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Resumo 
 
O objetivo desse trabalho é analisar a dinâmica socioespacial da produção de caju em Moçambique. 
Essa análise compõe parte da pesquisa que está em desenvolvimento como dissertação de mestrado 
no Programa de Pós-Graduação de Geografia da Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí, que 
tem no distrito de Angoche a sua base de estudo. O trabalho é fruto de pesquisa bibliográfica e 
fornece informações sobre o processo histórico da construção do setor do caju em Moçambique 
com ênfase na organização da produção. De igual modo, o trabalho  análise também as políticas 
agrárias adotadas no país com destaque para o setor do caju e como isso influenciou na organização 
da produção e dos camponeses nela envolvidos. De modo geral, os dados parciais da pesquisa 
apontam que a produção da castanha de caju em Moçambique tem exercido influência sobre a 
configuração espacial e organização social dos camponeses. 
 
Palavras-chave: Produção de caju, dinâmica socioespacial, Moçambique. 
 

Introdução 

 

A semelhança da época colonial o cajueiro constitui uma cultura de elevada importância 

econômica e social em Moçambique, principalmente na região norte e sul do país onde 

melhor se adaptou aos solos arenosos e clima litorâneo das  províncias de Nampula e Gaza 

respectivamente. O objetivo desse trabalho é no entanto analisar a dinâmica socioespacial 

da produção de caju em Moçambique, pela compreensão, nas suas contradições, da constituição 

e organização do processo de produção da castanha de caju. Importado para Moçambique do 

Brasil a partir de meados do século XVI, no contexto da expansão mercantil portuguesa, o 

caju tornou-se numa das mais importantes culturas de rendimento do país, que figurou 

como o maior produtor e exportador mundial de castanha de caju durante os princípios da 

década de 1970.  

Rompidos os 500 anos de colonização, o país tem procurado desde o alvorecer da sua 

independência política em 1975 passando pelo período da guerra civil e posteriormente da 
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liberalização da economia do caju, encontrar estratégias para a reorganização do setor com 

destaque para o subsetor da produção. Dada a importância da atividade cajuícula para o 

país, particularmente para a população do distrito de Angoche que têm no caju, a sua maior 

fonte de rendimento e porque os estudos sobre essa temática estão voltados para a 

interpretação econômica, focados, sobretudo na indústria de processamento da castanha, 

entende-se que a construção de uma análise socioespacial possa contribuir para a 

compreensão dos nexos que se estabelecem na organização da produção, bem como a sua 

articulação com as transformações socioespaciais ligadas a produção do caju no distrito de 

Angoche.  

 

Produção mundial de castanha de caju 

A produção da castanha de caju está totalmente concentrada em países em desenvolvimento 

intertropicais, nas regiões de temperaturas mais elevadas e estação seca bem definada, onde 

o cajueiro encontra condições ideais de crescimento. A rusticidade da planta permite que os 

pomares se localizem em áreas onde outras culturas têm dificuldades de prosperar, 

enquanto a relativa facilidade do cultivo e a ocorrência da colheita na entressafra de outras 

culturas locais permitem a absorção de mão-de-obra pouco qualificada e abundante nas 

zonas rurais desses países (USAID, 2006). No contexto de produção da castanha destaca-se 

o Vietnã, que começou a plantar cajueiros em moldes comerciais a mais de 20 anos 

utilizando apenas os clones ou mudas de sementes do cajueiro anão precoce, e está 

deslocando produtores tradicionais de castanha de caju como a Índia, o Brasil e outros 

países do continente africano. Em 2004, o Vietnã já superou a Índia na produção de 

castanha conforme se pode observar na tabela seguinte. 
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  Tabela 1: Participação mundial dos principais produtores de castanha de caju (1994-

2004). 

Países Produção em (mil t métricas) 
1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Índia 33 32 29 31 24 20 
Brasil  14 13 4 8 9 9 
Vietnã 20 18 17 16 27 36 
África Oriental* 7 12 13 12 9 7 
África Ocidental** 13 15 23 23 19 19 
Outros  13 10 14 10 12 9 

     Fonte: FAO, 2005. 
   *África Oriental: Moçambique, Tanzânia, Quénia.  
  ** África Ocidental: Nigéria, Benin, Costa do Marfim, Guiné-Bissau.  
 
Conforme os dados costantes na (tabela 1) pode-se obervar que ao longo da década de 1990 

a Índia liderou a produção mundial de castanha de caju.  A partir do ano 2002 verificou-se 

que a produção de castanha de caju do Vietnã superou a do Brasil e da Índia, sendo que 

atualmente o Vietnã lidera a produção mundial, seguido daqueles dois países 

respetivamente. Em 2005 estes três países em conjunto produziram mais de 900 mil 

toneladas de castanha. Os países da África Ocidental produziram juntos cerca de 400 mil 

toneladas no mesmo período. Já os países da África Oriental distinguiram-se igualmente na 

produção mundial de castanha totalizando cerca de 165 mil toneladas1.  

Os países africanos costumam exportar a castanha de caju com casca para a Índia, que 

exerce um poder monopsônico neste mercado, respondendo por aproximadamente 90% das 

importações mundiais de castanha in natura, utilizadas para complementar o abastecimento 

de seu grande mercado interno e para o atendimento aos seus contratos de exportação de 

amêndoa de castanha de caju. (USAID, 2006). A tabela a seguir apresenta a área colhida 

com castanha de caju no período 1994-2004.  
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    Tabela 2: Participação mundial dos principais produtores de castanha de caju (1994-2004). 

Países 
Área colhida em (mil ha) 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 
Índia 26 27 25 24 25 24 
Brasil  31 23 23 22 22 22 
Vietnã 8 8 7 7 8 9 
África Oriental* 5 6 5 5 5 5 
África Ocidental** 16 20 25 27 28 28 
Outros  13 10 14 10 12 9 

     Fonte: FAO, 2005. 
   *África Oriental: Moçambique, Tanzânia, Quénia.  
  ** África Ocidental: Nigéria, Benin, Costa do Marfim, Guiné-Bissau. 
 

Segundo a FAO (2005) em 2004 a produção mundial de castanha in natura alcançou 2,3 

milhões de toneladas métricas para uma área colhida de 3,1 milhões de hectares, 

significando que entre 1994 a 2004 o volume produzido duplicou enquanto a área colhida 

cresceu, mas em taxas bem inferiores, resultando em um aumento de produtividade pela 

utilização de variedades de cajueiros mais produtivos. 

Nos últimos 25 anos, o desenvolvimento consistente de melhorias genéticas e de técnicas 

de manejo adequadas para o cajueiro têm permitido moldar a estatura da planta para a 

colheita, regular o tamanho e a cor da amêndoa e do pseudofruto, acelerar o início da 

produção e aumentar a produtividade dos pomares. Segundo a mesma fonte, o incremento 

de tecnologias e o cultivo de variedades de maior produtividade têm permitido um 

crescimento acelerado da oferta de castanha de caju in natura no mercado mundial, sempre 

dependente de políticas governamentais e de efeitos de intempéries climáticas nas áreas 

produtoras.  

 

A produção de castanha de caju em Moçambique 

Encontrado disperso em larga faixa do mundo tropical, o cajueiro, cientificamente 

designado por anacardium occidentale L., é uma planta perene originária do Norte e 

Nordeste do Brasil, ao longo do corredor litoral entre o equador e os 10o de latitude Sul2. 

Esta planta foi importada para Moçambique do Brasil a partir de meados do século XVI, no 

contexto da expansão mercantil portuguesa. Durante séculos, os comerciantes portugueses 

plantaram o cajueiro amplamente no continente asiático, especialmente, em Sri Lanka, 



 

5 
 

Índia, Indonésia e Filipinas, e na costa da África Oriental, particularmente, em Madagáscar, 

Zamzibar, Tanzânia, Quénia e Moçambique para explorar a produção de castanha. Deste 

então, o cajueiro se foi progressivamente disseminando por quase toda a faixa do litoral 

moçambicano, com maior incidência nas regiões norte e sul do país. Nampula e Cabo 

Delgado, ao Norte, Zambézia, ao Centro e Gaza e Inhambane, ao Sul, são as províncias 

mais representativas em quantidades de castanha produzida e que apresentam maior 

potencial de crescimento.  

 
A produção da castanha de caju no perído colonial 

Em Moçambique, as primeiras explorações do cajueiro foram feitas pelos prazeiros3 

portugueses e as casas de investimento que entraram no negócio de bebidas alcóolicas  

fabricadas a partir  do pedúnculo da castanha. Associados vieram os investimentos da 

República da África do Sul (RAS) em portos e mercados no interior da zona norte do país, 

que facilitaram significativamente uma produção dirigida para fins comerciais mais 

avançados, o que resultou no aumento da produção e ampliação das áreas de cultivo. A 

tabela a seguir apresenta a evolução da produção e área colhida com castanha de caju em 

Moçambique entre 1962-1974.   

 

Tabela 4: Evolução da produção nacional e área colhida com casntanha de caju (1962-

1974). 

Ano Produção (t) Área colhida com caju  (ha) 

1962 108.000 180.000 
1964 156.000 230.000 
1966 119.000 190.000 
1968 185.900 300.000 
1970 184.000 290.000 
1972 200.000 320.000 
1974 213.400 340.000 

         Fonte: Adaptada do FAO, 2005. 

 

Do quadro apresentado em epígrafe pode-se obervar que tanto a produção de caju como a 

área de cultivo aumentaram de 1962 para 1964 numa percentagem de 44% e 28% 

respetivamente, tendo registrado um décrescimo em 1966. A partir de 1968 a produção 
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voltou novamente a aumentar tendo atingindo a cifra de 200 mil toneladas em 1972 

colocando o país na posição de maior produtor  e exportador mundial de castanha de caju in 

natura. Essa produção era basicamente dominada pelos colonos portugueses que 

delegavam o cuidado dos cajueiros aos camponeses nativos que faziam a poda do cajual e a 

limpeza do terreno, quando não estavam ocupados por outras tarefas (PAUL, 2008, 

CHAMBE, 2011).  

Corroborando com a idéia de vários autores Chambe (2011), refere que o cultivo do caju no 

período colonial foi realizado com grandes sacrifícios sociais dos trabalhadores, devido às 

condições precárias de trabalho, o cultivo forçado4, falta de mobilidade e 

subdesenvolvimento para a população nativa. Citando Cabaço (s/d), a mesma autora refere 

que estava-se na presença de práticas hediondas de exploração do território através do […] 

trabalho forçado e escravo, dos impostos e dos castigos corporais com objetivo único de 

beneficiar os interesses da côroa portuguesa. 

Cardoso (1993) refere que embora não legalmente obrigados a realizar o cultivo forçado do 

fruto à semelhança do algodão e de outras culturas obrigatórias, os camponeses eram, na 

prática, compelidos, pelas administrações locais, ao tratamento das respetivas árvores, 

obtendo através da apanha e venda da castanha de caju, moeda para pagamento de imposto 

ou para outros fins, como a compra de bens de consumo ou utensílios de trabalho, por 

exemplo.  

A acrescentar tais práticas, Sitoe (2008) refere que durante o período colonial, a estratégia 

usada pelos portugueses para assegurar a produção de caju nas zonas rurais de Moçambique 

foi o fomento obrigatório, ou seja, cada família era obrigada a produzir na sua machamba5 a 

castanha de caju, a qual devia mais tarde trocar na cantina com produtos que naturalmente a 

família camponesa não podia tirar da sua machamba. Durante a época colonial e mesmo até 

hoje com a intervenção do Instituto Nacional do Caju (INCAJU), o setor do caju em 

Moçambique nunca conseguiu superar dois problemas, nomeadamente, o modelo produtivo 

baseado na produção espontânea e não ordenada dos cajueiros e a descoincidência entre as 

zonas de produção e a localização das fábricas.  
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A produção de caju no pós-independência 

Com a proclamação da independência de Moçambique e a consequente institucionalização 

de um sistema económico de direção central, determinaram-se, desde logo, ropturas 

importantes no funcionamento da economia do caju influenciando negativamente duas 

componentes estruturantes do setor: por um lado, assisti-se a uma desacerelação no rítmo 

da produção da castanha e, por outro, reduz-se o dinamismo da indústria de descasque, 

situação que o desencadear da guerra civil, logo em 1976, viria progressivamente a agravar. 

Após a independência foram introduzidas novas formas de produção baseadas na 

socialização do campo e na cooperativização da produção e do trabalho bem como na 

propriedade coletiva dos meios de produção. Os meios pertenciam ao Estado e eram para o 

povo. 
Teoricamente, pretendia-se a socialização do meio rural através de um processo 
radicalizado, onde a estatização do sector privado constituía um dos eixos de 
desenvolvimento. A cooperativização era considerada a via para envolver os 
camponeses na colectivização produtiva e social e tinha por objetivo eliminar o 
“individualismo”, a dispersão e as dificuldades de controle da população. Apenas 
estas duas formas de produção eram consideradas como integrantes no sistema de 
planificação centralizada. Os produtores de pequena escala e o setor privado, não 
eram incorporados nos planos e, sem afetação administrativa de recursos, tiveram 
dificuldades de reproduzir os ciclos produtivos6. 

 

CHAMBE (2011) refere que o processo de cooperativismo não somente abrangeu as 

propriedades dos colonos, nacionalizadas pelo governo, como também as parcelas de terra 

da população nativa, justificando-se assim a resistência da população ao processo e 

consequente fracasso das políticas. Para o setor do caju e para os camponeses envolvidos na 

sua produção,  a aplicação de tais políticas nunca chegou a surtir os efeitos desejados em 

virtude, principalmente, da rejeição da maioria da população ao sistema de aldeamentos e 

da guerra civil. Combinados, estes aspetos concorreram para a paralisação da atividade 

agrícola e o decréscimo da produção. 

A socialização do campo tinha como pressuposto transformar o povoamento disperso - 

típico da tradição rural moçambicana – numa outra forma de povoamento moderno através 

das aldeias comunais. A população no meio rural deveria concentrar-se em aldeias 

comunais, como estratégia de transformação social e cultural dos camponeses, sendo a base 

produtiva e económica as empresas estatais e as cooperativas.  
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Para o setor do caju, a concentração da população em aldeias comunais implicou no 

distanciamento das populações de suas terras de cultivo e no consequente abandono e semi-

abandono das árvores, mostrado pela necessidade de percorrer longas distâncias entre as 

suas residências e os campos de cultivo7. Leite (2000) escreve que em função disso estavam 

assim ditadas entre outras, as razões que inviabilizaram o respetivo tratamento ou 

substituição por novas plantações, causando o envelhecimento do cajual e a consequente 

diminuição da produção.  

Ao nível da produção, a deslocação das populações em virtude da guerra, afetou seriamente 

a limpeza e poda dos cajueiros bem como a apanha da castanha; o ataque sistemático às 

lojas e cantinas do povo provocou a quase completa paralisação do circuito de 

comercialização. As consequências foram negativas para o país: o decréscimo do ritmo da 

produção do caju diante do abandono das regiões rurais por parte dos produtores e a 

destruição da rede comercial existente. A tabela a seguir mostra a tendência da produção do 

caju entre 1974 a 1978. 
 

Tabela 5: Tendência da produção nacional e área colhida com casntanha de caju 

(1975-1978). 

Ano Produção (t) Área colhida com caju  (ha) 

1974 213.400 340.000 
1975 188.000 300.000 
1976 122.000 200.000 
1977 91.500 150.000 
1978 61.000 110.000 

         Fonte: Adaptada do FAO, 2012. 

 
Ciente da importância estratégica do caju na obtenção de divisas para o país, o então 

governo avançou na elaboração e execução de diversas iniciativas políticas e económicas, 

por um lado, para incrementar os  índices de produção da castanha de caju e, por outro, para 

sustentar a atividade produtiva das unidades de processamento. Em 1977 foi criada a 

“Comissão Coordenadora da Comercialização da Castanha de Caju” que visava o 

acompanhamento das campanhas de mobilização nas províncias produtoras, a facilitação do 

crédito e garantir o abastecimento em bens de consumo aos intervenientes no processo. 

Apesar do fracasso dessas iniciativas em virtude da intensificação da guerra civil, registrou-
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se alguma melhoria na produção sobretudo  nos três primeiros anos subsequentes à 

instalação da comissão. A tabela a seguir apresenta o comportamento da produção de caju 

desde 1979 a 1983  

 

Tabela  6: Comportamento da produção nacional e área colhida com casntanha de 

caju (1979-1987). 

Ano Produção (t)* Área colhida com caju  (ha)** 

1979 82.800 120.000 
1980 84.700 130.000 
1981 91.466 130.000 
1982 57.323 110.000 
1983 17.617 63.000 

 Fonte: Adaptada de GTC*, 1998 e FAO**, 2012. 

 

Tal como no tempo colonial, o governo moçambicano empreendeu uma dura luta contra as 

queimadas, muito frequentes, levadas a cabo pelos camponeses para facilitar os trabalhos 

nas machambas. O governo procurou ainda conter os incovenientes que resultavam da 

dispersão anárquica dos cajuais, através da criação de viveiros com vista a organizar 

machambas comunais de cajueiros bem como a obrigatoriedade da utilização da castanha 

como “moeda” de troca para obtenção de bens de primeira necessidade. Mesmo assim, não 

foi possível evitar o decréscimo da produção. O quadro seguinte apresenta a distribuição da 

produção de castanha de por províncias entre 1981 a 1993.  
 
Quadro 1: Produção de castanha de caju por províncias  1980-1993  

Províncias 1980/81 1983/84 1986/87 1989/90 1992/93 
Produção em (t) 

Cabo Delgado 2.901 592 689 494 573 
Nampula 63.160 17.115 22.534 15.134 18.315 
Zambézia 11.388 1.580 910 1.839 2.125 

Manica/Sofala 1.527 50 196 31 300 
Inhambane 7.854 1.347 6.000 1.968 915 

Gaza 4.602 4.582 4.181 2.641 1.707 
Maputo 34 45 372 - - 
Total 91.466 25.311 34.882 22.107 23.935 

Fonte: Leite, 1999. 
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O Banco Mundial e a crise da indústria do caju em Moçambique 

O primeiro sinal de que a adesão ao BM e ao FMI era uma condição imprescíndivel para 

que Moçambique beneficia-se de apoio para enfentar a crise econímica e social foi dado em 

1983 quando governo solicitou ajuda alimentar à comunidade internacional. A ajuda foi, 

antes, reduzida, obrigando o governo a assinar o primeiro acordo com o BM, que 

desponibilizou imediatamente 45 milhões de dólares8 (JOSÉ, 2005). Uma nova vaga de 

pressão internacional deu-se em 1986, quando a ajuda alimentar foi novamente travada até 

que Moçambique concordasse com o pacote do reajustamento estrutural (formalmente 

introduzido em 1987). Foram, então, introduzidos pacotes legislativos e montadas 

determinadas estruturas burocráticas que tornaram possível e viável a transição para o 

neolibralismo. Com efeito, arranca-se a partir da década de 19909 com o processo de 

privatização do setor empresarial do Estado.  

Em Moçambique, as privatizações andaram a par de uma pressão para a liberalização dos 

mercados. É assim, que a articulação entre as privatizações e a liberalização na economia 

do caju conferiu um condimento específico, contextual, ao capitalismo praticado em 

Moçambique. Segundo Leite (1999) os pressupostos para a liberalização do mercado do 

caju em Moçambique, estão contidos num estudo do BM sobre o desenvolvimento do setor 

privado e promoção das exportações. Uma síntese deste documento identificava algumas 

posições do Banco relativamente ao setor do caju. Entendendo este que no caso da 

indústria do caju a privatização só por si, não chega para assegurar a viabilidade 

económica do investimento, o estudo chegou as seguintes conclusões: a ineficiência do 

sistema produtivo moçambicano fundamenta o valor acrescentado mínimo ou mesmo 

negativo gerado pela atividade de descasque. O baixo preço a que é remunerado o produtor; 

comparativamente ao preço de exportação, explica a diminuição que se manifesta na 

produção de castanha. Além do mais, como as receitas resultantes da exportação da 

amêndoa de fraca qualidade, obtida pelo recurso aos métodos mecanizados utilizados em 

Moçambique, são inferiores às que resultariam da exportação de castanha em bruto, então 

exportar amêndoa em vez de castanha determina uma perda de divisas.  

Paralelamente, e em função das conclusões do mesmo estudo, o BM recomendou duas 

medidas para a eliminação das «desvantagens competitivas de Moçambique»: a 

liberalização da exportação de caju em bruto, alegadamente porque aumentaria a 
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transparência, a concorrência e, por conseguinte, os preços; e a reconversão da indústria 

moçambicana para padrões de funcionamento menos mecanizados, mais baratos, com 

recurso à mão-de-obra intensiva, semelhante aos sistemas de produção das fábricas 

indianas. Estas recomendações tornaram-se imposições bastante explícitas quando o Banco 

Mundial afirmou que a liberalização da exportação do caju em bruto era condição 

necessária para Moçambique continuar a beneficiar de apoio financeiro (JOSÉ, 2005).  

Ao impor a liberalização da exportação do caju em bruto, o BM desferiu o golpe final 

contra o setor do caju, já moribundo, ao mesmo tempo em que a sua intervenção foi 

determinante para a reconfiguração das fábricas sob a forma de propriedade privada, e para 

a adoção de um regime de precarização dos direitos dos trabalhadores. A nova política do 

caju incitou uma luta pela apropriação da castanha por parte dos comerciantes e dos 

industriais do caju, e acentuou as fragilidades econômicas e sociais dos operários e 

camponeses. A liberalização da exportação da castanha de caju em bruto também implicou 

o fim do racionamento das licenças de exportação, levando à proliferação de exportadores e 

de intermediários formais e informais. Entre os agricultores e o mercado internacional, 

passaram a existir mais três níveis de intervenção na cadeia do caju: pequenos 

intermediários, armazenistas e, finalmente, exportadores e industriais.  

Não tendo condições para colocar os produtos diretamente nas mãos dos armazenistas ou 

dos exportadores, os agricultores passaram a estar sujeitos à pressão dos intermediários, 

formais e informais. Longe de proporcionar ganhos substanciais, o aumento da procura do 

caju expôs as fragilidades econômicas e sociais dos produtores, na sua maioria localizados 

em zonas bastante dispersas e sem mecanismos fortes de representação dos seus interesses 

bem como a perda significativa de postos de trabalho e da produção da castanha de caju. 

Contrariamente às expetativas, os agricultores plantaram muito poucas novas árvores, os 

ganhos líquidos dos produtores foram desanimadoramente baixos e grandemente 

contrabalançados pelo desemprego causado pelo colapso do setor de processamento. O 

gráfico seguinte mostra o comportamento da produção de caju com a liberalização do setor. 
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Gráfico 1: Produção nacional de castanha de caju 1987-1997 (t). 

 
Fonte: Adaptado de GTC, 1998. 

 

A produção atual de castanha de caju 
Atualmente entre as potências mundiais de produção do caju encontram-se países como Vietnã,  

Brasil, Índia, Tanzânia e Guiné-Bissau. Uaciquete e Campos (2012) referem que a posição de 

Moçambique entre os países produtores modernos de caju tem sido relegada para entre outros, 

contribuindo apenas com cerca de 5% no mercado mundial.  O caju é explorado na quase 

totalidade em regime de sequeiro, e em grande parte, por pequenos produtores que são 

responsáveis por cerca de 95% do total da castanha de caju produzida e comercializada em 

Moçambique e ocupam igualmente mais de 95% da área cultivada do país (SITOE, 2005). 

O gráfico a seguir mostra  participação atual de Moçambique entre os principais produtores 

mundiais de castanha de caju. 

Gráfico 2: Produções mundiais de castanha de caju 1967-2010. 

 
Fonte: Adaptado de FAOSTAT, 2012. 
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De acordo com os dados constantes no gráfico acima pode-se observar que desde a 

independência de Moçambique em 1975, o país perdeu o papel de maior produtor e 

exportador mundial de castanha de caju a favor de países como o Vietname, Índia e Brazil 

que expandiram sua produção de caju acompanhando o aumento quase exponencial da 

demanda por caju no mercado mundial. A posição relativa de Moçambique na produção 

mundial de castanha de caju, evidencia que o país passou a ser apenas um dos 32 

produtores mundiais de caju, quando já ocupou posições de destaque no passado. 

Segundo Mole (2000), o declíneo significativo da produção atual de caju em Moçambique, 

quer em quantidade como em qualidade, tem sido atribuído, entre outros fatores, à 

negligência a que foram votados muito dos cajueiros depois da independência como 

resultado da guerra; da crise económica que reduziu os incentivos aos produtores de 

investirem no caju; ao reduzido financiamento à pesquisa agronómica e a um esforço 

efetivo de extensão. Na lista dos constrangimentos que afetam a produção do caju em 

Moçambique e particularmente no distrito de Angoche pode também incluir-se a 

dificuldade de acesso a terra. 

A nível nacional, dados recentes apontam que a população cajuícola no país corresponde 

atualmente a cerca de 32 milhões de cajueiros, destes, apenas cerca de 19 milhões 

correspondentes a 59% é que se encontram em produção, sendo que os restantes, ou são 

improdutivos ou têm acima de 30 anos, idade bioquimicamente crítica para seu potencial 

produtivo. E a este envelhecimento do parque cajuícola, associa-se a prevalência de pragas 

e doenças, principalmente o oídio. O quadro a seguir apresenta a distribuição da produção 

de caju por províncias entre as campanhas 2007/2008 a 2010/2011. 
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Quadro 2: Evolução da produção e comercialização da castanha de caju por 

províncias. 

                                         Quantidades em Toneladas       
                                                 Províncias       Total 
Campanha C. Delg. Nampula Zamb. Manica Sofala I`Bane Gaza Maputo (t) 

2007/2008 9.005 46.123 12.138 6.720 5.372 8.560 6.324 71 165.242 
2008/2009 8.093 28.877 3.212 6.038 1.607 8.432 7.778 113 177.037 
2009/2010 9.660 49.752 10.843 3.753 2.985 10.510 8.850 204 300.353 
2010/2011 10.847 54.915 11.686 4.693 5.402 11.664 13.507 39 151.714 
Total 37.605 179.667 37.879 21.204 15.366 39.166 36.459 427.000 794.346 

Fonte: Adaptado do INCAJU, 2012. 
 
Cerca de 95% dessa produção pertence ao setor familiar, sendo poucas as explorações 

agrícolas comerciais. A produção deste setor representa mais "colheita" do que 

"agricultura", em que os produtores tipicamente são de subsistência com poucas plantas e 

que não se identificam com o negócio de caju.  

Há na verdade classes de produtores de cajueiro podendo se estabelecer pequenas, médias e 

grandes explorações seguindo a abordagem do Censo Agro-Pecuário em Moçambique. 

Contudo, os pequenos produtores de caju não são um grupo homogéneo, podendo ser 

estabelecida uma tipologia desses produtores em função da área de terra disponível ao 

agregado familiar por adulto equivalente e pelas diferenças entre os grupos de produtores 

no que se refere a dotação de recursos e a posse de cajueiros por sistemas de produção nos 

quais eles se encontram, como mostra a tabela a seguir:  

 
Tabela 7: Tamanho da família e disponibilidade de recursos para diferentes 
categorias de produtores de caju nas zonas de produção de caju inqueridas em 
Nampula, Moçambique, 1997/98. 
 

Indicadores 
Categorias de produtores por terra 

por adulto equivalente 
Pequeno 

produtor típico 
Baixo  Médio  Alto 

Demografia 
Tamanho do agregado familiar 5.0 3.6 3.8 4.2 
Idade do chefe do agregado familiar 41 46 59 48 

Recursos 
Mão-de-obra em adulto equivalente 2.7 2.4 1.9 2.4 
Área de terra por agregado familiar (Ha) 2.7 3.4 4.7 3.5 
No de cajueiros por agregado familiar 48 73 60 63 

Número de agregados familiares 13 15 12 40 
Fonte: Mole, 2000.  
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Em funçao dos dados constantes na tabela, pode-se facilmente compreender que os 

agregados familiares da categoria que tem menos terra por adulto equivalente tem um 

tamanho do agregado familiar relativamente maior e um maior potencial para uma maior 

força de trabalho. Quer dizer, os agregados familiares com mais membros para alimentar 

para o mesmo número de adultos que as outras categorias, têm uma maior taxa de 

dependência. Como consequência, os produtores com menos terra e menos cajueiros tem 

maior probabilidade de serem vulneráveis e pouco capazes de se envolverem em atividades 

de maior risco. Mole (2000) refere que nestes grupos existe uma associação positiva e forte 

entre a posse de terra e a concentração de cajueiros – aqueles agregados familiares com 

mais terra também possuem mais cajueiros. Para além disso, essa relação estende-se 

também até aos padrões de rendimento e consumo. Os agregados familiares com menos 

terra têm  menos cajueiros e menores níveis de rendimento e de consumo calórico. 

Estas diferenças tipológicas entre os pequenos produtores rurais são unânimes com as 

constatações de Castelo-Branco (2008) quando análise os desafios do desenvolvimento 

rural em Moçambique. Este autor encontra um setor rural heterogéneo caracterizado por 

dois grupos distintos de agregados familiares que vivem de fato da agricultura:  por um 

lado, se encontram os que podem ser denominados de “muito pobres”, que não conseguem 

diversificar o seu leque de actividades, frequentemente por causa da limitação de 

oportunidades de emprego decente, e por outro lado, “ os mais abastados” (camponeses 

médios ou mesmo empresários agrícolas), que em algum momento da sua vida 

economicamente ativa passaram com sucesso por anos de trabalho assalariado e outras 

formas de sobrevivência e acumulação, o que lhes permitiu investir na agricultura 

(expansão das áreas de cultivo, aquisição de meios de produção melhores – incluindo 

tracção animal ou mecânica e sistema de irrigação – recrutamento de força de trabalho) e 

construir uma base como produtores comerciais ou semi-comerciais independentes.  

Estudos recentes apontam que os produtores de caju do setor familiar têm em média 40 a 60 

árvores por cada família, embora as diferenças existentes em termos de número de árvores 

pode ser maior. Em termos de área ocupada por cajueiro, equivale dizer que cada agregado 

familiar possui aproximadamente entre 1.0 a 1.5 ha de terra ocupados pelo cajueiro. A 

produtividade média da árvore é de 0-4 kg/planta sem tratamento químico e de 6 a 25 
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kg/planta com tratamento químico e esta varia em função do ano e tamanho da copa da 

planta.  

Analisando os fatores que afetam a produtividade dos cajueiros Mole (2000) verificou que 

para além dos fatores genotípicos têm influência significativa o tipo de solos, a densidade 

das árvores, as variações nas características do tipo do produtor bem como o efeito negativo 

(embora não significativo, estatísticamente) da mão-de-obra no rendimento dos cajueiros. 

Segundo o mesmo autor, […] para muitos dos pequenos produtores, a falta de mercados 

alimentares fiavéis, nas zonas rurais, a falta de oportunidades de geração de rendimentos 

monetários fora da machamba, juntamente com os baixos incentivos económicos na 

produção de caju, forçam os camponeses a dar prioridade no trabalho em atividades de 

produção de culturas alimentares e, desta forma, a adiarem as atividades de produção do 

caju para mais tarde na campanha agrícola. Porque algumas das atividades recomendadas 

com um impacto potencialmente forte no rendimento dos cajueiros não podem ser adiadas 

dentro do calendário agrícola, elas não são simplesmente realizadas, contribuindo assim 

para a incidência de doenças e para o consequente declíneo da produtividade dos cajueiros 

a nível do proddutor. 

De um modo geral a colheita da castanha de caju, normalmente ocorre entre outubro e 

janeiro, no Norte e a partir do mês de novembro a fevereiro na zona Sul do país, após o 

término da estação seca, que para os pequenos produtores é a estação crítica no que se 

refere a segurança alimentar. Por esse motivo as famílias afetadas por escassez de alimentos 

colhem o caju o mais cedo possível e o vendem diretamente para poderem usar a renda 

monetária para a compra de alimentos básicos. Nesse processo, é importante o papel do 

INCAJU  na definição das datas do início da campanha de comercialização da castanha. 

Entretanto, vários são os problemas que surgem durante a colheita, pós-colheita e o 

armazenamento da castanha, nomeadamente, a colheta prematura da castanha, secagem 

imprópria, tratamento pós-colheita inadequado ou condições climáticas desfavoráveis 

durante a colheita, manuseio pós-colheita inadequado, técnicas inadequadas e/ou 

impróprias para pulverização e controle de pragas. 

As principais áreas produtoras estão localizadas nas regiões norte  do país com destaque 

paras as províncias de Nampula e Cabo Delgado com mais de 50% da produção total do 

país e Inhambane e Gaza na região sul com cerca de 30% da produção nacional de caju. O  
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gráfico seguinte mostra a distribuição da castanha de caju produzida e comercializada em 

Moçambique na campanha 2011/2012 a nível das províncias. 

     
Gráfico 3: produção de castanha de caju por províncias  em (t), campanha 2011/2012. 

 
 Fonte: Adaptado do INCAJU, 2012. 

 
Atualmente, cerca de 42% dos agregados familiares rurais moçambicanos possuem 

cajueiros. A maior parte destes produtores assumiu a posse dos cajueiros, individulamente 

ou através de herança familiar ou ainda como membro de um grupo da comunidade. No 

âmbito do sistema de cultivo praticado, os cajueiros muitas vezes não fazem parte das 

culturas cultivadas. No caso da maior parte dos pequenos produtores trata-se de 

camponeses de semi-subsistência que cultivam predominantemente milho, mandioca, 

feijão, amendoim e outras culturas para o consumo próprio. Na maior parte das vezes os 

cajueiros crescem espalhados em todas as partes da terra e não são realmente cuidados, 

mesmo sendo o único produto agrícola a proporcionar às famílias uma renda em dinheiro. 

Uma das vantagens da cajucultura praticada em Moçambique reside no fato de que nos 

primeiros três anos os cajueiros plantados com o espaço recomendado de 15x15m podem 

ser consociados, ou seja, intercalados com culturas básicas alimentares como, por exemplo, 

o amendoim. Dada a possibilidade do uso de culturas intercaladas, os produtores não são 

confrontados com uma forte redução da produção. Isto permite até mesmo aos pequenos 

produtores o plantio de novos cajueiros, sem terem problemas de produzir alimentos em 

quantidades suficientes para cobrir as necessidades de suas famílias. No entanto, com o 

tempo a copa dos cajueiros vai-se fechando e inviabiliza o plantio de culturas intercaladas. 

Em Moçambique, distinguem-se três tipos de produção de caju: Uma parte significativa dos 

cajueiros está abandonada e cresce em terras comunais (matagais) que não pertencem a 
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nenhum camponês individual. Por se encontrarem abandonadas, estas árvores não se 

beneficiam de nenhum tratamento fato que concorre para a sua baixa produtividade. Os 

frutos destas árvores são colhidos de vez em quando pelos habitantes dos povoados.  

Outra parte dos cajueiros pertence a pequenos produtores que possuem, em média, entre 10 

a 60 árvores, até 100 árvores quando se trata de produtores de porte médio. Estas árvores 

não crescem em plantações com espaçamento regular, mas sim encontram-se espalhadas 

por toda a propriedade ou, mais frequentemente, próximo às casas. Muitos pequenos 

produtores não consideram o caju uma cultura propriamente dita e limitam-se a colher os 

frutos regularmente sem tomar quaisquer medidas destinadas a aumentar a produtividade 

e/ou melhorar a qualidade das castanhas. Como não ocorre um replantio, estas árvores 

muitas vezes já estão envelhecidas, em grande parte com idade de mais de 30 anos, e, 

consequentemente, têm baixa produtividade, em torno de 3kg ou menos de castanha em 

bruto por pé. 

Ainda outra parte dos cajueiros pertence a produtores que cuidam das árvores 

encarregando-se regularmente da poda, sacha e do controle fitossanitário. Também neste 

caso, a maior parte das árvores encontra-se espalhada pelas propriedades; como estes 

produtores procedem ao replantio, particularmente após anos com altos preços do produto, 

os cajueiros têm todas as idades. Uma parte destes cajueiros mais jovens cresce em 

plantações com espaçamento regular e o rendimento destas árvores na idade de 8 a 25 anos 

pode ser estimado em 8 a 10kg/cajueiro. Alguns destes produtores de porte médio possuem 

centenas de cajueiros. 

A nível de ocupação de terra e quantidade de produtores envolvidos pode ser lido a partir 

das explorações e áreas apresentadas no quadro a seguir, onde se destacam as províncias de 

Nampula, Inhambane e Gaza. 
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Quadro 3: Número de explorações e áreas de produção do caju por província.  
Regiões Província No de explorações Áreas (ha) % da área 
 Niassa 13.056 30.205 0,1 
 Cabo Delgado 107.839 4.785.462 12,5 
Norte Nampula 411.545 15.537.388 40,7 
 Zambézia 304.772 3.242.388 8,5 
 Sub-Total 837.212 23.595.443 61.8 
 Tete 1.613 4.141 0,0 
Centro Manica 29.632 1.249.365 3,3 
 Sofala 85.878 1.309.250 3,4 
 Sub-Total 117.123 2.562.756 6,7 
 Inhambane 219.338 8. 598.310 22,5 
 Gaza 131.507 2.935.305 7,7 
Sul Maputo 56.277 406.255 1,1 
 Maputo cidade 11.189 93.297 0,2 
 Sub-total 418.311 12.033.167 31.5 
Total 1.372.646 38.191.366 100,0 

 Fonte: TIA (2009) apud Uaciquete & Campos (2012, p. 45).  

 
De acordo com Uaciquete e Campos (2012) o setor de caju tem estado a registrar nos 

últimos anos um crescimento exceto em 2008/9. O cresimento se estende nas diversas 

vertentes da sua actuação: na produção e distribuição de mudas (12,5%); no número de 

árvores tratadas com químicos (7.8%), no número de árvores plantadas (7,8%), no número 

de produtores envolvidos (3,3%) e finalmente no número de provedores de serviços de 

pulverização (6,3%). Os principais insumos utilizados pelos pequenos produtores para a 

produção de caju são mudas, sementes e pesticidas para combater doenças fúngicas. A 

maior parte dos pequenos produtores utiliza sementes provenientes da própria machamba 

para novos plantios. A principal fonte desses insumos é o INCAJU que ao longo dos 

últimos anos lidera a replantação de novos cajueiros, bem como o controle de pragas e 

doenças. Várias Organizações Não Governamentais (ONGs) também têm sido ativas no 

apoio a multiplicações e replantio de árvores, bem como no controle de doenças fúngicas 

utilizando químicos sintéticos para os tratamentos. 

 

Considerações finais 

A produção da castanha de caju em Moçambique sempre jogou papel significativo como 

fonte de rendimento, nutrição e emprego nos diferentes períodos da história do país. O 

processo de produção desta importante cultura de rendimento em Moçambique, foi 
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caracterizado ao longo da história do país, por “altos” e “baixos” como resultado das 

transformações políticas e socioeconômicas operadas no país. A dinâmica socioespacial do 

país e particularmente do distrito de Angoche onde está sendo desenvolvida parte desta 

pesquisa tem registrado alguma modificação na ocupação do espaço principalmente pela 

abertura de novas áreas para plantação de cajueiros.  

 

Notas 
__________________ 
 
1 FAO, 2005; Sindicaju, 2006. 
2 Sobre as provas e fatos que apontam o Brasil como provável centro de origem do cajueiro, ver ANDRADE, 
Renata Aparecida de (2005).  Evolução da Cultura do Caju no Brasil. Disponível em: 
http://www.todafruta.com.br/portal/icNoticiaAberta.asp?idNoticia=6009 
3 Os prazos foram uma das formas que tomou a colonização portuguesa em Moçambique, quando após 
princípios do século XVI, Portugal tentou ocupar o espaço através do sistema de prazos da coroa que se 
instalaram praticamente em territórios das atuais províncias da Zambézia, Sofala e Tete e vigoraram até a 
década de 1930 quando se procedeu a sua abolição formal. Os prazos constituiam grandes extensões de terra 
concedidas por duas ou três gerações e transmitidas por via feminina com o objetivo do povoamento por 
comerciantes e soldados portugueses ou indo-portugueses, que pretendiam fixar-se em Moçambique. Ao  
impor a transmissaõ dos prazos por via materna, Portugal procurava obter um fluxo constante de mulheres 
europeias para manter a integridade racial da comunidada ultramarina. Além de pacificarem a região e 
servirem como agentes imperiais de Lisboa, os prazeiros eram obrigados a pagar impostos à metrópole e, 
muitas vezes, casavam com as filhas dos chefes locais, estabelecendo linhagens bastante poderosas. Sobre 
essa matéria, ver  Newitt (1995, p. 203-220). 
4 Em Moçambique o trabalho forçado era designado por Chibalo e prevaleceu até 1961 data em que foi 
formalmente abolido. Caso o mussoco (nome atribuido ao imposto na língua local) não fosse pago, os 
«infratores» eram compulsivamente integrados no trabalho forçado. Ainda no ano de 1961 foi abolido o 
regime de indeginato e foram igualmente criados os institutos de Trabalho, Previdência e Ação Social, em 
Moçambique e Angola. 
5 Superfície de terra separada de outras por fronteiras naturais (rios) ou artificiais (estradas, sebes, demarcação 
com outras machambas, etc) que se destina a produção em agrícola(INE, Censo agro-pecuário, 1999-2000). 
No Brasil, essa palavra seria equivalente ao significado de roça. 
6 Casal, 2008. 
7 Pereira (s/d) escreve que na primeira fase de socialização do campo algumas das medidas pareceram ter um 
impacto bastante positivo, mas o projeto ficou condenado ao fracasso porque não tomou em conta a  
existência de estruturas sociais e clânicas, de poderes tradicionais, alheando-se das necessidades reais das 
populações. Apareceram as machambas do povo, mas os camponeses foram mantendo as suas machambas 
individuais e as suas casas nas suas comunidades rurais. Foi necessário por vezes destruir as casas dos 
camponenese para os obrigar a viver nas aldeias comunais e assim demonstrar que aquela era a melhor opção. 
Com a perspetiva cega e convita de combate ao obscurantismo e à ignorância, foram eliminados os poderes 
tradicionais, foram escolhidos e designados novos chefes das aldeias que muitas vezes coincidiram para 
surpresa das entidades políticas com as próprias chefaturas locais. Isto resultou da vontade expressa das 
populações. 
8 O Decreto no 6/84, de 19 de Setembro autoriza a celebração do acordo entre Moçambique e o BM e FMI. 
9 No início dos anos 90, apenas uma fábrica do caju estava em funcionamento em Moçambique, e era uma das 
seis fábricas que continuaram nas mãos de privados. Ver Leite (1999, p. 6-7). 
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