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estrangeiros.  
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA PRODUÇÃO ORIZÍCOLA NO BAIXO ZAMBEZE: 

O CASO DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA 

 

Nelson Capaina 

 

 

RESUMO 

 

O estudo pretende contribuir para os debates sobre a tomada de decisões e acções 

desenvolvidas no âmbito da melhoria dos meios de vida das populações rurais. O seu objectivo 

é identificar e analisar a cadeia de produção de cereais na província da Zambézia, tendo como 

unidade de análise o arroz. 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 a uma má abordagem das políticas e estratégias sobre o arroz, ocorreram 

intervenções desajustadas e descontinuadas relativamente à assistência técnica e provimento de 

infra-estruturas de apoio à produção, secundarizando, assim, as necessidades produtivas do 

pequeno agricultor e, consequentemente, a oferta do arroz como produto local. 

 

Palavras-chave: Arroz, Mopeia, Namacurra, pequeno produtor, Zambézia   

 

 

ABSTRACT  

The study aims to contribute to the debates on decision-making and actions developed in the 

context of improving the livelihoods of rural populations. The aim is to identify and analyze the 

cereal production chain in Zambezia province, with rice as an analysis unit.  To this end, surveys 

and interviews were conducted with small producers and other relevant actors in the value chain 

of this cereal. The results indicate that, due to a poor approach of policies and strategies on rice, 

there were unadjusted and discontinued interventions in relation to technical assistance and 

provision of production supporting infrastructures, thus neglecting the productive needs of the 

small holder, and, consequently, the supply of rice as a local product. 

 

Key words: Rice, Mopeia, Namacurra, small producer, Zambezia 
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INTRODUÇÃO 

 

A baixa produtividade do arroz no país levou o Governo a aumentar a meta de produção anual 

de 260 mil toneladas, em 2010, para 5.100 mil toneladas, em 2020. Nesta perspectiva, o 

incremento da produtividade passaria de 1,1 Ton/ha para 2,0 Ton/ha (MINAG, 2011:68). Em 

2012, 97,7% da produção nacional de arroz foi realizada pelo sector familiar, mas a sua 

produtividade foi baixa quando comparada com a do sector comercial (MASA, 2016). No geral, 

a produção e a produtividade continuaram baixas, com o país a figurar com os mais baixos 

níveis na África Austral, não obstante apresentar óptimas condições agroecológicas para a 

produção deste cereal (MINAG, 2011). Para o desenvolvimento agrário, o PEDSA (2011-2020)1 

identifica 15 cadeias de valor estratégicas, sendo que sete delas incluem o arroz e são 

consideradas prioritárias. 

 

Uma combinação de factores causa a baixa produtividade, nomeadamente: uso de práticas 

tradicionais de cultivo; baixo uso de insumos; parcelas cultivadas com recurso a trabalho e 

utensílios manuais; predomínio do sistema de sequeiro; mínima utilização de sementes 

melhoradas e de tracção animal (TIA, 2008); baixo uso de tecnologias melhoradas; baixo acesso 

a infra-estruturas e serviços de apoio; fraca capacidade de gestão de água nos campos; 

inadequados serviços financeiros (MASA, 2016); fraca produção de sementes pré-básica e básica 

(USAID, 2016; Mabaya et al, 2017) e, por consequência, fraca disponibilidade de semente 

certificada; fraco aproveitamento dos principais recursos hídricos e dos perímetros irrigados; e 

fraca articulação intersectorial para responder a toda cadeia (MINAG, 2013).  

 

Ciente dessa situação, o Governo definiu o desenvolvimento da irrigação como uma das suas 

prioridades para o crescimento da agricultura, calculando que, com a irrigação, a produtividade 

média esperada seria de 2,7 Ton/ha no arroz (MINAG, 2013). Para responder às metas traçadas 

no PNISA (2013–2017)2, é identificado o subprograma de apoio à produção de arroz que tem 

como objectivo central a intensificação da produção nas zonas baixas das províncias da 

Zambézia e Sofala, que têm cerca de 90% da área total cultivada com arroz; Nampula e Cabo 

Delgado com 7% da área cultivada e 3% no Sul do país, particularmente Gaza e Maputo.  

 

Refere-se (MINAG, 2013:21) que a produção de arroz será feita com recurso a três pacotes 

tecnológicos, nomeadamente: a) PT31, baseado no uso de semente melhorada; b) PT2, uso de 

semente melhorada, fertilizantes e herbicidas; e c) PT3, que é a utilização de PT2 nas condições 

de irrigação. Para a materialização do subprograma foram idealizadas algumas acções, das quais 

se destacam: i) disponibilização de semente certificada; ii) contractos com empresas 

especializadas, para assegurar a produção de semente certificada das variedades mais 

produtivas e adaptadas às zonas de produção; iii) apoio aos pequenos produtores de arroz na 

selecção, tratamento e conservação de semente própria para campanhas seguintes; iv) apoio às 

associações de produtores de semente na multiplicação e beneficiamento de semente; v) 

sensibilização dos produtores para a realização de sementeiras antecipadas; vi) disponibilização 

de fertilizantes a preços subsidiados; e vii) disseminação do uso de fertilizantes orgânicos.  

 

1. Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário, para o período 2011-2020. 
2. Plano Nacional de Investimento do Sector Agrário, para o período 2013-2017. 
3. Pacote tecnológico. 
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O custo do subprograma foi orçado em 6.331 mil milhões de meticais, correspondente a 64,9% 

do total do orçamento global para o programa de culturas alimentares no âmbito do PNISA 

(MINAG, 2013). Com o objectivo de reforçar a produção e produtividade do arroz, e de outros 

cereais, o Governo adiantou que iria apoiar a produção de semente pré-básica e básica para 

evitar a degeneração das variedades, principalmente no sector familiar; melhoramento e 

manutenção de variedades através de ensaios agronómicos de avaliação de novas variedades 

para encontrar as mais produtivas e as que se adaptam às condições locais; divulgação de 

variedades libertadas e por libertar, e as respectivas técnicas agronómicas para o seu cultivo. 

 

No entanto, até à primeira metade da década de 2010, a adopção de semente melhorada de 

arroz pelos agricultores, como resultado das sementes pré-básica e básica, era inferior a 10% 

(USAID, 2016; Mabaya et al, 2017). Em 2014, a produção nacional de arroz quase quadruplicou 

relativamente aos 10 anos anteriores, passando de 113.000 toneladas, na época agrícola 94/95, 

para 433.752 toneladas. Este crescimento foi devido, principalmente, à expansão das áreas 

cultivadas, enquanto o rendimento médio por hectare se manteve estagnado (MASA, 2016). 

Quando comparada com os países vizinhos, a agricultura moçambicana manteve-se 

predominantemente de sequeiro e de produtividade baixa (FAO, 2016).    

 

Um pressuposto básico tem sido que as políticas governamentais influenciam as perspectivas de 

elevar a produção, produtividade e aumento da renda dos produtores, sejam eles, familiares ou 

do sector privado. Assim, a presente pesquisa pretendeu identificar os principais desafios e 

oportunidades na produção do arroz no vale do Zambeze. Considerando a província da 

Zambézia, pretendeu-se responder à seguinte questão de partida: a produção do arroz tem sido 

realmente um subsector prioritário nas políticas públicas em Moçambique? 

 

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, caracteriza 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, refere-se à produção 

do arroz na zona de estudo, abordando alguns elementos da cadeia de valor e factores 

associados. Na última secção apresentam-se as conclusões. Por fim, apresentam-se as 

referências da bibliografia consultada. 

 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo concentra-se no período de 2015 a 2020, e a metodologia observou várias etapas. Na 

fase inicial, fez-se uma revisão bibliográfica sobre estatísticas de produção, políticas e outros 

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

através de levantamentos e entrevistas a nível central e a nível provincial. Na terceira fase, de 

trabalho de campo, foram realizadas entrevistas aos técnicos dos SDAEs e outras organizações 

com alguma ligação à cadeia de valor do arroz em cada distrito, a informantes-chave nas 
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comunidades e discussões de grupos com produtores locais. Foram elaborados e aplicados dois 

instrumentos de recolha de dados: inquéritos4 e guiões de entrevista (semiestruturada).  

 

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

documentos consultados e nas entrevistas e as discussões; e, por fim, a sistematização da 

informação em forma de relatório. A pesquisa centrou-se nos distritos de Mopeia e Namacurra. 

A sua escolha baseou-se em dois factos: 1) Mopeia localiza-se na faixa do rio Zambeze e, 

portanto, enquadra-se na bacia do Zambeze; Namacurra, apesar de se localizar no Baixo 

Licungo, tem sido enquadrada nas iniciativas desenhadas e/ou implementadas por entidades 

que trabalham no Zambeze, tais como a Agência do Vale do Zambeze, que tem estado a 

financiar parques de máquinas; 2) porque nos informes governamentais, eles têm sido 

apresentados como dos mais produtivos deste cereal.    

 

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

infra-estruturas de apoio à produção (bem como outros serviços), sua funcionalidade e acesso 

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

constituído por 75 agricultores, homens e mulheres, residentes nas comunidades identificadas, 

cujo perfil nos permite debruçar sobre a questão colocada. Para além do inquérito, foram 

realizadas 15 entrevistas, das quais cinco colectivas aos membros das associações Paz, Regantes 

de Mutange, Nilibena Olima, Momola 1 e Momola 2. Nas entrevistas individuais, para além dos 

membros das associações, foram entrevistados o gestor da IMPERE, técnicos da Direcção 

Provincial de Agricultura e Pescas, técnicos/extensionistas dos SDAEs e membros da Sociedade 

Civil.    

 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Hidrografia  

 

O rio Zambeze nasce em Kalene Hill (Zâmbia) e percorre, no território moçambicano, uma 

distância de 800 km, sendo o maior rio que atravessa o país, com níveis de fluxo de cerca de 106 

km³/ano ou cerca de metade do total de água que corre pelo país (Petersen, 2012). O vale do 

Zambeze representa, na África Austral, a maior reserva de água e a zona de melhor potencial 

agrícola, em termos de dimensão e de qualidade dos solos.  

 

A parte moçambicana do vale ocupa uma área de 225 000 Km², cerca de 11,6 % da área total5. 

Com cerca de 52% dos recursos hídricos do país, no vale foram identificados 2,5 milhões de 

hectares para a agricultura, dos quais, cerca de 1,5 milhões de hectares destinam-se à 

agricultura intensiva, com regadios, incluindo pouco mais de meio milhão de hectares para 

arroz, o que requereria cerca de 20% do fluxo do rio (Petersen, 2012). 

 

 

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

apresentados onde, obviamente, os somatórios serão superiores a 100%, visto que reflectem a frequência 

com que a questão foi respondida nesse sentido. 
5. Segundo Petersen (2012), desde a nascente até desaguar em Moçambique, a bacia hidrográfica do 

Zambeze ocupa uma área de 1.4 milhões km² e é partilhada por oito países, sendo que a maior porção 

está na Zâmbia (41,9 %), seguida de Angola (18,2 %), Zimbabué (15,9 %) e Moçambique (11,6 %). 
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Embora atravessado pelo rio de mesmo nome, o distrito de Namacurra tem como principal 

bacia hidrográfica a do Licungo. Com um comprimento de cerca de 336 Km, o rio Licungo nasce 

nas montanhas, entre os distritos de Gurué e Milange, e desagua no Oceano Indíco na região de 

Nante, distrito da Maganja da Costa.  

A bacia do rio Licungo tem uma área de cerca de 22 800 Km², fazendo fronteira, a sul, com as 

bacias do rio Zambeze e do rio Namacurra e, a Norte e Este, com as bacias dos rios Raraga e 

Melela. A forma desta bacia é aberta na cabeceira e com a saída estreita, a partir da confluência 

com o rio Lugela e, já no final, a sua margem direita banha o distrito de Namacurra6. As suas 

planícies são basicamente de inundação e oferecem um substancial potencial para o 

desenvolvimento da agricultura irrigada e, em particular, do arroz7. 

 

 

BREVE HISTORIAL SOBRE A CULTURA DO ARROZ NA ZAMBÉZIA 

 

O cultivo de arroz é uma actividade antiga na região de estudo, que foi sendo praticada por 

famílias e/ou herdeiros de Paiva Raposo, Silva Beirão, Caetano Lubrino, Emílio Linder, Francisco 

Lacerda, Macanji Tricanji, entre outros. Em 1941, foi introduzido como cultura de produção 

obrigatória com a intenção de tornar Moçambique auto-suficiente num produto alimentar-

chave (Vail & White, 1980 aput Negrão, 2006). Em 1942, foi estabelecida a Sociedade Comercial 

e Industrial do Zambeze e Chire, como concessionária para a produção e comercialização do 

arroz produzido pelas famílias rurais, tendo-se construído uma fábrica de descasque e um 

campo experimental de variedades de sementes (Negrão, 2006). 

 

Em Mopeia-sede, a produção acontece nas terras que pertenciam à Companhia de Assucar de 

Moçambique, titulada por John Peter Hornung que, em 1920, fundou a Sena Sugar Estates e 

somente nos anos 60 abandonou parte daquelas terras, que passaram a ser usadas por alguns 

colonos no âmbito da Missão de Fomento e Planeamento do Zambeze (Negrão, 2006). Aqui, um 

dos colonos estabelecidos em Thewe, usava um sistema de rega através de bomba que era 

acoplada a um tractor. O tractor podia realizar as actividades de lavoura e, em situações de 

escassez de água, movimentar a bomba para outros canais (ZAMIRRI, 2021b).   

 

Os novos ocupantes portugueses passaram a produzir essencialmente o arroz até à 

independência nacional. Nesse período (colonial), as populações produziam mais o milho e 

feijões para a sua alimentação regular e venda8. Após a independência, a guerra civil que 

imediatamente atingiu a região, teve um grande efeito desestabilizador na economia local e 

levou a população a deslocar-se para zonas com segurança e os que permaneceram na vila de 

Mopeia estavam confinados a um pequeno perímetro e, portanto, a produção agrícola em geral, 

não teve expressão9. Terminada a guerra civil, estas terras passaram para as mãos das 

populações que, individualmente e/ou organizadas em associações, continuaram com a 

produção do arroz (ZAMIRRI, 2021b) 10. 

 

 

6. Entrevista a um técnico dos Serviços Provinciais de Agricultura, Quelimane, aos 16.09.2021. 
7. Entrevista a um membro da Sociedade Civil, Quelimane, aos 16.09.2021. 
8. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia-sede, aos 09.09.2021. 
9. Entrevista a um produtor, Mopeia-sede, aos 08.09.2021.   
10. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia-sede, aos 08.09.2021. 
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Para o caso de Posto Campo, a produção do arroz inicia nas zonas pantanosas de Momola e 

Namanda, criadas por uma bacia onde terminam os rios Lualua, Rimba e Lima. No século 

passado estas zonas eram frequentadas por búfalos mas, com a guerra civil, a forte pressão 

humana e anos de conflito homem e fauna-bravia, estes herbívoros emigraram para a região de 

Maimba11, na localidade de Micaúne. Devido ao capim alto e existência de árvores grandes, que 

produziam sombra, e à abundância de água, estes animais ficavam nas terras onde actualmente 

mais se produz arroz12. 

 

A história do arroz em Namacurra não é diferente. Com a Divisão do Fomento Orizícola, em 

1942 (Negrão, op.cit.), inicia-se a massificação da produção em Namacurra, embora fosse uma 

cultura antiga13. A Divisão do Fomento Orizícola foi a instituição do Estado colonial, criada como 

estratégia de incremento do sistema agrícola forçado de produção de arroz pelos camponeses 

africanos que, obrigatoriamente, deviam vendê-lo a preços e quantidades estipulados pelo 

Estado. Esta instituição supervisionava as empresas e colonos responsáveis pela distribuição de 

insumos de produção, compra, descasque e comercialização do arroz. 

 

A Companhia do Boror, a empresa Lopes & Irmãos e alguns colonos distribuíam sementes e 

sacos para ensacar o arroz após a colheita, sendo que cada homem devia cultivar uma área 

maior que a da mulher, ou então tinha de ir trabalhar para a Companhia14. Nessa época, a 

pessoa podia pagar o mussoco [imposto] em produtos, como o arroz e o coco15. Para além de 

coqueiros, a Boror também possuía plantações de arroz e outras culturas, e a Lopes & Irmãos 

possuía machambas de arroz e uma fábrica de descasque na Maganja da Costa, acrescentando 

à sua produção o arroz comprado aos camponeses16.   

Neste sentido, o arroz devia ser vendido pelo camponês apenas ao concessionário ou 

arrendatário (Boror, Lopes & Irmãos e os colonos que disponibilizavam os insumos). Assim, as 

machambas dos camponeses produziam para o consumo da própria família17 e alimentavam a 

população rural através dos colonos cantineiros18, mas também os trabalhadores da Companhia 

do Boror19 e as populações das zonas urbanas de Quelimane e Mocuba20. 

 

As questões da posse de terra, do desenvolvimento tecnológico dos camponeses, do crédito e 

da comercialização agrícola estavam directamente associadas à produção do arroz no Zambeze. 

Em 1947 foi elaborado o Plano Económico da Colónia de Moçambique, que concluía que os 

cereais e a mandioca eram os produtos básicos dos quais dependia a economia e a alimentação 

e, como tal, recomendava a disponibilidade de terras para as famílias rurais (Negrão, 2006). 

 

A política de fundo de terras, dos anos 60, relegava o camponês para as terras com menos 

possibilidades ou facilidades de irrigação e com solos de inferior qualidade, mas teve interesse 

 

11. Entrevista a um membro da Sociedade Civil, Quelimane, aos 17.09.2021. 
12. Entrevista a um grupo de produtores, Posto Campo, aos 10.09.2021. 
13. Entrevista a um grupo de produtores, Mutange, aos 14.09.2021. 
14. Entrevista a um produtor, Mutange, aos 14.09.2021. 
15. Entrevista a um produtor, Mutange, aos 14.09.2021. 
16. Entrevista a um produtor, Mutange, aos 14.09.2021. 
17. Entrevista a um grupo de produtores, Mutange, aos 14.09.2021. 
18. Entrevista a um produtor, Mutange, aos 14.09.2021. 
19. Entrevista a um produtor, Mutange, aos 14.09.2021. 
20. Entrevista a um membro da Sociedade Civil, Quelimane, aos 16.09.2021. 
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na sua formação, na selecção de sementes e na mecanização, tendo sido projectada a instalação 

de parques de máquinas em que a maquinaria devia ser apropriada ao tipo de agricultura 

desenvolvida pelos camponeses. Realizaram-se investimentos em pesquisa e propagação de 

sementes melhoradas, em desenvolvimento e regeneração de variedades locais e em 

reprodução local de sementes importadas. Na época, as preocupações incluíam crédito e outras 

infra-estruturas de apoio aos camponeses, tendo sido desenvolvido o sistema de investimento 

estatal em despesas gerais nas zonas habitadas pelas famílias rurais (Negrão, 2006)21. 

 

Essas preocupações vão prevalecer durante décadas, e estima-se que, entre 1982 e 2018, o 

sector orizícola na Zambézia teve um investimento de 38 milhões de dólares americanos em 

intervenções, principalmente, em três áreas: irrigação, extensão agrária e cadeia de valor 

(ZAMIRRI e HVA, 2020). Na primeira área foram, sucessivamente, criadas instituições, como a 

Empresa Hidráulica da Zambézia e o Núcleo Hidráulico da Zambézia, e implementados 

projectos, como o de irrigação de pequena escala (SSIP) e programa de segurança alimentar em 

Sombo. 

 

Na área de extensão agrária, implementou-se o projecto escolas na machamba dos camponeses 

e o programa PANA no Baixo Licungo-Intabo. Em relação à cadeia de valor, destaca-se a 

construção das fábricas de descasque e processamento de arroz em Namacurra (FAPROARNA) e 

a da Empresa Orizícola da Zambézia (EOZ) em Nicoadala (ZAMIRRI e HVA, 2020). Todas essas 

intervenções foram realizadas através do apoio técnico-financeiro da cooperação internacional. 

As actividades que ocorreram na década de oitenta não tiveram impacto no campo devido à 

guerra civil que era cada vez mais intensa na província22.       

 

Um dos instrumentos/opções que, no período em análise, expressa as preocupações sobre o 

arroz é o PNISA (2013–2017). Relativamente às infra-estruturas de regadio, este plano prevê 

dois níveis de abordagem: pequenos regadios (menos de 200 hectares) e médios/grandes 

regadios (igual/superior a 200 ha). A visão contempla o desenvolvimento de terras húmidas23, 

como nas zonas baixas, para a prática da agricultura. A exploração destas terras envolve infra-

estruturas de drenagem e boas práticas de gestão de água, com tecnologias de baixo custo que 

sejam facilmente dominadas pelos produtores (MINAG, 2013). 

 

Na última década, a implementação do programa de irrigação na Zambézia incluiu intervenções 

como as do Projecto de Desenvolvimento de Irrigação Sustentável (ProIRRI 2011-2018), onde 

foram cobertas três bacias hidrográficas, Búzi, Pungoé e Zambeze (WB, 2011). Com um custo 

total de 90 milhões de dólares americanos, o projecto foi financiado pelo Banco Mundial com 

70 milhões de dólares americanos, o governo moçambicano com 5,7 milhões de dólares 

americanos e um donativo japonês de 14,2 milhões de dólares americanos.  

 

O objectivo do projecto foi o de aumentar a produção agrícola e melhorar a produtividade dos 

agricultores nos sistemas de regadio, novos e reabilitados, em Sofala, Manica e Zambézia. O 

 

21. Refere Negrão que, em 1940, foi criado o Fundo de Crédito Rural Indígena, com o objectivo de cobrir a 

procura de crédito dos «nativos que atingiram um nível de civilização incompatível com os hábitos e 

costumes dos outros» e que eram «bons nativos», mas que, no entanto, nenhum empréstimo individual foi 

materializado. 
22. Entrevista a um membro da Sociedade Civil, Quelimane, aos 16.09.2021. 
23. Terras húmidas são ecossistemas na interface entre os ambientes terrestres e aquáticos, continentais ou 

costeiros. Elas podem ser naturais ou artificiais, periódica ou permanentemente inundadas. 
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projecto teria como principais beneficiários 16.000 agricultores, e os beneficiários indirectos 

seriam cerca de 80.000 (WB, 2019; WB, 2011), através da implementação de novos ou 

reabilitados sistemas de irrigação nas três províncias, numa área de 5.500 hectares, com foco na 

produção do arroz numa área de 3.000 ha (BM, 2011; MASA, 2018; WB, 2017).  

 

O projecto seguia um esquema que custeia 70% do custo de aquisição de um kit de produção, 

composto por sementes, adubos e pesticidas, para uma área média por agricultor de cerca de 

0,2 hectares. O remanescente, 30%, seria suportado pelo agricultor. De igual modo, o projecto 

co-financiava 85% do custo total de aquisição de equipamentos para tracção animal e máquinas 

de agro-processamento. Na província da Zambézia, o foco do ProIRRI foi a produção de arroz, 

uma das culturas prioritárias no PEDSA (BM, 2011; WB, 2017; WB, 2011).  

 

Para o governo japonês, o ProIRRI enquadra-se nos seus Programas de (a) Apoio à tecnologia 

agrária, que pretende o desenvolvimento e fortalecimento do sistema de difusão tecnológica, 

capacitação dos extensionistas, organização e fortalecimento do sistema de organização dos 

produtores, aumento da produtividade agrária através do apoio à orientação e aprendizagem 

das tecnologias e métodos adequados de gestão agrária, aumento do rendimento e melhoria 

da vida dos pequenos produtores, além de apoio para melhorar a capacidade dos governos 

locais para o desenvolvimento da agricultura e da zona agrária, contribuindo assim para 

aumentar o rendimento dos produtores; e de (b) Coligação para o Desenvolvimento do Cultivo 

do Arroz em África (CARD) que visava duplicar a produção do arroz em 10 anos (2008 a 2018)24. 

 

Para além destes dois programas globais, também existe o Projecto de Aumento da 

Produtividade do Arroz (ProAPA) para a Província da Zambézia, que é executado com o apoio 

técnico e financeiro do Japão, através da JICA, com a contraparte nacional representada pela 

então Direcção Nacional de Extensão Agrária (DNEA). Está a ser implementado em seis distritos, 

nomeadamente, Quelimane, Nicoadala, Namacurra, Maganja da Costa, Mopeia e Inhassunge, 

com a duração de 5 anos (2016–2021).  

Para garantir a continuidade deste desafio de reposicionar a irrigação no desenvolvimento 

agrário do país, era pressuposto que o ProIRRI fosse continuado e consolidado pelo IRRIGA para 

o período 2018–2024, acrescentando-se a província de Nampula (MASA, 2018). Segundo o 

MASA (2018), a principal diferença entre o ProIRRI e o IRRIGA é a de este último promover mais 

as infra-estruturas para terras irrigadas e concentrar-se mais na intensificação e nas ligações de 

mercado, permitindo que os beneficiários do primeiro (ProIRRI) comercializem melhor os 

produtos e mudem da agricultura de subsistência para a comercial. 

 

Espera-se que o IRRIGA forneça melhores serviços de irrigação e ligações de mercado para 

pequenos agricultores em 5.000 hectares de terra irrigada, cultivada por cerca de 12.000 

pequenos agricultores, nas quatro províncias. Acresce-se mais 3.000 hectares de terra que terão 

sido desenvolvidos sob o ProIRRI (MASA, 2018:5). 

 

Em 2016 foi aprovado o Programa Nacional para o Desenvolvimento do Arroz (NRDP 2016-

2027), cuja estratégia principal envolve a intensificação do uso de insumos agrícolas e 

tecnologias apropriadas para a produção do arroz pelos pequenos produtores. Tem como 

 

24. Ver Plano de desenvolvimento de actividades para a República de Moçambique. Elaborado em Abril de 

2017. Em https://www.mz.emb-japan.go.jp/files/000360347.pdf . Acedido aos 23.05.2021.  

https://www.mz.emb-japan.go.jp/files/000360347.pdf
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objectivo geral o aumento da produção, produtividade e competitividade da cultura de arroz 

para consumo doméstico e geração de renda para os produtores (MASA, 2016:21).   

 

Frisa-se que o NRDP visa aumentar a produtividade, por meio da abordagem da cadeia de valor, 

de 1,15 Ton/ha para 1,8 Ton/ha até 2027 e aumentar a produção nacional de um total de 

371.176 Tons, em 2016, para 980.592 Ton até 2027. O NRDP tem como um dos seus objectivos 

incrementar os rendimentos dos produtores em sequeiro de 1,2 para pelos menos, 1,8 Ton/ha, e 

de 2,8 para, pelos menos, 5,0 Ton/ha em sistema de irrigação (MASA, 2016). 

 

A província da Zambézia é caracterizada por uma produção em sequeiro nas zonas baixas, onde 

a produção é condicionada, tanto pelas secas, como pelas cheias (Walker et al, 2006). Na altura 

do desenho dos dois programas, ProIRRI e ProAPA, a província era considerada a maior 

produtora de arroz no país25. Na campanha agrícola 2018/2019, a produção de arroz foi 

estimada em 161 266 tons26, cerca de 47,32% da produção nacional, estimada em 340 800 tons 

(MASA, 2019), o que posiciona a província como uma das maiores produtoras deste cereal. 

 

Segundo o MASA (2019), existem 3.750 hectares com infra-estruturas de irrigação, mas foram 

aproveitados 1.220 hectares (32,5%) na época agrícola 2018/19. Dos 11 regadios instalados, 3 

estavam em pleno funcionamento nomeadamente: Limane (Mopeia), Mungonhane e Mutange 

(Namacurra); e 9 em funcionamento parcial: Chiverano e Paz (Mopeia), Moriri (Morrumbala), 

M'ziva, Mucelo e Ilalane (Nicoadala), Itabo e Munda-Munda (Maganja da Costa). 

 

As possíveis razões para este funcionamento parcial das infra-estruturas podem ser encontradas 

na falta de investimentos para a reabilitação dos regadios e trabalhos de manutenção 

periódica 27 , infra-estruturas com elementos técnico-operacionais de pouco domínio dos 

pequenos produtores, associados à má gestão de fundos que se traduz numa reabilitação 

parcial e com significativo impacto negativo na satisfação das necessidades de utilização por 

parte dos produtores (ZAMIRRI e HVA, 2020)  

 

Esforços governamentais para o desenvolvimento da cadeia de valor orizícola na Zambézia 

levaram à mobilização de investimentos externos e à construção da fábrica de descasque de 

arroz de Namacurra (FAPROARNA), concluída em 2012, com capacidade inicial de processar 150 

toneladas de arroz por dia e 34 000 toneladas por ano. Este empreendimento teve o custo total 

de 9 milhões dólares americanos financiados pela China e foi construído por uma empresa 

deste país28. 

 

A FAPROARNA pretendia criar condições necessárias para a exploração orizícola na Zambézia, 

nomeadamente na absorção do arroz localmente produzido, com destaque para os distritos da 

Maganja da Costa, Mopeia, Namacurra, Nicoadala e Quelimane. Desde a sua inauguração, em 

2013, até à sua paralisação, em 2015, a fábrica nunca chegou a funcionar regularmente devido a 

constantes avarias, má gestão e insuficiência de matéria-prima para o processamento29. Esta 

 

25. Entrevista a um técnico dos Serviços Provinciais de Agricultura, Quelimane, aos 16.09.2021. 
26. Cerca de 31,9% do total de cereais da província, onde maior contribuição foi o milho com 299 855 tons 

(MASA, 2019). 
27. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane, aos 17.09.2021 
28. Entrevista a um técnico dos Serviços Provinciais de Agricultura, Quelimane, aos 16.09.2021. 
29. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane, aos 17.09.2021 
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fábrica sofreu dois incêndios, tendo o segundo acontecido em Agosto de 2017, numa altura em 

que a fábrica já estava paralisada30. 

 

Relativamente ao apoio institucional e organização dos pequenos produtores, foi lançada, em 

2001, a estratégia de financiamento rural e comercialização agrícola que, entre outros aspectos, 

previa a constituição de um banco cooperativo e de uma cooperativa de comercialização 

agrícola. Para elevar a produção e produtividade do arroz, as cooperativas constituídas na Baixa 

Zambézia, por sua vez, formaram a Empresa Orizícola da Zambézia (EOZ). Através da EOZ, foi 

construída uma fábrica de descasque de arroz em Nicoadala, para aquisição do arroz, seu 

descasque e posterior comercialização. Com uma capacidade de descasque de 16 000 toneladas 

por ano (ZAMIRRI, 2021a), estimava-se que comprasse prioritariamente aos membros das 

cooperativas filiadas31. 

 

Os propósitos na criação da EOZ e construção da fábrica de descasque de Nicoadala foram 

observados por pouco tempo, quando, de imediato, surgiram constrangimentos de ordem 

organizacional e patrimonial32. Sem o conhecimento e o aval dos principais parceiros, a equipe 

de gestão contactou outras entidades e obteve um financiamento em nome de todos os 

parceiros (ZAMIRRI e HVA, 2020) que, na realidade, não foi aplicado para os objectivos da 

EOZ33, criando, neste sentido, fissuras na estrutura institucional.  

 

Com a Gapi, foi introduzida a IMPERE – empresa de comercialização de arroz, tendo como único 

accionista a própria Gapi. Ela ocupa as instalações (fábrica, armazém e escritórios) da Empresa 

Orizícola da Zambézia (EOZ) e compra arroz aos produtores em apenas quatro distritos da 

Zambézia, nomeadamente: Maganja da Costa, Mopeia, Namacurra e Nicoadala, e não compra 

nos outros distritos com potencial produtivo34, como Inhassunge e Quelimane que, com os 

quatro acima, são abrangidos pelo ProAPA.  

 

Contudo, a IMPERE nunca conseguiu agregar quantidades suficientes de arroz para 

processamento na fábrica de Nicoadala. A fábrica tem a capacidade de processar 60 toneladas 

por dia (ZAMIRRI, 2021a), mas, neste momento, apenas processa, em média, 20 toneladas por 

dia. Um dos factores apresentados para tal facto, foi que o arroz produzido pelos pequenos 

produtores é de baixa qualidade, podendo deteriorar-se se processado em grandes 

quantidades, pelo que somente se adquirem e processam quantidades segundo a 

disponibilidade de mercado35. Mas também se frisa a fraca capacidade financeira da fábrica, o 

que não lhe permite adquirir arroz suficiente (MASA, 2019) e o conflito que se instalou entre a 

Gapi, accionista da IMPERE, e os pequenos produtores de arroz sobre a propriedade e gestão da 

fábrica36.  

 

 

30. Entrevista a um técnico dos Serviços Provinciais de Agricultura, Quelimane, aos 16.09.2021. 
31. Entrevista a um grupo de produtores, vila de Mopeia, distrito de Mopeia, aos 08.09.2021. 
32. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane, aos 17.09.2021 
33. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane, aos 02.09.2021. Este assunto encontra-se em 

sede da justiça.   
34. No grupo de distritos na Zambézia com potencial produtivo de arroz, pode-se incluir Chinde. 
35. Entrevista ao responsável da IMPERE, Nicoadala, aos 15.09.2021. 
36. Ver Canal de Moçambique, 10.06.2019. Cooperativas de Arroz na Zambézia em conflito com a Gapi. 
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Por outro lado, a Gapi tem estado, desde o ano 2019, a tentar parcerias com outras instituições, 

como a AGRA37, com a qual pretende implantar e catapultar o programa MozArroz38. Neste 

programa, a Gapi procura estruturar a cadeia de valor do arroz com foco no acesso ao mercado. 

No modelo adoptado, introduziu-se a figura de “agente baseado na aldeia” que assegura o 

fornecimento de insumos aos produtores e a compra da produção para centros de agregação e 

posterior fornecimento aos processadores. 

 

A Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze (ADZ) associou-se à Gapi para lançar uma 

linha de crédito de financiamento para a cadeia de valor de arroz, designada LIFINCA. No 

entanto, a má gestão, observada no empréstimo concedido pela ADZ para aquisição de 3.000 

Ton de arroz na campanha de 2017-2018, precipitou a tensão nas relações entre estas duas 

instituições39. Actualmente, a ADZ na Zambézia parece estar mais voltada para os médios 

produtores, nomeadamente na criação de parques de máquinas40, atribuindo-lhes tractores, 

alfaias agrícolas e crédito monetário41.  

 

Com a paralisação da fábrica de descasque de Namacurra e insuficiências encontradas no 

funcionamento da IMPERE, pretende-se assumir uma nova abordagem: a instalação de 

pequenas unidades de processamento que serão atribuídas a crédito ao pequeno Produtor 

Agrícola Comercial Emergente (PACE) ou Agente de Desenvolvimento Local (ADL). No âmbito 

do SUSTENTA, o PACE ou ADL é o pequeno produtor e/ou comerciante que, através de uma 

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

comercial, vai apoiar outros produtores locais. Isto inclui assistência à produção e 

comercialização, adquirindo e/ou facilitando o processamento e transporte do produto final42. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DA AMOSTRA 

 

Dos 75 indivíduos que constituem a amostra para esta pesquisa, 44,5% estão na faixa etária dos 

50-60 anos. Outra parte dos inquiridos (29,5%) encontra-se na faixa dos 40-50 anos. Os 

inquiridos com 60 anos ou mais representam 17% da amostra e os que têm entre 30 e 40 anos 

representam 9% dos inquiridos.  

 

Do total da amostra, 54,2% são indivíduos do sexo masculino e 45,8% do sexo feminino. Dos 

dois distritos estudados, Mopeia apresenta uma amostra com significativa diferença de sexo, 

sendo que os homens representam 69%, enquanto em Namacurra não há uma diferença 

considerável, numa proporção de 52% de homens para 48% de mulheres. 

 

 

37. Alliance for a Green Revolution in Africa (Aliança para uma Revolução Verde em África). No entanto, 

ainda sem resultados. 
38. Entrevista ao responsável da IMPERE, Nicoadala, aos 15.09.2021. 
39. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane, aos 02.09.2021.   
40. Como se entende neste trabalho, trata-se de uma infra-estrutura agrária composta por um conjunto de 

equipamentos, como tractores, alfaias agrícolas, etc. Os parques de máquinas mais estruturados têm uma 

oficina para manutenção e reparação dos equipamentos e um armazém de peças de maior rotação nas 

manutenções. Os operadores das máquinas e mecânicos estão geralmente organizados de forma 

autónoma relativamente a outros sectores de empresas. Existem ainda empresas ou agentes económicos 

que têm por função prestar serviços de mecanização agrária.   
41. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane, aos 17.09.2021 
42. Entrevista a um extensionista agrícola, Posto Campo, aos 10.09.2021. 
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Relativamente à escolaridade, 40% dos inquiridos possuía o nível primário completo, 25% não 

possuía alguma escolaridade e igual parte da amostra (25%) possuía o ensino básico. Somente 

10% tinham o ensino técnico-profissional. Na relação entre sexo e nível de escolaridade, no 

geral, a diferença é marcadamente grande, com os homens a representarem a maioria (83,7%). 

 

Quanto à experiência em actividades agrícolas (gráfico 1), 35% dos inquiridos possui mais de 20 

anos de trabalho nesta actividade, 32% possui 15 a 20 anos de labuta e 11% declarou ter entre 5 

e 10 anos de experiência. Sobre a experiência na produção orizícola, em particular, 38% 

declararam trabalhar em arroz há mais de 20 anos, 29% indicaram ter entre 10 e 15 anos de 

experiência, 18% afirmaram possuir de 15 até 20 anos e 15% tinham somente até 10 anos de 

experiência.  

 

Gráfico 1. Experiência pessoal na agricultura 

 
Fonte: dados do inquérito 

 

Figura. 1. Marcas do tempo, Sra. Maria de Lúcia T. Aleixo, produtora de arroz no delta do 

Zambeze 

  

 
Fonte: 1. Autor desconhecido, Mopeia, 1996 2. Autor da pesquisa, aos 

09.09. 2021 
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Relativamente aos factores que influenciam a preferência pela produção (gráfico 2), os 

inquiridos destacaram, para o caso do arroz, a existência de terrenos propícios (75%), ser um 

cereal cultivado desde o passado na região (75%) e apoios recebidos (65%). Para as culturas de 

milho e de feijões foram referidos, como factores de preferência, a existência de terrenos 

propícios e o facto de serem culturas de grande tradição no consumo local, particularmente em 

Mopeia. Para o gergelim, não obstante haver solos pouco propícios (47%), apresenta-se como 

de melhor preço (59%)43 para os produtores de Mopeia.    

 

Gráfico 2. Factores relevantes na produção 

 
Fonte: dados do inquérito 

 

 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

 

Custos de produção 

 

É sabido que os custos incorridos na produção de um bem são a base de formação do preço 

final do produto a comercializar decorrente dos insumos e das etapas observadas na produção 

desse bem. Segundo alguns autores (Nwahia, 2021; Tripathi, 2017; Udemezue, 2018), a análise 

de custos permite ao produtor controlar o seu desempenho, o que leva a melhor organizar, 

económica e financeiramente, as actividades realizadas na produção de um determinado cultivo 

numa dada campanha agrícola. 

 

Os custos na produção agrícola dividem-se em fixos e variáveis. Os custos fixos são os que 

devem ser pagos ainda que a unidade produtiva não produza nada e não variam mesmo que a 

produção se altere. Os custos variáveis são aqueles que variam quando o nivel de produção se 

altera (Samuelson e Nordhaus, 2005) Os primeiros incluem salários de trabalhadores 

permanentes, manutenção dos animais usados no trabalho agrícola, depreciação dos 

equipamentos de produção. Os custos variáveis incluem a lavoura, aquisição de insumos, como 

a semente, fertilizantes, agro-químicos, pagamento de mão-de-obra sazonal, os juros sobre o 

 

43. Sobre preços, ver a secção sobre a Comercialização. 

Terreno

propício

Apoios

recebidos

Base de

consumo local

Melhor preço

de venda

Cultura

histórica

Arroz 75% 65% 43% 41% 75%

Feijões 71% 43% 41% 32% 74%

Gergelim 47% 40% 0% 59% 0%

Milho 74% 41% 58% 39% 72%
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capital circulante, e aquisição ou aluguer da terra, se for o caso (Nwahia, 2021; Tripathi, 2017; 

Udemezue, 2018).    

 

Uma boa produção pode apresentar baixos custos unitários, contribuíndo para tal factores 

como: a utilização eficiente dos recursos, incluindo os factores capital, trabalho e terra. 

Contribuem ainda para os baixos custos unitários, os preços dos insumos, a técnica utilizada, a 

escala da área trabalhada, o ecossistema (Tripathi, 2017) e a combinação eficiente entre os 

factores capital e trabalho. Um exercício exaustivo da análise de custos para o arroz teria que ser 

separado para o arroz em irrigação e para o arroz em sequeiro. 

 

Os produtores contactados nesta pesquisa não têm conhecimento da existência de uma carta 

tecnológica44 específica para o pequeno produtor, o que lhes permitiria realizar o cálculo de 

custos incorridos durante o processo de produção. No entanto, fez-se um ensaio de cálculo, 

destacando as várias etapas que decorrem desde o início da campanha até a fase de transporte 

pós-colheita para armazenamento (fíg. 2).  

 

Figura 2. Esquema de cálculo de custos de produção do arroz 

 

 

 

Fonte: dados do inquérito e das entrevistas. 

 

Os cálculos apresentados são basicamente para tarefas realizadas manualmente. Dependendo 

do estado dos solos, entre as fases de lavoura e sementeira, observa-se a actividade de 

nivelamento da área lavrada. As pragas a combater são, geralmente, pássaros e gafanhotos. 

Desde a machamba, o transporte do arroz é realizado, primeiro, usando a força braçal (carregar 

na cabeça) e, posteriormente, por meio de bicicletas até ao local de armazenamento. Se for 

usado o tractor, a descarga do arroz tem um custo separado. O quadro 1 mostra que, em 

média, o produtor gasta por campanha cerca de 29.700,00 MZN para o cultivo do arroz por 

hectare. A localidade de Mutange apresenta estimativas de custos mais elevadas para o cultivo 

do arroz, enquanto Mopeia apresenta os valores mais baixos. 

  

 

44. A carta tecnológica constitui a base de planificação de recursos (materiais, humanos e financeiros) que 

conformam o plano de produção agrícola. Sendo seu principal objectivo a execução racional das 

actividades, é importante determinar as necessidades em recursos matérias, insumos, volume de trabalho e 

mão-de-obra para cada tarefa, período necessário e os custos incorridos. 

Transporte Colheita Guarda pássaros 

Monda Sementeira Lavoura 
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Quadro 1. Estimativas de custos de produção de arroz por hectare (em meticais) 

Tarefa 
Unidade  

de análise 

Custo 

médio  

por tarefa 

Por tarefa/localidade 

P. Campo Mutange Mopeia 

Lavoura hectare 5,000 5,500 5,000 4,500 

Sementeira hectare 3,500 3,500 4,500 2,500 

Sacha hectare 4,000 3,000 5,000 4,000 

Transplante hectare 4,000 7,000 5,000   

Guarda pássaros hectare 1,500 1,000 1,500 2,000 

Colheita hectare 3,667 2,000 5,000 4,000 

Limpar e ensacar  hectare  3,422 1,765 4,500 4,000 

Transporte hectare  4,607 7,000 3,600 3,220 

Custo total por hectare de arroz 29,695 30,765 34,100 24,220 

Fonte: dados do inquérito   

 

Área de cultivo 

 

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

tamanho e capacidade para sua adequada utilização. Nos dois distritos estudados, a quase 

totalidade dos inquiridos (82%) possui um hectare de sequeiro e outro na zona de irrigação; 

uma pequena parte de inquiridos (13%) exerce a sua actividade apenas na zona de sequeiro e 

depende totalmente das chuvas observadas em cada campanha agrícola.  

 

O distrito de Mopeia apresenta a área média por inquirido (8,5 ha)45 mais alta, que Namacurra. 

Do total dos inquiridos (gráfico 3), a maioria (30%) cultivou até 1 hectare, 23% cultivaram de 2 a 

5 hectares  e outros 19% cultivaram 5 a 10 hecatres. Uma pequena parte (10%) trabalhou uma 

área de mais de 10 hectares. 

 

Quando desagregados por cultura (gráfico 3), os dados mostram que 76% dos inquiridos  

dedicaram, no minímo, uma área de 2 hectares à produção do arroz, dos quais 34% cultivaram 

entre 5 e 10 hectares de arroz, 29% dedicaram ao arroz parcelas de 2 a 5 hectares e outros 10% 

lavraram mais de 10 hectares. Por localidades, a área média cultivada com arroz por agricultor 

em Mopeia-sede foi de 4,8 hectares, em Mutange foi de 2,3 hectares e em Posto Campo de 1,7 

hectares. 

 

Contudo, é de destacar que, quanto menor é o tamanho da parcela que o produtor possui, 

maior é a intensificação na sua utilização, ou seja, sem espaço para pousio. Para os que usaram 

a totalidade da terra para todas as culturas praticadas (arroz e outros cultivos), o gráfico 3 

mostra que 26% possuem até 1 hectare e 23% têm até 2 hectares de terra, 21% encontram-se 

na classe dos que possuem entre 2 e 5 hectares e os restantes 17% possuem mais de 10 

hectares de terra. 

  

 

45. Com destaque para Mopeia-sede, onde 8 agricultores declararam possuir cerca de 15 hectares cada, 

embora parte destas parcelas não seja usada. 
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Gráfico 3. Tamanho das parcelas e uso no arroz e noutras culturas 

 
Fonte: dados do inquérito  

 

Investimento 

 

O investimento apresenta-se como outro factor para o desenvolvimento da agricultura. Estima-

se que, entre 1984 e 2019, o sector orizícola na província da Zambézia teve investimentos na 

ordem de 38 milhões de dólares americanos, cerca 56% para o subsector da irrigação e 44% na 

extensão e cadeia de valor (ZAMIRRI e HVA, 2020). Estes empreendimentos pretendiam: 1) a 

reabilitação de alguns regadios e construção de novos; 2) a instalação de unidades de 

descasque de arroz; 3) a montagem de um parque de máquinas; e 4) a introdução e 

disseminação de tecnologias de produção e sementes melhoradas de origem nacional e/ou 

importada, em função do país de origem da agência de cooperação envolvida no 

empreendimento.  

 

Da análise feita aos dados do inquérito (gráfico 4), constatou-se que o maior investimento, 

realizado pelo pequeno produtor foi de base tradicional, ou seja, contratação de mão-de-obra 

(68%) e aquisição de pequenos utensílios agrícolas (62%), como enxadas, catanas, machados, 

etc. Observou-se um baixo investimento em insumos, como sementes melhoradas (22%), em 

tecnologias melhoradas de produção (15%) e, por fim, no aumento da área cultivada (14%). 

 

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

ha

Área de cultivo (total) 30% 18% 23% 19% 10%

Dedicada ao arroz 18% 6% 29% 34% 13%

Dedicada a outras culturas 16% 19% 20% 24% 21%

Dedicada a todas culturas 26% 23% 21% 13% 17%
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Gráfico 4. Investimentos realizados 

 

Fonte: dados do inquérito 

 

Uma forma de medir o desempenho na produção pode ser a análise da relação entre a variação 

da área cultivada e (os investimentos realizados) e a variação da produção obtida. Os dados da 

pesquisa indicam que 51% dos inquiridos mantiveram a área cultivada, outros (29%) reduziram 

o tamanho da área, enquanto 20% aumentaram as áreas cultivadas em cerca de um hectare em 

média.  

 

O gráfico 5 mostra a relação existente entre a variação da área cultivada e os resultados 

(primários) na colheita. Os dados indicam que dos 51% de inquiridos que trabalharam o mesmo 

tamanho de terras, 37% afirmaram ter aumentado a produção, 33% mantiveram o volume de 

produção e 30% viram a sua produção reduzir. 

 

Relativamente aos que reduziram as áreas lavradas, 47% afirmaram ter observado uma redução 

na produção, 32% afirmaram ter mantido a mesma produção e 21% dos inquiridos afirmaram 

ter aumentado a produção. Finalmente, para os que aumentaram a área lavrada, 40% dos 

inquiridos tiveram a mesma produção, 36% viram a sua produção reduzir e 24% afirmaram ter 

aumentado a produção. 

 

Disso depreende-se que não houve uma relação positiva entre o aumento da área lavrada pelo 

produtor, o investimento e o volume da sua produção. Por um lado, o alargamento da área 

lavrada não se traduziu no aumento da produção, destacando-se o declínio da produção. Por 

outro lado, grande parte dos que mantiveram as áreas lavradas são os pequenos agricultores 

com parcelas até 5 hectares, o que facilita o domínio das operações produtivas. Associado ao 

tipo de investimento, basicamente de pequenos utensílios, como enxadas, sacos e peneiras 

manuais; e a contratação de mão-de-obra, que depende da capacidade financeira do produtor e 

que, em geral, foi para as fases de lavoura, sacha, colheita e transporte do arroz.  

  

Aumento de

área lavrada

Aquisição de

sementes

melhoradas

Uso de

tecnologias

melhoradas

Contratação

de mão-de-

obra

Pequenos
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Todos casos

anteriores

14%
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Gráfico 5. Relação entre variação da área cultivada e nível de produção líquida 

 

Fonte: dados do inquérito 

 

A semente, geralmente, influencia a eficiência de outros insumos usados (Uaiene, 2015:29-30). 

Segundo este autor, os benefícios no uso da semente melhorada incluem, redução do uso de 

pesticidas e herbicidas, e aumento das colheitas e dos lucros. Portanto, o aumento da produção 

pode, significativamente, fazer com que haja mais alimentos e os agricultores terão mais 

ingressos com a venda dos excedentes, podendo assim melhorar os níveis de investimento. 

 

O mesmo acontece com o uso de tecnologias melhoradas. A sua adopção contribui para o 

aumento da produção e produtividade (Eneji, Weiping e Ushie, 2012). De referir que, para a 

campanha 2017/2018, as autoridades recomendavam sementeiras tardias, usando variedades de 

ciclos curto e médio para que as necessidades hídricas fossem satisfeitas, principalmente nas 

fases vegetativa e de floração, que devem coincidir com a transição do período OND e JFM46, 

apostando nas variedades Macassane, ITA 312, IR-64 e Chupa47, e considerando, inclusive, a 

introdução no cultivo do arroz de variedades originárias e/ou apoiadas pelos países que 

prestam a assistência técnica, como os casos do Japão48 e Vietname (ZAMIRRI e HVA, 2020).  

 

É nesta linha que se enquadra o ProAPA. O mesmo pretende introduzir junto dos pequenos 

produtores as variedades normalmente usadas localmente, conhecidas como aromáticas, com 

bom cheiro e que podem ter maior valor de mercado, concretamente as variedades Chupa, 

Nené e Mocuba49. A investigação seria desenvolvida de forma a trazer variedades mais 

produtivas e adaptáveis às condições locais50. Este tem sido o trabalho do IIAM que aposta no 

cruzamento de variedades locais com outras que resistem a doenças e/ou têm um maior 

rendimento, tendo produzido a semente pré-básica e básica51. 

  

 

46. Outubro, Novembro e Dezembro; Janeiro, Fevereiro e Março. 
47. Órgão de Informação do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Folha Verde nº 219, Outubro 

de 2017. 
48. Manual Técnico da JICA para Rizicultura em África – Revisão da implementação da CARD 2008–2018. Em  

https://riceforafrica.net/ Acedido aos 30. 06. 2021. 
49. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane aos 17.09.2021. 
50. Entrevista a um técnico nos Serviços Provinciais de Agricultura, Quelimane aos 16.09.2021. 
51. Entrevista a um técnico nos Serviços Provincial de Agricultura, Quelimane, aos 17.09.2021. 

40%
36%

24%

33%
30%

37%

32%

47%

21%

Aumentou área cultivada Manteve área cultivada Reduziu área cultivada

Produção manteve Produção reduziu Produção aumentou

https://riceforafrica.net/
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Mas, no terreno, constatou-se que a maioria dos produtores rejeita adoptar variedades 

importadas devido à qualidade das sementes, ao sabor, que não é aceite localmente,52 e à falta 

de perspectivas na continuidade de cada programa/financiador53. Os produtores continuam a 

usar a semente retirada da produção das campanhas agrícolas anteriores, proveniente da sua 

própria machamba54 ou adquirida de outros agricultores55. Segundo a ZAMIRRI e HVA (2020), 

na Zambézia, a semente de arroz é seleccionada e guardada pelo produtor e utilizada no ano 

seguinte. Existem sistemas informais de ajuda mútua e venda da semente porque há confiança 

entre as pessoas nas comunidades, situação que se observa em mais de 97% dos casos. 

 

Produção  

 

Como referido, o nível de investimento e os factores-alvo do investimento melhoram a 

produção e produtividade agrícola por hectare. A maior parte dos inquiridos produziu até uma 

tonelada de outras culturas, por campanha agrícola. No caso do arroz na zona estudada, 

embora o sistema de produção mais usado seja o sequeiro, o gráfico 6 indica que 39% dos 

inquiridos produziram mais de duas toneladas de arroz e 22% declararam ter produzido até 

duas toneladas.  

 

É também de destacar que 18% dos inquiridos produziram até 1,5 toneladas de arroz. Enquanto 

para outras culturas, como o milho, batata-doce, feijões e gergelim, o gráfico mostra que 33% 

dos inquiridos obtiveram o equivalente a meia tonelada; 24% obtiveram até uma tonelada e 

apenas 8% dos inquiridos afirmaram ter obtido mais de duas toneladas de outras culturas.    

 

Gráfico 6. Produtividade (Ton/ha) por campanha agrícola 

 

Fonte: dados do inquérito 

 

De referir que, com o passar do tempo, o peso inicial de arroz (ensacado e com casca) diminui 

de forma significativa56, tendo em conta dois factores principais: a qualidade do produto final 

após debulha e transporte para o celeiro, e o processo de secagem (ao sol) seguido de 

 

52. Entrevista a um produtor, Mopeia-sede, aos 09.09.2021. 
53. Entrevista a um produtor, Mopeia-sede, aos 08.09.2021. 
54. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia-sede, aos 08.09.2021. 
55. Entrevista a um produtor, Mutange, Namacurra, aos 15.09.2021. 
56. Entrevista a um grupo de produtores, Posto Campo, aos 10.09.2021. 

½ ton 1 ton 1½ ton 2 ton Mais de 2 ton

6%

15%
18%

22%

39%

33%

24% 22%

13%
8%

Arroz Outras culturas
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armazenamento sem condições de controlo da humidade e temperatura para os níveis 

recomendados57.   

 

De forma desagregada, a produtividade média mais alta foi encontrada no Posto Campo, onde 

os dados do inquérito referem que, nas últimas duas campanhas agrícolas, a produção de arroz 

atingiu as 3,5 toneladas por hectare. Estes resultados merecem destaque tendo em 

consideração que, nesta zona, a produção é marcadamente de sequeiro e totalmente 

dependente das chuvas que aumentam os caudais dos rios que, por sua vez, alagam as 

machambas dos pequenos produtores locais. Quando a inundação é acima do nível desejável 

para os agricultores, estes realizam uma segunda sementeira para compensar a baixa produção 

da primeira época da campanha agrícola58.  

 

É sabido que a produtividade de uma cultura depende, para além da qualidade da semente, de 

factores edáfo-climáticos, com destaque para a fertilidade natural dos solos e dos níveis e 

distribuição anual da precipitação (MICOA, 2007). Relativamente à fertilidade dos solos, usando 

métodos artificiais, os pequenos agricultores rejeitaram o uso de adubos propostos pelos 

distintos parceiros que têm estado a trabalhar localmente, avançando factores como: falta de 

clareza sobre a origem (país de produção) e sua qualidade59; falta de garantia de acesso e 

disponibilidade no mercado destes adubos sempre que necessário e prováveis impactos sobre a 

qualidade dos solos e, consequentemente, sobre a produtividade dos solos no futuro60. 

 

Mecanização  

 

A mecanização agrícola na execução das tarefas no cultivo do arroz, através do uso de 

máquinas, ferramentas e outros meios mecânicos que, enquanto diminuem o tempo nas tarefas 

agrícolas e permite elevar a produtividade e a produção, foi, de modo geral, baixa. Como se 

observa a seguir, a quase totalidade das tarefas do ciclo de produção foi realizada à mão ou 

com recurso a instrumentos rudimentares, tais como enxadas, facas, peneiras, lonas e outros61. 

 

Os dados do estudo de campo indicam que 58% dos inquiridos não usam a mecanização, sendo 

que 42% dizem praticar agricultura mecanizada e não-mecanizada (gráfico 7). Quando os dados 

são desagregados por zona, a mecanização foi mais observada em Mopeia-sede (52%), 

seguindo-se Mutange (37%) e, por último, a zona de Posto Campo (11%). Nesta última zona, foi 

apenas na campanha 2019/2020 que alguns camponeses realizaram a lavoura mecanizada. 

 

Contudo, deve-se destacar que nenhum dos locais estudados possui parques de máquinas; os 

produtores interessados têm de recorrer a indivíduos que possuem tractores62 ou a parques de 

máquinas noutros distritos ou localidades63, o que eleva os custos, nomeadamente com os 

 

57. Entrevista a um técnico do SDAE, Posto Campo, aos 10.09.2021. 
58. Entrevista a um grupo de produtores, Posto Campo, aos 10.09.2021. 
59. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia-sede, aos 09.09.2021. 
60. Entrevista a um grupo de produtores, sede da Associação Paz, Mopeia, aos 08.09.2021. 
61. Entrevista a um grupo de produtores, sede da Associação Paz, Mopeia, aos 08.09.2021.  Entrevista a um 

grupo de produtores, Mutange, aos 14.09.2021. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane aos 

01.09.2021 
62. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia-sede, aos 08.09.2021. 
63. Entrevista a um grupo de produtores, sede da Associação Paz, Mopeia, aos 08.09.2021. Entrevista a um 

grupo de produtores, Mutange, aos 14.09.2021. Entrevista a um técnico da Direcção Provincial de 

Agricultura, Quelimane, aos 17.09.2021. 
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combustíveis e alimentação do tractorista. Por exemplo, os produtores de Namacurra têm 

recorrido a tractores de um parque de máquinas localizado no distrito de Nicoadala. 

 

Gráfico 7. Uso da mecanização 

 
Fonte: dados do inquérito 

 

Relativamente às culturas onde mais se utiliza a mecanização, os dados da pesquisa indicam 

que ela foi mais empregue no cultivo do arroz (77%) e 23% em outras culturas. As actividades 

que usaram a mecanização, através de tractores, foram a lavoura simples (82%), nomeadamente 

a limpeza dos campos e a gradagem para incorporação da semente (18%).  

 

Quanto à sementeira, existe uma iniciativa encontrada no terreno. Através do ProAPA, foi 

introduzido um semeador de sementeira directa em campo seco que, para além de reduzir a 

quantidade de sementes a utilizar, permite fazer adubação e regular a densidade de plantas por 

hectare. Reduz também a mão-de-obra e o tempo no processo de transplante 64.  

 

A semeadora possui um sulcador que permite semear duas linhas em simultâneo (fig. 3). À 

posterior, o tapamento da semente no solo é realizado manualmente. Segundo os produtores 

entrevistados, o principal constrangimento no uso deste semeador é a sua inaptidão em 

terrenos húmidos65, em zonas argilosas ou em terrenos mal nivelados66; três cenários que, de 

modo geral, ocorrem nas zonas estudadas.  

  

 

64. Manual Técnico da JICA para Rizicultura em África – Revisão da Implementação da CARD 2008-2018. Em   

https://riceforafrica.net/ Acedido aos 30. 06. 2021. 
65. Entrevista a um grupo de produtores, Posto Campo, distrito de Mopeia, aos 10.09.2021. 
66. Entrevista a um grupo de produtores, Mutange, distrito de Namacurra, aos 15.09.2021. 
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Figura 3. Semeador de arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: fotos do autor da pesquisa (Posto Campo, Mopeia, aos 10.09.2021) 

 

Irrigação    

 

O cultivo do arroz na Zambézia é realizado segundo três métodos de estabelecimento da 

cultura: sementeira directa em solos secos; viveiro e transplante; e sementeira directa em solos 

húmidos. O primeiro método usa-se em zonas (planícies fluviais) com total dependência do 

padrão de chuvas; o segundo, é seguido em zonas com frequentes inundações, mas com a 

insegurança quanto ao nível de água67; e, o terceiro, é praticado em zonas, como o delta do 

Zambeze, influenciadas pelas marés que sobem pelo delta68. O aproveitamento da influência da 

maré ocorre na zona de Nhacatiwa e, na época colonial, tentou-se praticar este processo no 

regadio de Sombo. 

 

Na zona de estudo, os produtores praticam, de forma conjugada, os dois últimos sistemas de 

produção. Sendo, portanto, que o sistema de produção é maioritariamente de sequeiro (89%), 

onde uma parte diminuta (11%) referiu usar ambos sistemas (rega e sequeiro). Dos que 

praticam os dois sistemas, a quase totalidade (85%) dos inquiridos usa mais o sistema de 

sequeiro e apenas 15% socorre-se da rega, nas regiões de Mopeia-sede e Mutange. Esta 

particularidade está relacionada com a necessidade de uso da água que se observa apenas em 

épocas em que as chuvas são irregulares, recorrendo-se aos sistemas de regadio existentes 

nestas zonas. 

 

67. Existe nestas zonas, uma grande incidência de cheias e secas combinadas com a ineficiente gestão de 

água, o que contribui para um maior risco (IIAM, 2006). 
68. Entrevista a um técnico dos Serviços Provinciais de Agricultura, Quelimane, aos 17.09.2021. Entrevista a 

um membro da sociedade civil, Quelimane, aos 17.09.2021. 
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A agricultura irrigada depende dos canais e represas que permitem a circulação, distribuição e 

armazenamento da água69. Durante a segunda metade dos anos 90, na área de estudo, foram 

constituídas associações de regantes, visando aproveitar os recursos hídricos locais para 

agricultura. Durante a primeira metade da década de 2000, foi iniciado o Projecto de Irrigação 

de Pequena Escala (SSIP) que, na Zambézia, abrangia o subsector do arroz, tendo sido 

construídos os regadios de Thewe, em Mopeia, e de Mungonhane, em Namacurra (ZAMIRRI e 

HVA, 2020).  

 

Os dois regadios apresentavam diferenças iniciais no tamanho e estrutura. O de Thewe, com 

400 hectares, foi construído com uma estação de bombagem tecnicamente complexa e um 

sistema de distribuição de água por tubos subterrâneos. No regadio de Mungonhane, com uma 

dimensão de 45 hectares, optou-se por um sistema simples de distribuição de água com canais 

abertos (de superfície). Mais tarde, o sistema de Mungonhane viria a ser alterado com a 

introdução de tubos subterrâneos para transportar a água (ZAMIRRI e HVA, 2020). 

 

No distrito de Namacurra, localidade de Mutange, localiza-se o regadio com o mesmo nome, 

que, segundo o governo local70, tem a capacidade para cobrir uma área de 150 hectares de 

cultivo de arroz, mas que tem sido usado apenas numa área muito pequena, devido a 

problemas de nivelamento do canal principal, o que faz com que a água alimente apenas três 

dos nove blocos existentes no regadio71.  

 

Estas infra-estruturas foram entregues à gestão dos produtores locais, organizados em grupos 

e/ou associações, e funcionaram parcialmente devido à sua complexidade (ZAMIRRI e HVA, 

2020) e falta de conhecimentos por parte dos regantes que, por exemplo, não estavam 

capacitados para fazer manutenção e operação do sistema72. A estes problemas, associa-se a 

falta de clareza na entrada e saída de parceiros económicos apadrinhados pelo governo e que, 

geralmente, terminaram em conflitos com os associados73. Segundo um grupo de produtores, 

depois dos trabalhos de reabilitação do regadio de Thewe, pela OLAM, esta infra-estrutura não 

passou formalmente para a associação dos regantes que era a «dona» desde a sua construção74. 

Esta terá sido uma das causas que levou a associação a assumir poucas responsabilidades no 

regadio75.   

 

Em todas as infra-estruturas visitadas nesta pesquisa, os sistemas de bombagem montados 

apresentam-se como um desafio para a gestão local (associações de produtores) e pagamento 

de gastos de operação, nomeadamente o pagamento da corrente eléctrica76, dos combustíveis77 

e na acessibilidade aos campos de produção quando se atinge o pico da época chuvosa78. 

 

69. Entrevista a um técnico da Direcção Provincial de Agricultura, Quelimane, aos 17.09.2021. 
70. Governo do distrito de Namacurra (2019). Proposta do Plano Económico Social – 2019. 

     Governo do distrito de Namacurra (2018). Proposta do Plano Económico Social – 2018. 
71. Entrevista a um grupo de produtores, Mutange, aos 14.09.2021. 
72. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia-sede aos 09.09.2021. 
73. Entrevista a um produtor, Mopeia aos 09.09.2021.  
74. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia aos 09.09.2021. 
75. Entrevista a um produtor, campos agrícolas de Thewe, Mopeia aos 08.09.2021. 
76. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia-sede, aos 08.09.2021. 
77. Entrevista a um grupo de produtores, Mutange, aos 14.09.2021. 
78. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia-sede, aos 09.09.2021. 
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Quando ocorrem cheias ou ciclones, a inundação das vias de acesso em Thewe é agravada pela 

fraca estrutura de marrachas à volta das machambas (ZAMIRRI, 2021b). 

 

Relativamente ao uso de água, existe, por um lado, a disponibilidade da água durante a 

campanha agrícola e/ou ciclo vegetativo da cultura e, por outro, as plantas devem receber a 

quantidade de água necessária em momentos-chave do ciclo. Os dados do inquérito (gráfico 8) 

revelam que a maioria dos produtores (53%) tem acesso à água apenas durante 3 meses por 

campanha, 23% tiveram acesso até 6 meses. O gráfico também indica a percentagem de 

agricultores com acesso a água durante a semana. Pouco menos de 15% reportou ter acesso a 

água durante toda a semana, destacando-se os que tiveram acesso entre 1 e 2 dias (60%), por 

insuficiência de combustíveis79 e de energia eléctrica que chegou de forma irregular às 

instalações do regadio80.  

 

Gráfico 8. Acesso e tempo de uso de água nas explorações agrícolas 

 

Fonte: dados do inquérito 

 

Salienta-se que o sistema de irrigação é usado quando há escassez de chuva, e é necessário 

recorrer à água do rio. De forma geral, o cultivo de arroz em sistema de irrigação e de sequeiro 

distinguem-se na preparação do solo, métodos de sementeira e o maneio da água (Yuan, 2009; 

Kajisa e Payongayong, 2008; Oikeh et al, s/d). A insuficiência de água, em qualquer um dos dois 

sistemas, acarreta danos à cultura (Bouman et al, 2007; Tajima, 1995), o que se reflecte na 

produtividade. 

 

Na zona de estudo, cerca de 49% dos inquiridos afirmaram não ter recebido água suficiente 

através do sistema de irrigação. Isso deve-se a insuficiências no fornecimento de energia 

eléctrica81, pagamento da energia, problemas com tubos subterrâneos do sistema de irrigação, 

associados à má colocação dos hidrantes que estão demasiado abaixo relativamente ao nível 

 

79. Entrevista a um grupo de produtores, Mutange, aos 14.09.2021. 
80. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia aos 08.09.2021. 
81. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia-sede, aos 08.09.2021. Estes referiram que tiveram um 

problema com a factura apresentada pela empresa pública – EDM. Este problema foi resolvido pelo 

parceiro chinês, que pagou a factura, mas, quando o sistema reiniciou a bombagem da água, já era tarde 

para alguns produtores. 
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dos campos em que as machambas se encontram (ZAMIRRI, 2021b). A isso acrescenta-se o 

próprio nivelamento do campo e o parcelamento por marracha, que estão constantemente 

inadequados82.       

 

Sabe-se que as condições do clima e de solos restringem as opções de culturas que se podem 

produzir sem irrigação e, também, determinam os riscos de salinização para cultivos irrigados, o 

que depende, grandemente, do maneio do solo e da água (Bouman et al, 2007). As culturas 

mencionadas nos dois distritos – com destaque para Mopeia que produz outras culturas além 

do arroz – necessitam de um consumo controlado de água, tendo em conta as áreas cultivadas 

e as necessidades hídricas de cada cultura.  

 

Contudo, o dilema nos dois distritos, a par de outros nesta região do país, relaciona-se com a 

sua vulnerabilidade à ocorrência de cheias na época chuvosa (MPD, 2013; MICOA, 2007; IIAM, 

2006), situação que tem ocorrido ciclicamente sem que os produtores tenham conhecimentos 

técnicos, por exemplo, sobre medidas de protecção, incluindo técnicas de gestão da água,83 e 

sobre manutenção de sistemas de irrigação84. 

 

Serviços e produtos agrários 

 

A disponibilidade de diferenciados serviços e produtos ao produtor, por entidades públicas ou 

não-públicas, é importante para a produção e produtividade da agricultura. Estes serviços são 

da responsabilidade do sector público, mas também são disponibilizados por actores não-

públicos, como o sector privado, as ONGs e parceiros de cooperação internacional. Um 

entrevistado referiu que, nas comunidades, o sector público, com seus parceiros de cooperação, 

está a trabalhar com produtores no sentido de lhes transmitir técnicas melhoradas para 

incrementar os níveis de produção de arroz85. 

 

A subcontratação de algumas tarefas agrárias pode proporcionar, por um lado, a 

(re)organização do trabalho agrário e da própria estrutura empresarial e, por outro, o 

surgimento de um conjunto de serviços à agricultura, oferecendo uma oportunidade de 

multiactividade aos agricultores que, de acordo com as circunstâncias, decidem o que produzir.  

 

É assim que, para além de beneficiar directamente os produtores nos distritos seleccionados, o 

ProAPA aparece como pretendendo potenciar os técnicos da extensão pública através de 

treinamento para assegurar a contínua e mais qualificada assistência técnica aos produtores. No 

distrito de Namacurra, encontra-se a Macuse Agrícola, empresa privada para a prestação de 

serviços aos produtores. Para o parque de máquinas de Nicoadala, os tractores foram 

fornecidos, também, a um agente económico privado, no âmbito do programa de mecanização 

agrária (PROMAG) da Agência de Desenvolvimento do Zambeze. 

  

 

82. Entrevista a um produtor, campos agrícolas de Thewe, Mopeia aos 08.09.2021. 
83. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane aos 01.09.2021. 
84. Entrevista a um produtor, campos agrícolas de Thewe, Mopeia aos 08.09.2021. 
85. Entrevista a um técnico nos Serviços Provinciais de Agricultura, Quelimane aos 16.09.2021. 
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Segundo os documentos consultados86, têm sido disponibilizados produtos e serviços de 

extensão aos produtores. Destaca-se: a construção de um centro regional de prestação de 

serviços de maquinaria agrícola em Namacurra87; a capacitação e assistência em matérias de 

tecnologias melhoradas de produção; conservação pós-colheita; a organização de campos de 

multiplicação de sementes de arroz e de CDRs para culturas localmente prioritárias no âmbito 

do programa de transferência de tecnologias agrárias (PITTA)88.  

 

Esta pesquisa indica que a mecanização (56%) na lavoura, o apoio na disponibilização de 

sementes locais (45%), a extensão agrária (41%) e o apoio na disponibilização de insumos 

agrários (25%), como fertilizantes e pesticidas, foram os serviços e produtos mais referenciados 

(gráfico 9). Foram pouco mencionados factores que constituem e/ou impulsionam a adesão à 

pacotes tecnológicos recomendados para o desenvolvimento da agricultura, nomeadamente as 

sementes melhoradas, os kits de irrigação e o crédito. 

 

Gráfico 9. Serviços e produtos agrários que o inquirido recebeu 

 
Fonte: dados do inquérito 

 

Um ponto levantado aos inquiridos foi sobre que tipo de instituição forneceu os produtos e 

serviços de extensão. Foram mencionadas as ONGs (48%) e o sector privado (35%), como as 

entidades com mais presença no terreno nas últimas duas campanhas agrícolas. Os serviços 

públicos aparecem em terceiro lugar (17%), apresentando-se como motivo para esta fraca 

presença estatal, a insuficiência de recursos técnicos e financeiros89.  

 

Destaca-se que as comunidades referem as ONGs, os parceiros de cooperação, como a JICA, e 

outras entidades não-governamentais, e o sector privado, constituído por pequenos 

proprietários de tractores que estão baseados na comunidade local ou noutras zonas, dentro ou 

fora do distrito de referência, e permitem a realização da lavoura mecânica. Os parques de 

 

86. Governo do distrito de Namacurra (2019). Proposta do Plano Económico Social – 2019. 

     Governo do distrito de Namacurra (2019). Relatório de Execução do Plano Económico Social – 2018. 
87. Governo do distrito de Namacurra (2015). Proposta do Plano Económico Social – 2015. 
88. Governo do distrito de Mopeia (2020). Relatório de Execução do Plano Económico Social – 2019. 

     Governo do distrito de Namacurra (2018). Proposta do Plano Económico Social – 2018. 
89. Entrevista a um técnico nos Serviços Provinciais de Agricultura, Quelimane aos 16.09.2021. 
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máquinas, que deviam impulsionar a mecanização agrícola, pouca relação têm com os 

pequenos produtores de arroz90. 

 

Os inquiridos que tiveram acesso a serviços (gráfico 10) destacaram matérias, como o 

associativismo (34%), gestão de negócios (23%) técnicas e tecnologias de produção (17%), 

processamento e conservação pós-colheita (15%) e, por último, linhas de crédito e 

financiamento (11%), não obstante a quase não-aderência aos serviços do crédito. Estes dados 

sugerem uma insuficiência na disponibilidade e no acesso, por parte dos produtores, de serviços 

de extensão directamente relacionados com a melhoria da produção e produtividade 

(introdução e transmissão de técnicas produtivas e processamento adequadas, financiamento, 

etc.).     

 

Gráfico 10. Áreas/natureza dos serviços de extensão obtidos pelos inquiridos 

 

Fonte: dados do inquérito 

 

Refira-se que, a esperança que havia no projecto SUSTENTA começa a desaparecer ao nível dos 

pequenos produtores. Para além dos critérios gerais de elegibilidade dos PACEs e ADLs, como, 

por exemplo, que não podem existir dois PACEs num raio de 5 Km², contribuindo para a 

continuidade das dificuldades destes produtores91; e, por outro lado, o arroz, que é uma das 

culturas mais praticadas na baixa Zambézia, não é prioritário neste projecto92, e as máquinas e 

linhas de apoio financeiro beneficiaram pessoas que não são pequenos produtores mas que 

têm alguma capacidade financeira93 e outras agendas94. 

  

 

90. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia-sede, aos 09.09.2021. 
91. Entrevista a um grupo de produtores, Posto Campo, aos 10.09.2021. Como parte das dificuldades foi 

apontada a não alocação de um PACE para atender aos produtores desta zona de Posto Campo, na 

medida em que a mesma não foi priorizada.    
92. Entrevista a um extensionista, Posto Campo, aos 10.09.2021. 
93. Entrevista a um grupo de produtores, Mutange, aos 14.09.2021. Entrevista a um grupo de produtores, 

Mopeia-sede, aos 08.09.2021. 
94. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane, aos 17.09.2021.  
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Processamento  

 

A cadeia de valor compreende uma sequência de actividades, desde a produção e 

processamento à comercialização do produto. Ela envolve, entre outros actores, os produtores, 

fornecedores de insumos, de investimento, processadores, transportadores e consumidores. 

Existem variadas cadeias de valor na agricultura. No geral, elas estendem-se do agricultor, a 

montante, até ao consumidor, a jusante. Na linha intermédia estão outros actores e processos. 

Cada um desempenha o seu papel que agrega valor ao produto, ao longo da cadeia.   

 

Assim, os pequenos produtores estarão conectados, na cadeia de valor, quando «oferecem» o 

seu produto à indústria processadora e/ou quando vendem os seus produtos agrícolas nos 

mercados locais ou para comerciantes e/ou consumidores de fora. Para a pequena produção, 

pode-se referir que o processamento de cereais oferece boas oportunidades para negócios a 

esse nível quando a matéria-prima está disponível e é de qualidade, a maioria dos 

equipamentos está acessível e sendo os produtos correctamente seleccionados, pelo que, tendo 

estes produtos uma boa demanda, poderão ser lucrativos para os pequenos produtores em 

particular (FAO, 2013; UNIDO, 2004). 

 

Segundo a UNIDO (2004), o processamento de cereais pode ser categorizado em: a) 

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

b) processamento secundário (por exemplo, o processo de torrar o arroz, muito enraizado na 

baixa Zambézia), quando as matérias-primas do processamento primário são transformadas 

numa ampla gama de produtos de valor agregado que sejam atraentes e acrescentem 

variedade à dieta humana. Este segundo processamento pode ser, por exemplo, o processo de 

torrar o arroz que traz um sabor aromático e a transformação do arroz em matago95, muito 

enraizados na baixa Zambézia. 

 

Os dois tipos de processamento estão, primeiro, dependentes do período e condições da 

colheita. Na zona estudada, geralmente, o arroz está em condições para colheita 30 dias depois 

da floração96. Esse momento óptimo para a colheita observa-se quando 80-85% dos grãos 

apresentam cor de palha e os grãos da porção inferior da panícula estão na fase dura e com 

uma humidade do grão entre 20 e 24%97.  

 

Depois da colheita, realiza-se a debulha manual, seguindo-se a secagem ao sol que pode iniciar 

nas machambas e/ou nas casas dos produtores usando lonas e sacos98. É sabido que, para um 

adequado armazenamento e descasque, o arroz deve apresentar uma humidade que varia entre 

11 e 13% (Oikeh et al, s/d; Mora e Chinchilla, 2009). Mas será maior a proporção do arroz 

partido nas unidades de processamento se o arroz em casca estiver demasiado seco (IDE 

Moçambique, 2014).     

 

95. Geralmente, arroz verde e fresco que, após colheita e debulha, é imediatamente torrado e pilado 

quente, transformando-se numa espécie de flocos. Como se nota, este é um produto de fabrico caseiro 

que se obtém, de forma artesanal, pela compactação e peneiração do arroz. 
96. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia, aos 09.09.2021. Entrevista a um grupo de produtores, 

Mutange, aos 14.09.2021.   
97. Entrevista a um técnico nos Serviços Provinciais de Agricultura, Quelimane aos 16.09.2021. 
98. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia-sede, aos 09.09.2021. Entrevista a um grupo de 

produtores, Posto Campo, aos 10.09.2021.   
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O arroz que chega à fábrica é submetido a processos de limpeza e redução da percentagem de 

humidade com o objectivo de criar uma boa preparação para o armazenamento e descasque. 

Geralmente, esta é tarefa da empresa processadora e não do pequeno produtor99. A pesquisa 

mostra que a maioria dos inquiridos (67%) afirmou vender o arroz em casca, enquanto outra 

parte (28%) vende o arroz com casca e/ou limpo (sem casca), e apenas uma percentagem pouco 

significativa (5%) vende o arroz após um segundo processamento.  

 

No entanto, entre os processamentos primário e secundário tem ocorrido redução das 

quantidades de arroz inteiro. Primeiro, porque nas moageiras locais100 é maior a percentagem 

de trinca, o que se deve à baixa qualidade do arroz101 e das moageiras102. Segundo, é devido às 

insuficiências observadas na secagem e armazenamento103, com grau de humidade indesejável 

e pragas de ratos104, permanência mais longa do arroz no celeiro até ser vendido105.   

 

O gráfico 11 mostra que a maior parte dos inquiridos (87%) processa – neste caso, o 

processamento secundário – o seu arroz localmente e apenas uma pequena parte (13%) 

processa fora da aldeia. Relativamente aos métodos de processamento, a maioria (51%) usa o 

pilão para o descasque do seu arroz, 37% usa pequenas máquinas beneficiadoras (vulgo 

moagem de arroz), que se encontram nas aldeias/bairros. Apenas 6% dos inquiridos afirmou ter 

levado o seu arroz para a fábrica de descasque de Nicoadala. 

 

Gráfico 11. Local e equipamentos usados no processamento do arroz 

 
Fonte: dados do inquérito 

 

 

99. Entrevista a um grupo de produtores, Mutange, aos 14.09.2021.   
100. Entrevista a um produtor, Mopeia-sede, aos 08.09.2021.    
101. Entrevista a um operador de moagem de descasque, Mopeia, aos 09.09.2021.    
102. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia, aos 08.09.2021.    
103. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia, aos 08.09.2021.   
104. Entrevista a um grupo de produtores, Mutange, aos 14.09.2021. Entrevista a um técnico nos Serviços 

Provinciais de Agricultura, Quelimane aos 16.09.2021.  
105. Entrevista a um produtor, Mutange, aos 14.09.2021.   
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No caso particular de Mopeia, os produtores locais tinham esperança de que a OLAM 

construísse uma fábrica para descasque e preparo de arroz em Mopeia106. Esta iniciou o 

fomento da produção de arroz nos camponeses locais107, vendendo a produção final para a 

Mozfoods (MIA) no sul do país e para a EOZ em Nicoadala. Até 2014, o projecto não 

apresentava desenvolvimentos significativos (IDE Moçambique, 2014) e, em 2016, já se 

encontrava paralisado108, tendo a empresa abandonado as suas actividades no arroz. 

 

Comercialização 

 

Um objectivo deste estudo foi o de conhecer o circuito de comercialização do arroz, com o 

intuito de verificar o grau de integração do produtor na cadeia de valor deste cereal. Como já 

foi referido109 para a orizicultura na Zambézia, têm sido várias as iniciativas visando canalizar a 

produção local para o mercado através de comercialização por via da indústria de descasque. 

 

Geralmente, são encontradas três categorias de comerciantes, segundo o volume de negócio 

nomeadamente:  

 

• Comerciantes grossistas, os que compram grandes quantidades, ou seja, mais de uma 

tonelada de produtos agrícolas. São os casos de empresas de processamento e 

comercialização (IMPERE, OLAM e outras) que abastecem o mercado nacional e podem 

exportar. Neste grupo, encontram-se os comerciantes não-locais que chegam às zonas 

de produção e permanecem até adquirirem as quantidades desejadas, levando, depois, 

para o mercado110 (geralmente também envolvidos no comércio do gergelim e milho). 

São também os produtores-comerciantes locais que, após a colheita, juntam à sua 

produção produtos adquiridos a outros produtores e/ou pequenos comerciantes.  

• Comerciantes semi-grossistas, são aqueles que compram quantidades de até uma 

tonelada de produtos agrícolas. São comerciantes, da zona ou não, que montam postos 

de compra nas principais zonas de produção e nas feiras rurais, transportando os 

produtos para os mercados intermediários de outras regiões, incluindo a vendedores 

que, depois, vendem a retalho nas bermas da Estrada Nacional nº1, principalmente em 

Namacurra111. 

• Comerciantes retalhistas, são os que compram pequenas quantidades, sendo a principal 

característica a venda do arroz já processado em pequenos baldes e/ou bacias, e têm, 

como mercado, as zonas próximas do ponto de aquisição do arroz (como no caso de 

Namacurra). Geralmente, são comerciantes locais que transportam, em bicicletas ou à 

cabeça, pequenas quantidades de até um saco de arroz. 

 

Os dados da pesquisa indicam que importantes quantidades do arroz são vendidas 

informalmente a interessados de fora do distrito, com destaque para compradores-

consumidores oriundos de outros locais da Zambézia, Maputo, Sofala e Tete, principalmente nas 

épocas de colheita112. 

 

106. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia, aos 08.09.2021.    
107. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia, aos 09.09.2021.   
108. Entrevista a um produtor, Mopeia-sede, aos 08.09.2021.    
109. Ver Caracterização geral da zona de estudo. 
110. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia, aos 09.09.2021. 
111. Entrevista a um comerciante de arroz, Namacurra-sede, aos 16.09.2021. 
112. Entrevista a um grupo de produtores, Posto Campo, aos 10.09.2021. 
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O gráfico 12 mostra que 36% dos inquiridos comercializam o seu produto localmente, 23% 

realizam a comercialização dentro do distrito e 21% vendem o arroz para interessados da 

província da Zambézia113, principalmente para a cidade de Quelimane. 

 

Gráfico 12. Local de venda do arroz 

Fonte: dados do inquérito 

 

O gráfico 13 mostra que existe uma significativa diferenciação no destino do arroz produzido 

pelos pequenos produtores. Mais de um terço dos inquiridos de Mopeia declarou vender o seu 

arroz, enquanto 29% reservam alguma parte para o consumo. Em Namacurra, 63% dos 

inquiridos afirmaram vender a quase totalidade da sua produção, enquanto 37% disseram 

reservar uma parte suficiente para o consumo. 

 

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

Fonte: dados do inquérito 

  

 

113. Incluindo para comerciantes de distritos e regiões que fazem fronteiras com os distritos estudados. 
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As pequenas diferenças encontradas no gráfico enquadram-se, entre outros factores, na função 

que a cultura de arroz desempenha em cada um dos dois distritos. Em Mopeia, trata-se 

maioritariamente de uma cultura de rendimento, embora recentemente o gergelim tenha maior 

importância na comercialização. Em Namacurra, o arroz tem uma função primária de consumo 

alimentar local e também aparece fortemente na componente de comercialização.  

 

Relativamente aos principais actores envolvidos na aquisição do arroz dos pequenos 

produtores, os dados do inquérito mostram que existe uma significativa diferença entre os dois 

distritos. Em Namacurra, participam na comercialização, os comerciantes locais (81%), os 

consumidores locais (78%), os comerciantes de fora do distrito (69%) e as empresas/fábricas 

(45%). Em Mopeia, participam os comerciantes de fora do distrito (79%), os locais (72%) e as 

empresas/fábricas (43%), como a IMPERE e a OLAM114. 

 

Contudo, em muitas ocasiões, estes produtores foram obrigados a vender o seu arroz a baixo 

preço115 ou a manter a produção no celeiro116. Para alguns produtores, o comércio do arroz em 

casca afigura-se quase inexistente, devido ao preço oferecido117. A IMPERE esteve a oferecer o 

preço de compra aos produtores de 17,00 meticais por quilograma de arroz em casca, 

contrariando a intenção dos produtores de obter 25,00 meticais por quilograma118.  

 

O preço de 16,50 a 17,00 meticais/kg foi fixado pelo governo que diz ser bom para os 

produtores (MASA, 2019:26), o que não corresponde às opiniões dos produtores e da sociedade 

civil119. Enquanto o pequeno agricultor relaciona o preço do arroz no mercado com o custo de 

sua produção, o governo não leva em consideração esses custos na sua política de preços120.  

 

O preço de venda tem sido um dos incentivos para o envolvimento do produtor na cadeia de 

produção de um determinado cultivo. A rentabilidade da produção realiza-se de forma 

importante pelos preços praticados nos mercados. O quadro 2 mostra os preços praticados 

pelos inquiridos na venda das principais culturas. O quadro indica que o arroz local processado 

tende a ser vendido ao preço de 67,50 meticais/Kg. Porém, foram poucos os produtores que, 

com o produto em boas condições, processaram o seu arroz e conseguiram vender ao preço 

desejado121. Como referido anteriormente, apenas 6% dos inquiridos levaram o seu arroz à 

fábrica de descasque (Nicoadala) e estes, geralmente, têm sido produtores que antes tinham 

compromissos de entrega122.  

  

 

114. Entrevista a uma produtora, Mopeia-sede, aos 09.09.21. 
115. Entrevista a um grupo de produtores, Mutange, Namacurra, aos 14.09.21. 
116. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia sede, aos 09.09. 2021. 
117. Entrevista a uma produtora, Mopeia sede, aos 08.09. 2021. 
118. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia sede, aos 08.09. 2021. Entrevista a um grupo de 

produtores, Posto Campo, aos 10.09.2021. 
119. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane, aos 02.09.2021.  
120. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane, aos 17.09.2021.  
121. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia-sede, aos 08.09. 2021. Entrevista a um membro da 

sociedade civil, Quelimane, aos 17.09.2021. 
122. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane, aos 17.09.2021. 
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Quadro 2. Preços (Meticais/Kg) dos principais produtos agrícolas, campanha 2020/2021 

Produção local Importado 

Produto Arroz com casca Arroz sem casca Milho Gergelim Arroz importado 

Preço médio 25,00 67,50 7,50 60,00 50,00 

Fonte: dados do inquérito 

 

Do lado do mercado, existe uma baixa procura de arroz local processado devido à concorrência 

do arroz importado (50,00 meticais/Kg). Os produtores locais são afectados pelos preços deste 

cereal importado, que são mais baixos que o custo de produção local, o que não incentiva a 

produção deste cereal123. Na maioria do delta e baixo do Zambeze, o consumo do arroz 

importado é maior que do produzido na província, reflectindo, de certa forma, a força da rede 

de importadores do cereal124 que, com o preço praticado, inibe uma potencial penetração da 

produção local. 

 

Segundo um grupo de produtores: «o arroz que produzimos é de boa qualidade, todos gostam 

de comer, mas, com o preço125 que praticamos após o descasque, ninguém compra. As pessoas 

preferem comprar aquele arroz que é vendido pelos bengalis, por ser mais barato»126. Este arroz 

é importado da India, Tailândia e outros países127, considerados de baixo custo de produção e, 

por isso, dominam a linha de exportação já que o excedente de produção e as intervenções dos 

respectivos governos geralmente encorajam preços domésticos mais baixos128. 

 

Diante da concorrência, os produtores preferem guardar a sua produção e vender a retalho nas 

feiras rurais (fig. 4). Nestas feiras, no máximo, consegue-se vender apenas entre quatro129 e 

cinco130 sacos de 50 Kg cada, a um preço que varia entre 1.100,00 e 1.250,00 meticais/saco. No 

entanto, e conforme foi observado no terreno, os sacos referidos chegam a atingir pesos de 60 

Kg ou um pouco mais131, o que depende da pressão exercida pelo comprador sobre o 

produtor132.  

  

 

123. Entrevista a um grupo de produtores, Mopeia, aos 09.09.2021.  
124. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane, aos 02.09.2021, 
125. Refere-se que obviamente o preço de venda aumenta com os custos incorridos, entre outros, pelo 

transporte e processamento do arroz. 
126. Entrevista a um grupo de produtores, Posto Campo, aos 10.09.2021. 
127. Entrevista a um membro da sociedade civil, Quelimane, aos 02.09.2021, 
128 . Ver Rice Industry Review. Em https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ng/pdf/audit/rice-industry-

review.pdf Acedido aos 24.09.2021. 
129. Entrevista a um grupo de produtores, Mutange, Namacurra, aos 14.09.21. 
130. Entrevista a um grupo de produtores, Posto Campo, aos 08.09.21. 
131. Entrevista a um grupo de produtores, Posto Campo, aos 10.09.2021. 
132. Entrevista a um produtor, Mutange, aos 14.09.2021. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ng/pdf/audit/rice-industry-review.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ng/pdf/audit/rice-industry-review.pdf
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Figura 4. Arroz (foto 4.1 armazenado no celeiro; foto 4.2 comercializado na feira de 

Mutange) 

 

  
Fonte:  Autor da pesquisa (Mopeia, aos 09.09.2021 e Mutange, aos 14.09.2021) 

 

A concorrência também foi um dos aspectos referidos pela IMPERE para apresentar um preço 

baixo aos pequenos produtores. Segundo o responsável desta empresa, existem vários factores 

que influenciam os preços praticados pela empresa na aquisição do arroz ao produtor local, 

nomeadamente: o estado precário das vias de acesso, custos de transporte, elevados custos de 

processamento e preço de mercado133.  

 

 

CONCLUSÃO  

 

O objectivo da pesquisa foi analisar os efeitos das políticas públicas na produção do arroz no 

vale do Zambeze, procurando responder à seguinte questão: a produção do arroz tem sido 

prioritária nas políticas públicas em Moçambique? Não obstante a Zambézia ser o maior 

produtor nacional, o estudo conclui que o arroz não constitui prioridade nas opções de políticas 

públicas e acções concretas de promoção do produto no conjunto da cadeia de valor.  

 

Os investimentos realizados em fábricas de descasque, equipamentos e infra-estruturas foram 

descontinuados e, mesmo assim, estavam desajustados ao conhecimento e às necessidades 

locais, tornando-se inoperativos ou com baixa utilidade. Igualmente desajustados e não 

adoptados pela maioria dos produtores, foram os insumos que se pretendeu introduzir, tanto 

por empresas, como por agências de cooperação. 

 

Constata-se, entre os factores analisados, que a introdução e adopção de pacotes tecnológicos 

relativos às sementes do arroz, infra-estruturas de sistemas de regadio com tecnologias de 

baixo custo e de domínio fácil pelos produtores, para o crescimento da agricultura, em geral, e 

 

133. Entrevista ao responsável da IMPERE, Nicoadala, aos 15.09.2021. 
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do arroz em particular, não foram factores observados na zona de estudo. Contrariamente, 

foram instalados sistemas complexos de regadios que estavam para além das capacidades de 

manuseio e de manutenção por parte dos pequenos produtores. 

 

Estes sistemas de irrigação estão paralisados ou semi-paralisados, em parte, por insuficiência de 

manutenção das infra-estruturas. Neste sentido, recomenda-se a instalação de pequenos 

sistemas, que existiram no passado em algumas zonas, com simples mecanismos de bombagem 

de água cujo modelo pode ser adoptado, conjuntamente com kits de irrigação que facilmente 

podem ser manuseados pelos pequenos produtores. Recomendam-se técnicas de gestão de 

água que observem métodos de conservação através de sistemas de rega ou de gestão, que 

devem ser de pouca complexidade, no uso e manutenção, de tal forma que sejam do domínio 

dos produtores.  

 

A recusa dos pequenos produtores em experimentar adubos, devido aos custos, acessibilidade e 

desconhecimento na aplicação, pode ser minimizada por uma adequada e regular análise de 

solos, muito importante para avaliação dos défices de nutrientes, acidez, textura o que permite 

ter alguma precisão sobre quantidades e tipos de adubos a utilizar em cada época agrícola. Em 

seguida, deve-se garantir, a médio e longo prazos, a disponibilidade dos adubos, junto com 

uma abordagem de sua disseminação e massificação, segundo as características dos solos. 

 

Os documentos oficiais referem sempre o papel facilitador do sector público e a ligação entre o 

sector privado e as actividades produtivas do pequeno produtor. Isso pressupõe, por exemplo, 

um alinhamento entre as prioridades públicas de investimento em infra-estruturas, crédito e a 

intervenção do empresariado junto do produtor nas zonas priorizadas pelo governo e parceiros, 

segundo as necessidades locais previamente identificadas e diagnosticadas.  

 

Esta pesquisa mostra que tal aspecto nem sempre acontece. É exemplo disso, o facto de o 

investimento público e dos parceiros em infra-estruturas de irrigação acontecerem para umas 

comunidades enquanto os principais intervenientes na comercialização e processamento se 

concentram noutras comunidades. Por sua vez, os intervenientes da prestação de serviços de 

mecanização estão em zonas onde a prioridade e as opções de negócio não são o arroz.  

 

Para além da preparação da terra, a mecanização é importante para a colheita e debulha. Na 

zona estudada, estes dois processos são realizados manualmente, tornando demorada a 

retirada do arroz das machambas e, por consequência, existem consideráveis perdas do 

produto. É recomendável, à semelhança do exercício feito com os semeadores, a introdução de 

ceifadeiras de pequena escala para minimizar as dificuldades encontradas na colheita do arroz. 

Isto pode ser complementado com a instalação, nas comunidades, de unidades beneficiadoras 

de baixo custo, para o descasque e processamento do grão, apostando, por exemplo, no uso da 

energia solar. 

 

Finalmente, de entre vários factores que concorrem para a produção e produtividade do arroz, o 

preço de venda do produtor ao primeiro comprador, nomeadamente empresas/fábricas, 

também foi referido como podendo ser o factor que poderia compensar os custos de produção. 

Assim, um ajuste de preços e a vontade política para fazer cumprir este desiderato, podem ser o 

primeiro passo para redireccionar os esforços e apostar no pequeno produtor na cultura do 

arroz. 
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