de 100 

litros, 
                      de azeite.                                  transporte do azeite.                    para armazenamento do azeite. 
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5.2.3 Controlo do processo 

5.2.3.1 A nível da qualidade 

A nível da qualidade, foram feitas análises à azeitona e ao azeite no Laboratório de Estudos Técnicos 

(LET) do Instituto Superior de Agronomia. 

Para a azeitona, foi recolhida uma amostra com aproximadamente 500 gramas, no dia 23 de Outubro 

de 2011. Esta amostra foi entregue no LET, onde se determinaram o teor de humidade e gordura 

presente na azeitona. Os resultados foram entregues no dia 28 do mesmo mês (Anexo I). 

Para o azeite, foi entregue no LET uma amostra e foram determinados os parâmetros acidez, índice 

de peróxido e análises espectrofotométrica e, ainda foi realizada uma análise sensorial com um painel 

de provadores. Quanto aos resultados estes encontram-se no Anexo II. 

Além da análise efetuada no LET, a acidez do azeite foi também determinada no lagar, recorrendo a 

um método expedito. No fundo, trata-se de uma titulação ácido-base, usando fenoftaleina como 

indicador e uma solução aquosa de hidróxido de sódio como titulante. 

 

5.2.3.2 Ao nível ambiental 

No sentido de avaliar a componente ambiental do processo, e no que se refere às águas residuais 

geradas, foram recolhidas duas amostras da água de lavagem da azeitona (amostra A.), à saída da 

lavadora e duas amostras da água de lavagem do azeite (amostra B.) à saída da centrífuga vertical. 

Porém, não foi possível recolher uma amostra da água que sai dos tanques de decantação, água 

russa, pois esta era conduzida diretamente para a calha existente no chão. No que se refere à fração 

de resíduos sólidos gerados recolheu-se uma amostra de bagaço (amostra C.). Todas as amostras 

recolhidas foram acondicionadas e armazenadas no frigorífico do laboratório (4ºC) até análise. 

5.2.3.2.1 Análises às águas de lavagem da azeitona e do azeite 

Nas amostras A. e B. determinaram-se os seguintes parâmetros físico-químicos: carência química de 

oxigénio (CQO), sólidos totais (ST), sólidos voláteis totais (SVT), sólidos suspensos totais (SST), 

sólidos suspensos voláteis totais (SSVT), pH e condutividade elétrica. As determinações foram 

realizadas segundo o “Standard methods for the examination of water and wastewater” (Lenore, et al., 

1998). 

A determinação da carência química de oxigénio (CQO), foi realizada nas amostras A. e B. em bruto 

e depois de terem sido clarificadas por centrifugação, sendo que este último traduz o CQO 

correspondente à fração solúvel. 
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5.2.3.2.2 Análises ao bagaço 

Na amostra C. determinaram-se os seguintes parâmetros físico-químicos: sólidos totais (ST), sólidos 

voláteis totais (SVT), pH, condutividade elétrica, fósforo, azoto Kjeldahl e potássio. 

 

5.3 Resultados e discussão 

5.3.1 Balanço mássico 

No lagar foram registados à entrada 433 239 Kg de azeitona, de 379 olivicultores, obtendo 52 079 kg 

de azeite, com um rendimento de 12%, sendo um valor médio para as cultivares Galega (12 a 16% 

(Sousa, et al., 2009)), variedade mais comum existente na região, representando 80% da superfície 

total dedicada à oliveira (Gouveia, 2007). 

No final da campanha foram registados 151 634 Kg de bagaço, porém nem todo o bagaço produzido 

é contabilizado, visto que alguns olivicultores levam consigo, e muito dele é posto na caldeira para 

combustão sem antes ser contabilizado. O bagaço é assim maioritariamente para o uso da caldeira, 

não sendo vendido para a extração do óleo de bagaço. 

Toda a água da rede é utilizada apenas no processamento da azeitona. A água residual proveniente 

do processo de extração de azeite é então a soma da água consumida e das águas de vegetação da 

azeitona, pelo que a quantidade resultante deste efluente é aproximadamente de 870 m
3
. Na Figura 

52, está representado o balanço mássico do lagar, para cada 100 quilos de azeitona recebida na 

campanha de 2011/2012. Foram assim gastos cerca de 200 litros de água e 2 Kw de energia por 100 

Kg de azeitona e produzidos 12 Kg de azeite, 35 Kg de bagaço e cerca de 200 litros. 

 

 Figura 472- Balanço mássico do lagar, por cada 100 Kg de azeitona, na campanha de 2011/2012. 

 

5.3.2 Caracterização da azeitona 

Para a caracterização da azeitona foram obtidos os resultados descritos na Tabela 19. 
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Tabela 19- Resultados das análises realizadas à azeitona. 

Análises Resultados 

Teor de Humidade (%) 48,81 

Teor de Gordura (%) 

MS (matéria seca) 37,3 

MT 19,1 

 

O teor de humidade da amostra de azeitona foi de aproximadamente 50%. Para o cálculo do 

rendimento de azeite na azeitona, foi determinado o teor de gordura em matéria seca de 37,3%.  

5.3.3 Caracterização do azeite 

Para o azeite foram realizadas análises físico-químicas e sensoriais, estando na Tabela 20, os seus 

resultados e os valores referência para Azeite Virgem Extra segundo o Regulamento (CE) 

Nº702/2007, de 21 de Junho de 2007. 

 

Tabela 20- Resultados das análises feitas ao azeite, no lagar e no LET. 

Análises Resultados 

Valores referência para Azeite 
Virgem Extra 

(Jornal Oficial da União Europeia, 21 
de Junho de 2007) 

Acidez (% de ácido oleico) no lagar 0,5 ≤ 0,8 

Acidez (% de ácido oleico) no LET 0,6 ≤ 0,8 

Índice de Peróxido (meq O2/Kg) 6 ≤ 20 

Análise 
espectrofotométrica 

K 232 1,41 ≤ 2,5 

K 270 0,11 ≤ 0,22 

Δ K 0,00 ≤ 0,01 

Análise Sensorial 
Azeite Lampante 

Md (Tulha) = 6 

Md=0 

(Azeite Virgem: Md ≤ 2,5) 

         Nota: Md - Mediana dos defeitos. 

           

A acidez do azeite foi determinada em dois locais, no lagar e no LET, por métodos diferentes. Porém 

o valor é semelhante diferindo apenas em 0,1% de ácido oleico, provando que apesar da utilização 

de métodos diferentes, a medição da acidez no lagar dá-nos um valor muito próximo do real. Pelos 

valores obtidos pode-se concluir também que o azeite tem baixa acidez, tendo sofrido uma hidrólise 

suave, apesar de estar em contacto com os capachos. 

O índice de peróxidos do azeite estudado foi de 6 meq O2/Kg, o que é um valor muito bom tendo em 

conta que o valor referência para Azeites Virgens Extra deve ser menor ou igual a 20 meq O2/Kg. 

(Jornal Oficial da União Europeia, 21 de Junho de 2007). Pela análise espectrofotométrica obtém-se 

resultados que estão dentro dos valores para os Azeites Virgens Extra, estando abaixo dos valores 

referência. 
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Para a análise sensorial foi necessário a reunião de um painel de provadores, no LET, em que foi 

estabelecido que o azeite além do atributo positivo “Maduro” (Anexo II), tinha um atributo negativo 

“Tulha”, proveniente da fermentação anaeróbia das azeitonas, possivelmente por estar alguns dias 

dentro de sacos antes de ser moída, conferindo assim ao azeite um sabor e cheiro forte. Devido a 

este defeito o azeite foi considerado “Azeite Lampante”. Geralmente estes azeites são considerados 

impróprios para consumo e são aproveitados para a refinação. Este defeito é muito comum nos 

azeites da região, devido ao tempo de espera desde a apanha da azeitona até à sua laboração. 

Porém é um azeite que as pessoas estão habituadas a consumir, azeites de sabor forte, pelo que não 

consideram um defeito organolético, havendo muitos olivicultores que vendem parte do seu azeite 

para consumo.  

5.3.4 Caracterização das águas residuais 

As análises às amostras A. e B. recolhidas no lagar têm na Tabela 21 descritos os resultados e os 

valores limites de emissão na descarga de águas residuais, segundo o Decreto-Lei nº236/98, de 1 de 

Agosto de 1988. 

 
Tabela 21- Resultados das análises realizadas às amostras de água residual, recolhidas no lagar COPA, valores 

teóricos para água russa num sistema de extração de prensas e valores limites de emissão na descarga de 

águas residuais. 

Parâmetros Amostra 

A. 

Amostra 

B. 

Água russa 

(Roig, et al., 2005) 

Valores limites de emissão na descarga 

de águas residuais 

(Decreto-Lei nº236/98, 1 de Agosto de 1988) 

CQO (mg O2/L) 13 248 31 680 40 000 - 390 000 150 

CQO clarificado (mg O2/L) 9 079 29 700  - 

ST (M.S.) (g/L) 8,87 22,84 12-12,9% - 

SVT (M.O.) (g/L) 6,81 18,80  - 

M.O. (% da M.S.) 76,8% 82,3% 10,5% - 

SST   (g/L) 3,24 0,629  0,006 

% SST (em ST) 36,5 2,8  - 

SSVT (g/L) 2,76 0,616  - 

% SSVT (em SST) 83,05 97,9  - 

pH 4,48 5,45 4,5 – 5,7 6,0 – 9,0 

Condutividade (mS/cm) 5,16 2,39 0,65 – 2,2 - 

 

O CQO é um parâmetro usado para avaliar a carga poluente das águas residuais. Determina a 

quantidade de oxigénio molecular, em mg, que equivalente à quantidade de dicromato de potássio 

que é consumido na oxidação da matéria orgânica oxidáveis nas condições de ensaio, contidas num 

litro da amostra. Tanto para as análises de CQO e CQO correspondente à fração solúvel e, de acordo 

com o Decreto-Lei nº236/98, relativamente aos valores limites de emissão na descarga de águas 

residuais, ambas as amostras estão muito acima do valor limite. Para a água russa, à qual não foi 

possível recolher uma amostra, os valores da literatura para este tipo de resíduo num sistema de 

extração de azeite por prensas, é superior aos valores obtidos para as amostras A. e B., pelo que 
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significa que apresenta uma carga poluente superior, tendo sido uma mais-valia a recolha de uma 

amostra desta água para ser caraterizada. Pode-se concluir que as águas residuais resultantes do 

processamento da azeitona não estão aptas para a descarga num meio coletor natural, pelo que as 

lagoas de evaporação são um bom destino a dar a este subproduto. 

Os ST correspondem ao resíduo seco que ficam após a secagem da amostra, sendo que a maior 

parte destes são sólidos orgânicos (SVT), que podem ser potencialmente destruídos quer por via 

química ou biológica, dando-nos uma ideia aproximada da biodegrabilidade da água residual. A 

diferença de ST e SVT entre as duas amostras deve-se ao facto de a amostra A. como é apenas da 

lavagem da azeitona, vem suja com terra visto que a azeitona tem de vir limpa de folhas e ramos para 

o lagar. No caso da amostra B., o azeite que vem das prensas e dos tanques de decantação, poderá 

vir ainda com alguns resíduos de bagaço, que escorrem dos capachos juntamente com o azeite e, 

que não sejam eliminadas nos tanques de decantação, visto que o tempo em que o azeite fica a 

decantar, menos de uma hora, não é suficiente. Pelo facto de a amostra B. ter valores superiores ao 

de A., indica que há perdas de azeite juntamente com a água, à saída da centrífuga. 

 Os sólidos suspensos totais (SST) correspondem à fração de sólidos que ficam retidos numa 

membrana filtrante. Assim como os valores de CQO, estes também estão acima dos valores limite de 

emissão, sendo que a maioria dos sólidos presentes estão sob a forma dissolvida e são orgânicos. 

Para a amostra A. 36,5% dos sólidos estão sob a forma suspensa, enquanto para a B. os SST 

correspondem a 2,8% dos ST. 

Para ambas as amostras o pH é mais ácido que o permitido para descargas de águas residuais em 

coletores naturais, porém estão de acordo com valores médios da literatura (4,2 – 5,17) para águas 

residuais geradas em lagares (Roig, et al., 2005).  

A condutividade das águas residuais traduz a capacidade destas conduzirem corrente elétrica, 

traduzindo o seu teor de sais dissolvidos, pelo que o valor da condutividade superior na água de 

lavagem da azeitona, relativamente à da água de lavagem do azeite, significa que a primeira tem uma 

concentração superior de sais dissolvidos, como se provou também pela percentagem de SST em 

ST. 

5.3.5 Caracterização do bagaço 

O bagaço obtido tem baixo teor de humidade, não sendo necessário secá-lo antes de entrar para a 

caldeira para a geração de energia térmica. Esta energia é utilizada para o aquecimento de água 

necessária ao processo de obtenção de azeite e, é utilizada também para abastecer os sanitários e 

refeitório de água quente. Na Tabela 22 estão apresentados os resultados das análises realizadas ao 

bagaço. 
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Tabela 22- Resultados das análises efetuadas ao bagaço recolhido no lagar COPA. 

Parâmetros Amostra C. 

ST (%) 71,83 

SVT (%) 71,10 

M.O. (% em M.S.) 99 

pH 5,17 

Condutividade (mS/cm) 463 

Fósforo (mg P/g amostra) 363,98 

Azoto Kjeldahl (mg N / Kg amostra) 8195 

Potássio (mg K / Kg amostra) 2797,5 

 

Pela percentagem elevada de ST e SVT verifica-se que o bagaço é rico em matéria orgânica. O seu 

pH é ácido e tem elevada condutividade. Tem também um ótimo conteúdo em fósforo, azoto Kjeldahl 

(azoto presente sob a forma amoniacal e orgânica: proteínas, aminoácidos, péptidos, ácidos 

nucleicos, ureia e outros materiais orgânicos sintéticos) e potássio. 

5.3.6 Propostas de melhoria 

Após a análise da azeitona, azeite, águas residuais e bagaço pode-se concluir que há alguns aspetos 

que devem ser melhorados. 

Da análise aos resultados da azeitona e do azeite, verificou-se que o produto obtido no final do 

processamento, não tinha o nível de qualidade desejado, pois possui um defeito a nível organolético, 

o atributo negativo “Tulha” devido à fermentação anaeróbia das azeitonas, por estas estarem alguns 

dias dentro dos sacos, desde a sua colheita até serem moídas. Devido a este defeito o azeite foi 

considerado “Azeite Lampante”. Geralmente estes azeites não são considerados próprios para 

consumo e são aproveitados para a refinação. Este defeito é muito comum na região em estudo, pois 

a existência dos lagares tradicionais implica que os olivicultores tenham de esperar pela sua vez para 

moerem a azeitona, o que raras vezes é feito no mesmo dia da apanha. Este problema é de difícil 

resolução, pois a maioria dos olivicultores apanham a azeitona na mesma altura e querem todos moer 

logo a seguir à apanha, o que nem sempre é possível pois o processamento para obtenção do azeite 

é um pouco demorado e o lagar não tem capacidade para receber azeitona de muitos olivicultores ao 

mesmo tempo. Não havendo muitos lagares na zona a que os olivicultores possam recorrer, o lagar 

da COPA poderia iniciar a sua campanha mais cedo e, aumentar o número de horas de laboração 

diária, colocando mais funcionários, podendo assim receber mais azeitona por dia, diminuindo o 

tempo de espera.  

Por outro lado, deveriam implementar-se melhorias em algumas etapas do processamento As boas 

práticas devem começar logo no olival, para garantir que as azeitonas a laborar estejam íntegras, 

limpas e sãs, evitando apanhar as que se encontram no chão. Deve-se também evitar uma colheita 

tardia, pois conduz a uma perda de qualidade do azeite, nomeadamente das suas características 
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organoléticas e de estabilidade. O armazenamento da azeitona também pode ser melhorado, em vez 

da utilização dos sacos, que permitem danos e fenómenos de fermentação na azeitona, o 

acondicionamento mais adequado seria o uso de caixas rígidas.  

Quanto à caracterização das águas residuais, por questões logísticas não foi possível recolher uma 

amostra de água russa (água de vegetação da azeitona e água do processamento) que é a que maior 

impacte ambiental causa, devido à sua elevada carga orgânica e à presença de compostos 

fitotóxicos, pelo que a sua caracterização teria sido uma mais-valia para o trabalho. Quanto ao 

destino dos efluentes, as lagoas de evaporação são uma boa opção, desde que se garanta que estas 

estão bem impermeabilizadas para evitar infiltrações para os solos. O facto de serem a céu aberto e 

de estarem na proximidade do lagar e de algumas habitações tem inconvenientes pois durante a 

época de calor há a proliferação de mau cheiro e insetos. A prática atual está de acordo com o 

Despacho Conjunto nº 626/2000 que permite a utilização de águas residuais de lagares, na rega de 

culturas arbustivas ou arbóreas, desde que tenham sido previamente sujeitas à correção do pH e até 

ao limite de 80 m
3
/ha/ano. Contudo, as águas de limpeza ao conterem lixivia, não deveriam ser 

encaminhadas para as lagoas, sendo estas uma forma de tratamento biológico, mas sim para a fossa 

séptica, pois a lixivia tem efeito antimicrobiano. 

No que se refere ao bagaço, sendo este rico em matéria orgânica, seria interessante calcular o seu 

poder calorifico que é elevado e, a sua utilização na caldeira para a geração de energia térmica é 

uma boa opção pois acaba por ser reutilizado e não é necessário comprar lenha para a combustão. 

Uma hipótese também válida passa pela sua venda a indústrias de extração de óleo de bagaço. 
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6 Conclusões 

Esta dissertação teve como objetivo realçar a importância dos lagares tradicionais em Portugal, 

devido ao grande significado e tradição que o sector oleícola tem no nosso país. Para tal foi estudado 

um lagar tradicional na Beira Interior, incluindo-se uma análise sócio-económica e ambiental e, 

fazendo todo o acompanhamento desde a apanha da azeitona num olival num sistema de cultivo 

tradicional, ao seu processamento e por fim a identificação e caracterização dos resíduos gerados.  

A caracterização do sector oleícola em Portugal, focando a região em estudo, caraterizando também 

os tipos de sistema de cultivo de olival e os modelos de extração de azeite existentes, permitiu 

concluir que o olival tradicional é ainda muito importante para os pequenos olivicultores, sendo este o 

sistema de cultivo com maior expressão, cerca de 47%, em Portugal. Na Beira Interior predomina 

este tipo de olival de dimensões reduzidas e com compassos largos, permitindo aos agricultores 

muitas vezes utilizarem os seus olivais em simultâneo com outras culturas. 

Como foi descrito, do processo de produção de azeite, resultaram como resíduos/subprodutos águas 

de lavagem da azeitona e azeite, águas russas, águas de limpeza das instalações e equipamentos e 

o bagaço. A abordagem efetuada à componente ambiental incluiu ainda a realização de análises 

físico-químicas a alguns dos fluxos acima identificados. Porém, por questões logísticas não foi 

possível recolher uma amostra de água russa que, devido à sua elevada carga orgânica e presença 

de compostos fitotóxicos, é um dos fluxos gerados com maior impacte ambiental. Assim sendo, será 

necessária a realização de um estudo mais exaustivo no qual se devem caracterizar e quantificar 

todos os fluxos gerados, visto que no lagar apenas há um contador geral da água consumida e não 

se tem conhecimento do volume gasto em cada etapa do processamento, para se poderem propor 

alternativas de gestão mais sustentáveis, 

Este trabalho demonstrou assim que os pequenos lagares tradicionais desempenham um papel 

fundamental ao nível social e que ainda são muito utilizados, principalmente por pequenos 

olivicultores. Sem estes lagares muitos olivicultores ficam sem alternativa para poderem produzir o 

seu próprio azeite, pelo que os problemas administrativos que o lagar em estudo está a passar não 

são bons, mas espera-se uma alternativa para que este não feche e possa num futuro próximo sofrer 

algumas modernizações quer a nível do processamento quer ao destino dos subprodutos gerados.  

São estes lagares que, embora em maior número e com baixa produtividade em azeite, que permitem 

que a tradição à volta da apanha e da moenda da azeitona não morra. Mas é a implementação de 

novas tecnologias que permite que estes continuem abertos para receber azeitona dos pequenos 

agricultores.   
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