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Valorização de bio-resíduos resultantes do processo
de extração de azeite

Acrónimo:
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Número de projeto:
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No que consiste:
Desenhar um processo inovador para valorizar o bagaço resultante da 
extração de azeite, mediante a transformação de novos subprodutos 
como matéria prima de bio-estimulantes e bio-protetores para cultivos 
e comida animal.

Beneficiários: 
Lagares, agricultores, pecuárias, cidadãos, unidades de tratamento 
de bagaço.

Localização:
Espanha (Múrcia e Jaén) e Portugal (Monte do Trigo - Alentejo)

Duração:
Data de início: setembro 2018
Data de fim: março 2022

Orçamento:
Total: 1.824.730 €.
Contribuição da EU: 995.395 €

Sócios:
Fyneco, S.L. (coordenador do projeto)
Olivais Do Sul, S.A.
Orujo Frío, S.L.
CEBAS-CSIC

Para mais informações:

Página web:
lifeolearegenera.com

Subscrição da newsletter:
lifeolearegenera.com/newsletter/

Redes sociais:

/OleaRegenera

@OleaLife
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Este site foi feito com o apoio financeiro da União Europeia no âmbito do programa 
LIFE. O conteúdo é da exclusiva responsabilidade do projeto LIFE OLEA REGENERA 
e, sob nenhuma circunstância, deve considerar-se que reflete a posição do EASME 
nem que esta Agência é responsável pelo uso que pode ser feito das informações 
nele contidas.
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Valorização de bio-resíduos 
resultantes do processo 
de extração de azeite. 

Valorización de los bio-
residuos procedentes del 
proceso de extracción 
del aceite de oliva.

Valorization of bio-waste 
resulting from the olive 
oil extraction process.
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Objetivos:
LIFE OLEA REGENERA está focado na introdução da indústria do 
azeite na economia circular, revalorizando o resíduo produzido 
nos lagares mediante um processo que origina nos sub-produtos 
a partir do bagaço e usando como matérias primas de outras 
actividades como a agricultura ou a pecuária. O projeto minimizará o 
impacto ambiental proveniente da produção de azeite, reduzindo a 
quantidade de resíduos produzidos, assim como a energia necessária 
e a contaminação atmosférica emitida durante o tratamento destes 
resíduos produzidos.

Outros objetivos:

Solução para o problema
O bagaço contém moléculas orgânicas, como polifenóis, com alto poder 
antioxidante e propriedades muito benéficas. LIFE OLEA REGENERA pretende 
obter o bagaço dos novos subprodutos que mantém essas propriedades e 
emprega-los como matéria prima de bio-estimulantes e produtos funcionais 
para cultivos e de comida para animais. Estes produtos têm altos níveis 
de antioxidantes e de ácidos gordos monoinsaturados tanto para cultivos 
como para os animais.
Por outro lado, o aproveitamento de bagaço produzido no processo de 
obtenção de azeite, diminuirá a emissão de gases nocivos e de partículas 
produzidas, tanto como no seu transporte, como no seu tratamento nas 
unidades de tratamento de bagaço.

Problema meio-ambiente
Na extração do azeite só se aproveita um 22% da quantidade de azeitonas 
entregues. O resto passa a formar parte do resíduo conhecido como bagaço, 
que é transportado por estrada (ás vezes cem quilómetros) até ás unidades 
de tratamento de bagaço. Assim, este resíduo é seco desde uma humidade 
inicial de 70-80% até 8%, consumindo grande quantidade de energia e 
gerando emissões de partículas para a atmosfera. Na unidade de tratamento 
de bagaço, produz-se uma segunda extração de azeite mediante métodos 
químicos (Hexano).

Ações a realizar durante o projeto
- Construir uma unidade industrial nos lagares para obter sub-produtos 

desde o bagaço. 
- Validar o uso de sub-produtos, produzindo produtos eficientes destinados 

aos animais e aos cultivos. 
-  Criar novas oportunidades de negócio nos lagares revalorizando o resíduo 

contaminante produzido, que atualmente é enviado para as unidades de 
tratamento de bagaço. 

- Verificar a eficiência de um novo resíduo L3 introduzindo em formulações 
de produtos que se testaram nos vários tipos de cultivos em Espanha e 
em olivais em Portugal. 

- Reduzir as emissões de CO2 devido ao transporte do bagaço por estrada 
desde dos lagares até ás unidades de transformação de bagaço. 

- Reduzir o impacto medio-ambiental produzido pelas unidades de bagaço 
devido ás partículas contaminantes emitidas para a atmosfera quando 
se processa o bagaço.

Resultados esperados
- Redução do resíduo produzido
- Valorização do resíduo mediante o seu uso como matéria prima
- Redução de emissões produzidas
- Formulação de novos produtos com altos níveis de antioxidantes e 

ácidos gordos monoinsaturados tanto dos animais como dos cultivos 
e que serão benéficos para os consumidores. 

- Obtenção de melhores produtos agrícolas e pecuários.

Desenvolvimento e 
execução de um novo 
processo nos lagares 
para converter o resíduo 
produzido na extração 
do azeite em dois novos 
subprodutos.

Reduzir a quantidade 
de resíduos produzidos 
na indústria do azeite, a 
contaminação produzida 
e a energia requerida para 
o processo de eliminação 
de resíduos.

Melhores produtos 
agrícolas e animais 
derivados do uso dos 
produtos criados.

Criação e validação de 
novos produtos obtidos 
a partir dos subprodutos 
produzidos durante o 
processo.

Incluir a indústria 
do azeite dentro da 
economia circular.

Proceso:

Pecuárias:
Alimento para
animais

Agricultura:
Bioestimulantes
ou bioprotectores

Decantação

Decantação

Separador Bagaço

Bagaço

Condensador
evaporativo

Instalações de 
secagem


