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DINÂMICAS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO VALE DO LIMPOPO: 

 O CASO DO ARROZ. 

 

 

Nelson Capaina 

 

 

RESUMO 

 

O vale do Limpopo é tido, no âmbito político, como o celeiro do país na produção do arroz. O 

presente estudo pretende analisar a produção deste cereal, aferindo a situação presente e as 

perspectivas dos produtores locais sobre a tomada de decisão na alocação de recursos produtivos 

e financeiros para a produção deste cereal, comparativamente com outros cultivos 

potencialmente concorrentes. Para tal, foram realizados inquéritos e entrevistas aos pequenos 

produtores e outros actores relevantes na cadeia de valor deste cereal. Os resultados indicam que, 

devido à ausência de apoios e incentivos, a produção de arroz tem estado a reduzir com alguns 

produtores a deixarem de apostar neste cereal. 

 

Palavras-chave: Arroz, pequeno produtor, Chokwé, Gaza, Xai-Xai, Vale do Limpopo. 

 

 

ABSTRACT  

 

The Limpopo Valley is considered, in the political sphere, as the country's breadbasket in rice 

production. This study aims to analyse the production of this cereal, assessing the current situation 

and the perspectives of local producers on decision-making in the allocation of productive and 

financial resources for this cereal, compared to other potentially competing crops. To this end, 

surveys and interviews were carried out with small producers and other relevant actors in the value 

chain of this cereal. The results indicate that, due to the lack of support and incentives to rice, its 

production has been decreasing, with some producers no longer betting on this cereal. 

 

Key words: Rice, smallholder, Chokwé, Gaza, Xai-Xai, Limpopo Valley. 

 

 

 

  



 

2 

INTRODUÇÃO 

 

Uma das referências sobre a produção do arroz em Moçambique pode ser encontrada na visão 

do Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário (PEDSA) que é ter um sector 

agrário, próspero, competitivo e sustentável, capaz de oferecer respostas sustentáveis aos 

desafios da segurança alimentar e nutricional. Para o desenvolvimento do sector agrário, foram 

identificadas 15 cadeias de valor estratégicas, das quais 7 são prioritárias onde, dentro delas 

encontra-se o arroz (MINAG, 2011).  

 

Refere-se que, não obstante as condições agroecológicas que o país apresenta para a produção 

deste cereal, 60% do arroz consumido no território nacional é, em média, importado (MINAG, 

2011). O PEDSA (MINAG, 2011) identifica seis corredores de produção para o desenvolvimento 

agrícola no país, e respectivas cadeias de valor, sendo, para o caso do arroz, os seguintes quatro 

corredores: a) Vale do Zambeze – arroz, milho, batata, gado bovino, caprino, gergelim, algodão e 

frango; b) Beira – arroz, milho, batata, gado bovino, caprino, gergelim, algodão e frango; c) 

Limpopo1 – arroz, hortícolas, carnes vermelhas e frango; e f) Maputo – arroz, hortícolas, carnes 

vermelhas e frango2. 

 

De forma geral, a solução para os problemas diagnosticados no PEDSA assenta em quatro pilares: 

1) produtividade agrária (aumento da produtividade, produção e competitividade na agricultura); 

2) acesso ao mercado (serviços e infra-estruturas para maior acesso ao mercado e quadro 

orientador conducente ao investimento agrário); 3) recursos naturais (uso sustentável de água, 

terra, florestas e fauna); e, 4) instituições agrárias fortes.   

 

Nos discursos governamentais têm sido anunciados investimentos privados e públicos como 

catapultando o desenvolvimento agrícola em muitas regiões do país. Até 2015, cerca de dois 

terços do arroz consumido, provinha de importações (MIC, 2016). Na campanha agrícola 

2018/2019, o país apresentou um défice do arroz descascado na ordem das 237.000 toneladas 

(MASA, 2019). 

 

Ao contrário da narrativa oficial sobre investimentos e sucessos na produção orizícola, outros 

autores mostram que, até à primeira metade da década de 2010, a adopção de semente 

melhorada de arroz por parte dos pequenos agricultores, como resultado das sementes pré-

básica e básica, ainda era inferior a 10% (USAID, 2016; Mabaya et al, 2017). No geral, a agricultura 

foi sendo predominantemente de sequeiro e de produtividade baixa quando comparada com os 

países vizinhos (FAO, 2016a).  

 

Segundo o Inquérito Agrário Integrado (IAI, 2015), a agricultura moçambicana ainda é 

caracterizada por baixo nível de utilização de tecnologias melhoradas, designadamente sementes 

certificadas (8,7%), pesticidas (6,3%), fertilizantes (2,8%), irrigação (4,3%), mecanização (4,2%), 

crédito (2,0%), fraca qualidade de infra-estruturas, baixa cobertura da assistência dos serviços de 

 

1. A bacia do Limpopo tem sido referenciada como um dos locais com potencial para a produção agrícola. Dentro de 

Moçambique, esta bacia localiza-se entre Pafúri e a foz do Limpopo no oceano Índico – entre os paralelos 21º e 25º Sul e 

os meridianos 31º e 35º Este. Precisamente a região onde foi instalado o maior colonato do sistema colonial português 

em Moçambique que incluía um perímetro irrigado e outras infra-estruturas de apoio à agricultura, viria a ser declarada 

o celeiro da nação após a independência nacional.  
2. Outros corredores são: d) Pemba-Lichinga – batata, trigo, feijões, milho, soja, florestas, algodão, gergelim e frango; e, e) 

Nacala – mandioca, milho, algodão, gergelim, frutas, frango, amendoim, caju e florestas. 
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extensão, pouca divulgação e conhecimento de preços e oportunidades de mercado, elevadas 

perdas pós-colheita e forte dependência das condições climatéricas.   

 

Os rendimentos são de cerca de 1,5 Ton/ha nos cereais e as perdas pós-colheita são elevadas 

(30%) (FAO, 2016b; USAID, 2016). ACBIO (2019) e Laajaj (2012) concluem que os insumos 

contribuem mais que a irrigação para o aumento da produtividade. 

 

A falta de acesso ao financiamento é tida como um factor com impacto negativo na 

competitividade global da cadeia de valor. Os principais factores de custo de produção estão 

associados aos insumos, mas os produtos financeiros ou incentivos não estão disponíveis para 

aquisição de insumos (fertilizantes, sementes) e para serviços de mecanização (MASA, 2016). 

 

O Programa Nacional para o Desenvolvimento do Arroz (NRDP 2016-2027), aprovado em 2016, 

refere como objectivo geral o de aumentar a produção, produtividade e competitividade da 

cultura de arroz para consumo doméstico e geração de renda para os produtores. A sua estratégia 

principal envolve a intensificação do uso de insumos agrícolas e tecnologias apropriadas para a 

produção do arroz pelos pequenos produtores. MASA, 2016 frisa que o NRDP visa aumentar a 

produtividade, por meio da abordagem da cadeia de valor, tendo como um dos objectivos 

incrementar a produtividade dos produtores, de 2,8 para pelo menos, 5,0 Ton/ha em sistema de 

irrigação (MASA, 2016).  

 

 

OBJECTIVOS DA PESQUISA E HIPÓTESES  

 

Este estudo pretende pesquisar as dinâmicas da produção do arroz no vale do Limpopo, e mais 

concretamente abordar a ligação entre as políticas públicas para o desenvolvimento da 

agricultura e a realidade encontrada no terreno, para responder à procura de outros produtos e 

serviços mais importantes localmente e nas zonas urbanas no Sul de Moçambique.  

 

Assim, define-se a seguinte pergunta de partida: será o cultivo do arroz a grande prioridade dos 

agricultores do Limpopo? A hipótese da pesquisa é a seguinte: H1: o arroz é o cereal mais 

consumido no vale do Limpopo e nas zonas urbanas do sul do país e, por isso, constitui a grande 

opção produtiva dos agricultores locais; H0: apesar de o arroz ser o cereal mais consumido no 

vale do Limpopo e nas zonas urbanas do sul do país, ele não constitui prioridade nas opções 

produtivas dos agricultores locais. 

 

O documento está estruturado em seis secções. Além da introdução, que apresenta a 

problemática do arroz no país e o objectivo do estudo, a segunda secção refere-se à metodologia 

usada para a sua execução. A terceira secção apresenta a zona de estudo, com uma descrição 

sobre o passado e presente da cultura de arroz. Na quarta secção, faz-se uma caracterização do 

perfil socioeconómico da amostra estudada. A quinta secção refere-se à produção do arroz na 

zona de estudo, abordando-se alguns elementos da cadeia de valor e factores associados. Na 

última secção apresentam-se as conclusões. 
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METODOLOGIA 

 

O estudo concentra-se no período de 2015 a 2020. A metodologia seguiu várias etapas. Na fase 

inicial, foi feita uma revisão bibliográfica sobre estatísticas de produção, políticas e outros 

instrumentos normativos nacionais, entre outros. Na segunda fase, realizou-se um trabalho de 

recolha de informação através de levantamentos e entrevistas a nível central e provincial. Na 

terceira fase, de trabalho de campo, foram realizadas entrevistas aos técnicos do SDAE e outras 

organizações com alguma ligação à cadeia de valor do arroz em cada distrito, a informantes-

chave nas comunidades e discussões de grupo com produtores locais. Foram elaborados dois 

instrumentos de recolha de dados: guiões de inquérito e de entrevista (semiestruturada).  

 

Em seguida, foi feita a análise dos dados, tendo em conta a informação obtida nos documentos 

consultados e nos resultados das entrevistas e das discussões. Finalmente, sistematizou-se a 

informação no presente texto da pesquisa. A pesquisa centrou-se nos distritos de Chokwé e Xai-

Xai. A sua escolha baseou-se em dois factos: localização no vale do Limpopo, com Chokwé a ter 

o ‘estatuto’ de Celeiro da Nação, e porque os dois distritos têm sido enquadrados nas iniciativas 

desenhadas e/ou implementadas por entidades que trabalham nesta região, tais como a HICEP, 

RBL, E.P. e a Wanbao, que têm estado a gerir infra-estruturas, como o regadio, solos, indústrias 

de descasque de arroz e parques de máquinas. 

 

A base de selecção das comunidades visitadas foi o número de produtores, a existência de infra-

estruturas de apoio à produção (bem como de outros serviços); a funcionalidade e acesso dos 

produtores, incluindo a presença de associações/grupos de produtores. O grupo-alvo é 

constituído por 75 agricultores, homens e mulheres, sendo 40 no distrito de Chokwé e 35 no 

distrito de Xai-Xai. Para além do inquérito, foram realizadas 20 entrevistas, das quais 7 colectivas 

aos membros das associações Lhacane Munganguene, Arpone, Tsakane, Filipe Samuel Magaia, 

Agricril e Rulane, tendo sido escalados os povoados/comunidades de Lionde, Chilembene, Patrice 

Lumumba, Chilaulene e Tavene.  

 

Algumas perguntas do questionário eram de respostas múltiplas, o que se reflecte em alguns 

gráficos apresentados onde os somatórios serão superiores a 100%. Nas entrevistas individuais, 

para além dos membros das associações, também foram entrevistados técnicos/extensionistas 

dos SDAEs e membros da Sociedade Civil.    

 

 

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DA AMOSTRA 

 

Dos 75 indivíduos, que constituem a amostra desta pesquisa, 49,5% estão na faixa etária dos 50-

60 anos, 30,5% estão na faixa dos 40-50 anos, 14% tem 60 ou mais anos, e apenas 6,5% tem entre 

30 e 40 anos de idade.  

 

Da amostra total, 57,6% são indivíduos do sexo masculino e 42,4% do sexo feminino. Dos dois 

distritos estudados, Chokwé apresenta uma amostra com significativa diferença de sexo, onde os 

homens representam 73,6%, enquanto Xai-Xai não apresenta uma diferença considerável, na 

proporção de homens (51,5%) e de mulheres (48,5%). 
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Relativamente à escolaridade, 37% dos inquiridos possui o nível primário completo, 29% não 

possui alguma escolaridade, 23% possui o ensino básico, 7% concluiu o ensino técnico-

profissional e, apenas 4% dos inquiridos possui o ensino superior. Na relação entre sexo e algum 

grau de escolaridade, no geral, a diferença é marcadamente grande, com os homens com algum 

grau de escolaridade a representarem a maioria (78,7%) do total da amostra. 

 

Quanto à experiência nas actividades agrícolas (gráfico 1), 34% possui mais de 20 anos de 

trabalho, 31% possui entre 15 a 20 anos de trabalho, 27% tem entre 10 a 15 anos e uma pequena 

parte dos inquiridos (8%) declarou ter entre 5 a 10 anos de experiência. Na produção orizícola, 

em particular, a maioria dos inquiridos (35%) declarou ter experiência de trabalho em arroz há 

mais de 20 anos, 32% indicou ter 15 a 20 anos de experiência, e, em menor proporção encontram-

se os que possuíam de 10 até 15 anos (23%) e somente 10% possuía até 10 anos de experiência 

de cultivo de arroz. 

 

Gráfico 1. Experiência pessoal na agricultura 

 

Fonte: dados do inquérito 

 

Do total dos 75 inquiridos, 10 têm contracto de integração com a empresa chinesa Wanbao, dos 

quais, 4 já se encontram no regime de extensão definitiva com a obtenção de quatro hectares de 

terra dentro do perímetro irrigado. Para a quase totalidade destes produtores, o cultivo do arroz 

no sistema de contrato com a Wanbao não é a sua única actividade, dado que têm áreas 

independentes onde produzem outras culturas para venda e para subsistência3.  

 

Outros 15 agricultores, cerca de 27% da amostra, abandonaram a produção do arroz nos últimos 

anos, passando a dedicar-se a outras culturas agrícolas, que requerem menos investimentos e/ou 

prestação de outros serviços não-agrícolas. Sobre as causas de abandono do cultivo de arroz, este 

grupo de inquiridos (gráfico 2) indicou, como causas mais significativas, as seguintes: os altos 

custos de produção (54%), a rentabilidade de outras culturas (48%), como as hortícolas, a 

concorrência do arroz importado (43%) e a aposta em outros negócios fora da agricultura (43%). 

 

3. Entrevista a um membro da Sociedade Civil, Xai-Xai, aos 15.10.2021. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 

5 a 10 anos 10 a 15

anos

15 a 20

anos

20 ou mais

anos

5 a 10 anos 10 a 15

anos

15 a 20

anos

20 ou mais

anos

Agricultura em geral Produção orizícola em particular

8%

27%

31%
34%

10%

23%

32%

35%
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Actualmente, estes 15 produtores cultivam tomate, batata reno, repolho, pimento, milho, feijão e 

pepino4. 

 

Gráfico 2. Causas do abandono da produção do arroz 

 

Fonte: dados do inquérito     

 

A escassez e dificuldades de acesso ao crédito e o arroz barato importado dos países asiáticos 

fazem com que a produção de arroz seja pouco atractiva em Gaza5. O capital para investimento 

tem origem nos lucros da venda da produção agrícola e de outras actividades não-agrícolas, 

obtidos ao longo dos anos, sendo muito pouco o uso de crédito bancário devido às altas taxas 

de juros6. Nesta linha, segundo o MASA (2019), para a campanha agrícola 2018/19, por vários 

motivos, em Gaza, o arroz teve redução de áreas. Este não foi apenas um caso isolado, mas, sim, 

uma situação que se vem a observar nos últimos dez anos7.  

 

Existem outras causas do abandono da actividade agrícola por parte do pequeno produtor sendo 

umas económicas e outras socioculturais. As primeiras, referem-se à baixa produtividade do 

trabalho, a qual ocorre fundamentalmente nas parcelas de pequena dimensão, localizadas em 

regiões onde mudanças estruturais e tecnológicas tiveram uma pequena ou nula adopção; a 

diversificação da economia local, com novas actividades; a liberalização do comércio que favorece 

os produtos de importação, enquanto resultam em maiores custos de insumos, menores preços 

de produtos agrícolas locais; redução no acesso ao crédito e serviços de extensão para o sector 

de pequena escala que produz essencialmente alimentos para os mercados locais e regionais 

(Lastarria-Cornhiel, 2008); alto preço de insumos, como as sementes melhoradas (Robbins e Ferris, 

2003; Narayanan e Gulati, 2002).  

  

 

4. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
5. Entrevista a um membro da Sociedade Civil, Xai-Xai, aos 15.10.2021. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 14.10.2021. 
6. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
7. Entrevista a um agricultor, Chokwé, aos 07.10.2021. 

Competition

from imports

High production

costs

Profitability of

other crops

Other businesses Lack of capital

43%

54%

48%

43%

21%
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As razões socioculturais são, por exemplo, as que que acontecem quando, na ausência dos 

agricultores mais idosos, os mais novos passam a assumir responsabilidades para as quais não 

estavam preparados, pelo que são compelidos a abandonar culturas orientadas para o mercado 

e dedicar-se aos cultivos de consumo local, reduzindo as parcelas cultivadas e mudando para 

cultivos de menor intensidade de froça de trabalho (Toupouzis & Du Guerny, 1999). Inclui-se aqui 

a feminização do campo, devido ao processo migratório masculino, ou outras causas, que levam 

à redução da presença masculina (Lastarria-Cornhiel, 2008). 

 

Quanto aos factores preferenciais de produção (gráfico 3), os inquiridos destacaram, para o caso 

do arroz: cereal com dimensão histórica (77%), a existência de terrenos propícios (57%) e apoios 

recebidos (39%). Para outras culturas, o destaque foi para as hortícolas que são referidas como 

tendo solos propícios (75%), culturas seculares (74%) e base de consumo local (48%). Outra 

cultura destacada foi o milho que se apresenta como cultura histórica (72%), com solo propício 

(69%) para a  sua produção e base de consumo local (58%)8. Relativamente ao cultivo de arroz, 

os agricultores referem que, por vários factores ambientais e humanos9, nos últimos anos, o solo 

não tem sido propício para a produção do arroz10. 

 

Gráfico 3. Factores relevantes na produção 

    

Fonte: dados do inquérito 

 

 

SISTEMAS DE PRODUÇÃO NO VALE DO LIMPOPO  

 

Colonato do Limpopo 

No início dos anos 50 do século passado, foi criado o colonato do Limpopo, com a construção do 

regadio do Chokwé, em 1951, e a chegada dos primeiros colonos, em 1954, a quem foram 

entregues 4 hectares na área irrigada e 24 hectares de terra de sequeiro (Hermele, 1986; Mosca, 

 

8. Não obstante ser base de consumo local, os agricultores vendem pequenas quantidades de milho em maçaroca, fazendo 

reservas para o autoconsumo familiar. 
9 . Entrevista a um grupo de produtores, Xai-Xai, aos 15.10.2021. Para melhor explicação, ver a quinta secção, 

nomeadamente no que refere a Irrigação e salinização dos solos. 
10. Entrevista a um produtor, Chokwé, aos 08.10.2021. 

Terreno

propício

Apoios

recebidos

Base de

consumo local

Melhor preço

de venda

Cultura

histórica

Arroz 57% 39% 32% 29% 77%

Hortícolas 75% 41% 48% 32% 74%

Feijões 62% 40% 42% 47% 71%

Milho 69% 41% 58% 9% 72%
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2005). A gestão técnica e administrativa do regadio era feita pela Brigada Técnica de Fomento e 

Povoamento do Limpopo11. Era esta instituição que se responsabilizava pela manutenção do 

regadio e de outras infra-estruturas, e atribuição de terras aos agricultores12, bem como respondia 

sobre os direitos laborais dos descendentes dos colonos (Hermele, 1986).  

 

Figura 1. Colonato do Limpopo, anos 60. 

 
Fonte: Ministério do Ultramar. Inspecção Geral do Fomento (1964)13. 

 

O objectivo produtivo central de colonato era a produção de arroz que representava mais de 90% 

das terras agricultadas. O sistema de regadio do colonato dependia da Barragem de Macarretane 

que deveria servir de reservatório de água para os cerca de 22.000 hectares de terras irrigadas; 

foram realizados investimentos também nas áreas de indústria alimentar, nomeadamente o 

descasque do arroz, enchidos, lacticínios, massa e pasta de tomate, tratamento de luzerna, etc., e 

na construção de infra-estruturas, como as aldeias para a instalação dos agricultores (Mosca, 

2005:60). 

 

Ainda nos anos 50, o sistema agrícola do Limpopo já apresentava problemas do ponto de vista 

técnico-agrícola, nomeadamente: i) o sistema de armazenamento de água tinha capacidade de 

abastecer apenas cerca de 15 milhões de metros cúbicos, provocando, na maioria dos anos, 

escassez de água para a rega; ii) problemas nos solos, evidenciados pela salinização, sodicidade, 

 

11. Entrevista a um agricultor, Chokwé, aos 07.10.21. 
12. Entrevista a um agricultor, Chokwé, aos 10.10.21. 
13 . Disponível em https://delagoabayworld.files.wordpress.com/2021/07/colonato-do-limpopo-1.jpg. Acedido aos 

15.05.2021. 

 

https://delagoabayworld.files.wordpress.com/2021/07/colonato-do-limpopo-1.jpg
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textura, dificuldades de drenagem e má preparação das terras; iii) tipo e qualidade das tecnologias 

usadas (Mosca, 1988); e, iv) baixos rendimentos com consequente desperdício de volumosos 

recursos investidos, concretamente no fornecimento de insumos, como sementes, pesticidas e 

adubos (Hermele, 1986). 

 

Como resultado, os rendimentos físicos não foram dos melhores, sendo que nos cerca de 22.000 

hectares irrigados, a produção média anual variava entre as 60 e as 70 mil toneladas de diversos 

produtos, com destaque para o arroz. Produzir arroz era um trabalho penoso, onde a maioria dos 

agricultores preparava a terra com tracção animal e parte significativa do trabalho era manual 

(Mosca, 2005:64), resultando em que, economicamente, o nível de vida dos colonos não sofreu 

melhorias significativas (Hermele, 1986). 

 

Mosca (2005) refere que, até meados dos anos 60, foram introduzidas variedades de arroz pouco 

exigentes em fertilizantes e, consequentemente, pouco produtivas. Acrescenta que, quanto aos 

outros cultivos, existiam grandes variações nas machambas dos colonos. As que se destinavam à 

produção de hortícolas e frutas para abastecer os centros urbanos usavam produtos químicos, 

preparação mecânica dos solos, sendo a colheita a operação que mais exigia mão-de-obra. Para 

cereais, praticava-se tecnologia semelhante, mas com menor uso de químicos.  

 

O perímetro irrigado de Xai-Xai, tem a barragem de Magula, como principal infra-estrutura de 

captação e controlo da água. Teve uma trajectória semelhante à do sistema de Chokwé. Em 

tempos próximos, foram realizadas as obras de drenagem nos machongo14, entre Xai-Xai e a 

Lagoa de Inhamissa15. No baixo Limpopo, os colonos portugueses ocupavam o perímetro irrigado 

e os camponeses moçambicanos estavam concentrados nas zonas entre as encostas e as planícies, 

onde ocorrem nascentes de pequenos riachos, bem como nos canais de drenagem16. 

 

Socialização do campo 

 

Após a independência nacional, na zona de estudo, foram criadas duas grandes unidades 

económicas agro-industriais: o Complexo Agro-Industrial do Limpopo (CAIL) e a Unidade de 

Produção de Baixo Limpopo (UPBL), como herdeiras das infra-estruturas coloniais (Mosca, 2010). 

No caso do perímetro irrigado de Chokwé, onde se localizava o CAIL, o Sistema de Regadio 

Eduardo Mondlane (SIREMO, E.E.) era a empresa estatal responsável pelo abastecimento de água, 

pela gestão e manutenção do sistema de regadio e da barragem de Macarretane, incluindo a 

realização de melhorias fundiárias (Mosca, 2005:235). 

 

Após o 3º Congresso em 1977, o vale do Limpopo, concretamente a região de Chokwé, foi 

declarada como o celeiro da nação, perspectivando-se a expansão da área do regadio (mais 

15.000 ha) e da produção de arroz (atingir 60.000 toneladas de arroz em 1980). Para materializar 

esse objectivo foi criado o Complexo Agro-Industrial do Limpopo (CAIL), empresa estatal que 

assumiu a totalidade das áreas do SIREMO, E.E. (Hermele, 1986; Mosca, 2010; Mosca, 2005).  

 

As directrizes do 3º Congresso apontavam para a colectivização, através de machambas estatais 

e cooperativas, como principal motor para o desenvolvimento agrário (Mosca, 2010; Mosca, 

2005). As cheias que ocorreram em seguida, levaram à criação de uma comissão para trabalhar, 

 

14. Pântano, na língua local. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, 14.10.2021. 
15. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
16. Entrevista a um grupo de produtores, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
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entre outros pontos, na implementação das decisões do Congresso (Hermele, 1986). As 

populações residentes ao longo do vale foram concentradas nas aldeias deixadas pelos colonos 

e construíram-se outras, no âmbito do aldeamento e da socialização do campo. 

 

Imediatamente, o CAIL, E.E. viu-se confrontado com problemas de carácter político, social e 

natural. A política agrícola passou da intervenção colonial e da restrição do acesso ao regadio por 

parte dos camponeses e dos ex-privados, tanto dos moçambicanos como dos portugueses que 

permaneceram na zona, ao controle estatal e à promoção da colectivização (Mosca, 2010; Mosca, 

2005; Hermele, 1986). Sobre isso, Bowen (2000:23) frisa que, apesar das mudanças de regime, 

tanto o Estado colonial, como o pós-colonial, seguiram políticas hostis ao campesinato com os 

mesmos resultados: aumento da insatisfação camponesa e apropriação pelo Estado.  

 

Em 1979 foram postas em prática novas directrizes que, basicamente, se referiam à categoria de 

camponeses que perderiam as suas machambas: os que não cultivavam as suas terras ou 

cultivavam áreas inferiores a um hectare; os que possuíam dívidas com o Estado; os que possuíam 

dívidas; os que não viviam exclusivamente da agricultura; os que viviam fora, mesmo que as suas 

terras continuassem a ser cultivadas por familiares; trabalhadores e ex-trabalhadores do CAIL e/ou 

das cooperativas de produção (Hermele, 1986). 

 

Mais do que directrizes político-partidárias, que criaram ou agudizaram os conflitos existentes, 

evidenciava-se ainda a exclusão de parte significativa da população, dos chamados agricultores 

(colonos e camponeses moçambicanos que possuíam terra dentro do sistema de regadio) mas 

que, por qualquer razão, não viviam exclusivamente da produção agrícola. No processo das 

transformações de então, viriam a ser constituídas as empresas estatais e as cooperativas de 

produção. O sector privado e os camponeses deixaram de ter terra dentro do perímetro irrigado 

e assalariaram-se nas empresas estatais, ou integraram-se nas cooperativas, ou optaram por 

outras actividades (Mosca, 2005; Hermele, 1986).   

 

Reformas de Mercado 

 

No início da década de 80, com a conclusão da barragem de Massingir e algum trabalho na rede 

de canais principais, o regadio do Chokwé atingiu uma área entre 25.000 ha (Gomes e Xerinda, 

1999) a 27.000 ha (Ganho e Woodhouse, 2015). Em 1983, com a reorganização da estrutura 

agrária local, o CAIL deu lugar a várias empresas agro-pecuárias que operavam dentro do sistema 

do regadio, incluindo o sector familiar e cooperativas (Ganho e Woodhouse, 2015), resultando 

destas transformações uma produção agrícola mais intensiva (Timberlake et al, 1986).  

 

Cada camponês recebeu uma parcela de 0,5 a 1 ha e devia ajustar-se às necessidades do sistema 

de regadio (Hermele, 1986). Segundo Ganho e Woodhouse (2015:181), também foram abrangidos 

neste processo de alocação de terras irrigadas, cerca de 440 produtores comerciais de média 

escala, ocupando uma área de 8.700 ha, e 14.500 regantes do “sector familiar” com uma área de 

10.100 ha. Foram criados mais 1.000 hectares de irrigação de pequena escala utilizando água 

bombeada do Limpopo, para aliviar as consequências da seca nas aldeias na periferia da irrigação 

principal, nomeadamente na “bolsa de Xilembene”. 

 

Os privados tinham a obrigação de fornecer o arroz produzido às fábricas estatais, mas podiam 

vender livremente quantidades significativas da sua produção de hortícolas e obter lucros da sua 

comercialização (Hermele, 1986). Na campanha agrícola de 1983/84, o vale do Limpopo conheceu 

um incremento no rendimento de arroz, em mais de 75%, relativamente à última campanha 
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realizada pelo CAIL (Hermele, op. cit.). Este aumento da produção, da produtividade, melhorias 

financeiras e maior flexibilidade e dinamismo de funcionamento, deveram-se à maior autonomia 

de gestão que as novas empresas estatais possuíam (Mosca, 2005). 

 

Para além de empresas estatais, agrícolas e agro-industriais, também foi constituída a empresa 

mista, a LOMACO (Lonhro Mozambique Agricultural Company), com capital do Estado 

moçambicano e da LONRHO (Mosca, 2010:69; Ganho e Woodhouse, 2015:181). Segundo Mosca 

(op. cit.), em Chokwé, os interesses da LOMACO foram para produção e processamento de tomate 

e de hortícolas em Chilembene; e nas regiões de Matuba e Macarretane, a aposta foi para algodão, 

batata reno e milho. 

 

No baixo Limpopo, a UPBL deu lugar à ADCR. Desde meados da década de 80, esta zona foi 

marcada por considerável sub-investimento e desastres naturais. Apesar da sua reabilitação ter 

sido planeada desde o fim da guerra civil, devido a vários atrasos, somente uma década depois, 

entre 2004 e 2008, ocorreram trabalhos de reabilitação parcial do respectivo regadio (Ganho, 

2015).  

 

Em Chokwé, a gestão do regadio passou para a Hidráulica de Chokwé, Empresa Pública (HICEP), 

que substituiu o SIREMO (Mosca, 2005; Ganho e Woodhouse, 2015), com os seguintes objectivos 

principais: gestão da água e da terra no perímetro irrigado; manutenção das infra-estruturas 

hidráulicas; e apoio aos utentes no processo de produção e gestão conjunta do regadio. As suas 

funções incluem: manutenção da infra-estrutura hidráulica; preparação e nivelamento das terras; 

produção e fornecimento de semente certificada, e promoção de parcerias.  

 

Contudo, os problemas anteriormente observados prevaleciam, devido à incapacidade da 

HICEP17. em realizar a manutenção do regadio e parte significativa das outras suas funções18. A 

falta de investimento e os estragos causados pelas cheias levaram a uma maior degradação e a 

baixos níveis de produtividade na área central do Regadio de Chokwé (Ganho e Woodhouse, 

2015). 

 

Reformas pós-cheias de 2000 

 

Com os problemas anteriormente observados, a LOMACO encerrou as actividades depois das 

cheias do ano de 2000 (Mosca, 2010). Se Chokwé tinha experimentado algum avanço no objectivo 

de ser celeiro da Nação, Walker et al (2006) apontam que a produção somente atingiu cerca de 

9% do valor de produção nacional em 2001/2002.  

 

Em 2005, foi estabelecida a MoçFer Indústrias Alimentares (MIA). Em Chokwé, a MIA operou em 

sistema de contracto com os pequenos e médios produtores para a produção de arroz; o que 

permitiu reorganizar as condições de produção local (Weldwisch, 2015). Era parte das suas 

actividades, a pesquisa, produção de sementes melhoradas e certificadas de arroz, a compra do 

arroz do produtor local e de outras unidades, como a OLAM localizada na Zambézia. No entanto, 

em 2013, a MIA ficou inoperacional. Não conseguia obter matéria-prima suficiente que permitisse 

a operação eficiente da fábrica (IDE-Moçambique, 2014). 

 

 

17. Entrevista a um agricultor, Chokwé, aos 10.10.21. 
18. Entrevista a um agricultor, Chokwé, aos 10.10.21. 



 

12 

As infra-estruturas foram grandemente afectadas pelas cheias de 2000 devido à grande 

magnitude das cheias que se mantiveram durante quase um mês (Christie e Hanlon, 2001) e, 

como referido anteriormente, por falta de manutenção do sistema, as unidades produtivas da 

região foram afectadas e paralisaram (Mosca, 2010).  

 

Através do projecto de reabilitação da Barragem de Massingir, foram abrangidos alguns hectares 

do perímetro irrigado do Baixo Limpopo, incluindo áreas entre 30 e 60% do total das áreas do 

sector privado, que solicitou apoio ao Estado na reabertura das machambas19, designadamente 

no nivelamento dos solos, limpeza das valas de drenagem principal e secundárias. A reabilitação 

parcial realizou-se entre 2001 e 2007, altura em que houve entrega das terras aos produtores. 

 

Em 2010 foi criado o Regadio de Baixo Limpopo (RBL, E.P.), empresa pública que tem como 

objectivo principal a gestão da terra, água, infra-estruturas hidráulicas, bem como a organização 

dos utentes na administração, operação e manutenção das infra-estruturas em todo o perímetro 

irrigado do Baixo Limpopo20. Neste sentido, as associações de regantes e outros utilizadores de 

água, terra e outras infra-estruturas dentro do perímetro passaram a pagar uma taxa. 

 

Desde a sua criação até 2012, a área de intervenção da RBL, E.P. foi alargada de 12.000 hectares 

para 70.000 hectares, incluindo área de sequeiro. Os 12.000 hectares estão organizados em duas 

áreas principais: blocos de irrigação, reservados para a agricultura comercial de média e grande 

escala, e “blocos de drenagem”, que são cultivados por associações de pequenos agricultores 

(Ganho, 2015) e individualmente por outros membros do sector familiar21.  

 

A RBL, E.P. iria também trabalhar no estabelecimento de ligações entre os produtores locais e os 

investidores externos, criando condições para a emergência de um empresariado assente num 

mercado sustentável a longo prazo. Não se trata aqui de uma inovação de políticas. As funções 

atribuídas à RBL, E.P. são as mesmas atribuídas à HICEP, E.P., assim como à SIREMO, e à Junta de 

Povoamento no período colonial22. As duas empresas (RBL, EP, e HICEP, EP) estão dotadas de 

autonomia administrativa e financeira para negociar financiamentos e outras parcerias23. 

 

A empresa Wanbao, financiada por capital chinês, tem o objectivo de fomentar a produção de 

arroz em sistema de regadio. A Wanbao detém direitos de uso sobre 20.000 hectares da terra sob 

gestão da RBL E.P. As suas acções incluem transferência de tecnologia, apoio financeiro e em 

insumos agrícolas, ceifa mecânica do arroz e transporte do produto final para a sua fábrica de 

descasque em Xai-Xai. O produtor recebe o dinheiro de venda do arroz, após dedução, pela 

Wanbao, das despesas de produção24.  

 

Os produtores integrados pela Wanbao recebem treinamento inicial intensivo numa área de 1 

hectare e, após este treino, o produtor pode ter acesso definitivo a uma área de 2 ou 4 hectares 

dependendo do seu desempenho: produzir cerca de quatro toneladas de arroz em 1 hectare por 

campanha agrícola25. Os outros produtores não integrados na Wanbao, mas que se encontram 

 

19. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
20. Decreto nº 5/2010. Cria o Regadio do Baixo Limpopo, E.P. e aprova os respectivos Estatutos. 
21. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 14.10.2021. 
22. Entrevista a um agricultor, Chokwé, aos 10.10.21. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
23. Ver Decretos nº 76/2014 e 77/2014 que alteram alguns artigos dos estatutos da RBL, E.P. e HICEP respectivamente. 
24. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 17.10.2021. 
25. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 17.10.2021. 
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no perímetro irrigado sob gestão da RBL, E.P., têm o mesmo requisito de desempenho para 

receber o DUAT definitivo26.  

 

Existem dois pontos de vista sobre este tipo de investimento, como o da Wanbao. Um, que 

considera este modelo como uma forma que acelera a degradante situação dos pequenos 

produtores, pois estes transferem os seus meios de produção para um grupo relativamente 

pequeno de investidores privados, geralmente com tecnologia intensiva em capital (Ganho, 2013). 

Associando-se a isso a ineficiência no usufruto dos direitos sobre a terra que é uma incerteza para 

a maioria dos produtores27.  

 

Efectivamente, o legado histórico sobre as infra-estruturas hidráulicas, conforme os vários regimes 

de terra, traduz-se em estruturas de administração diferentes. Dentro do perímetro irrigado, as 

empresas públicas (HICEP, RBL, E.P.) têm uma administração da terra e da água, com a 

participação das associações de regantes. Mas, fora do perímetro, as autoridades distritais 

administram a terra rural e a ARA-Sul administra os recursos hídricos e suas infra-estruturas, 

incluindo as barragens (Ganho e Woodhouse, 2015). Por exemplo, no fim da colheita, ao valor de 

venda pelo agricultor são deduzidos, entre outros custos, os referentes à água para pagar às 

empresas gestoras do perímetro e à ARA-SUL28. E, como acima referido, o agricultor não obtém 

a titulação da terra enquanto não atingir os objectivos produtivos acordados.  

 

No caso concreto do perímetro irrigado, existem grandes desafios nos processos de atribuição 

de direitos fundiários e, por associação, direitos a água que, geralmente, criam desequilíbrios em 

detrimento dos pequenos agricultores, na medida em que os grandes produtores e as empresas 

com investimento significativo são tidas como as de maior prioridade do governo central e local29.    

 

O outro ponto de vista defende que o modelo se encaixa no contexto de investimentos win-win, 

porque o mesmo vai-se traduzir na criação de empregos para a comunidade local, reabilitação 

de infra-estruturas e transferência de tecnologias, bem como, na implementação de novos 

métodos de organização do trabalho e suas relações com o meio ambiente, tornando a pequena 

agricultura mais competitiva (Veldwisch, 2015). 

 

 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

 

Custo de produção 

 

O conhecimento de custos de produção é importante para o desenvolvimento de qualquer 

actividade, seja ela económica ou social. A análise de custos permite controlar o desempenho do 

produtor, o que leva a organizar, económica e financeiramente, as tarefas realizadas na produção 

de um determinado cultivo numa campanha agrícola (Nwahia, 2021; Tripathi, 2017; Udemezue, 

2018).  

 

Os custos são compostos por custos fixos e custos variáveis. São custos fixos os decorrentes dos 

gastos com os factores fixos de produção e que não se alteram em função da actividade realizada, 

sendo constante num determinado período. Por sua vez, os custos variáveis sofrem alterações de 

 

26. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
27. Entrevista a um membro da Sociedade Civil, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
28. Entrevista a um membro da Sociedade Civil, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
29. Entrevista a um membro da Sociedade Civil, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
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acordo com o nível de produção ou actividade. As variações de valor dos custos variáveis 

dependem das actividades realizadas e recursos utilizados para atingir um dado volume 

produzido ou das vendas efectivadas num dado tempo, da tecnologia e da eficiência técnica e de 

gestão na utilização desses recursos.  

 

Os custos de produção podem variar por diversos factores, podendo-se destacar a utilização 

intensiva, ou não, de tecnologia; o uso de insumos, com maior ou menor eficiência, intensidade 

ou produtividade e restrições ambientais; o volume de produção e o preço dos insumos. Para Reis 

(2007), o custo de produção é a soma dos valores de todos os recursos (insumos e serviços) 

utilizados no processo produtivo de uma atividade agrícola, num certo período de tempo, e que 

podem ser classificados em curto e longo prazos. Reis (op. cit.) acrescenta que a estimativa dos 

custos está ligada à gestão da tecnologia, ou seja, à alocação eficiente dos recursos produtivos e 

ao conhecimento dos preços destes recursos. 

 

O quadro 1 mostra as estimativas de custos de produção de arroz para uma área de um hectare. 

Os cálculos apresentados incluem a parte mecanizada, na sua maioria, e não mecanizada, em que 

as tarefas são realizadas manualmente. O quadro indica que, para o cultivo do arroz por cada 

hectare na zona de estudo, o produtor gasta por campanha cerca de 107.000 MZN contra uma 

receita total de 85.000 MZN e saldo final negativo (-21.608 MZN). 

 

Quadro 1. Estimativa de custos de produção de arroz por hectare 

Designação Unidade Área Quant. 

Custo 

Unitário 

(MZN ) 

Custo por 

ha (MZN) 

1. Preparação do Solo           

1ª Lavoura ha  1 0 4 000,00 4 000,00 

2ª Lavoura ha  1 0 4 000,00 4 000,00 

1ª Gradagem ha  1 0 2 500,00 2 500,00 

2ª Gradagem ha  1 0 2 500,00 2 500,00 

Nivelamento ha  1 0 1 500,00 1 500,00 

Marrachamento ha  1 0 1 500,00 1 500,00 

Sub-Total         16 000,00 

2. Sementeira           

Sementes Kg  1 120 50,00 6 000,00 

Sementeira jornas  1 3 200,00 600,00 

Retanchas jornas  1 15 200,00 3 000,00 

Pessoal Permanente jornas  1 6 4 500,00 27 000,00 

Sub-Total         36 600,00 

3. Prod. Fitossanitários           

Pós Emergente           

Ronstar litro  1 0 0,00 0,00 

Propanil litro  1 8 504,00 4 032,00 

MCPA litro  1 4 365,00 1 460,00 

Aplicação de Herbicidas jornas  1 4 200,00 800,00 

Monda correcção jornas  1 34 200,00 6 800,00 

Sub-Total         13 092,00 
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Designação Unidade Área Quant. 

Custo 

Unitário 

(MZN ) 

Custo por 

ha (MZN) 

4. Fertilizantes           

NPK Kg  1 100 56,16 5 616,00 

Ureia Kg  1 200 49,96 9 992,00 

Aplicação de Fertilizantes jornas  1 3 200,00 600,00 

Sub-Total         16 208,00 

5. Guarda Pássaros jornas  1 2 4 500,00 9 000,00 

6. Taxa de Água ha  1 1 7 208,83 7 208,83 

7. Ceifa Mecânica ha  1 1 7 000,00 7 000,00 

8. Transporte (raio de 100Km) Viagem 1 1 1 500,00 1 500,00 

Sub-Total         24 708,83 

Despesas directas   1     106 608,83 

Despesas indirectas           

Total de Custos de Produção         106 608,83 

Receita Total Kg  1 5000 17,00 85 000,00 

Margem Bruta         -21 608,83 

  Fonte: dados do inquérito 

 

Área de cultivo 

 

O desenvolvimento da agricultura depende, entre outros factores, da posse de terra, tamanho e 

capacidade para sua adequada utilização. Nos dois distritos estudados, a maioria dos inquiridos 

(61%) encontra-se dentro do perímetro irrigado e os restantes encontram-se a exercer a sua 

actividade agrícola nas zonas adjacentes, nomeadamente nos terrenos húmidos e, portanto, 

dependentes do maneio de água do perímetro irrigado.  

 

O distrito de Chokwé tem a média mais alta de terra por inquirido (4,5 ha), relativamente a Xai-

Xai. Do total dos inquiridos, 77% cultivaram até 5 hectares (gráfico 4), 25% cultivaram parcelas de 

até 1 hectare e 29% cultivaram uma área total entre 2 e 5 hectares. Uma pequena parte (8%) 

trabalhou numa área de mais de 10 hectares. 

 

Desagregando por cultivos, os dados (gráfico 4) mostram que, dos inquiridos que possuiam mais 

de 10 hectares, apenas 13% afirmaram apostar no arroz, enquanto uma parte significativa (45%) 

destinou, no mínimo, uma área de 2 hectares para a produção do arroz. Destes, 27% usaram toda 

a sua parcela, que varia até 1 hectare para o cultivo do arroz. Uma parte, também significativa 

(25%) dedicou parcelas entre 2 e 5 hectares ao cultivo do arroz. 

 

Destaca-se que, quanto menor é o tamanho da parcela, maior é a intensificação da sua utilização. 

Para os que usaram a totalidade da terra para todas as culturas praticadas (arroz e outros cultivos), 

o gráfico 4 revela que 32% possuem até 1 hectar, 25% estão na escala dos que possuem até 2 ha 

de terra, 19% possuem entre 2 e 5 hectares, 15% possuem entre 5 e 10 hectares e 9% possuem 

mais de 10 hectares de terra.    
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Gráfico 4. Tamanho das parcelas e uso por culturas 

 

Fonte: dados do inquérito 

 

Produção 

 

A produtividade do arroz depende da qualidade da semente, de factores edáfico-climáticos, com 

destaque para a fertilidade natural dos solos, da precipitação, do maneio das culturas e pressão 

de pragas e doenças (Uaiene, 2015) e do volume de investimento realizado (Nwahia, 2021; 

Tripathi, 2017; Udemezue, 2018). 

 

Nos últimos anos, a produção do arroz no Limpopo esteve ligada a vários investimentos públicos, 

privados e de parceiros de desenvolvimento internacional, como forma de responder aos 

objectivos do PNDA (2016-2027). Como exemplo, o projecto de “Melhoria da Produtividade do 

Arroz (PROMPAC)” no perímetro irrigado do Chokwé.  

 

Uma das acções previstas, nos diversos documentos oficiais30, para o incremento substancial na 

produtividade seria a sensibilização dos produtores para a realização de sementeiras antecipadas 

(mês de Outubro), para minimizar o impacto do pardal, principalmente na região sul (regadio de 

Chokwé). 

 

Na região estudada, a produtividade é mais elevada na maioria dos produtores de outros cultivos 

que na maioria dos produtores de arroz. O gráfico 5 mostra que 37% dos inquiridos produziu 

apenas até meia tonelada de arroz, 24% afirmaram ter produzido cerca de uma tonelada, e 16% 

produziram cerca de 1,5 toneladas, e somente 10% produziram mais de duas toneladas de arroz. 

 

Para o caso de outras culturas, com destaque para o repolho e pimento, 34% dos inquiridos 

afirmou obter mais de duas toneladas por campanha, 22% afirmaram ter obtido até duas 

toneladas, 20% produziram até uma tonelada e meia, e apenas 9% obtiveram menos de uma 

tonelada.  

 

Os produtores que afirmaram ter produzido mais de duas toneladas de arroz por hectare são os 

que têm contracto com a Wanbao, ou que pretendem obter o DUAT junto da RBL, E.P. e na região 

de Chokwé. Do total dos inquiridos que afirmou ter produzido mais de duas toneladas de arroz 

 

30. Ver MASA (2016), MINAG (2013), MINAG (2011). 

Até 1 ha Até 2 ha 2 a 5 ha 5 a 10 ha Mais de 10

ha

Área de cultivo (total) 25% 23% 29% 15% 8%

Dedicada ao arroz 27% 18% 25% 17% 13%

Dedicada a outras culturas 15% 17% 19% 24% 25%

Dedicada a todas culturas 32% 25% 19% 15% 9%
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por hectare, 42% produziram até 2,7 Ton/ha, 38% teve 3,2 Ton/ha e 20% (duas pessoas) obtiveram 

4,5 Ton/ha.  

 

Gráfico 5. Frequência por nível de Produtividade (Ton/ha) no arroz e em outras culturas 

por campanha agrícola – média das campanhas de 2015 a 2020 

 

Fonte: dados do inquérito 

 

Estes dados mostram que o desiderato de incrementar a produtividade dos produtores, de 2,8 

para, pelos menos, 5,0 Ton/ha em sistema de irrigação (NRDP, 2016-2027) ainda não foi alcançado 

para a maioria dos produtores inquiridos na zona da pesquisa. A maioria dos produtores 

inquiridos (89%) revelou, por um lado, que não houve sementeira antecipada por não se terem 

realizado outras acções complementares, com destaque para a disponibilização de semente de 

qualidade31.  

 

Alguns produtores afirmaram a sementeira deveria acontecer em Setembro sendo que, para uma 

boa produção, a primeira lavoura seria em Julho e a segunda em Agosto32. Mas, nesse processo, 

algumas pessoas que têm influências dentro do partido ou do governo são sempre as primeiras 

a beneficiar de apoio para a lavoura, a sementeira e outras operações para ter melhor produção33.  

 

Ainda assim, esses apoios são desviados para outros fins. Por exemplo, os insumos recebidos não 

são aplicados directamente na produção do arroz34. O mesmo refere-se ao crédito financeiro, que 

é direccionado, de forma promíscua, para actividades fora da agricultura35. Por outro lado, existe 

também a questão de outras culturas mais importantes que o arroz no trabalho agrícola de alguns 

produtores do Limpopo36.  

 

  

 

31. Como se pretende nos documentos oficiais (Ver MASA, 2016; MINAG, 2013; MINAG, 2011). 
32. Entrevista a um grupo de produtores, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
33. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 14.10.2021. 
34. Entrevista a um agricultor, Chokwé, aos 10.10.21. 
35. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
36. Entrevista a um membro da Sociedade Civil, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 

½ ton 1 ton 1½ ton 2 ton Mais de 2

ton

37%

24%

16%
13%

10%9%
15%

20% 22%

34%

Arroz Outras culturas
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USO DE MEIOS E FACTORES DE PRODUÇÃO 

 

Mecanização  

 

A mecanização reduz significativamente a quantidade de força de trabalho necessária para 

preparação da terra e noutras operações subsequentes que forem mecanizadas, reduzindo, em 

princípio, os custos de produção por unidade produzida (Diao et al, 2016; Rickman et al, 2013). A 

adopção da mecanização para a preparação da terra, maneio das culturas e colheita pode 

contribuir para o aumento da produtividade (Pingali, 2007). Outras evidências mostram que a 

preparação mecanizada das terras dá a possibilidade de aumento das áreas trabalhadas e melhor 

nivelamento e preparação da terra para operações seguintes (IDE-Moçambique, 2014). 

 

O NRDP 2016-2027 (MASA, 2016) refere que a falta de mecanização para a colheita e debulha 

agrava ainda mais a ocorrência de impurezas e danos físicos dos grãos de arroz o que constitui 

um desafio para toda a cadeia de valor, indicando-se a importância da promoção do uso da 

mecanização para os pequenos produtores por meio de contratação de serviços de mecanização 

e/ou uso de máquinas e equipamentos manuais de menor custo. 

 

O Programa Nacional de Mecanização Agrária (PNMA)37 tem como objectivo geral aumentar os 

níveis de produção e produtividade agrária em, pelo menos, 7% ao ano. Especificamente, o PNMA 

pretende: i) aumentar a área lavrada e, aliado ao uso de pacotes tecnológicos, incrementar a 

produção e produtividade; ii) contribuir para o aumento da renda dos pequenos produtores 

através de provisão de serviços mecanizados e desenvolvimento da cadeia de valor; e, iii) melhorar 

o nível de preparação de solos e das condições de operações subsequentes da lavoura, tais como 

sementeira, adubação, colheita, debulha, entre outras. 

Como estratégia de implementação, refere-se que o mesmo é materializado através do 

estabelecimento de Centros de Serviços Agrários (CSAs) nos Corredores de Desenvolvimento 

Agrário, onde se promovem Parcerias Público-Privadas, incluindo a participação do pequeno 

agricultor. Entre outras tarefas, estes CSAs pretendem prestar serviços mecanizados de 

preparação de terras, sementeira, tratamento fitossanitário, ceifa mecânica e transporte.  

 

O gráfico 6 mostra que a maior parte dos inquiridos recorre à mecanização apenas para 

preparação da terra, com destaque para a lavoura (75%) e para a gradagem (71%), operações que 

são efectuadas somente uma vez por campanha. A colheita (27%) e a debulha (27%) mecanizadas 

ocorrem principalmente para os agricultores com contractos com a empresa chinesa Wanbao e 

muito poucos em Chokwé. 

 

 

37. MASA. Programa Nacional de Mecanização. Documento em PowerPoint. Apresentado em Uberaba, Estado de Minas 

Gerais, Brasil, em Fevereiro de 2017. 
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Gráfico 6. Uso da mecanização 

 

Fonte: dados do inquérito 

 

Fertilizantes e herbicidas 

 

O uso de fertilizantes e herbicidas tem contribuído para aumentar o rendimento físico dos cultivos 

e aumentar a produção agrícola ao nível internacional (Wang et al, 2018). A nível mundial, o 

consumo de fertilizantes tem vindo a crescer, com destaque para sua utilização nos cereais, 

seguindo-se, em ordem decrescente, as oleaginosas, as hortícolas e plantas fruteiras (IFA, 2017).  

 

Contudo, se o seu uso é de grande importância para o rendimento dos cultivos, a sua aplicação 

excessiva ou sem uma consistente análise de fertilidade dos solos, pode provocar a eutrofização, 

toxidade e contaminação de águas subterrâneas, degradação dos solos e do ecossistema, 

desequilíbrios e redução da biodiversidade (Chen, 2018; Wang et al, 2018).    

 

No caso de Moçambique, vários documentos oficiais revelam que, para a maximização dos 

benefícios decorrentes da irrigação, esta deve ser combinada com outros factores de produção, 

de entre quais os fertilizantes e pesticidas (MINAG, 2010). Pelo que se deve apostar na produção 

nacional destes insumos com vista a suprir a insustentabilidade das importações (MINAG, 2011) 

e se aumenta a sua disponibilização aos produtores (MINAG, 2013). 

 

No entanto, o seu uso ocorre mais nas culturas comerciais, como o tabaco, a cana sacarina, as 

hortícolas e o algodão (IAI, 2020; Uaiene, 2015). Para o caso em estudo, o gráfico 7 mostra a 

percentagem de agricultores que usaram fertilizantes e herbicidas, entre 2015 e 2020. O mesmo 

indica que a maioria (69%) usou esses insumos, enquanto 31% não utilizaram, adiantando como 

principais causas: a não-existência destes insumos localmente, os altos preços praticados e o 

baixo preço ao produtor do arroz.  

O gráfico 7 também indica que, dos que usaram fertilizantes e herbicidas, 61% afirmaram ter 

utilizado em campanhas alternadas38, incluindo a alternância no uso dos compostos, enquanto 

39% usaram em todas as campanhas agrícolas. Ao analisar por componentes, destaca-se o uso 

de fertilizantes com a composição NPK39 (46%), seguindo-se a Ureia (21%), MCPA (20%) e, por 

fim, o Propanil (13%). O uso destes fertilizantes variou em função da sua disponibilidade no 

 

38. Incluindo alguma alternância no uso dos compostos. 
39 Azoto (N), potássio (P) e enxofre (K). 
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mercado, preço e percepção dos produtores sobre a sua importância para a produção e 

produtividade do arroz.    

 

Gráfico 7. Uso de fertilizantes e pesticidas 

Fonte: dados do inquérito 

 

Sementes 

 

A produtividade de uma cultura depende, em grande medida, da semente usada. A semente 

melhorada e adaptada às condições ambientais, às tecnologias utilizadas e à gestão da produção, 

contribui para o aumento da produtividade, do rendimento agrícola e da melhoria da eficiência 

do processamento agro-industrial e da qualidade final do produto processado (Uaiene, 2015). 

 

O subprograma de apoio à produção de Arroz, uma das componentes do PNISA (2013–2017), 

tem como objectivo central a intensificação da produção deste cereal em zonas identificadas 

como tendo potencial para o seu cultivo. MINAG (2013:21) refere que esta intensificação será feita 

recorrendo a três pacotes tecnológicos, tais como: a) PT401, baseado na semente melhorada; b) 

PT2, uso de semente melhorada, fertilizantes e herbicidas; e, c) PT3, que é o uso de PT2 em 

condições de irrigação. 

 

No caso particular do Limpopo, a preocupação com a melhoria da produção e da produtividade 

do arroz teve como espelho a empresa MIA que, como já referido, tinha como uma das suas 

tarefas a pesquisa e produção de sementes melhoradas. Esta actividade não teve impactos 

significativos nos produtores locais, uma vez que a sua produção era onerosa para a empresa41 e 

o preço de aquisição demasiado alto para o produtor42.  

  

 

40. Pacote tecnológico. 
41. Entrevista a um antigo trabalhador da MIA, Chokwé, aos 07.10.2021. 
42. Entrevista a um agricultor, Chokwé, aos 06.10.2021. 

Sim Não Sim, todos

anos

Sim,

algumas

épocas

NPK Ureia Propanil MCPA

Uso de fertilzantes e herbicidas Produtos mais usados

69%

31%
39%

61%

46%

21%
13%

20%
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O gráfico 8 indica que 45% dos inquiridos usam sementes obtidas da sua própria produção em 

campanhas anteriores, 38% utilizam arroz adquirido de outros agricultores ou em 

estabelecimentos comerciais, tratando-se de grão de arroz para consumo e não propriamente 

semente43; e apenas 17% dos inquiridos afirmaram usar semente melhorada. No entanto, existem 

variações significativas entre as culturas no uso de semente melhorada. Cerca de 67% dos 

inquiridos disseram usar semente melhorada nas hortícolas, 22% nas leguminosas e apenas 11% 

no arroz. 

 

Gráfico 8. Uso de sementes, segundo tipo de cultivos 

 
Fonte: dados do inquérito. 

 

No âmbito do SUSTENTA foi introduzido o conceito de Pequeno Produtor Agrícola Comercial 

Emergente (PACE). PACE é o pequeno produtor e/ou comerciante que, através de uma linha de 

crédito em equipamentos, insumos e em recursos financeiros, vai ser o agente que, numa base 

comercial, se relaciona com outros produtores locais, dá assistência técnica à produção e facilita 

a comercialização da produção. 

 

Inicialmente em Gaza, o SUSTENTA contratou um agente privado para fornecimento de semente 

de arroz melhorada aos produtores locais. Tratava-se da semente certificada Macassane44. Esta 

variedade é considerada de rendimento médio de 7 a 8 Ton/ha na produção, com grão longo, 

rendimento de 70% no descasque e resistente a doenças, como Pyricularia oryzae (IDE-

Moçambique, 2014). Porém, os agricultores receberam a semente Simão45 e, no final, tiveram uma 

produção baixa, com muita mistura no arroz46 o que, na verdade, tratava-se de uma degeneração 

e não de uma mistura varietal (de variedades) 47.   

  

 

43. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
44. Entrevista a um agricultor, Chokwé, aos 07.10.2021. 
45. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
46. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 16.10.2021. 
47. Entrevista a um técnico do SDAE, Xai-Xai, aos 17.10.2021. 
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Irrigação 

 

A rega consiste em fornecer água às plantas para satisfazer as suas necessidades hídricas que não 

foram cobertas pela precipitação natural. O sistema de irrigação consiste numa estrutura de 

entrada (principal) ou estação de bombeamento (principal), um sistema de condução da água, 

um sistema de distribuição, um sistema de rega do campo e um sistema de drenagem (FAO, 

1986). Outras áreas podem ser irrigadas através de moto bombas, ou as zonas baixas e húmidas, 

que somente necessitam de controlo do lençol freático, entre outras formas de irrigar as culturas. 

Em Moçambique, a irrigação é predominantemente dominada pelas grandes explorações 

comerciais, com destaque para a cana sacarina. Na agricultura familiar, as culturas que mais 

beneficiam da rega são o arroz e as hortícolas (Uaiene, 2015). A quase totalidade da produção 

está sujeita às chuvas, pois os pequenos agricultores não têm recursos para instalar sistemas de 

irrigação (AQUASTAT Survey 2005)48. A Província de Gaza apresenta o maior perímetro irrigado 

do país (MINAG, 2010). 

 

No contexto de então, foi aprovada a Estratégia de Irrigação (EI), com os seguintes pressupostos 

(MINAG, 2010): i) a irrigação como actividade de maneio de água na produção agrária que 

compreende a concepção e o desenvolvimento de infra-estruturas hidráulicas e a gestão de água; 

ii) o aproveitamento das vantagens comparativas do potencial de irrigação é prioridade no sector 

agrário e a irrigação continuará a merecer prioridade do Governo; iii) as infra-estruturas de 

irrigação existentes oferecem uma base de partida para o desenvolvimento do subsector de 

irrigação e a sua reabilitação continuará a ser tomada como prioridade ao nível do Governo; iv) 

os serviços públicos (investigação, extensão e gestão de terras) são vitais para o alcance dos níveis 

de produção e produtividade desejados, pelo que irão contribuir para o apoio à agricultura 

irrigada; e, v) as instituições relevantes na coordenação intersectorial de apoio ao subsector de 

irrigação irão assumir a implementação dos mecanismos e instrumentos disponíveis.     

 

O apoio à produção de pequena escala, sistemas de rega e de drenagem a partir de fontes de 

água superficiais e subterrâneas, práticas de conservação de água nos campos agrícolas, parcerias 

com o sector privado, participação do pequeno produtor na gestão da água, fazem parte de um 

leque de aspectos referenciados na EI como reflectindo as preocupações do Governo.    

 

Existem vários modelos de produção estratégicos para o desenvolvimento da cadeia de valor do 

arroz (IDE-Moçambique, 2014). No caso do Limpopo, pode-se enquadrar no modelo de um sector 

familiar e produtores emergentes, onde se pretende fazer melhor absorção de know-how técnico 

da agricultura comercial e maior capacidade de transmissão aos camponeses, gestão do regadio 

e da irrigação, em parceria com empresas especializadas49. 

 

O sistema de irrigação instalado no Limpopo tem mostrado as ineficiências do modelo. Enquanto 

organizados em associações, os agricultores não têm participado nos encontros sobre a gestão 

da água50, que é decidida pelas empresas gestoras, com a participação de pessoas dentro do 

poder político51 ou por pessoas com influência no círculo de poder político local52.  

 

48. Irrigation in Africa in figures – AQUASTAT Survey 2005. Em 

https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/aquastat/pdf_files/MOZ_mozambique_cp.pdf. Acedido aos 20.10.2021. 
49. Com isto não se pretende aqui demostrar que o modelo tenha sido assumido e esteja a ser desenvolvido como seria 

espectável. 
50. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 17.10.2021. 
51. Entrevista a um agricultor, Chokwé, aos 07.10.2021. 
52. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 17.10.2021. 

https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/aquastat/pdf_files/MOZ_mozambique_cp.pdf
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No que se refere à gestão e manutenção, as empresas estatais têm falta de capacidade técnica 

para responder às preocupações da maioria dos produtores53. O gráfico 9 indica que 46% dos 

inquiridos, em algumas épocas, tiveram acesso à água extraída dos canais do regadio e irrigando 

zonas periféricas aos respectivos sistemas, e apenas 41% usaram, de forma consecutiva, água 

dentro do perímetro irrigado durante todo o período em análise nesta pesquisa.  

 

Os 13% dos inquiridos sem acesso à água, encontram-se a montante do perímetro irrigado, 

nomeadamente nas comunidades de Patríce Lumumba e Chilaulene, e a jusante, principalmente 

aqueles que possuem machambas localizadas relativamente distantes do canal principal e com 

problemas nos canais secundários e de drenagem, muitos deles obstruídos por vegetação.  

 

Relativamente aos que tiveram acesso à água, 38% dos inquiridos receberam de forma 

insuficiente, 34% afirmaram ter recebido de forma desejável, enquanto 28% afirmaram ter tido 

acesso à água de uma forma deficiente54, tendo em conta que «a água entra nas machambas e 

permanece por períodos que não ajudam ao agricultor» 55 , ou seja, o sistema devia ter a 

capacidade de vazar a água após o tempo necessário para o desenvolvimento da planta. 

 

Gráfico 9. Acesso e condições de uso da água do regadio 

Fonte: dados do inquérito   

 

Muitos têm tido problemas de água que não chega em quantidade suficiente às machambas 

devido à obstrução dos canais secundários56. Por falta de reabilitação e manutenção periódica, 

observa-se o assoreamento das valas de drenagem, as caleiras não drenam água suficiente das 

machambas dificultando o adequado crescimento do arroz. Este foi um problema comumente 

apresentado. Segundo outro grupo de produtores da região de Patrice Lumumba57: «Aqui, o 

último ano com melhor produção foi 2014; depois abandonámos o arroz devido à falta de água... 

 

53. Entrevista a um membro da Sociedade Civil, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
54. Segundo os agricultores entrevistados, existe esta deficiência provocada pelo sistema de canais e drenagem que, muitas 

vezes, não permitem m fluxo normal na saída da água que entra nas machambas. 
55. Entrevista a um agricultor, Chilaulene, aos 16.10.2021. 
56. Entrevista a um grupo de agricultores, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
57. Entrevista a um grupo de agricultores, Xai-Xai, aos 14.10.2021. 

Todas épocas Algumas

épocas

Não acedeu Suficiente Insuficiente Deficiente

Uso da água do regadio Condições em que utilizou

41%

46%

13%

34%
38%

28%
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o sistema de drenagem não funciona e, muitas vezes, ocorre o retorno da água do rio para as 

nossas machambas».   

 

Os produtores de Patrice Lumumba acrescentaram terem solicitado «apoio da RBL para obras de 

limpeza nos diques e canais», mas receberam a resposta de que «nas condições em que o terreno 

se encontra, a máquina da empresa não consegue entrar». Contudo, «a máquina encontra-se a 

trabalhar lá, em Ponela, onde estão as machambas dos chefes... e a empresa dos chineses».  

 

Este pensamento dos produtores de Patrice Lumumba mostra, segundo Veldwisch et al (2013), 

como o maior esquema de irrigação ocupado por pequenos produtores está sendo transformado 

num empreendimento agrícola comercial por uma empresa externa que se dedica à produção de 

arroz irrigado por contractação de um número limitado de pequenos produtores empresariais, 

em detrimento da maioria de pequenos agricultores de subsistência.  

 

Mas também existem outros constrangimentos de natureza técnica e humana em relação às 

necessidades e uso da água. O estado de abandono de grande parte das infra-estruturas 

hidráulicas, com postos de recolha de dados58 que não funcionam, faz com que não seja possível 

fazer cálculos rigorosos das necessidades e disponibilidade de água para a maior parte do Vale 

do Limpopo entre Massingir e Xai-Xai (Ganho e Woodhouse, 2015). Esta realidade continua de 

forma cíclica59. 

 

Salinização dos solos  

 

A irrigação e o maneio da água estão associados à salinização dos solos. Alguns agricultores 

afirmaram ter abandonado o cultivo do arroz devido à redução da fertilidade dos solos provocada 

pela salinização. A intensa presença de sais em perímetros irrigados tem sido, há décadas, uma 

grande ameaça à agricultura em muitos países do mundo (Hillel, 1991). Ela resulta da acção 

antrópica (humana) e natural, como os sais presentes de forma natural no solo ou trazidos pela 

intrusão da água do mar em zonas costeiras (Sharma et al, 2016; NSW-Government, 2009; USDA, 

1998).  

 

A salinização do solo reduz o rendimento dos cultivos e pode afectar a provisão de muitos 

serviços ecossistémicos (Sharma et al, 2016; NSW-Government, 2009; USDA, 1998). Na superfície 

do solo, a salinização desenvolve-se onde as seguintes condições ocorrem simultaneamente: 

presença de sais solúveis, como sulfatos de sódio, cálcio e magnésio; um lençol freático superficial; 

uma alta taxa de evaporação; e baixa precipitação anual (USDA, 1998).  

 

O gráfico 10 mostra a percepção dos inquiridos sobre as origens da salinização na zona de estudo. 

A ausência de manutenção do sistema de regadio adequada foi apontada como a grande causa 

(75%), seguindo-se o uso de diferentes produtos (fertilizantes e pesticidas) em intervalos de 

tempo inapropriados, segundo o tipo de cultura60. As práticas de maneio de solos (47%) foram 

associadas à utilização do mesmo espaço para prática da agricultura e para a pastagem do gado 

bovino, principalmente em Chokwé61.  

 

58. Sobre utilizadores, necessidades e uso de água, portanto, incluindo o sistema de monitoria. 
59. Entrevista a um antigo trabalhador da MIA, Chokwé, aos 07.10.2021. Entrevista a um membro da Sociedade Civil, Xai-

Xai, aos 15.10.2021. 
60. Entrevista a um agricultor, Chokwé, aos 10.10.21. 
61. Entrevista a um agricultor, Chokwé, aos 07.10.21. 
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Gráfico 10. Causas da salinização 

   
Fonte: dados do inquérito  

 

A salinização dos solos, segundo alguns produtores, está associada a dificuldades de drenagem62 

e à falta de reabilitação das comportas da estação de Chilaulene63, a principal saída das águas do 

Limpopo para o mar. Esta infra-estrutura encontra-se praticamente inoperacional, «após as cheias 

do ano 2000, uma equipe técnica veio retirar a motobomba, prometendo instalar uma 

electrobomba, mas, até então, nada aconteceu»64, «quando a maré é alta, a água do mar entra e 

a capacidade de resposta da estação é muito fraca»65, contribuindo para a salinização sistemática 

dos solos. 

 

Os problemas de chegada tardia ou obstrução da água, da salinização dos solos e das tecnologias 

usadas no perímetro irrigado do Limpopo não são recentes. Mosca (2005:64) refere que, durante 

a vigência do colonato, ocorriam: i) falta ou chegada tardia de água devido ao desequilíbrio entre 

as necessidades de rega e a capacidade da barragem de Macarretane; ii) problemas de solos 

(salinização e dificuldades de drenagem); e, iii) tecnologias mal utilizadas. 

 

Para Brito et al (2002) existem causas naturais e causas secundárias, através da acção humana, 

para o aumento da salinização neste perímetro irrigado. Como causa natural, considera-se o 

aumento dos volumes de águas salinas subterrâneas, e, como causa de acção humana, considera-

se as práticas de irrigação inadequadas, resultantes de um degradado sistema de irrigação e 

drenagem, bem como inadequadas práticas de maneio dos solos. E este aumento de intrusão 

salina pode fazer perder grandes extensões de terras para a produção de arroz (IDE-Moçambique, 

2014). 

  

 

62.Entrevista a um produtor, Xai-Xai, aos 15.10.2021. Entrevista a um agricultor, Chokwé, aos 06.10.2021. 
63. Entrevista a um produtor, Chilaulene, aos 16.10.2021. Entrevista a um produtor, Xai-Xai, aos 20.10.2021 
64. Entrevista a um produtor, Chilaulene, aos 16.10.2021. 
65. Entrevista a um produtor, Chilaulene, aos 16.10.2021. 

Mudanças

climáticas

Ausência de

manutenção

Práticas de maneio

de solos

Uso de insumos

49%

75%

47%
53%
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Figura 2. Infra-estruturas dos regadios (Chokwé e Limpopo) 

 

1-Canal principal 2-Canal secundário 

  

3-Canal terciário 4-Vista parcial da Estação de Chilaulene 

  

Fonte: fotos do autor da pesquisa.  

 

Na Figura acima, pode-se observar o estado avançado do crescimento da vegetação, que impede 

a normal circulação da água desde o canal principal (região de Chokwé-Lionde). Na foto quatro 

percebe-se que uma comporta, entre as duas de cada lado, encontra-se submersa traduzindo a 

avaria e a inoperacionalidade da Estação de Chilaulene.   

 

Processamento    

 

Os diferentes tipos de processamento de cereais podem ser categorizados em (UNIDO, 2004): a) 

processamento primário (operações pós-colheita, incluindo secagem, limpeza, descasque); e, b) 

processamento secundário quando as matérias-primas são o arroz que já foi primariamente 

processado originando uma ampla gama de produtos de valor agregado. 
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Estes dois processamentos estão, primeiro, dependentes do período e condições da colheita. 

Num segundo momento, está o grau de humidade necessária para que aconteça um adequado 

armazenamento e descasque. Para tal, esta humidade deve variar entre 11 e 13% (Oikeh et al, s/d; 

Mora e Chinchilla, 2009). 

 

Na zona de estudo, a maioria (69%) dos inquiridos realiza a colheita manual e outra parte (31%) 

disse realizar a ceifa mecanizada. Para o primeiro grupo, depois da colheita, realiza-se a debulha, 

seguindo-se a secagem ao sol que, devido aos pássaros, ocorre à volta da zona habitacional do 

produtor. Para os que usam ceifa mecânica, ela tem sido realizada em regime de contracto com 

as fábricas de descasque, como a Inácio de Sousa, a Wanbao e o Complexo Agro-Industrial do 

Chokwé (CAIC). 

 

Alguns entrevistados com sistema de contracto com a Wanbao afirmaram que o arroz que é 

ceifado nas machambas dos diferentes produtores, quando chega à fábrica, é armazenado todo 

no mesmo lugar antes do seu processamento66, o que facilita a mistura de variedades com 

diferentes características físico-químicas67, o que reduz a qualidade final do arroz processado68.  

 

Os dados da pesquisa também mostram que a maioria dos inquiridos (76%) afirmou vender o 

arroz após o processamento nas unidades beneficiadoras (moageiras de arroz) locais e nas 

fábricas de descasque, enquanto 21%, vendem o arroz em casca e/ou limpo, e apenas uma 

percentagem pouco significativa (3%) vende o arroz em casca.  

 

O gráfico 11 revela que a maior parte dos inquiridos (79%) processa – neste caso, o 

processamento primário – o seu arroz localmente e apenas 21% processam fora da aldeia. 

Relativamente aos métodos de processamento, a maioria (63%) usa pequenas máquinas 

beneficiadoras (vulgo moagem de arroz) que se encontram nas aldeias/bairros, 25% processam 

o seu produto nas fábricas em Chokwé, Xai-Xai e Palmeiras (Inácio de Sousa) e 12% usaram 

ambos, as moageiras locais e as fábricas.  

 

Gráfico 11. Local e equipamentos usados no processamento do arroz 

  
Fonte: dados do inquérito  

 

66. Entrevista a um grupo de agricultores, Xai-Xai, aos 14.10.2021. 
67. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
68. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 17.10.2021. 

Na aldeia Fora da aldeia Manual (pilão) Fábrica de

descasque
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moageiras de
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Fábrica e
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Local de processamento Equipamentos usados

79%
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0%

25%

63%

12%
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O gráfico revela que quantidades significativas do arroz são processadas nas unidades 

beneficiadoras locais. A qualidade do arroz descascado69 é afectada pela qualidade do arroz em 

casca que chega às fábricas70 e pelo mau estado das unidades descascadoras71. Efectivamente, a 

maioria destas, visitadas durante o estudo de campo, apresentava equipamentos obsoletos, por 

exemplo, com falta de componentes essenciais, como as de limpeza e de separação do arroz 

antes de realizar o descasque final. 

 

Comercialização 

 

Neste estudo também interessava conhecer o circuito de comercialização do arroz, visando 

verificar o grau de integração do produtor na cadeia de valor deste cereal. O governo (MIC, 2016; 

MINAG, 2013; MINAG, 2011) introduziu medidas de comercialização agrária para encorajar o 

desenvolvimento do mercado interno e o seu ajustamento aos mercados da região Austral, 

nomeadamente: i) aumento da produtividade para aumentar os excedentes comercializáveis e, 

assim, os rendimentos provenientes da agricultura; ii) integração do pequeno produtor nas 

actividades de processamento e comercialização que acrescentem valor aos produtos agrícolas; 

iii) melhoramento das infra-estruturas e serviços para os mercados e a comercialização agrícola; 

e, iv) harmonização do quadro legal e regulador da comercialização agrária em linha com os 

protocolos regionais. 

O gráfico 12 mostra que 31% dos inquiridos (31%) realiza a comercialização dentro do distrito, 

24% vendem a produção localmente nas aldeias/bairros de residência, 19% vendem o arroz para 

pessoas interessadas em Gaza e 15% vendem fora da província, principalmente em Maputo 

(província e cidade). 

 

Gráfico12. Local de venda do arroz 

Fonte: dados do inquérito  

  

 

69. Entrevista a um agricultor, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
70. Entrevista a um técnico do SDAE, Chokwé, aos 07.10.2021. 
71. Entrevista a um membro da Sociedade Civil, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
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distrito
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Os dados da pesquisa também indicam que grandes quantidades do arroz são vendidas 

informalmente a interessados, com destaque para compradores-consumidores (79%), seguindo-

se as grandes fábricas (21%). 

 

Relativamente às funções de aumento da renda e do consumo, o gráfico 13 revela que não existe 

diferença significativa no destino do arroz produzido pelos pequenos produtores nos dois 

distritos. A maioria dos inquiridos no Chokwé (73%) declarou vender o seu arroz e 27% destinam 

alguma parte para o consumo. Em Xai-Xai, 74% dos inquiridos afirmou vender quase toda a sua 

produção, enquanto 26% disseram reservar uma parte suficiente para o consumo. 

Gráfico 13. Destino da produção e principais actores na aquisição do arroz 

 
Fonte: dados do inquérito 

 

Relativamente aos principais actores envolvidos na aquisição do arroz aos pequenos produtores, 

os dados do inquérito mostram a mesma tendência para os dois distritos. Em Chokwé, participam 

na comercialização os comerciantes de fora (64%), os comerciantes locais (45%), os consumidores 

locais (34%) e as empresas/fábricas (26%). No caso do Xai-Xai, as percentagens são as seguintes: 

comerciantes de fora (63%), comerciantes locais (43%), consumidores locais (37%); apenas 29% 

pelas empresas/fábricas de descasque, como a Wanbao e Inácio de Sousa. 

 

O relativamente baixo papel das fábricas na aquisição da produção reflecte a fraca estrutura de 

comercialização do arroz72. O preço de compra aos produtores, por parte das fábricas, tem variado 

entre 15,00 e 17,00 MZN por quilograma de arroz com casca. Este preço foi fixado pelo governo 

que diz ser considerado bom pelos produtores (MASA, 2019:26). Porém, os produtores afirmaram 

que este preço não compensa os custos de produção73.  

 

O preço do arroz, primeiro, à porta da fábrica e, depois, ao consumidor, está relacionado com a 

importação deste cereal. Desde o ano 2010 que houve isenção de taxas na importação de arroz, 

 

72. Entrevista a um membro da Sociedade Civil, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
73. Entrevista a um grupo de agricultores, Xai-Xai, aos 14.10.2021. 
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principalmente dos países asiáticos, o que implicou o desinteresse das empresas na produção 

deste cereal74. Os países asiáticos apresentam políticas para o sector orizícola que favorecem a 

produção, uso de insumos, os preços e sua exportação (IDE-Moçambique, 2014). E os produtores 

do Limpopo reduziram ou deixaram a produção de arroz, optando por outras culturas de maior 

rendimento, que requerem menos investimento em recursos e tempo75. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O objectivo da pesquisa foi o de analisar as dinâmicas da produção do arroz no vale do Limpopo, 

concretamente, a ligação entre as políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura e a 

realidade encontrada no terreno. Em geral, o estudo conclui que a actividade agrícola, realizada 

sobretudo pelos pequenos e médios produtores, continua sendo dominante nas comunidades 

visitadas. Porém, vários factores têm contribuído para a redução da importância deste cereal nas 

opções produtivas dos agricultores que têm optado por outras culturas e actividades, para a 

obtenção de rendimentos monetários. 

 

A falta de apoio por parte do Estado, sobretudo na manutenção e gestão dos regadios, os fracos 

serviços de extensão agrária, aliados às dificuldades financeiras dos pequenos produtores para 

acesso a mecanização e aquisição de insumos, tais como sementes certificadas, pesticidas e 

fertilizantes, impedem o desenvolvimento da produção de arroz por parte destes produtores no 

Limpopo. Por outro lado, as instituições relacionadas com a gestão dos regadios e promoção do 

arroz no Limpopo são instáveis, sem capacidade organizativa, técnica e de gestão, e com 

mudanças institucionais cíclicas, embora mantendo, no essencial, as mesmas funções. Estas 

instituições são influenciadas politicamente e por agentes do poder, interferindo na alocação da 

terra, da água, dos equipamentos hidráulicos, do crédito e outros factores de produção. 

 

Ao contrário dos documentos oficiais, a realidade tem revelado a opção de estratégias de 

promoção do arroz com base em relações empresariais no quadro da cadeia de valor, não sendo 

específicas as opções e medidas direccionadas aos pequenos produtores, nomeadamente aos 

sistemas de produção e às tecnologias conhecidas pelos pequenos agricultores com experiência 

na produção de arroz. No entanto, estas empresas foram sucessivamente forçadas a abandonar 

as actividades como resultado das cheias, não recuperação das infra-estruturas danificadas, pela 

concorrência do arroz importado e pelos investimentos elevados necessários para a manutenção 

e exploração das fábricas. 

 

O estudo conclui que, nas actuais circunstâncias, o cultivo do arroz tornou-se comercialmente 

insustentável, implicando que os pequenos agricultores optem por outras culturas e pela 

migração para outras actividades não-agrícolas. Por outro lado, a indefinição nos direitos de 

propriedade da terra no regadio é um dos factores que influencia negativamente os produtores 

para investirem na produção do arroz em regime de contracto.  

  

 

74. Entrevista a um membro da Sociedade Civil, Xai-Xai, aos 15.10.2021. 
75. Entrevista a um grupo de agricultores, Chokwé, aos 08.10.2021. 
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Deste trabalho, pode-se concluir ainda que, para que o Limpopo seja uma zona com grande 

contribuição no abastecimento do arroz no mercado nacional, são necessárias mudanças de 

políticas e de prioridades em toda a cadeia produtiva, mecanismos de protecção em relação ao 

arroz importado, mesmo que com desarmamento alfandegário progressivo, maior conhecimento 

das realidades locais, para que as propostas de novas tecnologias sejam adoptadas pelos 

produtores, e maior capacidade das instituições públicas para regular a actividade.  

 

A produção de arroz no Limpopo pode ser competitiva, relativamente a outras regiões do país 

com elevadas potencialidades para este cereal ou a importação, se os investimentos na produção, 

na manutenção e gestão do sistema de regadio forem melhor direccionados. São necessários 

investimentos consistentes para a total recuperação e operacionalização dos regadios e dos solos, 

para que existam instituições competentes e as políticas públicas sejam incentivadoras, 

persistentes e estáveis, o que poderá estimular o conjunto da cadeia de valor.  
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