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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação 

do Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR 

(www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

 Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre 

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos 

investigadores e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área 

objecto do OMR. Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou 

estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer 

efeito ao Observatório do Meio Rural. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores 

agradecem contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento 

final. 

  



 

 

Em 23 de Novembro de 2013, as Nações Unidas lançaram 

o ano internacional da agricultura familiar 2014 (AIAF). 

Nessa ocasião, o Director-Geral da FAO proferiu um 

discurso, do qual se destacam os seguintes extractos: 

 

  

 Necessitamos reposicionar a agricultura familiar de 

forma que ocupe um lugar prioritário nos programas 

nacionais e regionais. 

 

  

…. Os governos desempenham um papel fundamental 

liderando o apoio para que a agricultura familiar possa 

alcançar o seu potencial. 

 

  

… nada se assemelha mais ao paradigma da produção 

alimentar sustentável que a agricultura familiar. Os 

agricultores familiares desenvolvem habitualmente 

actividades agrícolas não especializadas e diversificadas 

que lhes outorga um papel fundamental na garantia da 

sustentabilidade do meio ambiente e na conservação da 

biodiversidade. 

 

 

 

 

 

 
Extraído em 21 de Fevereiro de 2014 de http://www.fao.org/news/story/es/item/207559/icode/ 
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RESUMO: 

 

A pecuária é uma das actividades mais importantes nas zonas rurais do sul de Moçambique, 

tendo como base o saber transmitido entre gerações. Vários estudos indicam que a maioria da 

população não cria os animais com fins comerciais, mas como sinónimo de poder, prestígio 

social, reserva de valor e só vendem para suprir as necessidades de emergência. Assim, o 

presente trabalho procurou analisar o grau de integração do gado bovino por parte das 

populações do distrito de Chicualacuala, bem como compreender os objectivos da sua criação, 

principalmente acerca da lógica produtiva desta actividade. 

Por outro lado, para além de compreender os problemas prementes relacionados com a criação 

do gado bovino, esta pesquisa visa criar evidências que sugiram opções para que esta actividade 

contribua de forma mais importante para o rendimento dos criadores e para o abastecimento do 

mercado. 

O trabalho contém informações primárias resultantes da pesquisa de campo realizada nos 

agregados familiares do distrito de Chicualacuala. A escolha deste local, deveu-se ao facto de 

possuir uma grande concentração de gado bovino, e esta actividade ser um dos principais meios 

de subsistência destes agregados. 

As variáveis consideradas na análise estatística são: sexo, escolaridade e idade do chefe de 

família; comercialização e percentagem de extracção da manada; motivos da extracção 

(cerimónias, doenças, viagens, escolas, construção da habitação e outras); alocação das receitas 

da venda de animais; outras utilizações do gado bovino (tracção animal, produção de leite, 

utilização de estrume); distâncias da residência ao curral, tanques carracicidas, postos de 

vacinação e locais de venda; constragimentos na comercialização; doenças no último ano; 

extensão rural, quantificação dos roubos; tipo de curral. 

 

PALAVRAS-CHAVE: gado bovino, pecuária, mercado, pequenos criadores, Chicualacuala.

                                                           
1
 Este texto constitui um resultado parcial do projecto de investigação sobre o tema “integração do gado 

bovino na comercialização, em curso no Observatório do Meio Rural 
2
 Investigador assistente em tempo parcial no Observatório do Meio Rural (OMR), Mestre em Economia 

Agrária e Sociologia Rural.   
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1. INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos 10 anos, a contribuição do sector agrário no PIB, tem-se mantido sensivelmente 

nos mesmos níves, não necessariamente por uma transformação estrutural do sector económico, 

mas pelo papel preponderante de alguns mega projectos e sobretudo pelo crescente peso da 

indústria extractiva. No entanto, as contas nacionais indicam que o PIB do sector agrário tem 

vindo a crescer, mas com muitas flutuações, reflectindo sobretudo os efeitos das variações 

climáticas, com particular realce para as variações pluviométricas, uma vez que mais de 98% 

das explorações agrícolas praticam agricultura de sequeiro e são de pequena escala (Ministério 

da Agricultura, MINAG:2011). 

 

O sector pecuário teve um crescimento a uma taxa anual de 8% no período entre 1996 a 2006, 

mas os níveis de produção alcançados ainda estão longe de satisfazer as necessidades de 

procura no mercado nacional, que vêm crescendo. Em 2007, o país produziu 55% do total da 

carne de vaca consumida, o que significa que 45% das necessidades de consumo foram cobertas 

pela importação (Instituto Nacional de Estatísticas:2009).  

 

Há escassos estudos sobre a produção e comercialização do gado bovino no país. Os existentes, 

revelam que as populações rurais possuem o gado bovino como factor de prestígio social e de 

poder, e para a sua utilização como animais de trabalho (sobretudo para a preparação dos solos 

e transporte). As áreas trabalhadas aumentam implicando mais produção e produtividade e, 

consequentemente, maiores rendas para as famílias (Pimentel et al:2001). A pecuária é a 

actividade básica e fundamental da população, principalmente nas zonas mais áridas
3
. 

 

A realização de estudos nesta área é indispensável, na medida em que é necessário estimular o 

envolvimento dos pequenos produtores de gado bovino nos diferentes processos de 

comercialização destes animais
4
. Este é um assunto pouco tratado em Moçambique ou, em 

muitos casos, é mencionado superficialmente. Assim, a presente pesquisa oferece subsídios para 

a compreensão dos determinantes da produção e da comercialização de bovinos, estimulando o 

desenvolvimento da pecuária e garantindo que esta actividade beneficie cada vez mais os seus 

intervenientes e a economia nacional.  

 

Este estudo tem como objectivo geral, compreender a criação e comercialização de gado bovino 

no distrito de Chicualacuala. Os objectivos específicos são: caracterizar os criadores de gado 

bovino; identificar os objectivos da criação do gado bovino no distrito de Chicualacuala; avaliar 

a importância dos bovinos como fonte de renda dos agregados familiares e identificar os 

determinantes da mercantilização do gado bovino. 

 

Diante destes objectivos procura-se responder à seguinte pergunta de partida: quais são os 

factores que limitam o acesso dos produtores de bovinos ao mercado? 

 

 

 

 

                                                           
3
 Questões de ordem social, económica, segurança alimentar, migração, acesso a água potável, estão 

intimamente ligados à desertificação. De acordo com o PANCSD, na Província de Gaza, o Distrito de 

Chicualacuala é particularmente árido e propenso à seca. Assim, a produção pecuária assume particular 

importância. Este Distrito encontra-se entre os cinco Distritos mais vulneráveis à erosão e desertificação, 

devido ao sobrepastoreio das zonas de pastagem (Ministério De Coordenação Da Acção Ambiental, 

MICOA:2000).  
4
 A pecuária tornou-se num complemento importante da agricultura, podendo-se afirmar que joga um 

papel preponderante na minimização dos efeitos da pobreza. Para além de contribuir na melhoria da dieta 

alimentar, é um recurso para a geração de receitas. Por outro lado, o gado bovino intervém de uma ou de 

outra forma em actividades agrícolas e transporte de água (Pimentel et al:2001). 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

 

2.1. A pecuária e os mercados rurais africanos: subsídios para a sua compreensão 

 

A pecuária desempenha um papel directo no processo de transformação sócio-económico e 

contribui para a segurança alimentar e nutricional das populações. A criação de animais como 

uma actividade produtiva contribui para a melhoria dos rendimentos através da comercialização 

(Sahel and West Africa Club - SWAC, 2008). Uma pesquisa de orçamentos familiares e 

consumo no Níger, revela que o sector pecuário contribui com mais de 15% para os orçamentos 

familiares, enquanto a sua contribuição para a satisfação das necessidades de alimentos é de 

25% (Ministère des Ressources animales - MRA, 2004). 

O crescimento da agricultura é importante para o bem-estar dos agregados familiares e pode 

estimular o crescimento económico. As famílias desprovidas de recursos financeiros, 

geralmente gastam uma elevada proporção do seu rendimento na aquisição de alimentos. O 

crescimento agrícola contribui para a redução da inflação dos produtos básicos, bem como 

beneficia os pobres tanto rurais, como urbanos, proporcionando-lhes alimentação e matéria-

prima a preços baixos e reduzindo os níveis de pobreza através das oportunidades de emprego 

nas zonas rurais (Thurlow:2008). 

Em consequência da crescente demanda de alimentos de elevado valor, incluindo carne e 

lacticínios, torna o sector pecuário num importante contribuinte para a agricultura. Por outro 

lado, é esperado que o aumento da produtividade agrícola (incluindo da pecuária) reduza o 

preço dos alimentos e gere um excedente de produtos e factores capazes de serem transferidos a 

partir da agricultura para o resto da economia, contribuindo para o crescimento económico e a 

redução da pobreza (Nouala:2011).  

 

O gado bovino é um dos poucos bens possuídos (património) pelas populações rurais e pode ser 

fundamental para a manutenção da sobrevivência doméstica em momentos de crise. Este animal 

pode ser criado para venda em casos de emergência, a título de exemplo para pagar as propinas 

da escola ou para resolver problemas de saúde (Nova parceiria para o desenvolvimento de 

África, NEPAD:2006). Assim, o gado bovino constitui uma reserva de riqueza, constantemente 

construído e usado para combater os riscos de perda de renda e insegurança alimentar. Esta 

função de poupança e seguro, continuará a ser importante, desde que o sistema financeiro 

comercial (bancos e seguradoras) permaneça inacessível à maioria das pessoas (Sahel and West 

Africa Club – SWAC:2008).  

O gado bovino possui um papel importante nos sistemas de cultivo usados pelos agricultores 

rurais, fornecendo a tracção e a fertilização. A tracção animal ajuda na produção agrícola em 

muitos sistemas agrícolas. O uso de adubo é um método eficiente e sustentável de manter a 

qualidade da terra e para retenção da água (Nova Parceria para o Desenvolvimento de África, 

NEPAD:2006).  

 

No que tange aos mercados rurais, de referir que os criadores deparam-se com a falta de 

instalações para venda de animais, o que impõe uma restrição grave à comercialização de gado 

(Mahabile et al:2002). Algumas pesquisas indicam que em comunidades onde existem 

instalações para venda de animais, eles encontram-se em mau estado ou não funcionam, porque 

os criadores não têm fundos para os manter (Frisch:1999). Por outro lado, as distâncias entre os 

locais de criação e os dos centros de venda (mercados ou feiras) e a rede de estradas deficiente, 

elevam os custos de transacção, especialmente os custos de transporte, dificultando o 

envolvimento eficiente de agricultores em diferentes mercados. (Musemwa et al:2007). 
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3. METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa quantitativa, pois recorre-se de métodos estatísticos para recolha e análise 

de dados. Considerando o cálculo do tamanho da amostra e as técnicas de selecção dos 

inquiridos, os resultados são válidos para o respectivo distrito, no âmbito dos parâmetros da 

amostra. Trata-se de um estudo de caso, por envolver uma pesquisa profunda e exaustiva de um 

objecto, de maneira a permitir o seu amplo e detalhado conhecimento.  

 

As hipóteses da pesquisa são as seguintes: 

  

 Hipótese principal: a distância entre a casa dos produtores de bovino e os mercados 

preferencias, e os baixos preços limitam o acesso ao mercado. 

 

 Hipótese secundária: aspectos sociais e culturais limitam a integração da criação de 

gado bovino nos mercados. 

 

A amostra foi de 320 questionários, administrados em igual número de agregados familiares 

criadores de gado bovino do distrito. Para a selecção dos agregados familiares, fez-se um 

mapeamento dos produtores de bovinos no distrito através de um sistema de amostragem 

aleatória estratificada, conforme a proporcionalidade por localidade. De referir que tanto no 

cálculo do tamanho da amostra como na análise de dados, considerou-se um intervalo de 

confiança de 95% e uma margem de erro de 5%. O trabalho de campo decorreu nos meses de 

Fevereiro e Março de 2013 no distrito de Chicualacuala. 

 

A informação sobre os objectivos e constrangimentos da criação de bovinos, foi recolhida 

obedecendo a escala de likert, onde 1 significava “nenhuma importância” e 5 “extremamente 

importante”.  

 

Fez-se uma confrontação entre as referências bibliográficas e os resultados de pesquisa. 

Utilizou-se como técnica principal, a análise de componentes principais com vista a reduzir as 

variáveis em factores mais comuns. Utilizou-se ainda a comparação de médias (One Way 

ANOVA e Independent Sample T test). 

 

O tratamento dos dados dos inquéritos foi feito com auxílio do pacote estatístico SPSS versão 

20, seguido de um processo de interpretação e análise.  

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. Descrição sócio-demográfica da população em estudo 

 

Aproximadamente 90% dos chefes não possuíam o nível primário de escolarização concluído, 

de entre os quais, 60,7% eram analfabetos e 28,8% alfabetizados. Uma diminuta parte destes 

possuía o nível primário (9,6%) e secundário (0,9%) concluídos. 

 

A maior parte das casas não possuíam energia eléctrica (85,9%). Um número reduzido de agregados 

familiares dispunha de energia (14,1%), proveniente de painéis solares instalados por estes nas suas 

casas. Não houve evidência de haver água canalizada nas casas incluídas no estudo. Assim, mais da 

metade da população usava água proveniente da fontenária (56,9%) e uma parte significante usava 

água de outras fontes (como por exemplo, água do rio). 
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Tabela 1 

Dados sociodemográficos dos chefes de família 

 Nº  % 

 

Nível de 

escolaridade 

Analfabeto 190 60,7 

Alfabetizado 90 28,8 

Primário 30 9,6 

Secundário 3 0,9 

 

Acesso a água 

Poço 12 3,8 

Fontenária 182 56,9 

Vizinho 5 1,6 

Outra fonte 121 37,8 

Acesso a energia Não 275 85,9 

Sim 45 14,1 
Fonte: Inquérito realizado pelo autor 

 

4.2 Objectivos da criação de gado bovino 

 

Os resultados mostram que os agregados familiares de Chicualacuala criam o gado bovino, 

principalmente para o uso na lavoura das machambas. Alguns criam também estes animais com 

a finalidade de venda e transporte. Uma diminuta parte dos agregados familiares cria os bovinos 

como reserva de valores para casos de emergência e para o uso em casos de cerimónias 

familiares. 

 

Tabela 2 

Estatísticas descritivas  

Objectivos Média 

Lavoura  4,78 

Venda 3,08 

Transporte 2,66 

Reserva de valores 1,86 

Cerimónias  1,82 
Fonte: Inquérito realizado pelo autor 

 

4.3 Produção e comercialização de bovinos 

 

O número total de bovinos nos agregados familiares estudados era de 5522 animais. A média de 

bovinos criados por agregado era de 17, sendo que o número de animais que ocorre com maior 

frequente é 4 e a mediana 12. O número mais elevado de venda no período em estudo foi de 15 

animais e maior número de bovinos possuído num único agregado era de 150 bovinos. Nos 

últimos 12 meses da realização do estudo, foram vendidos 699 bovinos, o que corresponde a 

12,6% do total de animais, tendo os agregados familiares uma média de venda de 2 animais 

(tabela 3). 

 

Tabela 3 

Propriedade e venda de bovinos 

 Número de bovinos  Número de bovinos vendidos  

Média 17 2 

Mediana  12 2 

Moda  4 1 

Mínimo  0 0 

Máximo  150 15 

Total 5522 699 

Fonte: Inquérito realizado pelo autor 
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A análise descritiva sobre o local de venda de animais evidenciou o seguinte: 

 A maior parte das vendas foram feitas nas casas dos criadores de gado bovino (94%); 

 Cerca de 5% dos bovinos foram vendidas a mais de 10 km da casa dos criadores; 

  Uma diminuta percentagem de gado bovino foi vendida nas aldeias vizinhas (menos de 

10 km) da residência dos criadores (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1 

Local de venda 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Rendimento proveniente da pecuária 

 

A maioria dos criadores de bovinos, obteve valores que variavam entre os 11 a 20 mil meticais 

(27%) e também 27% obteve mais de 20 mil meticais com a venda de animais bovinos. Para 

uma parte ainda significativa dos criadores, a comercialização de gado bovino, rendeu entre 6 a 

10 mil meticais (26%) e, cerca de 20% destes, possuía um rendimento abaixo de 5 mil meticais 

por ano pela venda de animais, dos seus produtos, ou de receitas provenientes do aluguer dos 

animais para transporte ou lavoura (Gráfico 2).    

 

Gráfico 2 

Rendimento proveniente da pecuária 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Alocação do dinheiro proveniente da actividade pecuária 

 

Em Chicualacuala, os dados mostram que houve uma maior alocação do rendimento da 

comercialização de produtos para a compra de alimentos (94%). Uma percentagem 

insignificante (6%) da renda foi alocada para despesas com a educação, saúde, viagens, 

construção, entre outros (Gráfico 3). 

 

 

 

 

1% 5% 

94% 

Menos de 10 Km Mais de 10Km Casa

20% 

26% 
27% 

27% 

menos de 5 mil de 6 a 10 mil de 11 a 20 mil mais de 20 mil
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Gráfico 3  

Alocação das receitas provenientes da comercialização do gado bovino 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Principais constrangimentos para a venda de bovinos 

 

Os resultados indicam que o maior constrangimento para a venda de bovinos, está relacionado 

com a distância das casas dos criadores aos mercados preferenciais. Em seguida, o factor que 

constituía uma maior dificuldade para a venda de bovinos, estava relacionado com os baixos 

preços que os criadores enfrentavam no mercado (Tabela 4). 

 

Para além dos factores descritos no parágrafo anterior, a falta de conhecimento sobre os preços, 

o acesso à informação sobre mercados, a mortalidade dos animais e a fraca habilidade de 

negociação, constituíam dificuldades para a comercialização de bovinos. 

 

Embora pouco relevantes, a falta de transporte, a pouca experiência e capacidade negocial com 

comerciantes intermediários, a falta de organização dos produtores, as doenças e a conservação 

dos animais abatidos (carne), foram referenciados por alguns inquiridos como factores que 

também influenciam negativamente a comercialização de bovinos.  

 

Tabela 4 

Constrangimento de mercado 

Constrangimentos da comercialização  Média  

Mercados demasiado longe 4,44 

Preços baixos  4,27 

Falta de conhecimento sobre os preços  2,75 

Falta de acesso a informação sobre mercados 2,61 

Mortalidade dos animais 2,59 

Fraca habilidade de negociação 2,50 

Falta de transporte 2,19 

Exploração por intermediários 1,94 

Doenças 1,66 

Falta de organização dos produtores 1,59 

Conservação dos animais abatidos 1,19 
Fonte: Inquérito realizado pelo autor 

 

 

                          

94% 

2% 
1% 1% 1% 

1% 

Compra de alimento Educação Construção Saúde Viagem Outros
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4.4 Percepção sobre os serviços de extensão 

 

Os resultados sobre os serviços de extensão, indicaram o seguinte: 

 

 Os “medicamentos veterinários” estavam disponíveis (90,6% dos inquiridos) na 

comunidade. Porém, somente 60,3% destes, afirmou ter usado este serviço. 

 Cerca de 95% dos inquiridos referiu que as vacinas estavam disponíveis na zona onde 

habitavam e 96,2% destes usou estes serviços nos últimos 12 meses. 

 Havia disponível (93,7%) o serviço de tratamento de animais e que a maior parte destes 

criadores tinha usado estes serviços (94%). 

 

A percepção sobre o acesso à informação, foi um dos elementos analisados no trabalho. Os 

resultados revelam o seguinte: 

 

 Mais de dois terços dos inquiridos (68,7%), afirmou que não havia cursos de pecuária 

para o abeberamento dos animais. Contudo, alguns afirmaram que existiam disponíveis 

cursos de pecuária (30,7%), e que já usaram este serviço (31,3%); 

 A quase totalidade dos entrevistados (98,1%), referiu que a informação sobre serviços 

financeiros não chega aos criadores de gado. 

 

Entretanto, os resultados permitiram inferir que os criadores do distrito de Chicualacuala, têm 

acesso ao tratamento para os seus animais, principalmente no que tange à vacinação. Contudo, 

estes deparam-se com a falta de informação sobre técnicas pecuárias de maneio de animais, 

bem como informação sobre mercados e serviços financeiros. 

 

4.5 Análise de componentes principais de objectivo da criação de bovinos 

 

Com objectivo de reduzir as variáveis referidas na tabela 2, agrupando-as de acordo com as suas 

características em comum, fez-se a análise de componentes principais
5
. A tabela 5 sugere que as 

5 variáveis sobre os objectivos de venda de bovino sejam caracterizadas em 2 grupos:  

 

Tabela 5 

Componentes principais
 

Principais objectivos para criar animais 
Componentes 

1 2 

Cerimonias .854 
 

Transporte .847  

Venda  .794 

 Lavoura  -.690 

 Reserva de valor  .670 
Nota: 1° - Uso próprio; 2° - Uso económico 

Fonte: Inquérito realizado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Os pressupostos para o desenvolvimento da análise factorial foram verificados e mostram que a análise 

factorial pode ser desenvolvida. 

 

Uso próprio 

Uso económico 
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Comparação de médias dos factores “uso próprio” e “uso económico” entre os sexos dos 

chefes de família e os respectivos níveis educacionais 

 

Sexo dos chefes de família 

 

De um modo geral, quanto aos objectivos de criação do gado bovino, os resultados mostram que 

os agregados familiares consideravam mais importante o uso económico destes animais do que 

o uso próprio. Contudo, importa referir que os agregados familiares liderados por mulheres, dão 

maior importância ao “uso próprio” dos animais do que os agregados liderados por homens, 

resultado confirmado pelo teste t no qual rejeita-se a hipótese de igualdade de médias.  

 

O teste de média sugere a rejeição da hipótese nula de igualdade da média dos dois grupos. 

Assim, pode-se concluir que as médias da variável “uso próprio” são significativamente 

diferentes entre os chefes de sexo feminino e do sexo masculino. 

 

Nível educacional dos chefes de família 

 

De um modo geral, os chefes dos agregados familiares de todos os níveis educacionais 

consideram mais importante o “uso económico” dos bovinos do que o ʺuso próprioʺ. Contudo, 

neste teste, rejeita-se a hipótese de igualdade entre as médias, sugerindo-se deste modo, a 

existência de diferenças entre as médias dos grupos. Por outro lado, a análise de comparação 

múltipla, indica que a média dos grupos cujos chefes não eram escolarizados, são 

significativamente diferentes dos outros. 

 

Nas duas variáveis, “uso próprio” e “uso económico”, existe alguma diferença nas médias dos 

diferentes níveis educacionais, sendo que os agregados familiares que tinham os chefes com o 

nível secundário concluído apresentavam a maior média do que outros níveis. 

 

Os resultados do teste ANOVA mostram uma semelhança em relação às duas variáveis, “uso 

próprio” e “uso económico”, apontando para a rejeição da hipótese nula de igualdade das 

médias dos quatro grupos. Portanto, pelo menos uma média difere das outras. Ainda neste 

âmbito, o teste post hoc, mostra nos dois casos, que a média dos chefes sem escolaridade é 

estatisticamente diferente da média dos chefes com outros níveis de escolaridade. Os chefes 

com escolaridade de nível secundário apresentam maior média em ambos os casos. Significa 

que os chefes de família mais escolarizados dão maior importância ao “uso próprio” e ao “uso 

económico” dos bovinos, comparativamente com os criadores menos escolarizados. 

 

Relação entre o nível académico do chefe de família e o número de bovinos criados 

 

Os resultados apontam que os agregados familiares cujos chefes não possuíam alguma 

escolaridade, têm maiores efectivos de bovinos do que os agregados com chefes alfabetizados, 

com nível primário completo ou mesmo com o nível secundário concluído (Tabela 6).  

 

Esta realidade é evidente tanto em relação aos bovinos de raça local como os bovinos de raça 

cruzada, com uma ligeira diferença entre os agregados familiares com os chefes sem algum 

nível educacional e os agregados com os seus responsáveis alfabetizados.  

 

Tabela 6 

Efectivo de bovinos e escolaridade 

Nível educacional Bovino de raça local Bovinos de raça cruzada 

Analfabeto 3288 33 

Alfabetizado 1372 34 

Primário 481 29 

Secundário 34 0 
Fonte: Inquérito realizado pelo autor 
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Embora o teste ANOVA indique que as diferenças não são estatisticamente diferentes, a análise 

descritiva, revela diferenças entre as médias de efectivos de bovinos nos criadores segundo os 

níveis académicos. Os agregados familiares cujo chefe de família não possuía alguma 

escolaridade, apresentava a maior média (17) de produção de bovinos e os chefes com o nível 

secundário apresentavam a média (11) mais baixa de efectivos. 

 

Tabela 7 

Análise descritiva 

 Média Mínimo Máximo 

Analfabeto 17 2 89 

Primário 16 1 73 

Secundário 11 4 25 

Alfabetizado 15 0 150 

Fonte: Inquérito realizado pelo autor 

         

De referir que embora não haja diferença significativa entre as médias dos grupos, os agregados 

familiares com chefes sem algum nível de escolaridade apresentavam uma diferença 

considerável na média em relação aos agregados cujos chefes possuíam o nível secundário 

concluído. Assim, pode-se concluir que quanto menor for o nível educacional do chefe do 

agregado familiar, maior é a probabilidade de ter um maior efectivo de bovinos. 

 

Tabela 8 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Entre grupos 312,117 3 104,039 ,340 ,797 

Dentro dos grupos 94291,546 308 306,141 

Total 94603,663 311  
Fonte: Elaboração do autor 

 

Relação entre o sexo do chefe de família e o número de bovinos criados 

 

Na análise descritiva verificou-se que os agregados familiares cujos chefes são do sexo 

feminino, possuíam uma maior média de efectivo de gado bovino do que os agregados com 

homens como chefes de família. Deste modo, procedeu-se com o teste de comparação de média 

(Independent Sample T test), como forma de perceber, se existem diferenças significativas entre 

o sexo do chefe de família e o número de bovinos criados. 

 

Os resultados sugerem a não rejeição da hipótese nula (sig=0,923) de igualdade da média de 

animais para ambos sexos, ou seja, há evidências estatisticamente significativas de que o sexo 

do chefe de família não influencia no número de bovino.  

 

 

Análise de componentes principais dos constrangimentos 

 

No que diz respeito aos constrangimentos da comercialização de bovinos, para além das 

análises feitas na parte descritiva, procurou-se, através da análise de componentes principais, 

estudar a relação entre as demais variáveis da Tabela 9, com objectivo de encontrar um 

conjunto de factores em comum entre elas, reduzindo o número das mesmas. 

 

Foram verificados os pressupostos para a elaboração da análise factorial. 
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A análise de componentes principais, reduziu o número de variáveis sobre os constrangimentos 

da comercialização de bovinos em 3 factores: 

 

 1° - Cadeia de valores: falta de acesso a informação sobre mercados; exploração pelos 

intermediários; falta de transporte; falta de organização dos produtores; conservação 

dos animais abatidos. 

 2° - Comercialização: mercado demasiado longe; preços baixos; fracas habilidades 

negociação. 

 3° - Mortalidade de bovinos: mortalidade dos animais; doenças. 

 

Tabela 9 

Componentes principais 

 Componentes 

1 2 3 

Falta de acesso a informação sobre mercados .942  
 

Exploração pelos intermediários .907   

Falta de transporte .885   

Falta de organização dos produtores .757 
 

 

Mercado demasiado longe  .766 
 

Preços baixos  .741  

Fracas habilidades negociação  -.557 
 

Mortalidade dos animais   .888 

Doenças   .606 
           Fonte: Inquérito realizado pelo autor 

 

Comparação de médias dos factores “cadeia de valores”, “comercialização” e 

“mortalidade” entre os sexos dos chefes de família e níveis educacionais 

 

Sexo dos chefes de família 

 

No geral, no que diz respeito aos constrangimentos para a venda de bovinos, os resultados 

revelam que dos três factores, a “cadeia de valores” é apontada como a mais importante para a 

venda de animais do que os restantes dois factores.  

 

De salientar que os agregados familiares cujos chefes eram do sexo masculino apontaram como 

maiores constrangimentos de venda a “cadeia de valores” e a “mortalidade de bovinos” 

enquanto os agregados liderados por mulheres referiram o factor “comercialização” como a 

maior barreira para a venda de bovino.   

 

Para as três variáveis, o teste de médias indica a não rejeição da hipótese nula de igualdade das 

médias dos dois grupos. No entanto, as médias das variáveis “cadeia de valores”, 

“comercialização” e “mortalidade” não são significativamente diferentes entre os dois sexos. 

 

 

Nível educacional do chefe de família 

 

No geral, tendo em conta os níveis educacionais, as médias apontam que os chefes dos 

agregados familiares consideram o constrangimento “comercialização” como o mais importante. 

Doravante, existem diferenças nas médias entre os três factores. 

  
No que tange à variável “cadeia de valores”, existem diferenças entre as médias dos quatro 

níveis educacionais. Assim, os agregados cujos chefes não possuíam algum nível educacional, 

Cadeia de valores 

Comercialização 

Mortalidade 

de bovinos 
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apresentam a maior média em relação aos outros grupos. Isto significa que comparando com os 

diferentes níveis educacionais dos chefes de famílias, os que não possuíam alguma escolaridade 

dão um valor substancial a cadeia de valores como obstáculo de comercialização de bovinos. Os 

agregados familiares chefiados por alguém com o nível secundário concluído, apresentavam a 

maior média que os outros três grupos, no tocante as variáveis “comercialização” e 

“mortalidade”.  

 

Quanto as variáveis “comercialização” e “mortalidade”, o teste ANOVA revela que não se pode 

rejeitar a hipótese nula de igualdade das médias dos grupos, o que significa que não há entre os 

grupos uma diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 10  

ANOVA 

 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

 

Cadeia de valor 

 

Between 

Groups 

 

36.063 

 

3 

 

12.021 

 

9.983 

 

.000 

Comercialização Between 

Groups 

2.451 3 .817 1.709 .165 

Mortalidade Between 

Groups 

1.865 3 .622 .885 .449 

Fonte: Elaboração do autor 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Os resultados de Chicualacuala mostram que a maior parte da famílias cria bovinos com 

objectivo de usar na lavoura das suas machambas. Este resultado revela que o gado bovino tem 

um papel importante nos sistemas de produção agrícolas. Isto é corroborado por alguns estudos 

que evidenciam a importância da pecuária para a produção agrícola, (Herrero et al, 2010).  

 

Stroebel et al (2010), afirma que a pecuária contribui para alcançar a utilização de recursos mais 

eficiente e mais sustentável. Por exemplo, o estrume aumenta a fertilidade do solo, a estrutura 

do solo e a capacidade de retenção de água, e este sistema de produção é bastante utilizado nos 

países em desenvolvimento onde os nutrientes são escassos e limitados. 

 

Embora os resultados mostrem que o transporte e os eventos cerimoniais não constituem 

objectivos prioritários da criação de bovinos por parte das populações de Chicualacuala, é 

inegável a importância que estes elementos têm neste distrito, devido as distâncias entre as 

aldeias, bem como entre estas e os locais de interesse (exemplo: local de compra de produtos, 

venda de animais, busca de água, etc). 

 

O rendimento proveniente da venda de bovinos, serviu para suprir as necessidades da população 

de Chicualacuala, sendo que a maior parte deste valor era alocado para a compra de alimentos e 

uma diminuta parte para saúde, educação, construção e viagens. Tal como sucedeu em 

Chicualacuala, em muitos países africanos, a venda do gado tem sido usada para colmatar as 

necessidades diárias e emergências das famílias. Um estudo feito aos produtores de gado do 

Níger mostrou que quase 88% dos agricultores tinha vendido animais para cobrir os custos de 

saúde nos últimos cinco anos (Corniaux et al, 2009). 

 

Por outro lado, os dados evidenciam nitidamente que as vendas eram feitas em casa dos 

produtores pelo facto dos mercados preferenciais encontrarem-se distantes, o que contribuía 

para o abaixamento dos preços. Existe alguma diferença entre a média de produção e venda de 

bovinos entre os chefes de família com diferentes níveis académicos, sendo que os chefes sem 

alguma escolaridade apresentavam a média de efectivos mais alta e a média de venda mais 
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baixa, enquanto os chefes de família que possuíam o nível secundário apresentavam a média de 

efectivos mais baixa e a média de venda mais alta. Este dado pode revelar que a criação de 

bovinos por este grupo (chefes com nível secundário) não seja uma prioridade, pois 

provavelmente estes tenham outras fontes de rendimento. 

 

Os resultados de Chicualacuala apontam para uma elevada percentagem de venda de bovinos 

(taxa de extracção). Isto pode estar associado ao facto desta ser uma das poucas fontes de renda 

e meios de subsistência destas populações. Embora a criação de bovinos seja sinónimo de 

prestígio e reserva de valor dos agregados familiares, as necessidades quotidianas destas 

populações, contribuem para que estes vendam um maior número de animais ou, utilizam os 

efectivos de forma mais comercial, considerando ser uma importante fonte de rendimento do 

agregado. 

 

Embora sem diferenças significativas, os agregados familiares cujos chefes não possuíam 

alguma escolaridade vendiam menos os seus animais, sendo os efectivos, em média, maiores 

neste grupo de criadores. Por outro lado, os agregados com os chefes escolarizados, vendem 

mais os seus animais, talvez pelo facto deste grupo não ver o gado bovino como reserva de 

valor e também estes têm algum conhecimento sobre os preços e provavelmente melhores 

habilidades de negociação.     

 

No que diz respeito ao género e em relação à criação e venda de animais, os resultados de 

Chicualacuala são diferentes dos verificados em alguns estudos realizados em outros países de 

África, onde se encontraram grandes diferenças na criação e venda de bovinos entre chefes de 

exploração homens e mulheres (International Livestock Research Institute - ILRI, 2013). Estas 

evidências, demonstram que as mulheres, em Chicualacuala, possuem um papel activo no que 

respeita à produção e comercialização de bovinos.     

 

Um estudo realizado no Kenya, revela que o rápido aumento da demanda associada com o 

crescimento da renda e urbanização, influenciou a expansão dos mercados regionais e abriu 

novas oportunidades para as pessoas pobres nos mercados domésticos, regionais e 

internacionais. Contudo, o grande desafio é garantir a competitividade dos pequenos 

agricultores (International Livestock Research Institute - ILRI, 2007). Para além dos factores 

acima mencionados, similarmente ao que acontece em Chicualacuala, o estudo mostrou que a 

localização em áreas marginais dos pequenos produtores, aumenta os custos de transacção, 

aliada a falta de acesso adequado à informação e conhecimento, constituindo um desafio a ser 

ultrapassado por estes. 

 

A falta de conhecimento sobre os preços e mercado, foi constantemente indicado como um 

factor negativo para a venda de bovinos em Chicualacuala. Desde modo, um estudo similar 

realizado em outras regiões de África, sugere que as populações rurais necessitam de 

informações que lhes permitam tomar decisões relevantes e reforçar a sua negociação durante as 

transacções com os compradores e, consequentemente, prevenir possível exploração por parte 

dos compradores (Coetzee et al, 2004). Há necessidade de informação sobre técnicas de 

produção e condições de mercado, tipo de produto demandado, qualidade, quantidade, preço e 

oportunidades de mercado (Bailey et al, 1999).  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo permitiu concluir que, o principal objectivo da criação de bovinos é a lavoura. 

Alguns criam para venda e transporte. Uma percentagem reduzida da população cria bovinos 

como reserva de valores e para cerimónias. 

 

Houve uma maior alocação do rendimento gerado pela criação de bovinos para a compra de 

alimentos. Uma parte insignificante da renda proveniente da venda de bovinos foi alocada para 

a educação, a saúde, viagens, construção, entre outros. 
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De referir que se verificou alguma diferença, embora não significativa, entre a média de vendas 

nos diferentes chefes das famílias de diferentes níveis académicos, sendo que os agregados 

familiares onde o chefe de família não possuía algum nível de escolaridade, apresentavam a 

média mais baixa de vendas. 

  

Por outro lado, os resultados revelam que as famílias cujos chefes não tinham algum nível 

educacional possuíam maior efectivo de bovinos do que as famílias com chefes escolarizados. 

 

Os resultados indicam que o maior constrangimento para a venda de bovinos encontra-se 

relacionado com a distância das casas dos criadores aos mercados preferenciais. Em seguida o 

factor que constitui barreira para a venda de bovinos está relacionado com os baixos preços que 

os criadores enfrentam no mercado. Assim, este resultado confirma a hipótese principal do 

estudo. 

 

Embora pouco relevantes, a falta de conhecimento sobre os preços, a falta de acesso a 

informação sobre mercados, a mortalidade dos animais e a fraca habilidade de negociação 

contribuem também  negativamente para a venda de animais. 
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receberão os textos para revisão sem indicação dos nomes dos autores. 

 A responsabilidade de publicação é da Direcção do Observatório do Meio Rural sob 

proposta do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

 O texto não pode ter até 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e margens 3 

cm e toda a página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 

 A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 
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O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos: 

 Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 

desenvolvimento rural; 

 Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de 

imprensa como pela publicação de textos; 

 Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

 Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para 

intercâmbio de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre 

temáticas agrárias e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

 Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de estudantes 

em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

 Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 

 

 

 

 

Patrocinadores: 

 
 

 

 

 

 

Av. Paulo Samuel Kankhomba, nº 1011. 

Maputo – Moçambique 

O OMR é uma Associação da sociedade 

civil que tem por objectivo geral contribuir 

para o desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de investigação, 

estudos e debates acerca das políticas e 

outras temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 


