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Introdução

�A Pinha foi vista durante muito tempo como
uma produção secundária;

�Hoje em dia é considerada uma importante
fonte de rendimento de vastas áreas dafonte de rendimento de vastas áreas da
Charneca do Vale do Tejo e Sado;

�No entanto, muito há fazer, em termos da
profissionalização da sua produção.



Objectivo
�Profissionalizar a Produção;

�Os Produtores de Pinha, consigam que a sua
produção seja sustentável , nomeadamente do
ponto de vista económico, gerando recursos emponto de vista económico, gerando recursos em
quantidade e no tempo, que tornem a actividade
atractiva, remuneradora e perene.



Estratégia 

� A estratégia para atingir o objectivo enunciado assentará na
verticalização da nossa actividade;

� Essa verticalização irá permitir-nos captar um conjunto
importante de mais-valias que hoje são distribuídas por
diversos agentes que aparecem na fileira, à qual não trazem
qualquer valor acrescentado (intermediários, etc.), assim como
conseguir uma maior transparência de toda a cadeia de valor;
qualquer valor acrescentado (intermediários, etc.), assim como
conseguir uma maior transparência de toda a cadeia de valor;

� O primeiro passo dessa verticalização será o Produtor subir
um patamar na cadeia de valor, ou seja, deixar de vender
pinha e passar a vender “Pinhão Negro”.



Estratégia
�Este processo relativamente fácil, mas

moroso, vai, como pretendemos demonstrar,
gerar uma mais-valia financeira a curto prazo
de alguma monta;

�Alem disso, vai-nos permitir controlar melhor�Alem disso, vai-nos permitir controlar melhor
a venda da nossa produção, uma vez que o
“Pinhão Negro” tem uma “validade” de cerca
de três anos, prazo em que deverá ser
transformado em “Pinhão Branco”.



• Nos últimos anos temos assistido a uma proliferação de agentes na compra
de pinha, muitas vezes de honestidade duvidosa;

• A mistura de pinhas por parte desses agentes provoca uma desvalorização da
nossa produção e uma má imagem das nossas pinhas;

• De uma forma sintetizada, podemos dizer que:
� O preço da pinha é definido pela quantidade da oferta total dos mercados

e disponibilidade financeira das industrias;

� O preço pinhão é definido pela procura de pinhão e oferta de vários tipos

Considerações gerais

� O preço pinhão é definido pela procura de pinhão e oferta de vários tipos
de pinhão no mercado;

� O preço pinhão negro está indexado ao preço do pinhão e não da pinha.

• Uma vez que os pinhões com casca representam cerca de 20% do peso total
da pinha e que a maior parte desta se destina a exportação, origina uma
diminuição de 80% dos custos transporte.



Unidade de transformação  de 
pinhão negro

• Existem dois tipos de unidades de produção
de pinhão negro, um que utiliza a exposição
ao calor do sol para abrir as pinhas, e outro,
que utiliza água e calor para as abrir, sendo
que este processo exige que o “pinhão negro”que este processo exige que o “pinhão negro”
seja, obrigatoriamente, imediatamente
transformado em “pinhão branco”, alem disso,
implica um investimento inicial muito mais
elevado.



Unidade de transformação  de 
pinhão negro

� Produção com abertura ao sol

• A parte mais delicada deste modo de produção é a
conservação das pinhas a partir do final do inverno e o modo
como é feita abertura das pinhas;

• Uma vez que as pinhas abrem quando expostas ao sol,• Uma vez que as pinhas abrem quando expostas ao sol,
ficando os pinhões à mercê das condições climatéricas que
podem fazer com que se deteriorem ou por outro lado que
caíam para o chão e germinem ou se enterrem.



Unidade de transformação  de 
pinhão negro

• Existem dois processos de abertura das pinhas ao sol, formando cordões de pinhas
ou espalhando as mesmas em eiras de cimento uma camada de pinha. Em qualquer
um deles devem de estar isoladas do solo (eiras de cimento);

• Pelo processo dos cordões, vai-se retirando diariamente a camada exterior de pinhas
abertas. Pelo processo de espalhamento, retira-se a pinha após a sua abertura que
demora em média 4 dias e volta-se a espalhar mais na zona que ficou sem pinhas;

• O processo de espalhamento em eiras permite mecanização processo e consequente• O processo de espalhamento em eiras permite mecanização processo e consequente
diminuição de mão-de-obra;

• Existem portanto dois tipos de eiras:
� Eiras de armazenamento/acumulação de pinhas;
� Eiras de abertura de pinhas.



Unidade de transformação  de 
pinhão negro

• Com este tipo abertura o processo industrial é simples e de baixo custo;

• As pinhas depois de totalmente abertas são colocadas num “trieur”, depois
passam por um moinho triturador e tarara, a biomassa é separada e no final
os pinhões são soprados para ficarem limpos de todas as impurezas;

• São depois colocados em armazém onde se podem conservar até 3 anos;

• A maquinaria adquirida inicialmente, poderá vir a ser complementada com
outros equipamentos de forma a aumentar velocidade e rendimento do
processo, não à custa de substituição destas por outras mais eficientes, mas
da duplicação de linhas;

• Capacidade de processamento a partir de 70 Ton. de pinha dia.



Unidade de transformação  de 
pinhão negro

• Como todo este processo se vai desenvolvendo
durante os meses de Junho a Setembro, tem de haver
extremo cuidado com condições climatéricas de forma
a não se perder qualidade do pinhão;

• Também a conservação do pinhão tem de obedecer a
alguns cuidados para que não ganhe humidade e se

• Também a conservação do pinhão tem de obedecer a
alguns cuidados para que não ganhe humidade e se
deteriore;

• A biomassa obtida no processo origina um valor
importante.



Unidade de transformação  de 
pinhão negro -FASE 1

Recepção  
(pentear para evitar humidade)

Eira ao Ar Livre em camalhões
(Dez-Janeiro a Março)

Eira (Coberta)
(Março a 15 Junho)

Eira ao Ar Livre espalhada » Abertura ao Sol
(15 Junho a 15 de Setembro)



Unidade de transformação  de 
pinhão negro -FASE 2

Material
(Pinha Seca)
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Unidade de transformação  de 
pinhão negro

• Características

�Laboração diária 70 Ton;

�13 000 m2 de eira de secagem;

�1 000 m2 de área coberta;�1 000 m2 de área coberta;

�Capacidade máxima de laboração                       
5 600ton/ano.



Unidade de transformação  de 
pinhão negro

• Investimento

�Infra-estruturas--------------------370 000 €

�Máquinas---------------------------- 60 000€�Máquinas---------------------------- 60 000€

Investimento total : 430 000€



“Um caso real”
Dimensionou-se a maquinaria para  uma laboração diária de 15 Ton.

Material

Pinha Seca

Tremonha de 

Biomassa

PINHÃO NEGRO

Tremonha de 
recepção

Crivo 
“Tarara”

Triturador

“Cyclone” 
Pneumático

Fracção
Pinhão

Cascabulho             Impurezas



Tremonha de recepção



Triturador acoplado a tarara

“Cyclone” pneumático



• Características

�Laboração diária 15 Ton.;

�3 000 m2 de eira de secagem;

�500 m2 de área coberta;

“Um caso real”

�500 m2 de área coberta;

�Capacidade máxima de laboração                       
1 200ton/ano.



“Um caso real”
• Investimento

�Eira*------------------------------------37 500 €

�Nave------------------------------------20 000 €

�Máquinas----------------------------- 20 500€�Máquinas----------------------------- 20 500€

�Instalação Eléctrica------------------- 5 000€

Investimento total : 83 000€

* A Eira recebeu uma ajuda de 50% fp do PRODER 1.3.1



“Um caso real”

Lote Peso  Pinha Verde Peso Pinha Seca

% de 

Perda

Pinhão Negro 

Bruto

Pinhão Negro 

Liquido Rendimento

A 202460,00 162060,00 19,95% 44324,57 38784,00 19,16%

B 18500,00 15000,00 18,92% 4300,00 3762,50 20,34%

• Resultados obtidos (Valores em kg)

B 18500,00 15000,00 18,92% 4300,00 3762,50 20,34%

C 16040,00 11960,00 25,44% 3280,00 2870,00 17,89%

Totais 237000,00 189020,00 20,24% 51904,57 45416,50 19,16%



“Um caso real”

• Custos de Laboração

�M.O.______________________1 160,00€

�Tractor_____________________ 840,00€

�Electricidade________________ 600,00€

• Resultados obtidos

�Electricidade________________ 600,00€

�Amortização_______________4 357,50€

TOTAL: 6 957,50€



“Um caso real” - Qual a Mais-valia?

• Vender Pinha

�237 000,00kg X 0,65€ =          154 050,00€

• Vender Pinhão Negro

�45 416,50kg X 5,50€ =   249 790,75€ (Pinhão)

�Mais valia bruta da operação 100 539,79€

�45 416,50kg X 5,50€ =   249 790,75€ (Pinhão)

�137 115,43kg X 0,035€ =  4 799,04€ (Biomassa)

65%



“Um caso real” - Qual a Mais-valia?
• Introduzindo os custos
� Colheita, transporte e manuseamento       59 250,00€

� Operação                                                 6 957,50€

• Vender Pinha                                     94 800,00€

�Mais valia liquida da operação=93 582,29€

• Vender Pinhão Negro                     188 382,29€

99%

Vender Pinha                                     94 800,00€



Reflexões
� Será que os produtores estão em condições de

abdicar de uma mais-valia desta ordem?

�Não seria uma boa oportunidade para os Produtores
se agruparem, concentrando a oferta?

� Sendo o destino principal do Pinhão, a exportação,
não deveria o Estado apoiar mais esta produção,
tentando que as mais-valias ficassem no nosso País?

se agruparem, concentrando a oferta?
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