
 

 

ACAMOZ – Oportunidades no âmbito dos subprodutos da castanha de caju 

Energia Renovável e Valorização dos Subprodutos da 

Castanha de Caju 
 

Resíduo Zero: O potencial da cadeia de valor de caju. 

 

A indústria do caju tem o potencial para ser uma cadeia de “resíduo zero”, dito de outra maneira, que todas 

as matérias possam ser utilizadas em diferentes processos. 

Figura 1. Cadeia de aproveitamento ótimo da casca da castanha no Moçambique. 

  
 

Porém, hoje a indústria apenas considera o negócio da amêndoa. A valorização da castanha situa-se em 

30,5% do peso em média (figura 3). É importante que o país inverta esta situação por várias rações: 

A. Os subprodutos têm um peso importante na distância competitiva da indústria do caju 

Na comparação dos lucros das vendas médias por as fábricas moçambicanas e vietnamesas, pode-se 

observar que a vantagem promédio do Vietnam sobre os produtos da casca abrange 64 USD por tonelada 

de RCN, o que é certamente distante do valor ganho com as WW (145 USD), mas é a segunda categoria 

em termos de valor.  

Se a casca fosse vendida direitamente pelas fábricas, o valor acrescentado atingido é cerca de 24 USD por 

tonelada de RCN (atualmente, em promédio as fábricas obtêm 14 USD). A generalização da venda da casca 

aportaria um ganho de capitais ás fábricas sem quase investimentos da sua parte. As amêndoas partidas e 

a testa também não precisam de investimentos dos processadores para serem valorizadas por outros 

atores, contudo o grande desafio é encontrar mercado. 

B. O potencial dos subprodutos para se transformarem em matérias primas para outras atividades 

econômicas em Moçambique 
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A casca é fonte de energia (biomassa) e somente as próprias fábricas de caju estão a aproveitar, para 

aquecer seu processo (rede de vapor). Porém, tanto o cake como o CNSL podem ser aproveitados por 

diferentes industriais limpos e produtivos, sendo um produto menos caro que os combustíveis fósseis. 

Apenas na província de Nampula, diversas indústrias precisam de combustível com as mesmas 

características que a casca pode fornecer. Um marketing apropriado do produto apoiaria na criação de 

cadeias de fornecimento de combustível para os outros parceiros industriais. 

As amêndoas danificadas e a película podem ser valorizadas nas atividades agropecuárias e avícolas cada 

vez mais estabelecidas no país.  

As oportunidades dos subprodutos são um desafio a nível nacional da indústria e uma oportunidade de 

valorizar a produção moçambicana internamente. O setor do caju deve perceber este argumento para o 

fazer valer face às autoridades e defender o interesse da indústria de dar uma saída comercial aos 

subprodutos. 

C. Argumento ambiental 

Figura 2. Estado actual da maioria das fábricas de processamento de caju no Moçambique. 

 
Atualmente, os subprodutos não comercializados são eliminados, armazenados dentro das fábricas ou 

mesmo acumulados nos redores das fábricas. A gestão destes resíduos, especialmente as cascas, provoca 

problemas ambientais de polução do ar e do solo, sendo fonte de emissões incômodas mesmo até para o 

pessoal das fábricas e os vizinhos. 

Num setor que mira para um mercado da amêndoa de qualidade, o respeito as normas ambientais impõe-

se. As exigências de cada vez mais clientes no plano ambiental se concentram nas emissões das fábricas e 

no impacto delas na comunidade. As fábricas que não mostram um compromisso de redução do impacto 

ambiental têm menos possibilidades de encontrar um preço premium ou mesmo aceder as certificações 

de qualidade.  

Também, a medida que estes recursos energéticos substituem recursos não renováveis e importados, o 

aproveitamento energético das cascas se traduz num impacto ambiental menor, por poupar os recursos 

naturais.  

A oportunidade é grande para a indústria que pode ser excedentária em energia e mesmo chegar a ter 

um balanço de carbono negativo na sua atividade (absorção de carbono maior que as emissões). Estes 

dois argumentos podem tornar-se a base de uma estratégia de venda de amêndoas com valor 

acrescentado. 
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Figura 3. Uso das partes da castanha em Moçambique 

 
 

 

O mercado potencial dos subprodutos da castanha em Moçambique está discutido no relatório do estudo 

Competitividade da indústria de castanha de caju em Moçambique. 

 
Figura 4. Potencial valor de comercialização dos subprodutos da castanha no Mozambique. 

 1 kg RCN, na qual    

 0,24 kg amêndoas (úmidas)          

 
     

Preço de venda 

(USD/TM) 

Valor comercialização sobre a 

castanha unidade (USD/TM) 

Distribuição 

subprodutos 

         mini maxi mini maxi medio medio 

 
0,7 kg de casca 

0,548 Torta 12,08 72,49 6,61 39,69 23,15 19% 

 0,146 CNSL 200 500 29,20 73,00 51,10 51% 

 0,03 kg película 0,027 película 0 92 - 2,48 1,24 1% 

 
0,03 

kg amêndoas 

resíduo 

0,008 
Torta de 

amêndoa 
100 200 0,80 1,60 1,20 1% 

 
0,021 

Óleo de 

amêndoa 
900 1620 18,90 34,02 26,46 0,3% 

Total 1,00  0,750    55,51 150,79 103,15 100% 
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A experiência de Nitidæ na valorização dos subprodutos 
 

Como já foi afirmado anteriormente, as diferentes partes da castanha de caju podem ser valorizadas na 

sua integralidade. Especialmente, se o aproveitamento da casca é feito pela via energética, as fábricas têm 

a oportunidade teórica de serem completamente autónomas energeticamente, e mesmo serem 

excedentárias; já que as cascas contêm mais energia do que a energia necessária para o processamento.  

Na prática, nem todas as fábricas têm a oportunidade de aproveitar ao máximo suas cascas por questões 

de escala, limitações tecnológicas e financeiras que fazem com que este aproveitamento seja muito menor 

do que o potencial total. Porém, o potencial é uma receita adicional para as fábricas de 24 USD/MT de 

RCN equivalente, no caso de vender a casca sem transformar; e uma receita total proveniente dos 

subprodutos que torna no redor de 50 a 150 USD/MT RCN equivalente (dos quais a casca e seus derivados 

concentram 80% do valor) – ver Figura 4. Este benefício adicional torna-se uma margem acrescentado para 

a fábrica, na hora de negociar um preço competitivo da castanha ou das suas amêndoas.  

Na figura e tabela abaixo encontra-se uma lista com as soluções realizáveis em Moçambique, no âmbito 

da valorização dos subprodutos. A Nitidæ acumula sete anos de experiência na valorização energética da 

casca, com fórmulas desenvolvidas pelos profissionais da Nitidæ em parceria com especialistas do setor da 

biomassa-energia. Na tabela, a coluna da direita as referências de projetos realizados pela Nitidæ que dão 

acesso aos links web com mais detalhes. 

 

Figura 5. Tipos de soluções Nitidæ dentro da cadeia de valor da casca. 

 
 

 

A maior parte das soluções já provaram bons resultados no âmbito das parcerias entre processadores e a 

Nitidæ: 

1. O conceito de plataforma centralizada para os subprodutos está a ser considerado em Costa do 

Marfim, nos polos de processamento de caju. Estas instalações receberão as cascas e outros 

subprodutos de várias fábricas vizinhas. O processamento centralizado dos subprodutos favorece a 

economia de escala e facilita o trabalho das fábricas de caju. A plataforma fornecerá ao mercado 
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nacional diversos produtos de qualidade adaptada à demanda de outros setores: combustíveis 

sólidos, líquidos, químicos, insumos vegetais e animais... 

2. A extração de CNSL para a venda no mercado doméstico é hoje uma realidade em Moçambique e 

o seu potencial máximo ainda não foi atingido, muitas fábricas ainda não vendem as cascas para 

extração. O óleo e o cake de casca podem ser utilizados nos fornos industriais a preços mais 

abordáveis do que o gasóleo ou a madeira. O CNSL ainda é grandemente desconhecido da indústria, 

é por isso que um estudo de mercado doméstico deve ser feito, como Nitidæ está a realizar na Costa 

do Marfim. O estudo é necessário para mostrar o potencial da solução, a viabilidade técnica e 

econômica e os sectores com maior impacto. 

3. O forno de pirólise H2CP é a solução idónea para as fábricas de tamanho pequeno e médio. Na 

África ocidental, desde 2013, mais de 20 fornos de pirólise foram instalados e facilitam um ambiente 

de trabalho mais saudável nas fábricas devido a eliminação da fumaça nociva produzida na caldeira. 

Ademais o forno produz carvão de casca de caju, o que fornece uma primeira experiência com esta 

matéria que beneficia o pessoal da fábrica e contribui a diminuir o impacto sobre o corte de árvores 

para produção de energia. 

4. A pirólise da casca pode ser otimizada com o único objetivo de gerar um carvão. A melhor matéria 

para carbonizar sistematicamente é o cake. A Condor já está a produzir grandes quantidades de cake 

e a Nitidæ fornece conselho e participa na pesquisa de soluções apropriadas à valorização em 

carvão, o que pdoerá a primeira experiência piloto de carbonização industrial em Moçambique. 

5. Se os volumes de casca são suficientes, é possível alimentar um sistema de geração de eletricidade 

para o benefício da fábrica. No processo de conversão energética da casca o carvão pode ser 

recuperado com a técnica de gasificação, que apresenta diversas vantagens a respeito da combustão 

direita. Nitidæ está a desenvolver este esquema inovador e a verificar o interesse do mercado pelo 

carvão de gasificação no Benim e a Costa do Marfim. 
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Oportunidade Tipo de fábrica 

elegível 

Exemplos 

processadores 

moçambicanos 

Potencial do país1 

 

Tecnicidade,  

limitações actuais 

Orçamento Experiência Nitidæ 

1. Plataforma 

centralizada 

subprodutos – 

extração de CNSL e 

outros 

Toda fábrica do 

eixo Nampula-

Nacala 

Condor, 

Caju Ilha, Olam, 

ETG, Indo África, 

CN Caju 

3.700 TM CNSL: 

- Substituição de 3.400 TM de 

fuelóleo (para indústria ou geração 

eléctrica) 

- Até 1 MW eléctrico produzido com 

CNSL 

- 750.000 até 1.900.000 USD/ano de 

cifra de negócio por venda do CNSL 
 

13.000 TM cake: 

- Carvão de cake para 3.500 famílias 

- 300.000 USD/ano de cifra de 

negócio por venda de carvão  

Media 

Precisa de estudo 

prévio e pesquisa de 

mercados (1-2 anos) 

200 000 - 

375 000 

USD/site 

Cardoil, estudo industrial e 

experimental para uso 

combustível do LCC em Costa de 

marfim, 2020-2021 

Cajouvalor, 2012-2014 

ElectriCI, 2016-2020 

Beninut 2018 

2. Extração de CNSL 

em cada fábrica 

Capacidade 

>5000 MT 

RCN/ano 

Condor, 

Caju Ilha, Olam, 

ETG, Indo África, 

CN caju 

4.300 TM CNSL: 

- Substituição de 3.900 TM de 

fuelóleo (para indústria ou geração 

eléctrica) 

- Até 1.1 MW eléctricos produzidos 

com CNSL 

- 860.000 até 2.200.000 USD/ano de 

cifra de negócio por venda do CNSL 
 

15.000 TM cake: 

- Carvão de cake para 4.000 famílias 

- 350.000 até 540.000 USD/ano de 

cifra de negócio por venda de carvão  

Baixa 

Precisa de pesquisa 

de mercados. Pouca 

rentabilidade 

individual se volumes 

baixos. (1-2 anos). 

150 000 – 

250 000 

USD/site 

Assessoria técnica e 

dimensionamento das fábricas 

extratoras de CNSL na África 

ocidental 

Cardoil, 2020-2021 

 

  

                                                 
1 Base 35.000 TM RCN processadas no território, e a distribuição geográfica e de tamanho das fábricas existentes. 

https://www.nitidae.org/en/actions/cajouvalor-programme-pilote-de-revalorisation-des-sous-produits-de-la-filiere-anacarde-dans-la-region-des-hauts-bassins
https://www.nitidae.org/en/actions/electrici-valorisation-energetique-des-dechets-de-l-anacarde-usine-olam-de-bouake-pour-produire-et-distribuer-de-l-electricite
https://www.nitidae.org/en/actions/beninut-etude-de-faisabilite-sur-la-valorisation-energetique-des-dechets-de-noix-de-cajou-au-benin
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Oportunidade Tipo de fábrica 

elegível 

Exemplos 

processadores 

moçambicanos 

Potencial do país2 

 

Tecnicidade, 

limitações atuais 

Orçamento Experiência Nitidæ 

3. Instalação de fornos 

de pirólise H2CP 

Capacidade < 

5.000 MT 

RCN/ano e 

caldeira vertical 

Mocaju, 

Caju Ilha 

Outras fábricas 

pequenas e 

com tamanho 

medio 

3.000 TM cascas valorizadas 

- 300 TM carvão de casca 

- 36.000 USD/ano cifra de negócio na 

venda do carvão 

Baixa 

Pode criar capacidade 

local de fabricação e 

operação 

5.000 USD/unidade 

 

Programa de 

capacitação e 

transferência de 

tecnologia. 350.000 

USD 

Cajouvalor 

H2BE, 2014-2015 

Agrovalor RCI, 2017-2021  

21 instalações realizadas desde 

2013 

4. Fornos de pirólise 

otimizados para 

carvão 

Toda fábrica 

não perto de 

habitações 

Mocaju 

Condor 

anacardium 

Outras 

pequenas 

fábricas 

Até 17.000 TM de cake valorizado 

- 3.300 TM carvão de cake para 4.500 

famílias 

- 400.000 até 600.000 USD/ano cifra 

de negócio 

Media 

Precisa 

desenvolvimento da 

tecnologia (1-2 anos) e 

estudo prévio 

factibilidade 

1.000 – 10.000 

USD/unidade 

(depende da 

capacidade) 

GAZEL, 2020-2025 

5. Gaseificadores para 

eletricidade e carvão 

Capacidade > 

6000 MT 

RCN/ano 

Condor, Olam, 

ETG 

13.000 TM casca valorizada 

- 3x250 kW eléctricos3 

- Fornecimento das fábricas a 100%, 

possibilidade de injeção nas redes 

vizinhas 

- 1.300 TM carvão para 1.750 famílias 

- 130.000 até 237.000 USD/ano cifra 

de negócio na venda do carvão 

Alta 

Precisa estudo prévio, 

tempos de 

desenvolvimento de 

projecto longos (>2 

anos). 

>2 000 000 

USD/unidade 

ElectriCI 

Beninut 2018 

GAZEL 2020-2025 

Biostar, 2020-2024 

 

 

                                                 
2 Base 35.000 TM RCN processadas no território, e a distribuição geográfica e de tamanho das fábricas existentes. 
3 3 sites de 250 kW potência instalada 

https://www.nitidae.org/en/actions/cajouvalor-programme-pilote-de-revalorisation-des-sous-produits-de-la-filiere-anacarde-dans-la-region-des-hauts-bassins
https://www.nitidae.org/en/actions/h2be-etude-de-faisabilite-pour-l-installation-de-deux-reacteurs-de-pyrolyse-de-coques-d-anacarde-formation-des-acteurs-operationnels
https://www.nitidae.org/en/actions/agrovalor-valorisation-energetique-des-dechets-agro-industriels-en-cote-d-ivoire
https://www.nitidae.org/en/actions/gazel-valorisation-energetique-des-dechets-des-industries-agricoles-a-travers-l-appropriation-et-le-deploiement-local-de-gazogenes
https://www.nitidae.org/en/actions/electrici-valorisation-energetique-des-dechets-de-l-anacarde-usine-olam-de-bouake-pour-produire-et-distribuer-de-l-electricite
https://www.nitidae.org/en/actions/beninut-etude-de-faisabilite-sur-la-valorisation-energetique-des-dechets-de-noix-de-cajou-au-benin
https://www.nitidae.org/en/actions/gazel-valorisation-energetique-des-dechets-des-industries-agricoles-a-travers-l-appropriation-et-le-deploiement-local-de-gazogenes
https://www.nitidae.org/en/actions/biostar-approvisionner-en-bioenergies-durables-les-pme-agroalimentaires-au-sahel
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Dentre os projetos possíveis em Moçambique a solução mais interessante para as fábricas de 

tamanho pequeno e medio são os fornos de pirólise (projetos número 3 e 4), que são uma 

alternativa pouco tecnológica adaptada a elas. O subproduto é o carvão e o calor para a caldeira. 

Esses projetos demandam um investimento menor, sendo mais fácil de implementar pilotos uma 

vez que a Nitidae já possui todo o conhecimento técnico e poderá prestar serviços em todas as 

etapas de implementação. 

Tendo em conta as 35.000 toneladas de RCN processadas atualmente, cada ano 25.500 TM de 

cascas estão a ser produzidas com um potencial máximo de 4.900 TM de CNSL e 16.800 TM de 

cake. Porém, o potencial máximo só poderá ser atingido se os volumes de cascas não forem 

centralizados em grandes instalações (projeto 2), já que para algumas fábricas afastadas das áreas 

de processamento não seria rentável enviar as cascas tão longe. Contudo, a centralização 

acrescenta a rentabilidade deste processamento por economia de escala (projeto 1).  

Somente as fábricas que tem um ritmo de processamento elevado e constante acima de 6.000 TM 

RCN por ano seriam elegíveis a um projeto de geração de eletricidade (projeto 5). 

Com base no estudo da competitividade da industria de processamento da castanha de caju em 

Moçambique, a Nitidae deseja apoiar o desenvolvimento de projetos que valorizem os subprodutos 

e aumentem a competitividade da industria através da prestação serviços como: 

 Elaboração do projeto e de um plano de negócio; 

 Assistência técnica; 

 Acompanhamento da instalação;  

 Estudo de mercado; 

 entre outros serviços.  

Por isso recomendamos: 

Ao governo moçambicano: 

 Valorizar o potencial energético da cadeia de valor do caju e os projetos de produção 

de energia a partir da biomassa (casca) integrando-os nas políticas de desenvolvimento 

energético. 

Ao Instituto das Amêndoas de Moçambique: 

 Realização de um estudo de mercado para os subprodutos da castanha de caju.  

 Promoção de lobby junto as entidades do governo que possam suportar o 

desenvolvimento do aproveitamento energético da cadeia do caju.  

Às agências financiadoras: 

 Identificar os projetos passíveis de receber apoio financeiro para elaboração e 

implementação de projetos pilotos.  

 Disponibilização de linhas de financiamento que possibilitem a realização dos projetos.  

       À AICAJU: 

Valorizar as oportunidades de aproveitamento dos subprodutos, principalmente das 

cascas.  


