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Nota do Projecto ACAMOZ: 

Análise dos custos de produção a partir da coleta de informação sobre productores de 

castanha de caju de Gile e Pebane 

Metodologia do levantamento dos dados 

A análise dos custos médios de produção da castanha de caju foi feita com base no levantamento 

de dados realizado pela equipe da Nitidae em Gilé/Pebane, nos mêses de Maio e Junho 2020. O 

público alvo estava era constituido pelos productores de castanha localizados em 7 localidades ao 

redor do Parque Nacional do Gilé.  

Os objectivos eram de: 

1. Avaliar as diferenças de perfis, estratégias e práticas dos productores de castanha da zona, 

levando em cosideração vários indicadores como área total dos pomares e machambas, 

propriedade da terra, tipo de culturas, montante de vendas, etc.  

2. Avaliar os modelos económicos (custos de produção, investimentos, volume de trabalho,  

receitas...) associados com os diferentes modelos de produção de castanha. 

Nesse âmbito, um inquérito foi criado para entrevistar os produtores de maneira estandardizada e 

homogênea. O inquérito teve duas partes: uma parte com perguntas para identificar o perfil do 

produtor (localidade, nome, área das machambas, culturas,...), e uma outra parte focada no MIC. 

Esta segunda parte consistia em levar o produtor no seu pomar, medi-lo com GPS, e fazer perguntas 

sobre as diferentes etapas do cultivo de caju (número e idade dos cajueiros, plantio, poda, limpeza, 

pulverização, colheita). 

Dessa maneira cerca de 85 produtores foram entrevistados e esses dados foram analizados para 

obter avaliações dos custos médios de produção de caju na zona de Gilé e Pebane. 

Análise dos custos de produção para Gilé/Pebane 

Da análise dos dados resultou 3 modelos de aplicação do MIC que são representativos da nossa 

zona de trabalho: 

 O “Modelo sem investimento”: sem poda, sem 

pulverização e com limpeza parcial do pomar 

consorciado com culturas alimentares. 

 O “Modelo intermediário, dominante em 

Gilé/Pebane”: com duas pulverizações, cajueiros 

parcialmente podados e limpeza do pomar 

consociado com culturas alimentares. 

 O “Modelo de intensificação recomendado pelo 

IAM, IP”: com três pulverizações, cajueiros 

podados e limpeza do pomar total (pomar 

consociado com culturas alimentares nos 

primeiros anos de produção).  
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O “Modelo sem investimento”: 

 MIC: sem poda, sem pulverização e com limpeza parcial do pomar consociado com 

culturas alimentares. 

 é adoptado pelos productores mais vulneráveis e/ou productores que tem menos ativos 

disponíveis. 

 muitas vezes, não permite atingir um rendimento acima de 200 kg/ha (com espaço de 

12*12m) numa fase de plena maturidade (entre 20 e 27 anos) dos cajueiros. 

 o productor quase não investe dinheiro na plantação e a valorização do tempo de 

trabalho esta relativamente melhor que os outros modelos quando o preço de venda 

estiver baixo (a menos de 35 MZN/kg). 

 suporta preços de venda baixos porque não tem muito investimento financeiro e de 

tempo (menos de 45 H/J por ano). 

O “Modelo intermediário, dominante em Gilé/Pebane”: 

 MIC: com duas pulverizações, cajueiros parcialmente podados e limpeza do pomar 

consociado com culturas alimentares. 

 permite atingir um rendimento ao redor de 345 kg/ha (com espaço de 12*12m) numa 

fase de plena maturidade (entre 20 e 27 anos) dos cajueiros. 

 precisa de um investimento médio da parte do productor.  

 a valorização do tempo de trabalho é relativamente alta tanto com preços baixos como 

com preços altos. 

 é uma adaptação do modelo recomendado pelo IAM, IP com menos investimento 

financeiro e menos investimento no tempo de trabalho (até 60 H/J por ano). 

O “Modelo de intensificação recomendado pelo IAM, IP”: 

 MIC: com três pulverizações, cajueiros podados e limpeza do pomar total (pomar 

consociado com culturas alimentares nos primeiros anos de produção). O trabalho é o 

mais intenso. 

 permite atingir um rendimento acima de 475 kg/ha (com espaço de 12*12m) numa fase 

de plena maturidade (entre 20 e 27 anos) dos cajueiros. 

 precisa de um investimento financiero maior da parte do productor e uma 

disponibilidade da mão-de-obra mais elevada em comparação com os outros modelos 

(até 78 H/J por ano). 

Cálculo do custo de produção para Gilé/Pebane, segundo os 3 modelos 

De acordo com o gráfico abaixo, nos 20 primeiros anos de produção (o mais representativo), o 

custo de produção varia entre 28 e 30 MZN/kg segundo os 3 modelos. Entre um productor que 

não investe e um productor que adapta as recomendações do IAM, IP em termos do MIC, não há 

muita diferença nos custos de produção. Enquanto, um productor que investe e que faz 3 

pulverizações, o custo de produção é sempre mais elevado.  

De lembrar que os modelos analisados se baseiam no sistema actual em que não inclui os custos 

dos químicos, pois são fornecidos pelo IAM, IP. No estudo iremos analisar tambem o custo de 

produçao com a compra dos químicos. 
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Valorização do tempo de trabalho para um dia de trabalho, em Gilé/Pebane, segundo 

os 3 modelos 

Usando um preço de venda ao productor de 30 MZN/kg (preço mínimo), a valorização para um 

dia de trabalho: 

 aos 15 anos está entre 78 MZN/dia e 92 MZN/dia. Os productores estão a ganhar menos de 

100MZN/dia, que é salario médio para um dia de ganho-ganho em Gilé/Pebane. O Modelo de 

intensificação recomendado pelo IAM, IP ganha menos que os outros modelos onde o 

investimento em termos de tempo de trabalho é menor. 

 aos 30 anos, ou seja a longo termo, está acima de 100 MZN/dia. O Modelo sem investimento e 

o Modelo intermediário ganham ao redor de 124 MZN/dia, um pouco acima do Modelo de 

intensificação recomendado pelo IAM, IP. 
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Usando um preço de venda do productor à 65 MZN/kg (máximo histórico), a valorização para um 

dia de trabalho: 

 aos 15 anos está entre 200 MZN/dia e 212 MZN/dia. Os productores estão a ganhar o dobro de 

100MZN/dia. O Modelo de intensificação recomendado pelo IAM, IP ganha menos que o 

Modelo intermediário, mas ganha mais que o Modelo sem investimento. 

 aos 30 anos, ou seja a longo termo, está acima de 250 MZN/dia. O Modelo sem investimento 

que tem os rendimentos mais baixos tem a valorização mais baixa com 268 MZN por dia de 

trabalho, enquanto o Modelo intermediário e o Modelo de intensificação recomendado pelo 

IAM, IP têm quase o mesmo nível de lucro com o dia de trabalho valorizado a 291 MZN/HJ.  

 

Conclusões:  

1) Se considerar que um productor de castanha de caju investe na plantação com o objectivo de 

ter lucros maiores que no ganho-ganho a partir dos 15 anos pós plantio, então o preço de 

venda mínimo para que todos os modelos de produção sejam atraentes deve ser muito alto: 

ao redor de 40 MZN/kg. Mas os modelos de produção adaptados pelos productores, com 

menos investimento de dinheiro e de tempo, estão muito perto desse objectivo de ganhar ao 

minimo 100 MZN /HJ.  

O modelo intensivo precisa de preços de venda acima de 40 MZN/kg para atingir esse objetivo. 

2) Para ser mais lucrativo que os outros modelos de produção, o modelo intensivo precisa de 

preços de venda altos (acima de 65 MZN/kg) que são possíveis somente nos anos de alta 

demanda no mercado internacional. 

3) O preço de venda de 30 MZN/kg pode ser considerado como o mínimo para incentivar a 

produção de castanha de caju em Mozambique, porque com este preço aos 20 anos todos os 

modelos de produção conseguem ter uma valorizaçao do dia de trabalho igual ou superior a 

100 MZN/dia. 

4) As próximas etapas a investigar e comparar é a valorização do trabalho em outros cultivos 

maiores da zona: cereais, mandioca, gergelim, feijões, etc. Para avaliar a “atratividade” da cultura 

do caju em comparação com as outras culturas. 

5) Os modelos analisados se baseiam no sistema actual em que não inclui os custos dos químicos 

que são fornecidos pelo IAM, IP.  
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