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Contexto: Clima e Produção
Requisitos específicos de clima
Floração precoce
Necessidades em frio (<10°C)
Sensibilidade a doenças fúngicas
Tolerância a climas quentes e
secos
‘Clima Mediterrâneo’
Requer polinização cruzada

Responde com rendimento ao
aumento de aplicações de água

Contexto: Produção na Califórnia
•Actividade que desde há
mais de 100 anos cresceu
para 400.000 ha
•Sistemas de abastecimento
de água que possibilitam uma
irrigação adequada
•O maior evento de
polinização coordenada do
mundo
•Preço, altamente
mecanizado, redução de
custos impulsionando o
crescimento

Contexto: Produção na Califórnia
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Amêndoas na Califórnia: Área Cultivada e
Tendências de Produção
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Amêndoas na Califórnia: Tendências nos
Valores de Exploração
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Amêndoas na Califórnia: Tendências nos
Valores de Exploração
Ano

Rendimento
Custo não 2017 CPI custo
AVG em todo ajustado / kg ajustado /kg
o estado
(USD)
(USD)

1985

2000 kg/ha

2.36

5.29

1992

2250 kg/ha

2.40

4.12

2003

2400 kg/ha

2.80

3.62

2011

2800 kg/ha

3.33

3.52

2016

2800 kg/ha

4.05

4.05

Estabilização de custos devido à
mecanização, redução de mão de obra
Diluição de despesas com maiores
rendimentos / ha

Indústria da Amêndoa na Califórnia:
Participantes
Amêndoas
Produzidas

Despelar

Processamentos
adicionais

Descascar

Classificação e
avaliação

Indústria da Amêndoa na Califórnia:
Participantes
Dimensão da Exploração
• A indústria sempre incorporou
muitos pequenos agricultores;
• O tamanho médio de uma
exploração é 32 ha e a
mediana do tamanho de uma
exploração 10 ha;
• Várias explorações são multigeracionais;
• Existem grandes explorações –
algumas atingindo os 4000 ha.

Dimensão da
Exploração
0.5 – 12.5 ha

% na exploração
de amêndoas na
Califórnia
61%

12.6-40 ha

13%

40.1 ha – 100 ha

14%

100 ha+

12%

Indústria da Amêndoa na Califórnia:
Participantes
Processamento – Despelar/Descascar
• As operações de despelar e descascar da
amêndoa são feitas de 3 principais
formas:
• Pelo produtor;
• Pela cooperativa de produtores;
• Enquanto parte do serviço prestado
pelo intermediário.
• O processamento não faz parte da venda
de amêndoas – esse constitui um negócio
à parte
• Existem 93 operadores de diferentes
dimensões a despelar amêndoa na
Califórnia, com uma média de 6000 ha
por operador.

Volume das
Operações (kg)

Intervenientes nas
Operações

> 8200 tons

27

5450-8199 tons

12

3600-5459 tons

11

900-3599 tons

23

< 900 tons

20

TOTAL

93

Indústria da Amêndoa na Califórnia:
Participantes

Processamento – Armazenamento
• O armazenamento é o último processo
antes da distribuição;
• Quem armazena pode prestar os
seguintes serviços:

• Classificação e avaliação de amêndoas;
• Processamento de amêndoas (e.g. laminar,
moer, etc);
• Intermediação de negócio e distribuição.
• Este processo é auditado pelo Departamento
da Agricultura que emite orientações
relativas a classificações e desempenha
fiscalizações aleatórias
• Existem 105 armazenistas de diferentes
dimensões na Califórnia;
• Agricultores individuais;
• Cooperativas
• Independente de Produção

Volume de
Operações
(kg)

Número de
Operadores

% da colheita

> 34,000 tons

5

36%

23,000-33,999
tons

6

17%

11,300-22,999
tons

13

23%

500-11,299
tons

53

23%

< 500 tons

28

<1%

TOTAL

105

Indústria da Amêndoa na Califórnia: Cooperativas
As Cooperativas são comuns na Califórnia

• As Cooperativas tendem a concentrar-se nas necessidades
operacionais do produtor;

• As cooperativas não funcionam com a comercialização do
produto;

• Os agricultores podem pertencer a várias cooperativas.
• Os agricultores trabalham com um intermediário, separado das
atividades da cooperativa. Exemplos:
• A Associação de Agricultores de Livingston fornece serviços de
colheita , despelar e descascar da amêndoa e compras de
pesticidas;
• A cooperativa da Blue Diamond fornece serviços de apoio ao
produtor e acessoria técnica;
• A empresa Blue Diamond ‘s Marketing é separada da cooperativa os agricultores têm a opção de vender à empresa de marketing.

• As cooperativas operam separadamente dos produtores;

• A maioria utiliza uma estrutura de conselho de administração na
qual o gestor principal se reporta a um conselho de membros da
cooperativa de produtores.

Cooperativa de Produtores

• Mais comuns são máquinas e produtos químicos
• Coopertivas com o objectivo de descascar e despelar as
amêndoas também são comuns;
• Muito funcional para pequenos e médios agricultores(~60 ha).

Agrícultor

Serviços de
Exploração
Descascar e
Despelar

Serviços de
Exploração
Contratados

Descascar e
Despelar
Contratados

Manuseamento
e venda

Características de Produção de Amêndoa na
Califórnia
Chico, CA ~ 40.00°N

Sacramento, CA ~ 38.00°N
Stockton, CA ~ 37.75°N

Bakersfield, CA ~ 35.75°N

Vale do Sacramento– 40% da
Produção
Precipitação Elevada(~500-600
mm/ano)
Temperatura em Agosto : 33°/14 °
Produção média de amêndoa: 2.3
tons/ha kernel (varia entre: 1.2-4.5
tons/ha)
Vale de San Joaquin– 60% da
Produção
Precipitação Elevada (~200-300
mm/ano)
Temperatura em Agosto: 36°/18 °
Produção média de amêndoa: 2.6
tons/ha kernel (varia entre: 1.2-5
tons/ha)

Areas Produtivas na Califórnia e em Portugal

~40.00°N – Castelo Branco

38.00°N - Beja
37.75°N – Castro Verde

35.75°N

Produção em Portugal:
Semelhante às areas de produção do Vale do
Sacramento;
• Latitude mais alta
• ~600 mm de precipitação
• 30-32° média das temperaturas mais altas em
Agosto
Produção/ha = ?? (Melhor palpite sobre o kernel
máximo médio de três anos kgs/ha ~3 ton)

Califórnia: Condições do Solo

30 cm de barro-argila, seguidos por 30 cm
de barro-areia, 30 cm de barro-argila

• Solos de aluvião
profundos
• Solos com camadas
profundas
• Ripado ou lavrado
frequentemente a 1,5
metros
• Ricos em nutrientes
(potássio e fósforo)
• pH variável(5,5-8,5)
• Relativamente plano,
limpo há mais de 60
anos

60 cm de "bom“ solo seguido de
várias camadas de argila, areia, etc.

Portugal: Soil Conditions

45 cm de assoreamento-barro, seguida de
45 de argila-barro, 30 cm de argila

• Mais variável, dependendo da localização;
• Geralmente altamente erodido,
especialmente nas encostas;
• Os solos apresentam horizontes,
ocasionalmente com zonas de surraipa;
• Pobre em nutrientes (potássio e fósforo)
• Muitos são ácidos e com alto teor de
magnésio;
• Correções do solo (cálcio, fósforo) e
ripagem profunda (> 1,2 metros) devem
ser consideradas;
• Solos irregulares requerem uma
regularização topográfica.

Califórnia: Doenças e Insetos
Califórnia
Depende da
localização:
tratado com
fungicidas
2-4 vezes

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Doenças
Brown Rot
Jacket Rot
Anthracnose
Rust
Alternaria
Bacterial Spot

Portugal
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Depende da
localização:
tratado com
fungicidas
4-5 vezes

Insetos
Depende da
localização:
tratado com
inseticidas
2-3 vezes

Sim
Sim
Sim
Não
Não

Normalmente 5-6 pulverizações por ano,
com foco em insetos 2 x flor, 2x primavera,
1-2 no despelar

Navel Orangeworm Não
Leaf-footed Plant
Bug
Anarsia lineatella Sim
Empoasca
Sim
Monosteira
Sim

Depende da
localização:
tratado com
inseticidas
2-3 vezes

Normalmente, de 6 a 7 pulverizações por ano, com
foco em doenças, 1x hibernação, 2x flor, 3x
primavera, 1x verão

Califórnia: Condições de Trabalho
• As necessidades de trabalhadores para o cultivo da
amêndoa são menores do que para as frutas de caroço
• A maioria dos trabalhadores são necessários para a irrigação
e operadores de máquinas;
• A escassez de trabalhadores e as leis laborais levaram a um
aumento dos salários;
• Trabalhador rural: €15/hr, incluindo encargos;
• Operador de Máquina: €17.5/hr, incluindo encargos.

• Grandes explorações têm um responsável de produção
• Salário: ~ €105,000/ano, incluindo encargos;
• Carrinha, telemóvel e computador são também
disponibilizados;
• Responsáveis de produção são difíceis de encontrar.

Califórnia: Economia da Indústria
Despesas da Exploração

Euros/ha com 1.125 USD/ Euro

Desenvolvimento

Preparação de pomar

5,555

Árvores e Plantação

2,864

Sistema de Irrigação

5,000

Aumento de despesas nos anos 1-3:

4,245

TOTAL:

17,664

A maioria das
explorações tem
balanço neutro no
4º ano e cashflow
positivo no 5º ano.

Despesas operacionais maduras, anuais
Água

854

Abelhas

988

Fertilizante

703

Pesticidas

1,170

Horticultura/Cultura

507

Colheita

718

TOTAL:

4,940

Despesas de
instalação são
geralmente
recuperadas no 8º 9º ano .

Califórnia: Economia da Indústria
• O valor da produção de amêndoa é de 6.25 mil
milhões USD;
• Processamento e transformação adiciona um valor
de 3.4 mil milhões USD;
• Justifica um valor adicional de 10 mil milhões USD
em economic output (transformação, transporte,
regulação)
• A indústria da amêndoa na Califórnia sustenta cerca
de 97,000 postos de trabalho no Central Valley of
California

Se fizermos uma comparação com Portugal (com uma área estimada de 12,000 ha):
• Uma estimativa de 75 milhões de euros de valor de produção anual;
• Indústria a sustentar 1,500-2,000 postos de trabalho.
Espera-se que estes valores aumentem nos próximos anos!

California: Vantagens Competitivas
CALIFÓRNIA

~35.000-40.000 USD/ha
Menos limpeza

Solos planos de fácil instalação
Maior oferta

Escassez e salário mínimo a 17USD/hr
Salário Típico ~110.000 c/encargos
Variável
0.09€/kwh, Incentivos a E. Solar

Categoria

Preço da Terra

PORTUGAL

30-50% menos

Preparação da Terra

50-100% mais caro

Irrigação

10-15% mais caro

Disponibilidade de Árvores

Mais barato e menor disponibilidade

Trabalho

50% menos

Gestão de Produção

50% menos

Água
Custos de Energia

Semelhante a Sacramento Valley
0.11€/kwh

Mais competição

Fertilizante

25% Mais caro

Regulação explícita

Pesticidas

50% menor escolha, 20% mais caros

Maior competição, já estabilizada
60% da produção é exportada

Capacidade de
processamento

Área por processador igual à
California; menos competição

Proximidade dos Mercados

Perto de Espanha e da Europa

Considerações para a Indústria Portuguesa de
Amêndoa
Pesquisa sobre questões relacionadas com a exploração, que incluem:
• Uma melhor compreensão dos sistemas biológicos para ajudar na redução
do uso de pesticidas;
• Sistemas de produção que utilizem menos energia, aumentando o
rendimento;
• Técnicas culturais desenvolvidas para aumentar as produtividades das
áreas de produção portuguesas
• Um melhor sistema que permita pequenas explorações entrar na indústria.
Questões relacionadas com política, que incluem:
• Políticas de uso da terra que favoreçam o desenvolvimento agrícola e que
simultaneamente promovam a conservação de áreas naturais;
• Políticas claras e consistentes que não sejam ditadas pelo medo - incluindo
pesticidas, energia e água;
• Consistência das políticas estabelecidas ao longo de diferentes governos.

