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Lançamento do Estudo Piloto de avaliação de uso de drone para identificação, contagem de 
cajueiros  e  o  seu  potencial  de  produção  ao  redor  do  Parque Nacional  do Gilé  (PNAG), 
realizado pelo IAM IP em parceria com o Projecto ACAMOZ e Nitidae 

O IAM IP acaba de lançar um estudo piloto para testar o potencial das imagens aéreas e de satélite 
para melhorar nosso conhecimento sobre a localização e produção dos pomares de caju no pais. De 
facto, um dos desafio importante do Instituto das Amêndoas de Moçambique (IAM, IP) e dos actores 
da cadeia de valor é a avaliação precisa da produção no País. Constatam-se a cada ano, disparidades 
crescentes entre a produção nacional estimada e a produção confirmada pelas estatísticas do 
subsector do caju (quantidades processadas, exportadas etc.), sendo claro que o consumo nacional 
informal ou a exportação ilegal da castanha de caju pode constituir uma parte importante desta 
produção que, de facto, é difícil estimar. 

Plantação de cajueiros em parcelas agrícolas ao nível da frente de desmatamento ao norte do Parque 
Nacional do Gilé (fundo da foto) 

Produção Nacional da castanha de caju  

A produção nacional depende de vários factores que incluem a ocorrência de doenças, condições 
climáticas ou impactos de eventos climáticos extremos e, com certeza, do número de cajueiros 
produtivos no país. Neste sentido, o Instituto de Amêndoas, IP, já iniciou através do registo dos 
produtores e de seus pomares na base de dados ConnectCaju, na primeira fase abrangendo as 
províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambézia, um esforço importante para entender melhor a 
localização das áreas de produção de caju em cada zona do país. Contudo, considerando as vastas 
zonas do país e as vias de difícil acesso, existe o interesse de desenvolver metodologias 
complementares para estimar a produção de caju à escala nacional. 
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Imagem da castanha de caju obtida pela Momentum Production 

 
Missão de treinamento para o uso do drone 

Neste contexto, o projecto de Apoio à Cadeia de Valor do Caju em Moçambique (ACAMOZ) realizou 
um teste piloto para avaliar a possibilidade de desenvolver metodologia rápida de identificação do 
número de cajueiros usando técnicas de sensoriamento remoto (imagens aéreas e de satélite) para 
avaliar a produção potencial de cajueiro em uma área particular do país. Uma missão de formação de 
técnicos  do IAM e Nitidae teve lugar em maio de 2021 no distrito de Gilé em torno do Parque Nacional 
do Gilé (PNAG), província da Zambézia. Este estudo esta sendo realizado em colaboração com o 
Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Eduardo Mondlane (UEM). A metodologia 
proposta segue uma abordagem combinada, baseada na análise de correlações entre as variáveis 
medidas ou estimadas no campo ao nível da árvore (estrutura, rendimentos, histórico) e variáveis que 
podem ser extraídas de imagens aéreas (por exemplo, altura da árvore, área da copa) e imagens de 
satélite (por exemplo, índice de vegetação). Após esta missão de primeiro treinamento, uma 
campanha de campo de inventário de árvores e aquisição de drones será lançada em agosto de 2021, 
durante o período de floração do caju, a fim de colectar todas as informações necessárias. Imagens de 
satélite de altíssima resolução (Sentinel, Planeta) também serão colectadas para permitir o 
mapeamento dos pátios em maior escala. 

O objectivo deste estudo piloto 

Ao final, este estudo de 6 meses visa estabelecer uma metodologia para a identificação e mapeamento 
de cajueiros com o uso de veículos aéreos manipulados e avaliar o potencial de produção de castanha 
de caju. Além desses objectivos, este estudo examinará a dinâmica do desmatamento na zona tampão 
do GNAP e fornecerá informações sobre as comunidades potenciais que poderiam ser priorizadas para 
o desenvolvimento da certificação da produção de caju orgânico. 
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Ilustração das medidas das características dos cajueiros: à esquerda uma árvore de 3 anos e à direita uma 
árvore de 35 anos. . 

 


