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Economia circular aplicada a uma grande unidade de 

tratamento e valorização de bagaço de azeitona.



Introdução

 A UCASUL nasce da união de 8 cooperativas Agrícolas do Baixo
Alentejo (Transversalidade de representação do Sector).

 A aquisição da empresa Mariano Lopes e Filhos, Lda. em 1992
foi o primeiro passo no inicio da procura de uma solução para o
sector Olivícola na eliminação das aguas ruças.

 Em 2001 é feito um investimento de 5M€ numa unidade nova
de secagem de bagaços de Azeitona, viabilizando a extração de
Azeite em 2 Fases.

 Em 2007 começam os investimentos para consolidar capacidade
de resposta ao sector.



O que fazia a UCASUL?

 Valorização de bagaços de Azeitona em processos tradicionais 

de secagem e extração química de óleo de bagaço.

 Processo composto em duas fases:

 * Secagem : Desidratação de bagaço de 70% até 8% H2O

 * Extração: Extração química da gordura residual do bagaço 

seco.

 Os nosso produtos são Óleo e Bagaço Extratado 

(BIOMASSA).



Balança Tecnológica e Social

 Positivo :

 - Resposta fácil ao setor em crescimento (Tecnologia 
comprovada)

 - Garantiu a eliminação de aguas ruças durante quase duas 
décadas, tendo processado mais de 1 500 000 Ton.

 Negativo :

 - Impacto Social das emissões gasosas e liquidas.

 - Perda da Sazonalidade devido ao aumento da produção

 - Industrialmente pouco eficiente

 - Custo de operação com break-even muito elevado



Antes de chegarmos ao 

Futuro….revisão de conceitos.

 Azeite e Óleo de bagaço de azeitona têm a mesma 

origem, mas a forma e o tempo de extração define um e 

outro. Quanto mais cedo se extrair o óleo maior é o 

proveito sobre essa gordura.

 Evaporar é mais caro economicamente e 

ambientalmente, sendo um processo do “passado”, mas 

necessário á extração química.

 Secagem é quantificada pela capacidade de eliminar 

H2O contida no Bagaço, independentemente da matéria 

seca necessária para transportar essa agua.



O que fazíamos…
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O que poderemos fazer….

 Obter gordura em separação física. Novos Processos de 

decantação, mais potentes e eficientes. Desenvolver 

equipamentos que permitam processar mais quilos e 

deixar gordura residual a um ponto que não pague a 

extração.

 Eliminar secagem caso não exista gordura residual 

suficiente para suportar o custo de extração, e por sua 

vez secagem.

 Matéria seca resultante das desidratação em 3 F poderá 

ser transformada em processo de compostagem e 

devolvida a terra como fertilizante.



Conclusões

 O futuro do sector é sem duvida um desafio tecnológico 

e social. Teremos de gerir um equilíbrio difícil entre 

sociedades cada vez mais sensibilizadas sobre temas 

ambientais e mais exigentes, e o crescimento rápido do 

sector gerado pela transição de sequeiro a regadio.

 Será necessário equilibrar o crescimento do sector 

olivícola, apoiando novas ideias e conceitos, mas 

também as  unidades extratora que até hoje têm sido o 

garante ambiental da olivicultura portuguesa.
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