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Resumo 

 
Tendo em consideração que a produção de bovinos representa sempre uma 

alternativa de grande valor potencial, principalmente para África e América Latina, 

onde os recursos forrageiros existentes são muito abundantes, o presente trabalho 

procura discutir os sistemas de produção de bovinos de carne em regiões tropicais, 

nomeadamente em Moçambique e no Estado do Maranhão - Brasil, fazendo um 

diagnóstico do nível tecnológico em que estes se encontram e da qualidade de vida do 

agregado familiar dos produtores.  

Realizou-se um levantamento in loco na província de Maputo e Gaza, na região Sul de 

Moçambique. Foram contactados um conjunto seleccionado de produtores que 

permitiu caracterizar os sistemas produtivos e a qualidade de vida da população que 

depende dessas actividades e, no caso do Estado do Maranhão, recorreu-se à revisão 

bibliográfica e à informação dos Censos Agro-pecuários para análise e descrição de 

sistemas. 

Os resultados mostram que as práticas agro-pecuárias, tais como incrementos da 

qualidade da alimentação, melhoramento e selecção animal e respectivo maneio 

podem melhorar os resultados económicos e beneficiar bastante o desenvolvimento 

dos sistemas produtivos, não só dos produtores mas da região em geral. 

As escolhas tomadas relativas à produção e gestão dos sistemas são influenciadas 

pelo clima, pelo solo e também, por hábitos sócio-culturais do Homem, mas podem ser 

melhoradas substancialmente, por vezes, com pequenas alterações a introduzir no 

sistema produtivo (inovação tecnológica). 

 
Palavras-chave: sistemas de produção de bovinos, desenvolvimento, trópicos, nível  

tecnológico. 
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Abstract 

 
Production of cattle is always a great alternative of potential value, in particular in Africa 

and Latin America continents, where the existing forage resources are very abundant. 

The aim of the present work was to discuss the production systems of beef cattle in 

tropical regions, notably in Mozambique and in the State of Maranhão - Brazil, making 

a diagnosis of the technological level of beef cattle production and the quality of life of 

the household producers in these areas. 

 

An on-site survey was performed in the province of Maputo and Gaza, in the southern 

region of Mozambique, where a set of selected producers were contacted in order to 

characterize the productive systems and their quality of life, which depend on these 

activities. For the Maranhão region it was utilized the literature review and data 

available from Agricultural Census for the analysis and description of the production 

systems. 

 

The results showed that different choices in farming practices such as improvements of 

feeding, animal selection and improved breeding and related management may help to 

provide a better sustainable development process, not only related to the producers life 

but also of all surrounding regions. 

 

The production choices are made taking into account several factors,  such as the 

climate, the soil and social-cultural habits, but can be improved substantially, 

sometimes  with little small changes that can be introduced in the system 

(technological innovation). 

 

 

 

 

Keywords: cattle production systems, development, tropics, technological level 
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Extended Abstract 

It is known that one of the solutions to reduce the food needs of least developed 

countries is the increase and improvement of food production. These countries have 

most of the world’s population; there are also greater difficulties in access to 

technology, expertise and wealth.  

Were identified two regions with similarities, especially in terms of climate and soils, as 

in development. Their comparison was considered a reference of interest. 

This study sought to establish a comparison between the systems of beef production in 

the state of Maranhão - Brazil with production systems that are used in southern 

Mozambique (Maputo Province) in order to identify constraints, opportunities and 

possible solutions and techniques for system improvement. 

Not only the description of both systems, but also the evolution of the state of 

Maranhao served primarily as references to the development of the beef industry in the 

region of Maputo. 

Interviews were conducted to cattle farmers in the region of Maputo in order to gain a 

better understanding of their technological level of expertise, as well as the quality of 

life of the household producers. In addition, regional experts in the field were 

interviewed. Since a survey was not conducted on-site in the state of Maranhao, it was 

necessary to research scientific bibliography and the latest available data from the 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the Brazilian Institute 

of Geography and Statistics (IBGE) and other institutions to analyze and describe the 

systems of cattle production. 

The results indicated productive inefficiency by beef producers in the region of Maputo, 

since the indicators pointed to the low fertility and high mortality rate of animals under 

one year of age. For the description of production systems, it was possible to mention a 

few practices to improve the productive and economic results of the regional 

producers. The most important practices were: implementation of an identification 

system, control of the intake of colostrum within the first hours, minimum care in 

postpartum and feeding supplement. 

The quality of life of these producers and their households were analyzed. The results 

indicate that the large producers had a higher quality of life in relation to smaller 

producers. 

The comparison between the two regions showed that the producers of the Maputo 

region could learn from the example of the producers of Maranhao.  Despite being a 

poor and developing state (compared to other Brazilian states), Maranhao showed a 

positive change over time and a high development level of productive systems, 

especially  in terms of applied technology. 

In conclusion, the introduction of techniques and practices adapted to the reality of the 

production systems of the Maputo region could benefit the individual results of beef 

producers in the Maputo region, as well as develop and boost the region. 
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The use of existing resources, as well as the introduction and enhancement of 

production techniques can create a larger response capacity in terms of the 

population’s needs, and bring great benefits to an ever growing population that needs a 

better quality of life.  
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1. Introdução 
 

Iniciar um trabalho de caracterização e comparação de sistemas de produção de 

bovinos em regiões tropicais foi um grande desafio do ponto de vista técnico-científico 

e operacional; foi uma oportunidade de encarar a realidade vivida pelos criadores 

destes animais e poder confirmar a urgente necessidade de pesquisas que 

possibilitem aprofundar o conhecimento dos sistemas existentes e a sua importância 

socioeconómica e cultural.   

 

Com a introdução da agropecuária no sector industrial esta actividade passou a ser 

fornecedora (matéria-prima e alimento) e consumidora (de máquinas, pesticidas, 

vacinas, rações para animais) da indústria. Tal como o desenvolvimento industrial, 

também a agropecuária foi assumindo diferentes características, dependendo do nível 

tecnológico de cada país. 

 

Dependendo da dinâmica de cada país, da região climática a que está sujeito, tal 

como do nível tecnológico que apresenta, também a pecuária praticada se pode 

diferenciar. Assim teremos países com diferentes tipos de pecuária, nos países 

desenvolvidos predomina uma pecuária mais moderna, onde existe o uso intensivo de 

maquinaria, fertilizantes, técnicas especializadas, maior intensificação na produção, 

recurso à pesquisa e manipulação genética, biotecnologia, etc. Nos países em 

desenvolvimento, principalmente nas regiões tropicais, a pecuária não beneficia 

destes recursos tecnológicos e caracteriza-se pela produção extensiva e pouco 

tecnificada. 

 

Estima-se que 80% da população mundial vive em países menos desenvolvidos ou 

considerados “emergentes”. O controlo de natalidade, a educação e a melhoria dos 

sistemas de apoio social, serão factores da maior importância para um 

desenvolvimento sustentável. Apesar de se verificarem melhoramentos nos cuidados 

de saúde com o índice de mortalidade infantil a diminuir significativamente em muitos 

países, ainda não se atingiram os objectivos desejados mínimos estabelecidos 

internacionalmente no âmbito das Nações Unidas (Objectivos do Milénio para 2015 – 

ODM). 

 

As diferenças entre países são visíveis também na distribuição de recursos. Existem 

países onde ainda subsistem graves deficiências alimentares não só na quantidade 

como na qualidade dos alimentos disponíveis. Em países de África, Ásia e América 

Latina as dietas alimentares apresentam carências de vários tipos, em termos 

calóricos e proteicos mas também em vitaminas e minerais. 

 

A necessidade de suprimir estas necessidades que atingem a maioria dos países do 

mundo, leva a procurar soluções tanto na produção como na criação de condições que 

permitam o acesso, distribuição e consumo de alimentos. 

 

Diante de tudo isto, a humanidade foi procurando diferentes soluções. Uma delas é o 

controlo da natalidade. No entanto esta meta teve muito mais eco nos países 

industrializados do que em países em desenvolvimento, onde as barreiras culturais e 

religiosas fazem com que seja muito difícil a introdução de métodos contraceptivos. 
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Foram alcançados importantes avanços em países como a Índia, um dos mais 

povoados do mundo, e outros países em vias de desenvolvimento.  

 

Outra solução está dirigida ao aumento da produção de alimentos. A ampliação das 

zonas de cultivo, e/ou intensificação da produção em zonas já utilizadas, pode 

contribuir para o aumento da produção de alimentos. Nos países menos 

desenvolvidos, onde existe maior dificuldade de acesso à tecnologia, às infra-

estruturas adequadas e ao capital, esta solução parece ser de difícil implementação. 

 

Segundo MALUF et al. (2001), a ênfase é posta na disponibilidade de rendimento 

como determinante para o acesso adequado aos alimentos e, consequentemente, da 

Segurança Alimentar; sendo a disponibilidade de rendimento uma expressão do grau 

de equidade social. A capacidade de adquirir alimentos, por sua vez, teria um impacto 

na produção e no consumo. Nestes termos, o equacionamento da insuficiência de 

rendimento (ou da pobreza) mediante, por exemplo, políticas de emprego e de salários 

permitiria o consumo dos alimentos e estimularia a produção destes bens. A questão 

alimentar mantém uma relação de mútua determinação com a equidade social, não 

sendo apenas uma resultante desta última. Assim, o tratamento dos vários aspectos 

envolvidos na questão alimentar também contribui para uma maior equidade social. A 

relação entre ambas é um reflexo e, ao mesmo tempo, contribui para a configuração 

do padrão de desenvolvimento sócio-económico vigente numa sociedade. Assim, se o 

requisito de rendimento monetário e o confronto da pobreza contribuem para a 

Segurança Alimentar, não é menos verdade que as formas sociais em  que se 

organiza a produção dos alimentos e as condições em que se dá o acesso a estes 

bens são também determinantes da equidade social. 

 

1.1  Principais objectivos 
 

Os sistemas de produção animal nos trópicos são de enorme variabilidade técnica e 

económica. A produção de bovinos pode representar uma alternativa de grande valor 

potencial, principalmente para África e América Latina, onde os recursos forrageiros 

existentes são muito abundantes. As comparações entre sistemas produtivos na 

mesma região são importantes, mas também de enorme interesse o estudo de 

situações diferentes em regiões distintas. 

 

Procurou-se comparar situações distintas entre realidades que têm algumas 

referências comuns, a começar com as condições edafo-climáticas semelhantes e 

níveis de desenvolvimento não muito distintos. 

 

O objectivo principal do referido trabalho será estabelecer uma comparação entre os 

sistemas de produção de bovinos no Estado do Maranhão – Brasil, com os sistemas 

de produção que se praticam no sul de Moçambique, na região de Maputo, de forma a 

permitir identificar restrições, oportunidades, tendências de mudança e definir 

eventuais possibilidades de intervenção técnica que possam contribuir de forma mais 

efectiva para a mudança tecnológica dos sistemas de produção da região de Maputo. 

Para tal, realizar-se-á um levantamento dos sistemas produtivos in loco na província 

de Maputo, na região Sul de Moçambique, onde foram contactados um conjunto 
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seleccionado de produtores que possibilitem caracterizar os sistemas produtivos e a 

qualidade de vida da população que depende dessas actividades. Irá recorrer-se à 

revisão bibliográfica e aos dados dos Censos Agro-pecuários do Estado do Maranhão 

e a várias consultas a técnicos com experiência na região. 

 

Apesar de existirem termos de comparação entre a realidade do Maranhão e da 

província de Maputo, admite-se que também existem diferenças que dificultam a 

análise comparativa directa. No entanto, pretendeu-se descrever e apresentar a 

evolução dos sistemas de produção do Maranhão como uma referência de interesse 

para o desenvolvimento da actividade bovina na região de Maputo. 

 

Este trabalho centra-se principalmente no reconhecimento da realidade dos sistemas 

produtivos da região de Maputo e na busca de possíveis soluções para o 

melhoramento dessa mesma realidade. 

 

Moçambique é um país democrático, politicamente estabilizado e com leis de 

protecção à propriedade muito modernas, onde a paz e a democracia vigoram desde 

1992. Segundo um relatório do Banco Mundial, é o país de África que cresce de forma 

mais sustentada e diversificada. Tem um mercado consumidor de mais de 22 milhões 

de pessoas. O país possui localização privilegiada, fazendo fronteira com a África do 

Sul, Malawi, Zimbabwe, Suazilândia, além de possuir boa extensão litoral e ter o 

português como idioma oficial. Para além disso, é um dos principais países da África 

Austral e pode ser considerado a porta de entrada da região.  

 

O Brasil, para além do idioma, possui um grande diferencial comparativo em relação a 

Moçambique. No entanto, existe uma enorme influência cultural dos seus veículos de 

comunicação. Numa perspectiva de empreendorismo, Moçambique tem grandes 

possibilidades de sucesso, e em mercados com tão pouca concorrência.  

 

Numa tentativa de comparação, este estudo tem como principal foco a recolha e 

comparação de informação sobre os referidos sistemas produtivos de bovinos. Outro 

objectivo de extrema importância é a identificação das possibilidades de transferência 

de tecnologia do exemplo do Maranhão para a região de Maputo, nos sistemas de 

produção animal. 

 

O impacto da produção de bovinos em regiões tropicais tem, não só uma componente 

económica associada a um determinado nível tecnológico, mas também uma 

dimensão humana que muitas vezes é dissociada dos estudos de sistemas produtivos 

de animais. 

 
Pretende-se oferecer uma visão global sobre os sistemas de produção em regiões 

tropicais e subtropicais, tendo em consideração os princípios gerais relacionados com 

clima, doenças, qualidade dos alimentos e as diversas funções que as produções 

animais cumprem nos diversos contextos geográficos e socioeconómicos.  
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1.2 Questões mais frequentes  
 
Moçambique enfrenta um tremendo desafio mas o potencial de sucesso no 

crescimento económico são bastante elevadas devido aos recursos naturais 

existentes. 

 

Segundo os dados dos Serviços Nacionais Veterinários de Moçambique, o sector 

primário tem um enorme potencial se considerarmos os 36 milhões de hectares de 

solo adequado para a produção agrícola, 27 dos 40 milhões de hectares de floresta 

têm elevado valor comercial e a área de irrigação (com os recursos hídricos 

existentes) está estimada em dezenas de milhares de hectares. Apesar destes 

valores, a área de efectiva produção nunca alcançou valores acima dos 20-30% da 

área total capacitada. 

 

Apesar das recorrentes secas e das condições climáticas adversas resultarem numa 

pobreza transitória, os problemas são principalmente estruturais.  

 

Avaliando os dados do Instituto Nacional de Estatística de Moçambique verificamos 

que o país está actualmente numa fase de desenvolvimento na procura de 

estabilização económica e social. 

 

Tendo estes elementos como base, algumas questões tornam-se imprescindíveis em 

relação aos produtores de bovinos de carne na Província de Maputo: 

 

 Quais serão os níveis de tecnologia e os índices de produtividade? 

 

 Qual será a relevância do sector agro-pecuário e o seu contributo para a qualidade de 

vida da população que depende deste sector? 

 

 Qual a importância da criação de bovinos de carne para o desenvolvimento local? 

 
 Os sistemas de produção existentes serão os mais adequados e eficientes do ponto 

de vista da produtividade? 
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2. Hipóteses principais a explorar 
 

Os contornos do problema a investigar são determinantes para a definição dos 

questionários estabelecidos em função das hipóteses operacionais de trabalho, que se 

caracterizam a seguir: 

 

Hipótese 1: A aplicação de algumas técnicas produtivas de simples aplicação e baixo 

nível de investimento, permite a valorização das potencialidades existentes. 

 

Hipótese 2: Existe uma “desvalorização das técnicas produtivas modernas” acessíveis 

aos produtores e consequentemente um baixo índice de produtividade. 

 

Hipótese 3: Os resultados produtivos das médias/grandes empresas pecuárias em 

Moçambique na região de Maputo, contribuem para a melhoria da situação financeira 

e da qualidade de vida dos criadores de gado e respectivas famílias. 
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3. Relação entre sistema de produção de bovinos, segurança alimentar e 

desenvolvimento 
 
 Nas últimas décadas, as discussões sobre Segurança Alimentar e pobreza 

aumentaram muito, tanto ao nível académico como em termos de acções 

governamentais que procuram amenizar ou resolver este problema. 

 

MALUF (1994), afirma que: “segurança alimentar significa garantir, a todos, condições 

de acesso a alimentos básicos de qualidade em quantidade suficiente, de modo 

permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades básicas, com base 

em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma existência digna 

num contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana”. 

 

Já na antiguidade, quando os homens se foram fixando em comunidades, 

identificaram a necessidade de armazenar alimentos ou adquiri-los através de trocas 

com outras comunidades para garantir a Segurança Alimentar. A Segurança Alimentar 

sempre foi uma preocupação de muitos governos e comunidades desde o princípio 

dos tempos. Esta questão foi também tema de muitas guerras e disputas entre vários 

povos, em especial entre aqueles que habitavam áreas mais propícias à produção de 

alimentos ou que dominavam técnicas adequadas para produzi-los e /ou armazená-

los, TRENTIN e WESZ JUNIOR (2004). 

 

As discussões sobre a temática da Segurança Alimentar evoluíram muito nos últimos 

anos. No início do século XX, a principal preocupação quanto à Segurança Alimentar 

estava relacionada com o possível enfraquecimento das nações devido à sua 

incapacidade de alimentar a população em caso de guerras ou de possíveis cercos 

económicos.  

 

Segundo TRENTIN e WESZ JUNIOR (2004), alguns indicadores da FAO e da ONU 

afirmam que a percentagem da população mundial que vive na pobreza caiu 

sensivelmente ao longo das últimas décadas. Ainda assim, como a população global 

total aumentou, o número absoluto de pobres permaneceu inalterado em cerca de 1,2 

mil milhões, apesar de numerosas iniciativas multilaterais de combate à pobreza.  

 

Os mesmos relatórios afirmam que a Segurança Alimentar e a redução da fome 

dependem, entre outras coisas, da definição dos direitos: desde a posse da terra dos 

“pequenos agricultores”, a tecnologia e fornecimento de redes de segurança social aos 

mais vulneráveis até às reformas económicas implantadas nos países em 

desenvolvimento nas últimas décadas.  

 
Segundo TRENTIN e WESZ JUNIOR (2004), na actualidade, a preocupação com a 

Segurança Alimentar possui uma ligação directa com as lutas contra a fome em todo o 

mundo, de forma a garantir que todos tenham direito e acesso a uma alimentação 

adequada tal como qualidade de vida e sustentabilidade.  

 

Na opinião de MALUF et al. (2001), é neste contexto que se começa a perceber que, 

mais do que a oferta, a capacidade de acesso aos alimentos por parte dos povos em 

todo o planeta apresenta-se como a questão crucial para a Segurança Alimentar. 
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Claro está que factores ligados à capacidade de produção também podem ser 

causadores de crises agudas de insegurança alimentar, como as situações de guerra 

e consequente desestruturação da capacidade de produção, como tem ocorrido em 

diversos países da África.  

 

Segundo o mesmo autor, a proposição de colocar a Segurança Alimentar como um 

eixo estratégico de desenvolvimento pressupõe o reconhecimento de que há uma 

questão alimentar nos processos de desenvolvimento que se deve a três factores: 1- 

estar adequadamente alimentado constitui um direito humano básico, enquanto 

condição vital da existência; 2- o conjunto de actividades ligadas à produção, 

distribuição e consumo de alimentos (o sistema alimentar), desempenha um papel 

central na configuração económica, social e cultural dos países; 3- as questões ligadas 

aos alimentos e à alimentação sempre foram uma fonte de preocupações e de 

mobilizações sociais, e objecto permanente das políticas públicas. 

 

Um estudo recente da FAO prognostica que o crescimento mundial da agricultura 

deverá desacelerar e que a produção mundial de cereais não crescerá em termos per 

capita, devido ao crescimento lento da procura em países e grupos de população com 

baixos níveis de consumo de alimento. Por outras palavras, a produção de alimento irá 

declinar porque os países e os povos que têm necessidade de alimento não podem 

pagá-lo (CONSEA, 2004). 

 

Segundo MALUF (1994), “a pobreza ocupa o lugar de determinante principal da 

insegurança alimentar, isto é, do não acesso regular a uma alimentação adequada, 

dando origem aos fenómenos da fome e da desnutrição”. Relatórios da FAO (2004) 

referem que não há dúvidas de que a pobreza é uma das causas da fome.  

 

3.1 Importância da produção local na segurança alimentar e no 

desenvolvimento 
 
Qualquer política de Segurança Alimentar e combate à pobreza, dá ênfase à produção 

com qualidade e conta com a participação dos agricultores familiares. Isto acontece, 

por várias razões, entre elas, por os agricultores familiares serem em número 

significativo; por possuírem o conhecimento e os hábitos de produção; por estarem 

localizados em quase todo o território nacional e em muitas regiões onde estão 

grandes contingentes populacionais em situações de insegurança alimentar; por 

poderem produzir uma diversidade de produtos muito vasta; por poderem produzir 

respeitando o meio ambiente e de forma sustentável; pela capacidade de organização 

número de empregos directos e indirectos. 

 
A agricultura familiar de hoje é extremamente dinâmica do ponto de vista económico e 

social, abraçando uma diversidade muito grande de sistemas produtivos, de tipos de 

inserção no mercado, de vínculos intersectoriais rural-urbano, sendo capaz de 

reproduzir-se incorporando as inovações e o progresso tecnológico em larga escala 

(ABRAMOVAY, 1998) e (SCHNEIDER, 2003). 

As políticas públicas de combate à fome e a insegurança alimentar devem primar, 

sempre que possível, pelos produtos dos territórios onde está concentrada a 

população a ser atendida. A pecuária familiar, como produtora doméstica de 
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alimentos, tem enorme significado económico, social, ambiental e cultural e pode 

combinar-se de diferentes formas com as políticas públicas de combate à fome e à 

insegurança alimentar. 

 

Tudo isto reforça a tese já defendida por vários pesquisadores como SCHNEIDER 

(2003), onde afirmam que uma política pública de combate à fome e à insegurança 

alimentar deve equacionar a questão da produção agro-alimentar em regiões tropicais,  

tendo-se em conta os aspectos socioeconómicos, culturais e ambientais associados a 

essa produção. Deve também prever a ampliação da capacidade de acesso aos 

alimentos para amplos segmentos sociais, hoje excluídos dessa possibilidade e usar 

esse crescimento de procura como uma importante alavanca económica para os 

produtores familiares. As oportunidades para esses produtores crescem quanto mais 

justa for a distribuição do rendimento e da riqueza. 

 

A actividade agro-pecuária, em especial a produção de bovinos, continua a ser a mais 

importante fonte de rendimento para a maioria das unidades familiares rurais. Uma 

característica importante das iniciativas que promovem a produção agro-alimentar é a 

de que elas possibilitam enfrentar, em simultâneo, tanto a necessidade de criar 

oportunidades de trabalho e de apropriação de rendimento para essas famílias, como 

a de ampliar e melhorar a oferta de alimentos no âmbito regional e nacional. 

 
A produção de bovinos é uma das melhores formas para a população rural obter 

rendimento e reduzir o número de pessoas que dependem da produção de outros 

produtos que devastam os recursos locais. Em muitas regiões tropicais, as chuvas são 

imprevisíveis e frequentemente causam cheias levando portanto a quebras da 

produção vegetal, é frequente também a ocorrência de secas, também com grande 

impacto nas produções. Quando as colheitas e os alimentos se esgotam, os animais 

poderão ser vendidos para comprar bens essenciais. As zonas rurais pobres precisam 

da produção de bovinos para reduzir o risco de Segurança Alimentar.  

 

A produção de bovinos pode melhorar a Segurança Alimentar de uma maneira que é 

menos intensiva em mão-de-obra que a produção vegetal. Tal facto é importante 

porque 25% da população adulta em Moçambique está infectada com o HIV / AIDS. 

As mulheres tornam-se proprietárias de gado e o sistema de comunais leva homens e 

mulheres proprietários de gado a trabalharem para o bem do grupo.  

 

O governo tem o papel de proteger este direito, garantindo que não haja crises 

alimentares em situações como por exemplo: quebras nas colheitas de alimentos, 

calamidades climáticas (secas, enchentes, vendavais, entre outros), desemprego, 

assentamentos rurais, alterações de mercado, etc. Á sociedade, cabe difundir este 

direito (comunidades) mobilizando esforços e acções participativas para o confronto de 

problemas advindos da insegurança alimentar em qualquer um dos seus aspectos. 

 

A criação de gado constitui a produção pecuária estabelecida historicamente pelos 

agricultores familiares no Maranhão em função das áreas de pastagem ocuparem 

espaços anteriormente utilizados pelas culturas tradicionais. O exemplo do Maranhão 

prova a importância da criação de gado. Segundo ITAAN (2009), os motivos pelos 

quais os assentados criam animais não têm relação por serem a única actividade 
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capaz de gerar excedentes apropriados de permitir o pagamento de empréstimos 

bancários. Estão antes relacionados com a poupança e a liquidez que esses animais 

representam para a manutenção das famílias. 

 

O autor acrescenta que existe uma correlação directa entre a criação desses animais 

e a qualidade de vida das famílias, representadas pela maior disponibilidade de renda, 

o que leva à aquisição de bens duráveis e a um maior consumo de alimentos, apesar 

da maior quantidade de vegetação suprimida para a instalação de pastagens quando 

comparado, com a plantação de culturas alimentares, que leva à perda de 

biodiversidade local e à degradação das pastagens e do solo. 

 

As vantagens da produção de bovinos para as comunidades que enfrentam mais 

dificuldades são o acesso às proteínas de origem animal que se tornam mais 

disponíveis com o abate e a comercialização do gado.  

 

3.2  Transferência tecnológica na perspectiva do desenvolvimento 

 
No relatório de ECTIM de 2006, faz-se referência à transferência de tecnologia como 

sendo crucial a dois níveis. Por um lado, no que respeita à tecnologia importada, é da 

maior relevância que o país tenha a capacidade de adoptá-la e adequá-la quando 

necessário de forma a trazer um valor acrescentado ao desenvolvimento de áreas 

identificadas como prioritárias para o desenvolvimento do país. Por outro, o 

estabelecimento de mecanismos de transferência de tecnologias ao nível local criará 

oportunidades para que os indivíduos e as comunidades melhorem de forma 

sustentável a sua qualidade de vida. A transferência de tecnologia deve ser sempre 

entendida não só como inclusão de tecnologia tangível, como também de 

conhecimento para adoptar, adaptar, manter e, quando aplicável pode trazer valor 

acrescentado à tecnologia. 

 

HAYAMI e RUTTAN (1985), apresentam um modelo de desenvolvimento que se 

caracteriza por quatro grandes tipos de factores que condicionam o Desenvolvimento 

de qualquer país, designadamente a dotação de recursos naturais, a tecnologia, as 

instituições e as dotações culturais da sociedade. O modelo discute as inter-relações 

entre esses quatro grandes grupos de factores, acentuando a natureza endógena, do 

ponto de vista económico, das mudanças tecnológicas e institucionais. 

 
Segundo CARVALHO (2003) a mudança técnica deve ser tratada como endógena ao 

processo de desenvolvimento e não como um factor exógeno que opera 

independentemente de outros processos. Precisa começar com o reconhecimento de 

que há caminhos múltiplos de desenvolvimento tecnológico. Tecnologias podem ser 

desenvolvidas de modo a facilitar a substituição de factores relativamente escassos 

(portanto dispendiosos) por factores relativamente abundantes ( baratos) na economia. 

 

O autor adianta que a capacidade de um país em alcançar crescimento rápido na 

produtividade e produção agro-pecuária parece depender da sua capacidade de 

realizar uma escolha eficiente entre estas trajectórias alternativas. Uma escolha 

inadequada, que não supere as restrições impostas pela disponibilidade de recursos, 

pode comprometer todo o processo de desenvolvimento agro-pecuário e económico.  
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Os desequilíbrios nas relações económicas, resultantes da mudança técnica, 

representam uma das causas principais da mudança institucional. O sucesso da teoria 

da mudança técnica induzida dá portanto, origem à necessidade da compreensão das 

fontes de inovação institucional, incluindo o comportamento empresarial de políticos e 

burocratas. 

 
No caso do Brasil, o autor demonstrou há várias décadas, que o processo de 

desenvolvimento tecnológico se fez com grande dependência das características da 

procura, em que as culturas de exportação e aquelas que eram industrializadas 

sofreram um processo de mudança tecnológica mais rápido e mais intenso que as 

culturas tipicamente alimentares (CARVALHO, 1982). Se recuarmos no tempo e 

olharmos para o grande desenvolvimento que a agricultura nos trópicos obteve, não se 

colocaram normalmente problemas do lado da procura, mas claramente o principal 

desafio era “saber produzir”. 

 

O meio tropical, em termos de produção agro-pecuária, pelas condições de humidade 

e temperatura, permite obter produção de biomassa a um nível muito superior ao que 

o clima temperado permite. Não se torna necessário um processo de acumulação de 

capital tão intenso nos trópicos como nas latitudes em que o Inverno é rigoroso, pelo 

menos do ponto de vista de sobrevivência humana. Parece assim, que tanto mais 

“pródiga a natureza”, mais dificilmente se obtém um processo de desenvolvimento 

sustentável. No que diz respeito ao desenvolvimento do sector agro-pecuário, 

designadamente produção alimentar, torna-se evidente a existência de um enorme 

aumento potencial de produção alimentar mas também a enorme dificuldade, sem 

recorrer a mercados externos, de absorver de forma sustentável esse aumento 

produtivo (restrição da procura). O sistema tende naturalmente a um equilíbrio com o 

meio e ao produtor torna-se difícil reter excedentes (acumular capital) no seu processo 

produtivo. Não havendo um processo de acumulação, não existirá capacidade de 

investimento nem de expansão sustentável do processo produtivo. 
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4. Caracterização dos aspectos geográficos, morfológicos, indicadores 

sociais e macroeconómicos – Moçambique e Maranhão 

 

4.1 Localização geográfica, extensão e formas de relevo 

 

Moçambique 
 
O território da República Popular de Moçambique estende-se pela costa sudeste do 

continente africano entre 10⁰27’ e 27⁰52’ de latitude e 30⁰12’ e 40⁰51’ de longitude 

Leste. 

 

Com uma superfície de 799 380 Km2, sendo 13 000 ocupados por água, Moçambique 

confina a Norte com a Tanzânia, a Sul com a Suazilândia e KwaZulu-Natal (África do 

Sul), a Oeste com o Malawi, a Zâmbia, o Zimbabwe e o Transval (África do Sul) e a 

Leste com o Oceano Índico. 

 

O país encontra-se dividido nas seguintes 10 províncias: Cabo Delgado, Niassa, 

Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo. 

 

Moçambique tem 2470 Km de costa, predominantemente baixa, com várias lagoas e 

baías, merecendo especial destaque a de Maputo. Estas características costeiras 

dotam o país de condições ideais para o desenvolvimento de actividades portuárias. 

 

As características geomorfológicas do território são idênticas às do rebordo da África 

Austral: um planalto interior terminado por uma escarpa, a partir da qual a altitude vai 

decrescendo em degraus aplanados até atingir a planície litoral. Esta, com altitudes 

até 200m, abrange 43% do território, alargando a sua extensão de Norte para Sul, 

onde chega a ocupar todo o território. 

 

As regiões montanhosas, com excepção da escarpa de Manica e dos Libombos, ficam 

a Norte do rio Zambeze, ocupando 13% do território. As maiores elevações são os 

montes Binga (2436m), junto ao Zimbabwe, e os montes Namuli (2419m), na província 

da Zambézia. 

 

Dada a diminuição da altitude do interior até ao Índico, quase todos os rios correm de 

Oeste para Leste. Moçambique conta com mais de 80 rios, alguns deles com uma 

importância económica a destacar. Fevereiro e Março são os meses em que os seus 

leitos se engrossam de águas , deitando-as pelos vales dos mesmos e verificando-se 

a maior fertilidade dos solos para a agricultura. 

 

As bacias hidrográficas mais importantes são, de Sul para Norte, as dos rios Limpopo, 

Save, Zambeze, Lúrio e Rovuma. A maior parte dos rios não são navegáveis, mas 

possuem um grande potencial hidroeléctrico. O Zambeze, o mais importante, percorre 

850 Km em território moçambicano, é navegável em metade do percurso e foi a 

principal via de penetração para o interior no início da colonização. Aí foi construído o 

maior empreendimento hidroeléctrico de África – a Barragem de Cabora Bassa – com 

um potencial para produzir 18 mil milhões Kwatts/h. 
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Figura 1 – Mapa de Moçambique 

 

 
 
Fonte: Google maps 
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Brasil – Maranhão 

 
O Brasil é o quinto maior do mundo em área territorial, ocupando 47% do território sul-

americano, com uma população superior a 190 milhões de habitantes.  

 

Delimitado pelo Oceano Atlântico a leste, o Brasil tem um litoral de mais de 7 491 kms. 

É limitado a norte pela Venezuela, Guiana, Suriname e pelo departamento ultramarino 

francês da Guiana Francesa; a nordeste pela Colômbia; a oeste pela Bolívia e Peru; a 

sudoeste pela Argentina e Paraguai e a sul pelo Uruguai.   

 

O território brasileiro apresenta um imenso maciço antigo de base cristalina, bastante 

acidentado, coberto em grande parte por uma camada sedimentar, mais recente. A 

altitude média do Brasil é baixa: apenas 3% do território ultrapassam os 900 metros. O 

ponto culminante é o pico da Neblina, na serra do Imeri (maciço das Guianas), com 

3.014 metros.  

 

A rede hidrográfica do Brasil é uma das mais vastas do mundo, destacando-se as 

bacias do Amazonas (com a área de 4778347 Km2). Os restantes rios formam outras 

quatro bacias: a do Tocatins/Araguaia, a do Nordeste, a do Leste e a do Sudeste. Os 

mais importantes rios de planície são o Amazonas e o Paraguai. 

 

Conjugando as características físicas, humanas, económicas e sociais, é possível 

definir no Brasil cinco grandes regiões geo-económicas, perfeitamente diferenciadas 

umas das outras: o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. 

 

O Maranhão é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está localizado no oeste da 

região Nordeste e tem como limites a norte o Oceano Atlântico, a leste o Piauí, a sul e 

sudeste o Tocantins e o Pará a oeste. Ocupa uma área de 331935,507 km², sendo 

assim o 2º maior Estado Nordeste em extensão e o 8º do País. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%ADses_e_territ%C3%B3rios_por_%C3%A1rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Km
http://pt.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suriname
http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_ultramar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_ultramar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guiana_Francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
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Figura 2 – Mapa do Brasil 

 
 
Fonte: www.oylece.com 
 

 

4.2 Condições edafoclimáticas 

 

4.2.1 Solos 

 

Moçambique 
 
Nos países tropicais secos, um dos factores importantes que determina o potencial de 

produção da cultura, é a capacidade de água disponível no solo. Nestas regiões, os 

padrões de pluviosidade são irregulares e frequentemente ocorrem secas de duração 

variável. Além disso, a maioria das precipitações ocorre em tempestades de grande 

intensidade, levando assim a que a maioria da água não fique disponível para as 

plantas, devido ao escoamento na superfície. Estes padrões são nítidos em 

Moçambique. 



Estudo comparativo na produção de bovinos/ sistemas produtivos em regiões tropicais 

 

15 

 

Os valores médios da capacidade de água disponível dos solos de Moçambique 

variam entre os 10 e 250 mm, representando respectivamente Litosolos e Vertisolos, e 

tendo a maior parte da área, capacidade acima dos 100 mm. 

 

A constituição do solo de Moçambique é variável. Na parte meridional é arenoso, 

avermelhado ou branco, excepto nos vales dos rios, onde se encontram terras de 

aluvião. Na zona central a terra é escura e argilosa, por vezes pantanosa. A região de 

Tete tem bom solo e é também rico sob o ponto de vista mineral, já que se encontram 

minas de carvão.  Na região de Nampula, o solo, nos intervalos das formações 

montanhosas, é leve e escuro, bastante fértil.  

     
Figura 3 – Mapa de solos do continente africano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: www.swac.umn.edu 

 

Brasil – Maranhão 

 
O factor climático tem grande relevância na cobertura pedológica do Brasil, como está 

sob influência do clima tropical húmido (excepto a região Sul e o Nordeste semi-árido), 

a formação rochosa original e as condições topográficas locais têm uma importância 

secundária quando comparadas com a preponderância da influência do clima aliado a 

outros factores tectónicos. 
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 As três classes mais frequentes em relação a representação geográfica no Brasil são: 

o latossolo (solo bem evoluído, laterizado, rico em argilominerais e oxi-hidróxidos de 

ferro e alumínio), o argissolo (solo bem evoluído, argiloso, apresentando mobilização 

de argila da parte mais superficial) e o cambissolo (solo pouco desenvolvido, com 

horizonte B incipiente).  

 

Segundo estudos realizados pela UEMA os solos predominantes no estado do 

Maranhão são os latossolos. O Latossolo caracteriza-se por ser  um solo de deposição 

recente, de textura variável e de forma heterogénea, sendo originado a partir de 

deposição de sedimentos fluviais. É moderadamente drenado, não apresenta 

impossibilidade de ordem física ao uso de maquinaria agrícola, e pode ser usado na 

agricultura em geral, uma vez corrigidas as suas deficiências nutricionais. 

 
Figura 4 – Mapa das potencialidades agrícolas dos solos brasileiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE 

 

4.2.2 Clima 

 

Moçambique 
 
O clima de Moçambique tem como principais características o facto de ser tropical 

com a estação seca no Inverno, influenciado pelo regime de monções do Índico e pela 

corrente quente do canal de Moçambique. Podem-se distinguir três zonas em todo o 

território: Norte e Centro, onde o clima é tropical húmido com a estação seca de 4 a 6 

meses; na zona Sul o clima é tropical seco com a estação seca de 6 a 9 meses e nas 

montanhas verifica-se um clima tropical de altitude. 

 

A estação das chuvas ocorre entre Outubro e Abril. A precipitação média nas 

montanhas ultrapassa os 2000 mm. A humidade relativa é elevada situando-se entre 

70 a 80%, embora os valores diários cheguem a oscilar entre 10 e 90%. As 
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temperaturas médias variam entre 20ºC no Sul e os 26º.C no Norte, verificando-se os 

valores mais elevados durante a época das chuvas. 

 

O clima tropical com estação seca no Inverno (Aw), segundo a classificação de 

Köppen, caracteriza-se por ser um clima mega térmico, com a temperatura média do 

mês mais frio do ano superior a 18 ºC. Nestas regiões, a amplitude térmica diária é 

superior à amplitude térmica anual, isto é, entre o mês mais quente e o mês mais frio 

do ano. A humidade do ar é muito elevada ultrapassando os 80%, é propício a culturas 

como palmeira de dendém, milho, arroz, mandioca, inhame, banana e cana-de-açúcar. 

Existe uma forte precipitação anual (superior à evapotranspiração potencial anual). 
 
Figura 5 – Variações médias pluviométricas e das temperaturas de Maputo - Moçambique 

 

 
     Fonte: world-climates.com 

 

Brasil - Maranhão 

 

A diversidade climática do território brasileiro é resultado de diferentes factores, tais 

como a fisionomia geográfica, a extensão do território, o relevo e a dinâmica das 

massas de ar. 

 

Por estar localizado entre as regiões da floresta amazónica e o nordeste, e também 

pela extensão no sentido norte-sul, o estado do Maranhão apresenta diferenças 

climáticas e pluviométricas. A oeste domina o clima tropical quente e húmido (Af), 

típico da região amazónica. As secas são reduzidas, prevalecendo as chuvas que 

ocorrem em níveis elevados durante praticamente todo o ano, superando 

2.000mm/ano. O restante do estado é marcado por clima tropical quente e semi-

húmido (Aw), com as chuvas ocorrendo durante o Verão, sendo o Inverno seco. As 

chuvas nesta porção são reduzidas a 1.250mm/ano, e menos ainda a sudeste – 

1000mm/ano. 

 

As temperaturas em todo o Maranhão são elevadas, com médias anuais superiores a 

24°C, no norte chega a atingir 26°C. 
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Figura 6 – Denominação climática das diferentes zonas do território brasileiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                               Fonte: www.guianet.com.br 

 

4.3 Vegetação 

 

Moçambique 
 
A floresta tropical e a savana constituem a vegetação predominante. Estima-se que 

6% do território esteja coberto de floresta rica em espécies valiosas, como o mogno, o 

ébano, o pau-ferro, o sândalo africano e a umbila. No clima quente e húmido, 

característico deste país e de toda a África, desenvolve-se a floresta tropical, 

particularmente constituída por densos emaranhados das mais variadas espécies 

vegetais. A floresta é circundada por uma vegetação que se torna cada vez menos 

densa, até se transformar numa vasta extensão coberta de ervas altas. A savana é 

característica do planalto e das montanhas, apresentando-se muito degradada nas 

áreas mais secas do Centro Sul. Ao longo dos cursos de água, é vulgar aparecer o 

bambu, enquanto as palmeiras e os coqueiros alinham-se ao longo da costa. 

 

Segundo CARVALHEIRA (1992), a vegetação de gramíneas da região sul de 

Moçambique é composta maioritariamente pelas seguintes espécies: Themeda 

trianda, Urochhloa pullulans, Urochloa mosambicensis, Panicum maximum, Digitania 

sp e Setania sp. O mesmo autor cita as espécies arbóreas mais comuns como sendo: 

Acacia nilotica, Acacia nigrescens, Combretun imberbe, Sclerocarya caffra, Ziziphus 

mucronata, Dicrostachys glomerata e Pseufocadia zambeziaca.  
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Figura 7 – Mapa com representação da vegetação do continente africano 

 

 
Fonte: www.exploringafrica.matrix.msu.edu 

 

 

Brasil - Maranhão 

 
A vegetação que se pode encontrar no Brasil é bastante diversificada, no norte a 

Floresta Amazónica, a Mata dos Cocais no meio-norte, a Mata Atlântica percorre o 

nordeste até o sul, a Mata das Araucárias no sul, a Caatinga no nordeste, o Cerrado 

no centro, ao Complexo do Pantanal no sudoeste e a vegetação litoral desde o Amapá 

até ao Rio Grande do Sul. 

 

Pela mistura das diferentes regiões geográficas, o Estado do Maranhão possui uma 

grande diversidade de ecossistemas com diferentes tipos de vegetação. O Maranhão 

é preenchido principalmente por Caatinga, Cerrado, Mata de Cocais e Floresta 

Amazónica. 

 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_Amaz%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_dos_Cocais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_de_Arauc%C3%A1rias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caatinga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexo_do_Pantanal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
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Figura 8 – Mapa da representação vegetativa do Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fonte: www.wikipedia.org 

 
 
Na Mata de Cocais predominam dois tipos de palmeira muito importantes para a 

economia local, a Babaçu e a Carnaúba.  

 

Muito densa e fechada, com grande variedade de espécies, a Floresta Amazónica 

caracteriza-se pela grande humidade, altos índices de chuva, elevadas temperaturas e 

pequena amplitude térmica. As queimadas para a abertura de pastos, instalação de 

fazendas para criação de gado e plantações de diversos produtos agrícolas, os 

desmatamentos para retirada de madeira e a mineração são os principais impactos 

provocados pela ocupação humana na Amazónia.  

 

O cerrado espalha-se pelos “chapadões” (formações de relevo de rochas cristalinas 

com leves ondulações em forma de tubos) e por algumas escarpas acentuadas. 

Dentro dos factores que explicam a fisionomia do cerrado, além da escassez de água, 

destacam-se a profundidade do lençol freático e a natureza dos solos, ácidos e com 

acentuadas deficiências minerais. 

 

A vegetação está adaptada à influência semi-árida do clima, pelo que se apresenta na 

sua maioria como xerófita, ou seja, desenvolveu mecanismos para se adaptar á falta 

de água. Estes múltiplos mecanismos vão desde a perda das folhas na estação mais 

seca até o aparecimento de longas raízes, em busca de lençóis subterrâneos de água. 

Entre as principais espécies de árvores encontram-se o juazeiro, o angico, a 

barriguda, e, entre os arbustos, as cactáceas, como o xiquexique e o mandacaru. 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_Amaz%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amplitude_t%C3%A9rmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escassez_de_%C3%A1gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Len%C3%A7ol_fre%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juazeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barriguda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cact%C3%A1ceas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Xiquexique
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mandacaru
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4.4 Indicadores sociais e macroeconómicos 

 

Moçambique 
 
Ao longo dos últimos anos, Moçambique tem experimentado taxas médias de 

crescimento económico superiores a 7%. Apesar deste desempenho, Moçambique 

continua a ser um dos países mais pobres do mundo. As principais advertências feitas 

pelo Banco Mundial no sentido de Moçambique conseguir alcançar os Objectivos do 

Milénio, concentram-se principalmente na redução da incidência do Síndrome de 

imunodeficiência adquirida/ Vírus da imunodeficiência humana (SIDA/VIH), o que 

exigirá uma melhoria da eficiência e da qualidade da prestação de serviços, a criação 

de empregos, um aumento das receitas do Estado, a redução da dependência da 

ajuda externa, prontidão para reagir a desastres naturais e a choques externos 

periódicos (a escassez de alimentos e os aumentos do preço dos cereais e do 

petróleo).  

 
Quadro 1 – Evolução dos indicadores macroeconómicos de Moçambique 
 

Indicadores 1997 1999 2003 2005 2007 2009 2010 

PIB per capita PPP (USD) --- 224,3 269,5 292,3 327,4 357,7 372,1 

Esperança de Vida 42,8 43,4 47,6 47,7 47,8 48,1 48,4 

Crescimento real do PIB (%) 11,1 8,4 6,5 8,4 7,3 7,0 7,0 

Inflação (%)  7,4 2,9 13,5 6,4 8,2 5,5 5,3 
       
     Fonte: World Bank e PNUD, 2010 

 
A esperança de vida, a par com o rendimento per capita, são considerados por vários 

organismos internacionais como indicadores fundamentais do bem-estar das 

populações. Na lista de países organizados por ordem decrescente de PIB nominal do 

Fundo Monetário Internacional para 2010, Moçambique posiciona-se no lugar 125 num 

total de 184 países. 

 
Todos os anos desde 1990, o Relatório de Desenvolvimento Humano publica o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), que foi introduzido como uma alternativa às 

medidas convencionais de desenvolvimento nacional, tais como o nível de rendimento 

e a taxa de crescimento económico. O IDH representa um impulso para uma definição 

mais ampla de bem-estar e fornece uma medida composta de três dimensões básicas 

do desenvolvimento humano: saúde, educação e rendimento. 
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Quadro 2 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
 

Ano Moçambique África Sub-Sahariana Mundo 

1985 0,192 0,374  0,334  

1990 0,200 0,383  0,347  

1995 0,206 0,395  0,363  

2000 0,245 0,401  0,383  

2005 0,285 0,431  0,422  

2006 0,290 0,438            0,430 

2007 0,299 0,445  0,437  

2008 0,304 0,451  0,443  

2009 0,312 0,456  0,448  

2010 0,317 0,460  0,453  

2011 0,322 0,463  0,456 
 
Fonte: PNUD, (06/2012) 

 
Moçambique continua a ser um dos países mais pobres do mundo, ocupa a posição 

184 num total de 187 países de acordo com relatório do PNUD sobre o Índice de 

Desenvolvimento Humano em 2011. Em 2010 foi introduzido o conceito do IDH 

ajustado á desigualdade, que toma em consideração o valor médio das três 

dimensões do IDH e deduz o nível de desigualdade em cada uma das dimensões. Em 

2011, segundo o relatório do PNUD, Moçambique teve uma perda de 28,9% do IDH, o 

que significa que o valor ajustado á desigualdade do IDH é de 0,229 para esse ano. 

 

Os resultados preliminares do 3 º Encontro Nacional do Censo Agropecuário 

mostraram que a população de Moçambique estava com 20 530 714 habitantes em 

2007, dos quais 52,3% eram do sexo feminino. Nampula e Zambézia são ainda as 

províncias mais populosas, com uma população total de 4 076 642 e 3 832 339, 

respectivamente. A Província do Niassa, apesar de ser uma das maiores do país, 

continua a ser a menos povoada. Por outro lado, a província de Maputo, a menor 

província em área, apresenta a maior densidade populacional no país. A elevada 

densidade populacional em alguns locais tem como resultado uma maior pressão 

sobre os recursos naturais tal como na procura de serviços básicos. 
 
Quadro 3 - Indicadores macroeconómicos – indicadores populacionais 
 

  

População total (nº de habitantes) (2008) (1000 hab.) 21780,6 

Crescimento da população (2008) 1,9% 

População agrícola (nº de habitantes) (2008) (1000 hab.) 17139,0 

População agrícola (taxa de crescimento anual) (1998-2008) 2,5% 

População rural (% sobre a população total) (2008) 63,2% 

 Proporção da população masculina sobre a população 

feminina economicamente activa na agricultura (2008) 
0,54 

 
Fonte: Countrystat, (02/2011) 
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Em 2002 e 2003, o Instituto Nacional de Estatística (INE) realizou em Moçambique 

uma pesquisa abrangente, designada por Amostra de Domicílios Nacional. Os 

resultados desta pesquisa mostram que a pobreza em Moçambique tem sido 

significativamente reduzida de 69,4% em 1997 para 54,1% em 2003. De acordo com 

as projecções do PARPA II (2006-2009), e tendo em conta o ritmo de redução da 

pobreza a partir de 1996/7 a 2002/2003, projecta-se que em 2015 a proporção de 

pessoas vivendo abaixo do nível de pobreza nacional será reduzida para 40 %. 

  

A percentagem de desnutrição moderada em crianças menores de 5 anos a nível 

nacional foi de 4% em 2003 e 2006. Crianças com idade entre 10-11 meses 

registaram o nível mais elevado de desnutrição aguda, tanto em 2006 (7,0%) como em 

2003 (7,4%). A percentagem de desnutrição crónica moderada e grave em crianças 

menores de cinco anos foi de 41,5% em 2006 e 41% em 2003, com a maior ocorrência 

em Nampula (58,7%). O IDS de 2003 identificou 45,7% das crianças da zona rural e 

29,2% em crianças com desnutrição crónica urbana. 

 
Quadro 4 – Evolução do consumo calórico per capita 
 

Fornecimento de Energia na dieta 
diária (Kcal /pessoa/ dia) 

1990-92 1995-97 2000-02 2004-06 

1750 1850 2000 2090 
Fonte: Countrystat, (02/2011) 
 

As disparidades geográficas ainda permanecem; uma criança em Cabo Delgado tem 

três vezes mais probabilidades de morrer antes de atingir cinco anos de idade do que 

uma criança na Cidade de Maputo. 

 
Quadro 5 – Indicadores relacionados com a produção agrícola em 2007 
 

Fonte: Countrystat, (02/2011) 
 

No que diz respeito à sustentabilidade ambiental, nos últimos anos, tem havido 

melhorias significativas na adopção de abordagens que tratam a questão do meio 

ambiente como transversal. A aprovação da Estratégia Ambiental para o 

Desenvolvimento Sustentável de Moçambique (2007), o Plano de Acção para 

Adaptação às Mudanças Climáticas, a Luta contra a Erosão do solo e dos incêndios 

florestais, o Ordenamento do Território Lei juntamente com a conclusão do Inventário 

Florestal Nacional e incorporação das componentes ambientais dentro da actividade, 

planos de outros departamentos do governo, apontam para progressos significativos 

nesta área. 

 

 

 

 

 

 Área Total (1000 ha)  78638 

Área de terras agrícolas (1000 ha)  48800 

 Terra arável (% da área de terras agrícolas)  9,1% 

 Área florestal (% área total)  24,4% 

 Participação das importações agrícolas no mercado total (%)  6190 

 Uso de tractor (número)  6655 
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Quadro 6 – Evolução e projecção de alguns indicadores macroeconómicos 

        Fonte: PNUD, (02/2011) 

 
O vírus do HIV / SIDA é uma das ameaças mais significativas para o desenvolvimento 

em Moçambique. A prevalência de HIV entre os jovens e adultos (15-49 anos) tem 

crescido constantemente ao longo dos últimos anos, de 8,2% em 1998 para um 

aumento de 16,2% em 2004, diminuindo para 16% em 2007. A prevalência de HIV em 

mulheres grávidas entre 15-24 anos aumentou de 12,9% em 2003 para uma média de 

16% em 2007. 

 

A proporção da população com acesso a água potável aumentou de 37,1% (2001) 

para 48,5% (2007), o que representa 13 793 fontes de água operacionais (de um total 

de 17 370 existentes), ligado a um total de 7 585 559 pessoas que vivem nas áreas 

rurais.  

 

Brasil - Maranhão 

 
Caracterizado por grandes e bem desenvolvidos sectores de mineração, agricultura, 

manufactura e dos serviços, a economia do Brasil supera a de todos os outros países 

sul-americanos. Desde 2003, o Brasil tem vindo a melhorar a sua estabilidade 

macroeconómica, a criação de reservas cambiais e tem reduzido o perfil de 

endividamento.  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil em 2011 é de 0,718, o que posiciona 

o país no 84º lugar dos 187 países com dados comparáveis. O IDH ajustado á 

desigualdade no Brasil, diminuiu para 0,519, representando uma perda de 27,7%.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Indicadores 1997 2003 2008 2015 
População que vive abaixo da 
pobreza nutricional (%) 

69,4 54,1 45 40 

Taxa de mortalidade infantil (por 
1000 nascimentos) 

219 176 140 108 

Crianças com peso insuficiente 
(menores 5 anos %) 

26 23,7 25,5 17 

Educação primária completa (%) 22 38,7 72,6 100 
Prevalência de HIV/AIDS na pop. 
Idade 15-49 anos 

8,2 16,2 16 - 

Proporção da pop. com acesso à 
água potável (%) 

37,1 35,7 40 70 

Proporção da pop. com acesso a 
nutrição equilibrada  (%) 

41,1 44,8 45 65 
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Gráfico 1 – Evolução dos valores do Índices de Desenvolvimento Humano no Brasil, na América Latina e 

Caraíbas e no resto do Mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PNUD, (06/2012) 

 
O Brasil é um país que apresenta no seu território grandes disparidades 

socioeconómicas. Algumas áreas são mais privilegiadas por recursos naturais e por 

políticas de investimento em infra-estrutura, factores que promovem um processo 

industrial mais avançado, em detrimento de outras regiões. 

 

Para analisarmos as desigualdades socioeconómicas no território brasileiro, podemos 

fazer a comparação do IDH dos diferentes estados.  

 
Figura 9 – Mapa do Índice de Desenvolvimento Humano nos vários estados do Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ipeadata (Brasil, 1991) 
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Percebe-se que os estados da federação brasileira apresentam Índices de 

Desenvolvimento Humano muito distintos entre si. É notória, por exemplo, a 

concentração dos piores IDH’s na Região Nordeste. Já o Sudeste, o Sul e o Centro-

Oeste são as áreas em que os IDH’s indicam melhores condições de vida. No entanto, 

é necessário romper com o paradigma, que caracteriza a Região Nordeste como 

sendo um local de pobreza e miséria, e as Regiões Sul e Sudeste como não locais de 

pobreza e exclusão social.  

 

Segundo os dados da ANEEL (2004), o Brasil possui extensão territorial de 

aproximadamente 8,5 milhões de km2 e população de 170 milhões de habitantes, o 

que significa uma densidade demográfica de 20 habitantes por km2. Há, porém, uma 

forte concentração da população brasileira e das actividades socioeconómicas numa 

pequena proporção do território nacional. Com 11% do território brasileiro, a região 

Sudeste concentra cerca de 43% da população e 56% em termos de poder de compra. 

Por outro lado, a região Norte corresponde a 45% do território nacional, 8% da 

população brasileira e apenas 4,5% do poder de compra.  

 

As concentrações e desigualdades tornam-se ainda mais explicitas quando se 

comparam unidades da Federação. Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com 

3,4% do território nacional, concentram 30% da população do país e 45% do seu 

poder de compra. Em termos de Produto Interno Bruto, observa-se que os índices per 

capita variam de R$ 1402,00 (Maranhão) a R$ 10935,00 (Distrito Federal). O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) varia de 0,633 (Alagoas) a 0,844 (Distrito Federal). 

 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano, no período 1991-2000, a taxa de 

mortalidade infantil do Estado do Maranhão diminuiu 32,4%, passando de 81,97% (por 

mil nascidos vivos) em 1991 para 55,4% (por mil nascidos vivos) em 2000, e a 

esperança de vida ao nascer cresceu 3,7 anos, passando de 58 anos em 1991 para 

61,7 anos em 2000. O rendimento per capita médio do Estado cresceu 37% passando 

de R$ 80,43 em 1991 para R$ 110,37 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de 

pessoas com rendimento domiciliar per capita inferior a R$ 75,5 (equivalente à metade 

do salário mínimo vigente em Agosto de 2000) diminuiu 11%. 

 

O Brasil como a oitava economia mais rica do mundo é o maior país em área e 

população na América Latina e nas Caraíbas. Embora tenha tido uma história recente 

de crescimento económico, o seu desenvolvimento foi dificultado pela alta inflação e 

endividamento excessivo. As reformas nos anos 90 e políticas macroeconómicas e 

sociais têm resultado num longo período de estabilidade, crescimento e conquistas 

sociais. 

 

O Brasil possui imensos recursos naturais e um forte potencial de desenvolvimento 

industrial, mas ainda sofre de um grande fosso na distribuição do rendimento. 

Programas sociais inovadores e um crescimento mais inclusivo nos últimos anos, têm 

vindo a diminuir essa desigualdade. 

 

O Brasil resistiu à crise financeira global com impactos relativamente pequenos. O 

país foi um dos últimos a entrar em recessão em 2008 e entre os primeiros a retomar o 

crescimento em 2009. O PIB do Brasil cresceu 7,5% em 2010 e deve crescer cerca de 
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4% em 2011. Os brasileiros estão a beneficiar de um crescimento económico estável 

de uma baixa inflação e de melhorias no bem-estar social. 

 

No domínio da saúde, várias iniciativas têm feito a diferença na prestação de cuidados 

de saúde; o acesso aos mais necessitados, incluindo o Programa Saúde de Extensão, 

que oferece serviços médicos a grupos vulneráveis que não têm fácil acesso ao 

sistema hospitalar. A cobertura da vacinação e nutrição infantil também melhorou no 

âmbito do programa. 

 

Além disso, com a ajuda do Banco Mundial, o Brasil desenvolveu uma das estratégias 

mais abrangentes e eficientes do mundo para diminuir a taxa de infecção e dos 

cuidados para as pessoas afectadas pelo HIV/AIDS. O programa tem vindo a 

estabilizar o avanço da epidemia por meio da distribuição gratuita de medicamentos e 

focado em campanhas educativas e de sensibilização. 
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5. Sistemas de produção: médios/grandes produtores do sector privado ao 

sector familiar – Moçambique e Maranhão 

 

5.1 A evolução do sector pecuário 

 

Moçambique 
 
Hoje em dia, a produção animal em Moçambique representa um pequeno sector na 

economia, contribuindo com 10 a 15% para o valor total bruto da produção agrícola 

comercializada no país, segundo os dados do INE. 

 

Após a independência, observou-se um acentuado decréscimo em muitas áreas da 

economia entre as quais a da produção animal. Por outro lado, verificou-se uma taxa 

de crescimento populacional muito elevada. Devido a estes factos, apenas 10% da 

proteína de origem animal consumida internamente é produzida no próprio país. 

 

Com a formação das explorações pecuárias, ou mesmo de empresas em que a 

actividade pecuária se encontrava integrada, começou o interesse pelo melhoramento 

genético à base de animais importados, de raças consideradas melhoradas para 

determinados objectivos.  

 

Entraram então animais de algumas raças consideradas melhoradas, tais como, 

Africânder, Hereford, Shorthorn, Jersey, Brown Swiss e muitas outras que acabaram 

por desaparecer, tendo mesmo as primeiras sido substituídas, em parte, pelo 

Charolês, Simental, Brahman ou mesmo por raças artificiais formadas na África do 

Sul. Entraram também algumas raças de zebus brasileiros, como Nelore e Gir 

(MORGADO, 2006). 

 

Em meados dos anos 70, após o conturbado processo de independência, ocorreu um 

grande êxodo de portugueses que foi acompanhado por um acentuado declínio no 

efectivo bovino. Os animais foram vendidos e abatidos em grandes quantidades.  

 

Em 1975, o efectivo bovino em Moçambique era aproximadamente de 1,4 milhões de 

animais. A maioria das unidades de produção mais avançadas, quer para carne quer 

para leite, pertenciam e eram dirigidas por europeus. Eram os únicos fornecedores de 

carne e leite aos grandes centros urbanos (CABALLERO, 1990). No entanto, devido 

às secas que ocorreram desde então e principalmente devido à guerra civil (que 

provocou o abate indiscriminado dos animais, deslocações de populações e 

debandadas para países vizinhos, falta de medidas sanitárias adequadas, etc.), o 

efectivo diminuiu substancialmente atingindo em 1988 um valor de 0,5 milhões de 

animais, valores semelhantes aos verificados em 1930. 

 

Ainda como resultado da guerra civil, os efectivos animais e em especial os bovinos, 

sofreram uma redução drástica entre 1982-1992, provocando sérias consequências na 

vida dos criadores familiares e graves prejuízos às empresas comerciais. As 

produções de carne e leite diminuíram significativamente e aumentaram os níveis de 

importação para os principais centros de consumo. 
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Segundo MORGADO (2007), a intensificação dos actos de guerra pós-independência 

e a grande procura, mesmo clandestina, de carnes, contribuiu para a destruição de 

infra-estruturas produtivas, mortes e abate de muitos dos animais que existiram e que 

levaram, em poucos anos, a um efectivo bovino extremamente reduzido.  

 

A recuperação dos efectivos e o desenvolvimento da actividade pecuária constituíram 

assim, os objectivos fundamentais da estratégia de desenvolvimento pecuário. A 

manada nacional e a produção de carne têm vindo a aumentar gradualmente desde os 

meados da década de 90. 

 

As espécies pecuárias constituíram um dos bens a que estavam profundamente 

ligadas as famílias de Moçambique, nomeadamente no Sul do país, pelo seu papel na 

social, na estabilidade e importância que o número de animais dava ao seu possuidor. 

 

As principais empresas pecuárias de gado bovino que então se formaram tiveram 

como base no rendimento das casas comerciais. Os proprietários dessas superfícies 

eram criadores de gado, que assim escoavam os seus produtos e com o consumo 

crescente do capital, o comércio foi aumentando. Nos campos ligados à pecuária, a 

necessidade de leite e lacticínios, ovos e produtos de salsicharia e de rações foi a 

origem de novas empresas e actividades produtivas. 

 

Como consequência das medidas tomadas e da intensidade da procura, os efectivos e 

as produções pecuárias aumentaram até que, com a independência e o abandono dos 

antigos produtores empresariais, surgiu a necessidade de assegurar o funcionamento 

das unidades, sem direcção, e intensificar a produção de recursos que levassem a 

uma maior e mais rápida contribuição da proteína animal na alimentação da população 

com mais carências.  

 

Maranhão 

 
Para demonstrar a importância da criação de bovinos, na década de 40, podemos 

recorrer ao número de animais que existiam no Estado do Maranhão que rondava as 

800.000 cabeças, sendo de notar que era ligeiramente menor que a própria população 

humana na altura, que estava estimada em 1,2 milhões de habitantes. 

 

O rebanho bovino predominava nas regiões Sul (36,1%) e Norte (23,4%), tendo a 

região Oeste o menor índice (5,5%), tornar-se-ia no futuro no maior produtor do 

Estado (IBGE). A criação de bovinos concentrava-se nos pequenos e médios 

produtores rurais que residiam na propriedade e que, além da comercialização de 

carne e do couro, retiravam leite das vacas para alimentação das famílias, (PORRO et 

al, 2004). 

 

O modelo até então, adoptado pela população rural baseava-se na agricultura familiar, 

com fraca introdução tecnológica. Todavia, com a entrada de mais imigrantes para a 

região nordeste, tudo começa a mudar na segunda metade do século XX. Em certas 

regiões, os ciclos de seca eram tão longos, que as famílias eram obrigadas a 

deslocarem-se e muitas delas estabeleceram-se no Maranhão, por esta razão a 
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população do Estado passou de 1,2 milhões em 1940 para 2,5 milhões em 1960, 

segundo os dados do IBGE. 

 

As políticas de apoio e incentivo à compra de terras na região Amazónica, levaram ao 

Maranhão uma série de projectos agro-pecuários e agro-industriais.  

 

Tal como a população, o rebanho bovino aumentou, passando para 1,38 milhões em 

1960. Apesar deste crescimento no efectivo animal, as características dos sistemas de 

produção não registaram grandes mudanças. A área de pastagem plantada neste 

período continuava a ser insuficiente para o crescente número de animais, existindo 

uma média de 8,6 animais por hectare de pastagem. 

 

Segundo PORRO et al. (2004), apesar da expansão da actividade pecuária tenha sido 

relativamente limitada, os circuitos de acumulação de capital proporcionaram 

condições para a intensificação de processos de diferenciação económica, resultando 

na formação de um extracto da sociedade rural que, nas décadas seguintes, passaria 

a ter na conversão de terras em pastagens uma das principais estratégias para a 

concentração de riquezas.  

 

Com o aumento do investimento na melhoria dos sistemas produtivos, a área de 

pastagens plantadas atinge os 2,8 milhões em 1985, segundo os dados do censo 

agro-pecuário desse ano. Recorreu-se à maquinaria agrícola, aumentando os níveis 

de mobilização do terreno (gradagens) e passaram a utilizar técnicas de controlo de 

infestantes e adubação, o que permitiu uma maior produtividade e uma maior 

densidade animal nas pastagens. Segundo os dados estatísticos do IBGE, no total de 

quase 8000 tractores existentes no Maranhão, cerca de 1300 eram utilizados 

exclusivamente por empresas pecuárias. 

 
    Quadro 7 – Produção de soja em grão no Estado do Maranhão no período 1970-2006 
 

  1970 1975 1980 1985 1996 2006 

Produção soja em grão 
(toneladas) 

0 22 92 8 089 135 125 697 655 

    Fonte: IBGE, (05/2011) 

 

A produção de soja em grão, como podemos ver pelo quadro 7, passou de 92 

toneladas em 1980 para 8 mil toneladas em 1985 e para mais de 135 mil toneladas em 

1996. 

 

A partir da década de 60, onde se verificaram os mais importantes incentivos à 

produção pecuária, a actividade, mantém franco crescimento até em 2001 com valores 

próximos de 4,5 milhões de animais. Do total dos bovinos criados no Estado do 

Maranhão, 20% pertencem a explorações até 50 hectares. Estas explorações 

baseiam-se na unidade familiar de produção, constituem entidades complexas 

caracterizadas pela adopção dinâmica e flexível dos seus intervenientes. 
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Quadro 8 – Evolução da distribuição dos estabelecimentos agropecuários do Maranhão por diferentes 
áreas, no período de 1970-2006 
 

Anos <100ha 100 e < 1000ha > 1000ha 

1970 93,01 4,03 0,48 

1975 95,43 3,75 0,38 

1980 94,65 4,34 0,46 

1985 94,52 4,34 0,44 

1996 90,02 5,65 0,46 

2006 71,09 7,77 0,59 
                                      Fonte: IBGE, (05/2011) 

 

Segundo PORRO et al. (2004), um dos factores que chama a atenção na análise da 

pecuária maranhense é a elevada percentagem do rebanho pertencer a pequenos e 

médios produtores. 

 

Na década de 90, a pecuária passa por um processo de aperfeiçoamento genético do 

rebanho através da introdução de inseminação artificial e da transferência de 

embriões. 

 

Na prática, este desenvolvimento traduziu-se na criação de mais postos de trabalho e 

na formação de mão-de-obra qualificada, no aparecimento de infra-estruturas 

comerciais direccionadas para o sector agro-pecuário, culminando num significativo 

desenvolvimento económico e tecnológico da região com reflexos na qualidade de 

vida da população. 

 

5.2  Avaliação do sector agro-pecuário  

 

Moçambique 

 
Em Moçambique a principal espécie animal utilizada é o gado bovino, seguindo-se o 

gado suíno, ovino e finalmente as aves. Em 1988 o gado bovino representava 

aproximadamente 49% do efectivo total de animais, cabras e ovelhas cerca de 33% e 

os suínos 18% (CABALLERO, 1990). 

 
A pecuária sempre constituiu uma das principais riquezas de Moçambique, senão 

mesmo a maior em algumas regiões e, como tal, sempre configurou um dos mais 

importantes sectores da sua economia, apesar dos condicionalismos eco-sócio-

económicos a que esteve sujeita nos vários períodos antes e depois da 

independência. 
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Gráfico 2 – Evolução da produção de carne bovina em Moçambique no período 1961 – 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fonte: FAOSTAT (02/2011) 

 

As excelentes condições naturais de pastagem que Moçambique possui em vastas 

áreas do seu território, permitem que o sector pecuário se desenvolva, nomeadamente 

com a criação e reprodução de bovinos de carne. Em 1980, este efectivo era de 1,3 

milhões de cabeças e em 1990 existiam somente 417 mil cabeças. Esta quebra existiu 

igualmente no efectivo de suíno, caprino, ovino e aves. Para além da guerra, outro 

problema que afecta o gado (particularmente o bovino) é de carácter sanitário. Com 

efeito, a mosca tsé-tsé encontra-se em quase 2/3 do território moçambicano e a 

tuberculose tem destruído sem controlo. 

 

Existe um esforço por parte das autoridades estatais, no sentido de recuperar este 

sector, cujos produtos são essenciais para a alimentação das populações, devendo o 

Estado recuperar as infra-estruturas básicas de apoio à actividade nesta área. 

Assistiu-se nos últimos anos, a um aumento da importância do empresariado privado. 

Neste sector, as explorações de carácter familiar, são também de grande importância, 

representando 75% do efectivo de bovinos de carne. 

 
A produção está baseada num sector comercial e num sector familiar, que usando 

diferentes níveis de tecnologia, obtêm diferentes, mas geralmente baixos, níveis de 

produção. 

 

No sector comercial a produção é grandemente canalizada para mercados, enquanto 

nas explorações familiares os animais abatidos são, na maior parte dos casos, para 

consumo directo ou local. 

 

Os animais são criados principalmente em explorações familiares e só em pequenas 

extensões é que existem empresas estatais ou privadas. Estas encontram-se 

predominantemente nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Manica e Tete. 

Para além de não possuírem o problema da mosca tsé-tsé, as províncias do Sul do 

país apresentam melhores condições para a criação de gado, nomeadamente, 
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melhores solos e melhores pastos (maior valor nutritivo e palatabilidade das pastagens 

naturais). 

 
Segundo CABALLERO (1990), ao Norte do rio Save a criação de gado apresenta 

algumas limitações, podendo ser realizada apenas em algumas regiões (planalto de 

Angonia e margem sul do rio Zambeze na província de Tete). Em algumas áreas ao 

longo da costa, particularmente na província do Quelimane, onde existem grandes 

plantações de coqueiros, o problema da mosca tsé-tsé existe. 

 

O mesmo autor afirma que de uma maneira geral, a criação de gado ainda é 

grandemente realizada em moldes como há algumas centenas de anos atrás. Muitas 

vezes, o gado não apresenta um papel económico muito importante, mas possui uma 

importância religiosa e social. Em certas etnias moçambicanas, o gado é olhado como 

uma forma de riqueza e poder em detrimento da sua função monetária ou como fonte 

de carne para alimentação. Ainda hoje se assiste à utilização social dos animais como 

forma de pagamento de casamentos ou dívidas.  

 

Dentro do sector familiar a criação de gado é realizada de uma maneira extensiva 

(CABALLERO, 1990). Geralmente não se efectua nenhum tipo de conservação de 

alimentos para o gado sendo este criado com base nas pastagens naturais através do 

pastoreio. A altura mais favorável para este tipo de criação de gado ocorre durante a 

época das chuvas. Na época seca as pastagens sofrem uma acentuada deterioração, 

muitas das plantas existentes ficam não palatáveis e as que não lenhificam tanto 

correm sérios riscos de sofrerem um sobrepastoreio muito intenso.   

 

As raças mais utilizadas são o Landim, Sanga na parte Sul do território e Angone na 

província de Tete perto da fronteira com o Malawi. Alguns destes animais pesam 

somente 250 kg embora a raça Landim possa atingir os 450 kg. Os animais utilizados 

nas explorações particulares ou estatais são, na maior parte dos casos, fruto de 

cruzamentos entre raças locais e raças importadas africanas, europeias ou de gado 

Zebu (CABALLERO, 1990). 

 

Nguni 
 

O Nguni, vulgarmente chamado Landim, é portador de bossa cérvico-toráxica. É um 

animal melhor adaptado ao ambiente tropical. Bastante tolerante ao calor e às 

piroplasmoses, apresenta por isso índices de mortalidade inferiores aos das raças 

exóticas. Todavia, para demonstrar todo o seu potencial produtivo, beneficia com 

adequados maneios alimentar, sanitário, reprodutivo e ambiental. 

 

A evolução histórica dos Nguni resultou numa raça com bom temperamento e 

habilidade maternal. O gado Nguni tem as seguintes qualidades, características e 

traços: não são animais grandes, no caso dos machos chegam a pesar 500kg e as 

fêmeas têm uma média de 320-440kg. Os bezerros desmamados têm 

aproximadamente 175kg.  
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               Figura 10 – Exemplar da raça Nguni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fonte: www.nguni.info 
 

Segundo as características da raça referenciadas no site nguni.info, o gado é tolerante 

ao calor e têm peles grossas pigmentadas cobertas com pêlo curto apresentando uma 

mistura de cores (preto, branco, vermelho, creme e castanho). Têm uma vida longa e 

produtiva, as vacas produzem frequentemente 10 bezerros na vida reprodutiva, os 

bezerros mostram grande eficiência no desmame. 

 

Estão bastante bem adaptados às condições dos trópicos, não só quanto às condições 

sanitárias como também às características topografias dos terrenos e das pastagens e 

revelam grande eficiência, tanto no consumo das pastagens naturais, como em 

sistemas, mais intensivos. 

  

Brahman 

 

Outra raça bastante utilizada em Moçambique é a raça Brahman proveniente de 

bovinos Bos indicus originalmente trazida da Índia. Ao longo de séculos de exposição 

às fontes de alimento inadequado, pragas de insectos, parasitas, doenças e os 

extremos climáticos da Índia tropical, o gado nativo desenvolveu algumas adaptações 

notáveis para a sobrevivência. 

  

Segundo a Associação Americana de Criadores de Brahman, uma das características 

destes animais são os chifres, que geralmente têm curva ascendente e, por vezes 

inclinado para trás, as orelhas que são geralmente grandes e pendentes, e os umbigos 

e barbela que tem uma grande quantidade de excesso de pele. O gado Bos indicus 

produz uma secreção oleosa das glândulas sebáceas, que tem um odor característico 

e é relatado para ajudar a repelir insectos. 

 

Existem animais que vão desde cinza bem claro (que alguns chamam de branco) até o 

cinza escuro com extremidades quase negras, outros animais vermelhos. A raça ficou 

muito conhecida pela selecção relacionada com a sua habilidade materna, para além 

de terem anatomia para bons partos, produzem uma quantidade de leite que dá 

condições para criarem e desmamarem bezerros mais pesados.  
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    Figura 11 – Exemplar da raça Brahman 

 

 
    Fonte: pecuariabrasil.net.br 

 

Em Moçambique, como de resto, em outros territórios africanos, a produção animal 

encontra-se ainda numa fase primária, em situação de manifesta inferioridade perante 

outras indústrias agrárias, mercê de um condicionalismo difícil – nomeadamente clima, 

regime de exploração de terra, falta de água, zoonoses mortíferas e outros factores 

limitadores, designadamente organizacionais e de tecnologia disponível. 

 
Quadro 9 – Número de animais das espécies produzidas em Moçambique no período 2006-2008 
 

Produto 
Ano 

2006 2007 2008 

Bovinos 1 054 797 1 307 990 1 181 394 

Caprinos 4 254 896 4 394 626 4 324 761 

Galinhas 18 080 152 17 503 047 17 791 600 

Ovinos 144 916 200 427 172 672 

Suínos 1 183 203 1 342 940 1 263 072 
                               Fonte: INE – Moçambique, (2011) 
  
A exiguidade destes efectivos é notória. Mais evidente se torna quando comparada 

com a área territorial e com a população do país. Assim, tendo em consideração que o 

território tem 801 590 km2 e que a população deve ser actualmente de 20 069 738 

habitantes, pode organizar-se o seguinte quadro. 
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Quadro 10 – Número de cabeças das diferentes espécies animais no território moçambicano 
 
 

                                       Fonte: autor 

 

A densidade por km2 é, como se vê, insignificante. Também o índice específico por mil 

habitantes é baixo, somente para as galinhas atinge um ponto aproximado ao de 

alguns países industrializados. Isto não significa que o país possa satisfazer as 

exigências alimentares da sua população; em primeiro lugar há que ter em conta o 

rendimento per capita e as condições de acesso da população a este tipo de produtos. 

 
Quadro 11 – Comparação da produção de carne das diferentes espécies pecuárias em 2007 em 
Moçambique 
 

Produção de Carne (1000 toneladas) (2007) 

Carne de frango  39,5 
Carne bovina  29,3 

 Carne de cabra 25,2 
Carne de porco 13,0 

Fonte: FAOSTAT, (2011) 

 
A indústria pecuária, em especial de bovinos, dentro do quadro geral das actividades 

económicas de Moçambique, está ainda muito afastada da posição que ostentou na 

época colonial. O valor da produção não está em harmonia com o capital bovino, o 

qual, apesar de tudo, alcança um montante de considerável importância. O país é, na 

verdade, fortemente deficitário em produtos pecuários, recorrendo-se em larga escala 

à importação de carnes conservadas, leite e lacticínios. 

 

Maranhão 

 
O modelo, que a maioria dos criadores de bovinos do Maranhão adoptou no início do 

século XX, foi claramente um modelo de produção extremamente extensivo 

(extractivista) que se caracteriza pelo baixo investimento e redução dos custos ao 

mínimo. Neste sistema, os animais eram criados soltos, pastoreavam em áreas 

grandes e a reprodução era aleatória. O único cuidado estava relacionado com a 

identificação do proprietário nos animais, a marcação era feita a ferro quente, uma vez 

por ano. O autor VELHO (1972) calculou que havia uma média de duas cabeças de 

gado de má qualidade por Km2. 

 

Na segunda metade do século XX, este tipo de sistema de produção ainda vigorava 

em muitas explorações do Estado. A par deste começou a surgir um tipo de sistema 

que ainda se considera extensivo mas que já incorpora algumas mudanças de maneio. 

Devido ao desenvolvimento que se vivia nessa época, a pecuária estava acoplada à 

produção agrícola de arroz. As áreas destinadas à produção vegetal tornar-se-iam em 

Espécie 
animal 

Número de cabeças em 2008 

Por km2 Por 1000 habitantes 

Bovinos 1,5 58,9 

Caprinos 5,4 215,5 

Galinhas 22,2 886,5 

Ovinos 0,2 8,6 

Suínos 1,6 62,9 
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pastagens plantadas de modo a viabilizar a introdução de animais. Apesar destas 

inovações, não havia instalações de apoio aos animais nem a alimentação adequada, 

a sanidade e o maneio reprodutivo eram preocupações para os criadores. Apesar de 

se verificarem mudanças entre os grupos de produtores ou mesmo em produtores 

individuais, este sistema de produção extensivo ainda vigora até hoje em muitas 

regiões do Estado, em todos os tipos de produtores. 

 

Na década de 70, surge um modelo que iria predominar entre os produtores com mais 

recursos para investir e distingui-los entre diferentes grupos. Segundo ITAAN (2009), 

as principais diferenças para os outros sistemas vigentes são: pastagens artificiais, 

qualidade média do rebanho, técnicas de maneio e relações de trabalho capitalistas 

com maior intensidade de capital. 

 

Nos dias de hoje, todos estes sistemas continuam a ser praticados nas várias regiões 

do Maranhão. Em termos gerais, as novas tecnologias são pouco utilizadas, à 

excepção das propriedades com grandes efectivos bovinos, acima das 1000 cabeças. 

Segundo o autor referido, é neste tipo de propriedades que os trabalhadores têm a sua 

situação profissional regularizada, situação que se vai deteriorando à medida que as 

propriedades apresentam menor quantidade de animais. 

 

Criado em todo o espaço maranhense, o rebanho bovino desempenhou importante 

papel no povoamento do interior do Estado. Economicamente é hoje o rebanho mais 

importante no Estado, sendo criado por toda a população rural, desde o pequeno 

produtor do centro-leste do Estado, onde o gado é criado solto (ocupando 

principalmente as “capoeiras” - vegetação secundária composta por gramíneas e 

arbustos que cresceram no lugar da vegetação cortada), até às grandes fazendas do 

centro-oeste, onde há maiores cuidados e onde gado é destinado à produção 

comercial de carne e leite. 

Considerado o terceiro rebanho do Norte-Nordeste, o Maranhão recorre actualmente a 

matadouros locais de alguns estados do país. Hoje, 90% do efectivo são de raças 

zebuínas, como Nelore, Guzerá, Gir, entre outros. Tem-se verificado um crescimento 

muito acentuado nos últimos anos, de cerca de 4 milhões de cabeças de gado no ano 

de 2000 para aproximadamente 7 milhões na actualidade.  

Quadro 12 – Número de animais das espécies produzidas no Maranhão no período 1975 - 2009 
 

 Bovinos Suínos  Ovinos Galinhas Caprinos 

1975 1 782 518 308 891  122 528 11 714 323 311 089 

1985 327 8340 2 607 648  183 411 4 310 751 507 504 

1995 4 162 059 2 750 960  175 048 4 519 245 510 520 

2005 6 448 948 1 666 063  226 488 3 096 996 395 008 

2009 6 885 265 1 381 069  232 307 2 898 669 385 649 
                Fonte: IBGE, (2011) 

Segundo estudo divulgado recentemente pelo BNB-ETENE, o Maranhão foi a 

locomotiva da pecuária de carne nordestina nos últimos 10 anos. No período de 

1996/2006, o Estado liderou a oferta de carne na região, com uma taxa de 
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crescimento duas vezes e meia acima da média regional, tomando como base de 

cálculo a relação animais/habitante. 

Quadro 13 – Número de cabeças das diferentes espécies animais no território maranhense 

Espécie 
animal 

Por km2 Por 1000 
habitantes 

Bovinos 206,4 1048,0 

Suínos 41,4 210,2 

Ovinos 7,0 35,4 

Galinhas 86,9 441,2 

Caprinos 11,6 58,7 
                                                    Fonte: autor 

A partir do Censo Agro-pecuário do IBGE de 2006, os pesquisadores do ETENE 

indicaram uma expansão anual de 8,3% da oferta de carne per capita perante a média 

de 3,3% para o Nordeste como um todo. Com excepção da Bahia (3,6%), os outros 

estados pertencentes a esta região apresentaram desempenho abaixo da média 

regional. 

Embora o tamanho da exploração seja frequentemente utilizado como parâmetro para 

a diferenciação de produtores pecuários, outros critérios adicionais devem ser 

incorporados. Uns dos principais componentes dessa diferenciação são: a adopção de 

medidas para o maneio de pastagens; as técnicas de reprodução e as condições da 

mão-de-obra; são alguns pontos que diferenciam os diferentes tipos de produtores de 

bovinos. 

 

As unidades de produção baseadas no trabalho de grupo familiar constituem a 

expressiva maioria das explorações pecuárias. Pequenos rebanhos são criados em 

explorações onde predominam tecnologias tradicionais baseadas na mão-de-obra 

familiar. As queimadas ainda são utilizadas como prática de maneio mas também 

ocorrem acidentalmente consumindo o pasto seco. Geralmente estas explorações com 

pequenas áreas de terreno, apresentam uma produção diversificada e aptidão mista, 

constituindo uma produção geralmente pequena e basicamente voltada para o 

consumo da família e da venda esporádica de animais. Não existe especialização 

genética, embora predominem cruzamentos de gado Nelore com mestiços Jersey. Em 

geral, o potencial produtivo dos animais é sofrível. 

 

A insegurança económica dos produtores reflecte-se ao nível tecnológico adoptado 

que minimizam os custos de produção evitando o fornecimento de suplementação 

alimentar ou qualquer outro factor de produção que necessite de ser adquirido. 

 

Os médios produtores diferenciam-se dos anteriores por algumas razões. Nestas 

unidades pecuárias predomina o trabalho assalariado e a criação de gado representa 

a principal e, muitas vezes, a única actividade. Em geral, estes estabelecimentos têm 

uma área convertida em pastagem que ultrapassa os 80% do total. Contrastando com 

os produtores familiares, são explorações mais heterogéneas no que se refere ao 

carácter da actividade pecuária e ao grau de tecnologia adoptado. Mantêm rebanhos 
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numerosos em áreas extensas, predominam as pastagens de capim-jaraguá e a 

limpeza dessas pastagens representa o maior custo de manutenção da propriedade. 

Os “vaqueiros” constituem a mão-de-obra permanente das explorações, sendo os 

responsáveis pelo maneio dos animais e pela supervisão das condições da pastagem. 

 

Por último, consideramos outro tipo de produtores, que podemos denominar de 

grandes produtores. Estas explorações caracterizam-se pela recria e pela engorda de 

gado Nelore, embora apresentem um sistema de produção nitidamente maior nível 

tecnológico quando comparado com as categorias anteriores. As propriedades 

geralmente apresentam topografia plana e localizam-se nas proximidades de estradas 

principais. A administração destas propriedades ficam na maioria a cargo de gerentes 

e a presença dos proprietários ocorre apenas em determinadas situações. 

 

Uma das instâncias principais para visualizar a substituição do uso de mão-de-obra 

por capital, é a formação de pastagens com capins Brachiaria e Brachiaria 

decumbens, ao invés dos outrora predominantes Hyparrhenia rufa e Panicum 

maximum. A formação destas pastagens requer um alto investimento inicial com 

mecanização, com sementes, com adubos e com o próprio plantio. Tais custos são 

porém recuperados ao longo dos anos, uma vez que o agressivo sistema de 

propagação destas gramíneas reduz drasticamente o crescimento de infestantes e, 

consequentemente, os gastos na limpeza dos pastos são operações que passam a ser 

realizadas com herbicidas e tractores, se o maneio das pastagens for o adequado à 

espécie. 

 

Nos últimos anos, tem crescido a especialização dentro desta categoria de produtores 

e diversas explorações passaram a direccionar as suas vendas para material genético 

(vacas e touros), que incorporam tecnologias como a inseminação artificial e 

transferência de embriões, além do uso da informática na administração das 

propriedades. Para adoptar tais procedimentos torna-se necessário contratar mão-de-

obra especializada ou fornecer formação. Também é frequente o contrato com 

veterinários, em alguns casos são exclusivos das fazendas. Estes casos 

correspondem ao extremo de intensificação da pecuária de carne na região.  

 

Existe outro tipo de produtor, que não foi considerado na investigação deste trabalho 

mas que é digno de nota. O “assentamento” é o termo utilizado pelos órgãos fundiários 

brasileiros a partir do Plano Nacional de Reforma Agrária de 1985 para denominar 

terras que após terem sido desapropriadas ou adquiridas pelo Estado, e mediante um 

período transitório no qual o Estado detém a efectiva titularidade sobre o imóvel, terão 

a sua propriedade transferida a pequenos produtores inscritos nesses órgãos. 

 

Para o Maranhão actualmente a raça dominante é o Nelore cujas características serão 

apresentadas seguidamente. 

 

Nelore   
 

A raça Nelore pertence ao grupo dos Zebuínos, espécie Bos taurus indicus. Segundo 

a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, estes animais apresentam uma 
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ossatura leve, robusta e forte, com musculatura compacta e bem distribuída. Exibem 

pelagem branca ou cinza- clara, a pele é preta, fina, flexível, macia e oleosa que 

contribuí para uma melhor tolerância ao calor, assim como aos parasitas. Quanto à 

conformação apresenta comprimento de tronco médio, músculos bem desenvolvidos, 

pernas afastadas e bem aprumadas, com cascos pretos e bem conformados. O 

temperamento é activo e dócil.  

 

Outra característica do Nelore é a presença do “cupim” (localizado atrás do pescoço), 

que serve como reserva de energia em situações de emergência. Tem a capacidade 

de prosperar sob circunstâncias climáticas, nutritivas e sanitárias severas, frequentes 

nos trópicos. 

 
                                      Figura 12 – Exemplar da raça Nelore 

 

 
                                           Fonte:www.nelore.org.br 

 

5.3 Potencialidades, bloqueios relacionados com os sistemas de produção 

e segurança alimentar 

 

Moçambique 
 
Moçambique possui um vasto território com diferentes condições agro-ecológicas, 

recursos alimentares e recursos genéticos animais muito favoráveis para a actividade 

pecuária. A tradição de criação de animais e do uso da tracção animal na agricultura, o 

valor económico e o papel social que as diferentes espécies têm na vida das famílias 

rurais moçambicanas, as extensas e férteis áreas de pastagem natural e a existência 

de um mercado com grande necessidade de produtos pecuários são oportunidades de 

desenvolvimento do subsector pecuário. 

 

Um dos factores de grande importância para valorizar os referidos recursos é o 

trabalho humano, tanto intelectual como físico, que quando associados podem 

contribuir para transformar os recursos naturais em bens e serviços comerciais, 

susceptíveis de gerar riqueza que, com uma política de boa governação e de 

repartição dos recursos contribuirá para reduzir a pobreza. 
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A diversidade agro-ecológica e a disponibilidade de terras aráveis proporcionam uma 

diversidade de sistemas de produção. As condições climáticas determinam os 

períodos durante os quais se praticam diferentes cultivos: 

- Época de chuvas 

- Época de seca 

O regime pluviométrico não incentivou o recurso ao ordenamento hidrográfico ou a 

irrigação. Durante a época seca, as culturas e os animais sofrem com a forte escassez 

de água, fruto da ausência de qualquer sistema de irrigação. Apesar do país dispôs de 

uma rede hidrográfica considerável, todo o recurso perde-se no oceano. 

 

A despeito das condições climáticas favoráveis, a produção pecuária nacional conhece 

uma profunda crise, motivada pela conjugação de uma série de factores: 

 

1. Fraco desempenho do sector caracterizado pela fraca produtividade do 

trabalho e o baixo de nível de rendimento pecuário. 

2. Baixa taxa de capitalização, elevado custo de produção e inexistência de 

um sistema de crédito agrícola. 

3.  Falta de funcionamento eficiente de serviço técnico de apoio técnico ao 

sector pecuário (formação, vulgarização, crédito, pesquisa, etc.). 

4. Fraca organização dos produtores e dos mercados. 

5. Ausência de políticas fiscais apropriadas e de incentivo à produção. 

6. Subemprego e êxodo rural. 

7. Fraca capacidade de gestão dos recursos naturais. 

8. Plano ineficiente de profilaxia sanitária. 

 

Respeitante à segurança alimentar, destacamos os principais obstáculos que afectam 

a produção nacional: 

 

1) Produção tradicional pouco intensiva 

2) Fraco desempenho das estruturas de pesquisa e apoio técnico 

3) Caminhos rurais em péssimo estado de circulação 

4) Mercado nacional pouco competitivo que não estimula o desenvolvimento de 

uma produção em grande escala 

5) Fraca capacidade dos operadores comerciais privados, das redes de 

comunicação e de transporte 

6) Obstáculos técnicos ao comércio que desencorajam os criadores nacionais a 

responderem às necessidades e tirar partido do potencial existente. 

7) Importações a preços que não estimulam a produção nacional. 

 

O nível de intensificação dos sistemas de produção é baixo, a produção de 

subsistência praticada pela maioria da população é pouco rentável e não beneficia dos 

resultados da modernização tecnológica. 

 

Apesar de haver disponibilidade de terra e recursos naturais favoráveis à criação de 

gado, geralmente a população mergulha numa situação de pobreza, de degradação 

das condições de vida, do próprio ambiente e de subalimentação consideráveis na 

população rural. 
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O aumento da produção e a conquista dos mercados nacionais implicam o aumento 

da produtividade, numa dinamização do comércio de produtos e factores de produção, 

melhoria da rede de comunicação incluindo a melhoria das estradas rurais. 

 

A segurança alimentar e a nutrição devem ser sustentadas por via do aumento da 

produção alimentar, da produtividade de trabalho e o relançamento da exportação no 

contexto da liberalização do mercado e fileiras agro-alimentares. 

 

Ao analisar a situação consideraram-se alguns pontos fortes e fracos que condicionam 

o sucesso das acções, a saber: 

 

Pontos Fortes: 

 

 a biodiversidade do país 

 a disponibilidade de terra para exploração 

 a abundância de recursos hídricos 

 a predominância da camada jovem na estrutura da população activa 

 existência de quadros técnicos com formação académica universitária. 

 

Pontos Fracos: 

 

 fraco nível de industrialização (transformação e conservação dos produtos) 

 fraco aproveitamento das potencialidades dos recursos naturais 

 fraca capacidade de gestão económica e financeira 

 ausência de poupança interna 

 baixa produção e da produtividade 

 fraco nível de desenvolvimento de infra-estruturas de apoios à produção. 

 

Embora a nível nacional se reconheça que o sector agrário e o desenvolvimento rural 

devam constituir a prioridade do desenvolvimento, na prática as acções para atender 

esse objectivo tem sido posto sempre em segundo plano. 

 

Maranhão 

Segundo o Censo Agropecuário de 2006 realizado pelo IBGE, o Maranhão dispõe de 

área considerável para fomentar a actividade de engorda de bovinos e pode ampliar a 

produção de carne no Nordeste. O rebanho de engorda estadual passou de 498 mil 

cabeças em 1996 para 1 milhão e 253 mil 10 anos mais tarde, enquanto a relação 

rebanho de engorda/população evoluiu no mesmo período de 0,09 para 0,21. 

O trabalho do BNB identificou um total de 696000 km² de áreas adequadas para a 

prática da recria/engorda de bovinos no Nordeste, das quais, quase metade (formada 

por 140 municípios) apresenta potencialidade muito acima da média regional para a 

realização dessa actividade, como demonstra o crescimento anual dos seus rebanhos 

e pastagens plantadas, tal como as práticas racionais na exploração da actividade. 

Desse grupo, 36 estão localizados no Maranhão. 
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Pontos Fortes: 

 

 a disponibilidade de infra-estruturas económicas (porto, rodovias, ferrovias e 

hidrovias); 

 a posição geográfica estratégica (especialmente para exportação); 

 a base ampla de recursos naturais (terras, clima, recursos hídricos etc.); 

 a existência de feed-lots,  

 área extensa para alimentar animais em engorda (milho, soja, cana de açucar). 

 

Pontos Fracos: 

 

 pertencer à faixa amazónica 

 parte do território semi-árido 

 fomento apenas às actividades ligadas às pequenas propriedades rurais 

 bovinos concorrentes por espaço com caprinos e ovinos 
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6. Metodologia 
 

Com o objectivo de recolher o máximo de informações pretendidas para este estudo 

foi necessário utilizar diferentes técnicas e métodos de investigação como a revisão 

bibliográfica, inquéritos a vários produtores, observação de várias explorações e 

entrevistas semi-estruturadas dirigidas a um grupo alvo seleccionado.  

 

Para ter um entendimento e uma melhor aproximação que identificasse e captasse a 

dinâmica dos sistemas produtivos e do efectivo animal, a variabilidade das técnicas, o 

grau de especialização e a cadeia produtiva, e por outro lado o interesse quanto à 

qualidade de vida dos agregados familiares, os seus hábitos de consumo e a sua 

caracterização, foram aplicados dois inquéritos de captação dos dados (ver Anexo I e 

II), um referente ao sistema produtivo e outro em relação aos aspectos sociológicos. A 

aplicação dos questionários e obtenção das informações da pesquisa foram realizadas 

no mês de Março de 2011, durante este processo foram enfrentadas algumas 

dificuldades mas que não chegaram a comprometer a qualidade dos dados e os 

resultados do trabalho. As principais foram: acesso às propriedades, desconfiança de 

alguns criadores quanto ao fornecimento das informações, sonegação de informações 

e desinformação do criador, mesmo no que se refere ao próprio maneio da 

exploração. 

 

O critério da metodologia utilizada para a selecção da zona de estudo deste trabalho 

reforça a ideia que temos vindo a referir que são principalmente as províncias do Sul 

que têm a maior aptidão para a produção de bovinos. Por questões de ordem logística 

(vias de acesso, comunicação e localização), estes distritos oferecem as melhores 

condições para este tipo de trabalho. Os produtores foram seleccionados pelos 

Serviços Nacionais Veterinários de Moçambique, como sendo representativos dos três 

diferentes grupos de produtores. No terreno, observou-se que as diferenças entre os 

produtores estavam associadas ao número de animais e à área de exploração e não 

tanto às técnicas de maneio ou ao nível de investimento. Através das indicações dos 

Serviços Nacionais Veterinários de Moçambique consideraram-se como pequenos 

produtores, aqueles com um efectivo animal de mais de 100 e menos de 500 cabeças, 

produtores médios entre 500 e menos de 1000 animais e os grandes produtores com 

um efectivo maior que 1000 animais. Note-se que esta classificação é feita para um 

contexto específico de Moçambique, e seguimos as orientações dos Serviços oficiais 

do país. 

Com as características dos sistemas produtivos em análise, a região em causa e as 

limitações de tempo e recursos existentes, o trabalho efectuado tem um carácter 

essencialmente indicativo e a metodologia segue uma estrutura adaptada a essa 

realidade. Isto é, as entrevistas/questionários realizados são efectivados a produtores 

escolhidos pelo seu carácter de representatividade de forma estruturada e não 

aleatória. Os resultados por consequência são sempre de carácter exploratório e 

indicativo, merecendo posterior confirmação e estudos mais aprofundados. 

O número total de inquéritos obtidos foi condicionado pelas circunstâncias que se 

encontraram em Moçambique, não havendo rotas nem indicações explícitas para 

quem não conhece o território foi portanto necessário um “guia” que também falasse 
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com as pessoas e lhes explicasse o fundamento dos inquéritos. As condições de 

acesso às explorações são difíceis e percorrem-se distâncias consideráveis para se 

encontrar produtores que estejam dispostos a colaborar. Notou-se alguma 

desconfiança por parte dos produtores e não houve oportunidade de confirmar 

efectivamente alguns dados mais inesperados com cruzamento de informações. 

Dadas as condições de trabalho e as dificuldades no terreno, o número de inquéritos 

foi limitado condicionando obviamente as conclusões que se podem derivar. 

Foram também planeadas entrevistas com especialistas que se encontram envolvidos 

no processo de desenvolvimento da produção animal de Moçambique. Pretendeu-se 

obter informações tanto de carácter qualitativo como quantitativo, e por isso as 

principais perguntas foram direccionadas para as potencialidades e bloqueios que 

existem actualmente em Moçambique em termos de produção de carne, segurança 

alimentar e desenvolvimento.  

 

Em relação ao estudo dos sistemas produtivos no Brasil, Estado do Maranhão, no que 

diz respeito à produção animal, especialmente pecuária e bovinos de carne (vulgo 

“gado de corte” nesta região), cujo objectivo foi analisar e descrever a situação actual 

e sua evolução, recorreu-se aos dados mais recentes da FAO, do IBGE e de outras 

instituições e autores que estudaram o respectivo tema, principalmente quanto aos 

indicadores de desenvolvimento do Maranhão e descrição/análise dos sistemas e 

respectiva evolução no tempo, uma vez que não houve uma deslocação ao local. 

 

Após os dados terem sido tratados, analisados e validados de acordo com os 

objectivos traçados, obtiveram-se indicadores que permitiram melhor compreender os 

aspectos sócio-económicos, segurança alimentar, qualidade de vida e 

desenvolvimento dos grandes, médios e pequenos criadores de bovinos bem como as 

características funcionais dos sistemas de produção de bovinos nos períodos em que 

decorreu o trabalho. 
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7.  Resultados – Moçambique 

 

7.1 Características sociodemográficas, hábitos de consumo e qualidade 

de vida dos agregados familiares 
 

7.1.1 Caracterização do agregado familiar 

 
A amostra é constituída por 12 empresas em que 5 são pequenos produtores, 4 

produtores médios e somente 3 são grandes produtores. Em média existem 6 pessoas 

por agregado familiar. Os pequenos produtores têm em média o maior agregado (8 

elementos) enquanto os grandes produtores são o que o têm menor (4 em média). Os 

produtores médios têm em média um agregado familiar com 5 elementos. 

 
      Quadro 14 – Número médio de pessoas no agregado familiar por grupo de produtores 

 

 

 

 

 
           Fonte: Dados dos inquéritos 

 

O agregado familiar é composto em média por 4 adultos e 2 crianças, sendo de realçar 

que nos produtores médios em muitos casos não existem crianças e que nos 

pequenos produtores existem em média 5 adultos e 3 crianças. Nos grandes 

produtores, em média, existem 2 adultos e 2 crianças. 

 

Em média em cada agregado familiar existem mais mulheres que homens. Esta média 

é afectada pelo peso na amostra dos pequenos produtores em que, em média, tal se 

verifica. Já nos produtores médios existe, em média, o mesmo número de homens e 

mulheres e nos grandes produtores existem mais homens que mulheres. 

 

Em termos de escolaridade, só em 3 agregados (25%) os seus elementos têm a 

instrução primária e outros 2 têm uma educação ao nível do secundário. Todos os 

outros têm no mínimo uma educação ao nível do Secundário, sendo de realçar ainda 

que em 60% dos agregados existem elementos com formação superior. 

 
Quadro 15 - Distribuição do nível de escolaridade predominante no agregado familiar consoante o 

Grupo de Produtor 

 

Grau de escolaridade 

(Adultos) 

Grupo de produtores 

Grandes 

produtores 

Produtores 

médios 

Pequenos 

Produtores 

Primário 1 0 2 

Secundário 0 1 2 

Superior 2 3 1 
Fonte: Dados dos inquéritos 

 

Nº de pessoas no 

agregado familiar 

Grupo de produtores 

Grandes     Médios Pequenos 

4 5 8 



Estudo comparativo na produção de bovinos/ sistemas produtivos em regiões tropicais 

 

47 

 

Nos pequenos produtores é onde existem mais agregados com um nível de formação 

inferior, enquanto nos produtores médios existe um nível de formação mais elevado. 

Em 75% dos agregados familiares observa-se que a maioria dos adultos trabalha ou 

mesmo todos, sendo que os chefes de família trabalham nas respectivas explorações 

e os restantes membros em diferentes trabalhos. É de notar que nos grandes 

produtores todos os adultos trabalham. Só 2 agregados (16,7%) referenciam a 

existência de problemas de saúde. 

 

7.1.2 Consumo dos principais produtos alimentares 

 
Em termos de consumo alimentar, considerámos que a comparação das informações 

dadas pelos pequenos criadores e pelos grandes produtores poderão contribuir para 

visualizarmos as diferenças de hábitos que melhor exemplificam a realidade. Em 

termos alimentares os produtos mais consumidos diariamente são, por ordem 

decrescente, o pão, o óleo, o açúcar, o leite, o café e a fruta. 

Os grandes produtores e os produtores médios têm um padrão de consumo 

semelhante, enquanto os pequenos produtores diferem em alguns produtos 

alimentares. Pela observação do gráfico 3 podemos concluir que os alimentos 

consumidos diariamente pelos grandes produtores são batata, verduras, frutas, café, 

açúcar, leite, pão e óleo. Outra conclusão que podemos tirar é que a nível proteico 

apesar de terem uma alimentação variada a esse nível, a opção mais frequente dos 

grandes produtores recai na carne de vaca. 

      Gráfico 3 – Consumo alimentar: frequência de consumo do agregado familiar do grupo dos grandes 

produtores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados dos inquéritos 

 

A grande diferença entre os pequenos produtores e os grandes produtores centra-se 

na frequência de consumo de outros produtos como a farinha de milho, o arroz e as 

aves. 
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      Gráfico 4 – Consumo alimentar: frequência de consumo do agregado familiar do grupo dos pequenos 

produtores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados dos inquéritos 

 

7.1.3 Fonte de rendimento e despesas de consumo 

 
O rendimento familiar varia com a dimensão da exploração que consideramos e pelo 

quadro abaixo podemos verificar uma grande discrepância entre os valores de 

rendimento anual dos grandes produtores e dos pequenos produtores. 

 
       Quadro 16 - Rendimento médio anual do agregado familiar consoante o Grupo de Produtor 

Rendimento anual             

(€) 

1 € = 37,54 Mzm 

Grandes 

produtores 

Produtores 

médios 

Pequenos 

produtores 

30900 28236 5088 

Fonte: Dados dos inquéritos 

 
Também a fonte de rendimento foi uma questão relevante. Queríamos averiguar o 

nível de dependência destes agregados familiares da produção animal. Verificámos 

então que 83,3% dos inquiridos dependem exclusivamente da venda dos animais que 

produzem, enquanto apenas 16,7% dos produtores tem um negócio paralelo ao da 

exploração animal. Sobre este assunto é interessante referir que esses 16,7% 

pertencem ao grupo dos médios produtores. 

 

Em todos os grupos de criadores as despesas do agregado familiar, concentram-se 

principalmente na alimentação, de seguida os maiores gastos são em relação à 

educação e à electricidade. 

 

De realçar o facto de os 4% dos inquiridos que têm despesas com a habitação 

pertencerem ao grupo de pequenos criadores. São também estes produtores que têm 
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menos gastos com a saúde, com a electricidade e com os meios de comunicação, em 

relação aos outros grupos de criadores. 

 
            Gráfico 5 – Comparação das despesas do agregado familiar dos três grupos de produtores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados dos inquéritos 

 

7.1.4 Principais bens e equipamentos que possuem 
 

O conceito de qualidade de vida é utilizado no contexto de linguagem comum e no 

contexto de pesquisa científica em diferentes áreas do saber. 

 

Segundo o GRUPO WHOQOL (1998) a expressão qualidade de vida foi empregada 

pela primeira vez pelo presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson em 1964 ao 

declarar que "os objectivos não podem ser medidos através do balanço dos bancos. 

Eles só podem ser medidos através da qualidade de vida que proporcionam às 

pessoas." Assim, a preocupação com o conceito de "qualidade de vida" refere-se a um 

movimento dentro das ciências humanas e biológicas no sentido de valorizar 

parâmetros mais amplos que o controle de sintomas, a diminuição da mortalidade ou o 

aumento da expectativa de vida. 
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Quadro 17 - Caracterização da qualidade de vida do agregado familiar 

 

 

Grupo de produtores 

Grandes 
produtores 

Produtores 
médios 

Pequenos 
Produtores 

% % % 

Casa própria 100,0% 100,0% 100,0% 

WC 100,0% 100,0% 100,0% 

Água canalizada 100,0% 100,0% 60,0% 

Quartos de dormir 100,0% 100,0% 100,0% 

Electricidade 66,7% 100,0% 40,0% 

Rede de esgoto 100,0% 100,0% 20,0% 

Fossa séptica 100,0% 100,0% 100,0% 

Fogão a gás 100,0% 100,0% 100,0% 

Frigorífico 100,0% 100,0% 100,0% 

Computador 66,7% 100,0% 0% 

Carro 100,0% 100,0% 100,0% 

TV 100,0% 100,0% 100,0% 

Telefone ou telemóvel 100,0% 100,0% 100,0% 

Microondas 66,7% 100,0% 80,0% 

Bicicleta 33,3% 25,0% 60,0% 

Motocicleta 100,0% 25,0% 40,0% 

Rádio 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

             Fonte: Dados dos inquéritos 

 

Pela observação do quadro podemos verificar que são os pequenos produtores que 

menos bens possuem, assim como algumas condições de habitabilidade. Destacamos 

que, apenas alguma percentagem de inquiridos no grupo dos pequenos produtores, 

possuem água canalizada, electricidade e rede de esgoto. 

 

Quanto a bens e equipamentos, podemos observar que nenhum dos pequenos 

produtores possui computador. Quanto ao microondas, bicicleta e motocicleta as 

percentagens dos inquiridos que possuem estes bens variam, havendo menos de 

metade dos pequenos produtores que possuem motocicleta. 

 

Os resultados mostram algumas surpresas face ao expectável mas na impossibilidade 

confirmar a qualidade da informação, apresentam-se os dados obtidos. 

 

7.2 Caracterização da produção de bovinos nos diferentes tipos de 

exploração 

 
É importante sabermos a evolução na produção de carne de bovino em Moçambique 

nos últimos anos, para definirmos a importância desta produção no panorama 

nacional.  
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Quadro 18 – Evolução do número de explorações de carne nas várias províncias de Moçambique 

Fonte: Dados estatísticos não publicados, fornecidos pelos Serviços Veterinários do Ministério da Agricultura de 
Moçambique 
 

O quadro acima demonstra a relevância da produção de carne em Moçambique, e 

realça as províncias onde esta produção está mais demarcada. De referir que são as 

províncias de Gaza, Inhambane, Maputo, Tete e Manica as principais produtoras de 

carne de bovino, sendo as três primeiras províncias da região sul de Moçambique. É 

Província  Sector Produtivo 2002 % 2003 % 2005 % 2006 % 2007 % 

Niassa 

TOTAL 6086 0,7 6537 0,6 7000 0,6 10588 1,0 16274 1,1 

Grandes Explorações         119  

Pequenas e Médias 

Explorações 
6086 0,7 6537 0,6 7000 0,6 10588 1,0 16155 1,1 

Cabo 

Delgado 

TOTAL 8350 0,9 7975 0,8 2000 0,2   6393 0,4 

Grandes Explorações   5057 0,5     6393 0,4 

Pequenas e Médias 

Explorações 
8350 0,9 2918 0,3 2000 0,2     

Nampula 

TOTAL 19899 2,2 20066 1,9 23000 1,8 43442 4,1 34486 2,4 

Grandes Explorações   9647 0,9     8100 0,6 

Pequenas e Médias 

Explorações 
19899 2,2 10419 1,0 23000 1,8 43442 4,1 26386 1,9 

Zambézia 

TOTAL 14908 1,7 12821 1,2 13000 1,0 12300 1,2 24514 1,7 

Grandes Explorações   9568 0,9     5963 0,4 

Pequenas e Médias 

Explorações 
14908 1,7 3253 0,3 13000 1,0 12300 1,2 18551 1,3 

Tete 

TOTAL 278768 31,2 374694 35,4 426000 33,9 312474 29,6 389229 27,3 

Grandes Explorações   12596 1,2     11470 0,8 

Pequenas e Médias 

Explorações 
278768 31,2 362098 34,2 426000 33,9 312474 29,6 377759 26,5 

Manica 

TOTAL 116959 13,1 137257 13,0 152000 12,1 178212 16,9 168086 11,8 

Grandes Explorações   5205 0,5     4667 0,3 

Pequenas e Médias 

Explorações 
116959 13,1 132052 12,5 152000 12,1 178212 16,9 163419 11,5 

Sofala 

TOTAL 17783 2,0 21530 2,0 10000 0,8 12324 1,2 31754 2,2 

Grandes Explorações   10880 1,0  0,0  0,0 11175 0,8 

Pequenas e Médias 

Explorações 
17783 2,0 10650 1,0 10000 0,8 12324 1,2 20579 1,4 

Inhambane 

TOTAL 69094 7,7 89958 8,5 153000 12,2 151420 14,4 186408 13,1 

Grandes Explorações   2906 0,3     4220 0,3 

Pequenas e Médias 

Explorações 
69094 7,7 87052 8,2 153000 12,2 151420 14,4 182188 12,8 

Gaza 

TOTAL 294798 32,9 323827 30,6 397000 31,6 255121 24,2 446404 31,3 

Grandes Explorações   15345 1,4     28464 2,0 

Pequenas e Médias 

Explorações 
294798 32,9 308482 29,1 397000 31,6 255121 24,2 417940 29,3 

Maputo 

TOTAL 68146 7,6 64942 6,1 73000 5,8 78916 7,5 122336 8,6 

Grandes Explorações   19086 1,8     37323 2,6 

Pequenas e Médias 

Explorações 
68146 7,6 45856 4,3 73000 5,8 78916 7,5 85013 6,0 

Nacional 
TOTAL 894791 100 1059607 100 1256000 100 1054797 100 1425884 100 

Variação 23,9%  18,4%  18,5%  -0,5%  34,6%  
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importante referir que Maputo tem o maior número de grandes explorações e são nas 

províncias de Gaza e Tete que se encontram o maior número de pequenas e médias 

explorações. Denotamos a importância dos pequenos produtores têm na produção 

nacional de carne de bovino. 

 

7.2.1 Caracterização das raças predominantes 
 

A descrição das principais características das raças mais usadas pelos produtores 

visitados, foram referidas na revisão bibliográfica. 

 
Quadro 19 - Raças utilizadas na exploração por Grupo de Produtor 
 

  Grandes 
produtores 

Produtores 
médios 

Pequenos 
produtores 

Total 

  Nº %  Nº %  Nº %  Nº % 

Brahman 1 33,3% 0 0% 0 0% 1 8,3% 

Brahman x Simental 1 33,3% 0 0% 0 0% 1 8,3% 

Brahman x Gir x Landim 1 33,3% 0 0% 0 0% 1 8,3% 

Landim 0 0% 0 0% 3 60,0% 3 25,0% 

Brahman x Tull 0 0% 0 0% 1 20,0% 1 8,3% 

Brahman x Bosmara x 
Landim 

0 0% 2 50,0% 0 0% 2 16,7% 

Brahman x Landim 0 0% 2 50,0% 1 20,0% 3 25,0% 

Fonte: Dados dos inquéritos 

 

 A condição corporal dos animais poderia ser classificada na sua maioria como 

moderada, na medida em que a coxa e a garupa possuíam uma cobertura muscular 

média, as últimas costelas são visíveis, apresentavam boa musculatura e sem 

acumulação de gordura. Os animais de pequenos produtores apresentam falta de 

musculatura em algumas zonas corporais, as costelas e ancas são visíveis e a garupa 

apresenta-se ligeiramente côncava. 

 

Esta observação foi feita no final da época das chuvas, no mês de Março, o que 

poderá ter influência no estado corporal dos animais. 

 

7.2.2 Alimentação 

 

Moçambique dispõe de extensas áreas onde a alimentação do gado, desde que 

adaptados, se pode fazer exclusivamente à custa da pastagem natural. Essas 

pastagens são compostas por “Themeda triandra”, ou capim vermelho, “ Panicum 

maximum”, ou capim da Guiné, “Setaria holstti”, “ Urochlosa pullulans”, são dotadas de 

razoável grau de palatabiliidade, mesmo na época seca, e têm um valor proteico não 

demasiadamente baixo. Estes pastos são susceptíveis de manter os animais naquele 

período sem grandes perdas de peso, desde que o encabeçamento seja correcto. 

Sobretudo nestas pastagens, as forragens arbóreas e arbustivas são chamadas a 

desempenhar um papel importantíssimo, considerado indispensável, na alimentação 

dos animais sobretudo durante os períodos estacionais cíclicos em que as quedas 

pluviométricas são nulas e em que os animais deixam de ter à sua disposição uma 
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produção adequada de “forragens herbáceas”, são mais relativamente abundantes 

durante o período das chuvas.  

 
Figura 13 – Exemplo do aspecto da pastagem de uma exploração pecuária em Moçambique 

 

 
Fonte: autor 

 
Um dos principais problemas para uma boa utilização das pastagens naturais é o 

encabeçamento correcto. O número de cabeças deve estar de acordo com as 

possibilidades de produção das pastagens, sem que o desenvolvimento dos animais 

sofra e verificar-se-ão também reflexos na produção futura dos pastos. 
             
 Quadro 20 - Parâmetros do sistema produtivo por Grupo Produtor 
 

  Grandes  Médios Pequenos 

 Nº % Nº % Nº % 

pastagem 1 25 3 75 5 100 

complemento 2 50 1 25 0 0 

pastagem rotacional 1 25 1 25 0 0 

sem confinamento 1 25 1 25 5 100 

confinamento parcial 2 50 3 75 0 0 
              Fonte: Dados dos inquéritos 

 
O gado contribui de modo decisivo para a disseminação de muitos arbustos e árvores, 

pois utilizando na alimentação os respectivos frutos, espalha pelos campos muitas das 

sementes. 
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As queimadas são outro flagelo das pastagens devido à maneira como são feitas, 

repetem-se sem controlo, queimando pastagens em bom estado, causando elevados 

prejuízos às explorações, pois os animais chegam a estados de grande debilidade 

fisiológica ou mesmo a morrer por falta de alimentos. 

 

7.2.3 Maneio geral 

 

a. Identificação 

 

A identificação dos animais é feita por cortes nas orelhas. Cada tratador tem um corte 

característico que é feito em todos os animais de que é responsável. Este método 

tenta evitar perdas, misturas e roubos de animais. 

 

Apesar de existir um sistema de identificação de animais por parte do Ministério da 

Agricultura, esse sistema não está a ser posto em prática e o único meio de 

identificação dos animais nos matadouros é através de um número criado na 

exploração. 

 
         Figura 14 – Marcas feitas pelos tratadores nas orelhas dos animais para identificação 

 

 
           Fonte: autor 

 

b. Vitelos 

Não existem cuidados específicos com os vitelos, normalmente nascem no pasto e 

não há vigilância quanto á ingestão de colostro nas primeiras horas de vida. Não é 

prática normal a cura do umbigo nem outro tipo de cuidados com a sanidade do animal 

nos primeiros dias. Apenas alguns criadores, principalmente aqueles que têm hábitos 
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mais antigos, põem um antiparasitante na zona das orelhas para prevenir o 

aparecimento de carraças.  

c. Desmame 

 

Em época das chuvas, o desmame é feito em média entre os 6 e os 8 meses, são 

retirados das mães para outra zona com curral. Ficam fechados sem água e comida 

durante 3 a 4 dias para depois passarem a poder sair durante algumas horas para 

beber água e pastar com vigilância dos tratadores. Em época seca, o desmame é mais 

difícil de fazer e só é possível aos 10/11 meses, o procedimento é o mesmo ao da 

época das chuvas. Nem todas as vacas são retiradas do curral dos vitelos, cerca de 

10-15% das matrizes ficam com os desmamados para que o desmame seja mais fácil. 

 
Figura 15 – Animais desmamados 

 

 
 Fonte: autor 

 

d. Equipamentos e infra-estruturas 

 

Na maioria das explorações visitadas, não se observaram infra-estruturas de apoio à 

produção. Os animais pernoitam junto às casas dos tratadores, em cercas feitas por 

materiais, acácias e outras espinhosas que se podem encontrar no mato. 
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Figura 16 – Exemplo dos currais onde os animais pernoitam 

 

 
Fonte: autor 

 

De acordo com o quadro 21, a maquinaria quando existe é normalmente em segunda 

mão e serve principalmente como força de tracção. Os produtores de menores 

dimensões não possuem alfaias e equipamentos agrícolas. 

 
                                          Quadro 21 - Maquinaria e Equipamentos 
 

  Nº % 

Tractor 5 41,7% 

Arado 1 8,3% 

Tracção animal 7 58,3% 

Tracção mecânica 3 25,0% 

Máquina colheita 0 0% 

Máquina plantio 0 0% 

Máquina de sementeira 0 0% 

Máquina alimentação 0 0% 

Outra máquina 2 16,7% 

                               Fonte: Dados dos inquéritos 

 

Outro aspecto importante relacionado com as infra-estruturas, é o sistema de 

abeberamento. Os animais bebem principalmente em represas, cursos de água e 

pequenas barragens, que podem ser feitas pelos próprios produtores (no caso de 

estes terem algum poder económico), ou naturais no caso de médios e pequenos 
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produtores. O problema da água para as manadas assume proporções relevantes nas 

épocas secas. Este problema é resolvido pela acção simultânea do represamento das 

águas de superfície e a que é obtida por furos muito profundos; já que a água 

encontrada próximo da superfície é normalmente imprópria devido ao excesso de sais 

que contém. 

 

À medida que os locais onde as manadas bebem água vão escasseando, os animais 

concentram-se nos restantes locais. As consequências no solo e nas pastagens são 

conhecidas: degradação, desnudamento e erosão e uma maior probabilidade de 

contágios de doenças endémicas como é o caso da tuberculose entre outras. 

 
Figura 17 – Imagem ilustrativa de represas para o abeberamento dos animais ao longo do ano 

 

 
Fonte: autor 

 

Na época seca, quando os locais de abeberamento começam a secar, os animais são 

submetidos a caminhadas de várias dezenas de quilómetros, por vezes as distâncias 

são tão grandes que só em dias alternados são levados a beber. 
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7.2.4 Técnicas reprodutivas 

 

Os animais existentes na exploração, touros, vacas, vitelas e novilhas, constituem uma 

só manada. Não se definem épocas de cobrição e não se programam os nascimentos 

para épocas de maior disponibilidade de alimentos. 

 

Em algumas explorações, as cobrições podem efectuar-se de Fevereiro a Abril, vindo 

os nascimentos a ocorrer de Novembro a Fevereiro. Normalmente só se faz uma 

época de cobrição, no entanto, havendo uma segunda fase, realiza-se de Agosto a 

Outubro sendo os nascimentos de Maio a Agosto. As novilhas são cobertas quando 

têm em média cerca de 29 meses. 

 

Há quem avalie a idade em que as fêmeas atingem a maturidade sexual, consoante o 

peso ao desmame. Animais com 130kg de peso ao desmame só deverão ser cobertos 

aos 3 anos; com 180kg aos 2 anos e acima dos 250kg aos 18 meses. As novilhas 

mantidas exclusivamente na pastagem natural, quando se apresentam pouco 

desenvolvidas, poderão ser cobertas apenas aos três anos, de modo a garantir 

sucesso no parto e na sobrevivência da cria. 

 
                                   Quadro 22 – Uso de técnicas reprodutivas 

 

 Nº % 

Inseminação artificial 0 0% 

Monta natural 12 100% 

Sincronização cio 0 0% 

Outra técnica reprodutiva 0 0% 

                              Fonte: Dados dos inquéritos 

 
Como se pode observar no quadro anterior, todos os produtores entrevistados 

praticam monta natural como técnica de reprodução, sendo efectuada normalmente 

por touros não seleccionados, do próprio efectivo.  

 

7.2.5 Cuidados sanitários 

 

Calcula-se que 70% do país esteja afectado por glossinas, o que representa 

50000Km2 interditos à criação das espécies pecuárias. Em muitas circunstâncias o 

combate à mosca tsé-tsé não é dispendioso, principalmente tendo em conta as 

vantagens que daí advirão. No entanto, é um trabalho sistémico e continua de modo a 

serem atingidos os objectivos. 

 

O clima tropical tem também uma influência determinante no aparecimento frequente 

de doenças, principalmente transmitidas por carraças (piroplasmose, anaplasmoses, 

riquetsiose), por glossinas (tripanosomoses) e outros como parasitoses 

gastrointestinais. 

 

Muitas são as doenças que podem afectar o gado bovino em Moçambique: 

- os carbúnculos hemáticos e sintomáticos que devem ser prevenidos por vacinações; 
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- a brucelose também prevenida pela vacinação das vitelas; 

- a tuberculose, um dos maiores flagelos da actualidade, é prevenida por vedação das 

áreas de pastagem, encabeçamento adequado e eliminação de animais doentes; 

- os casos de colibacilos e salmonelose podem ser francamente diminuídos por 

melhoria das condições higiénicas; 

- na febre aftosa, o vírus pode ser transmitido pelo ar, pela água ou alimentos; 

- de muita importância em Moçambique são as protozoonoses transmitidas por 

carraças, tais como: a piroplasmose, a anaplasmose e a Teileriose da Costa 

Ocidental. As medidas higieno-sanitárias contra as carraças diminuem em muito o 

aparecimento destas doenças. Existem também numerosos produtos específicos no 

combate a estas protozoonoses; 

- a “riquetsiose bovina” é também transmitida pelas carraças; 

- o aparecimento de diarreias, emaciação e edemas da barbela, podem estar 

associadas a infestações parasitárias por “hemoncose”, “ténias”, “distomatose” e 

“coccidiose”; 

- as tripanossomoses encontram-se em Moçambique em zonas infestadas por 

glossinas. 

 

Quanto às desparasitações, alguns criadores fazem-nas pelo menos duas vezes por 

ano, sendo a primeira após a queda das primeiras chuvas e a segunda logo que se 

instale a época seca. Nos anos mais chuvosos, desparasitam os outros mais uma vez 

a meio da época das chuvas. 

 

7.3  Custo de produção e balanço económico 

 

Actualmente, qualquer actividade do sector agrícola para se manter competitiva, deve 

ser avaliada continuamente sob o âmbito económico. Esta análise permite a detecção 

de um qualquer item que, num determinado momento, pode prejudicar/inviabilizar a 

actividade. Sabe-se que a intensificação dos sistemas de produção extensivos com a 

adopção de novas tecnologias pode contribuir para aumentar a disponibilidade do 

produto final e a consequente queda nos custos de produção (MATOS, 1996).  

 

Analisar e perceber como uma actividade económica funciona tendo em conta todos 

os seus elementos, é também determinante para o sucesso na área agro-pecuária. O 

entendimento dos factores de produção, os seus custos e a sua intervenção para 

obtenção do produto final, permite ao produtor tomar decisões importantes no que toca 

à gestão dos recursos que tem ao seu dispor. Tal como em outras actividades 

económicas, o objectivo será a maximização de lucro ( e/ou minimização dos custos) 

ou de geração de excedentes económicos. 

 

7.3.1 Custo de produção/animal 

 

Os custos apresentados são custos variáveis e têm carácter meramente indicativo. Os 

custos que envolvem a produção de bovinos em Moçambique concentram-se 

principalmente nos salários da mão-de-obra contratada, sendo esta fracção mais de 

50% dos custos totais para todos os grupos produtores. Dependendo do efectivo 

animal, as vacinas anuais são facultadas aos produtores pelo Ministério da Agricultura, 
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como é o caso dos pequenos produtores. Nos pequenos produtores os gastos no 

aluguer de transporte da produção representam 20% dos custos totais e de 15% no 

veterinário. Os produtores médios distribuem as maiores percentagens de custos nos 

medicamentos que são utilizados ao longo do ano de produção. Os outros gastos 

destinam-se a combustíveis com 10% dos custos, em vacinas e outros alimentos. 

Quanto aos grandes produtores podemos observar que os maiores gastos se 

concentram massivamente na mão-de-obra (90%), combustível, seguindo-se os 

medicamentos utilizados e vacinas. 

 

De notar a capacidade empreendedora por parte dos produtores médios em relação 

aos grandes produtores, nomeadamente ao nível da suplementação alimentar. 

 
Gráfico 6 – Comparação dos custos de produção entre os grupos de produtores   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados dos inquéritos 

 

Se observarmos o quadro seguinte, com as médias do custo de produção por aninal, 

podemos verificar que são os grandes produtores que conseguem um menor custo de 

produção por animal, seguindo-se os produtores médios e por último os pequenos 

produtores. 

 
Quadro 23 - Média do custo variável de produção animal por ano e produtor (N=12) 
 

1 € = 37,54 Mzm Grupo de produtores 

 Grandes Médios Pequenos 

Média dos custos de produção 
por produtor (€) 

35109 7624 4550 

Custo produção / animal 
(€/animal) 

12,84 11,00 23,97 

Fonte: Dados dos inquéritos 
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7.3.2 Receita anual 

 

As receitas obtidas pelos produtores dizem respeito à venda de animais. Os animais 

são vendidos em média com 278 kg aos 2 anos e 9 meses. 

 
Quadro 24 – Valores médios de quantidade, idade e peso de animais vendidos por grupo de produtores 

 

 Grandes  Médios    Pequenos 

Idade (anos) 2,2 3 2,9 

Peso Vivo (Kg) 330 350 188 

Animais vendidos 252 144 18 
            Fonte: Dados dos inquéritos 

 

Se analisarmos as idades e os pesos médios dos três grupos de produtores, 

verificamos que os produtores de maiores dimensões são os mais eficientes quanto ao 

produto final, conseguindo obter um peso médio de 330 kg aos 2,2 anos. Embora os 

produtores médios consigam maior peso vivo, são necessários 3 anos para obter este 

peso. Os pequenos produtores são os menos eficientes, visto produzirem animais com 

um peso médio de 188 kg aos 2,9 anos. 

 

O cálculo das receitas, média das receitas totais por produtor foi calculado a partir do 

número médio de animais vendidos, respectivo peso vivo médio e preço de mercado. 

 

Os animais são vendidos ao preço médio de 2,80 Euros (€) por Kg de Peso Vivo. 

Estes valores servem apenas de referência pois os preços de venda são negociáveis. 

Em média, os grandes produtores vendem 252 animais por ano enquanto os 

produtores médios vendem 144 e os pequenos produtores apenas 18 animais 

vendidos para abate. 

 
             Gráfico 7 – Média das receitas totais por produtor em cada grupo considerado 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: Dados dos inquéritos 
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Através do gráfico 7 podemos observar que existe uma óbvia diferença dos valores da 

receita entre os três grupos de produtores, destacamos a fraca receita dos pequenos 

produtores quando comparada com os outros dois grupos. O valor médio das receitas 

foi indicado pelos diferentes produtores, pelo que divergem do cálculo directo do 

número de animais vendidos ao preço médio indicado.  

 

7.3.3 Balanço económico 

 
Considerou-se para este trabalho como “balanço económico” a diferença entre a 

receita média e os custos médios variáveis, não se tiveram em consideração os custos 

fixos, retorno ao capital e ao empresário. 

A receita média dos grandes produtores é de 232848€, enquanto os custos são em 

média 35109€ por ano. 

À medida que aumenta a dimensão do produtor, também aumentam as receitas e as 

despesas respectivas. O mesmo acontece com o balanço económico da actividade. 

Gráfico 8 – Balanço económico por grupo de produtores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados dos inquéritos 

 

7.4 Cadeia produtiva 
 
A fileira da carne em Moçambique é feita sem o recurso a muitos intermediários. Aliás, 

pelo que pudemos apurar, apenas os pequenos produtores recorrem a intermediários. 

A quantidade de animais vendida por ano, não é grande e será mais fácil de 

transportar e mais barato vender os animais a um intermediário que irá negociar com o 

matadouro público ou será vendido directamente num mercado paralelo, sem qualquer 

tipo de fiscalização ou certificação.  

 

Estes animais são vendidos em média por 400 € por cabeça com um peso médio de 

200 Kg PV. O preço do quilograma de Peso Vivo está actualmente entre os 2,5 e os 

3,06 Euros. 
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Figura 18 – Cadeia de valor da fileira da carne em Moçambique 
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Fonte: autor 

 

Os grandes e médios produtores, como têm transporte próprio, não necessitam de 

intermediários para ter ligação aos matadouros, sejam públicos ou privados. Os 

matadouros privados podem ser dos próprios produtores. Aliás, dos inquiridos, apenas 

um dos grandes produtores não tinha o seu próprio matadouro. Em qualquer dos 

casos, sejam privados ou públicos, existe uma taxa de abate. No caso dos matadouros 

públicos essa taxa é de 0,11 Euros por Kg de Peso de Carcaça. 

 

Nos matadouros de Moçambique não existe uma classificação de carcaças, portanto 

todas as carcaças têm o mesmo preço de mercado. A carne é distribuída para os 

talhos para ser comercializada. A carne chega ao consumidor ao preço médio de 

3,73€ por quilograma de carne. 

 

Matadouro Privado 

Distribuição 

Comercialização 

Consumidores 

Pequenos 

Produtores 

Grandes/ Médios 

Produtores 

Matadouro Público Mercado 

clandestino 
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7.4.1 Tecnologia existente na fileira da carne e principais mercados  
 

Os matadouros e as “casas de matança” estão muito longe dos parâmetros 

tecnicamente exigíveis mesmo para as exigências da procura dos grandes mercados 

de Moçambique. A indústria hoteleira, por exemplo, ainda hoje depende da 

importação, principalmente da África do Sul. Porque mesmo havendo qualidade nas 

carcaças, a capacidade de processamento adequado ainda é uma grande limitação 

para a obtenção de produtos finais dentro dos padrões de qualidade que é exigida 

pelo mercado. 

 

A escassez dos recursos disponíveis requer que as actividades de ciência e tecnologia 

sejam orientadas para áreas e sectores onde o potencial do impacto directo e indirecto 

seja maior na redução da pobreza, criação da riqueza e melhoria de vida dos 

cidadãos. 

 

As deficiências quanto às condições de armazenamento e à fragilidade da rede de 

comercialização são evidentes. Ainda existem povoações inteiras a passarem fome, 

em parte por não existirem infra-estruturas e tecnologias associadas à fileira da carne 

suficientes para dar resposta continuada às necessidades da população. 

 

A qualidade do produto final é ditada pelo tratamento ante-morten, condições de 

abate, processamento e aprisionamento. O animal não deve ser abatido sob stress e o 

local deve apresentar condições de higiene e sanidade que protejam a saúde pública. 

Os matadouros de Moçambique ainda utilizam técnicas muito antigas, que 

comprometem a qualidade da carne e põem em risco o bem-estar animal assim como 

todo o processo de processamento até ao produto final. 

 
                 Figura 19 – Matadouro Municipal da cidade de Maputo 

 

  
                        Fonte: autor 
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A tipificação de carcaça bovina é a principal ferramenta para avaliar qualidades 

intrínsecas à carne e que, nem sempre, podem ser visualizadas nos cortes. Estas 

informações são essenciais para garantir ao consumidor que o produto final atende 

plenamente às suas expectativas e ao preço de venda. A classificação de carcaças 

valoriza os produtores que introduzem tecnologias mais eficientes e produtivas e por 

outro lado esclarece o consumidor quanto à origem e modo de produção da carne. 

 

Segundo os especialistas entrevistados em Moçambique, não existe uma classificação 

de carcaças e o preço pago ao produtor é estipulado conforme o peso. 

 

Outra limitação importante surge na área do transporte. O transporte de animais vivos 

entre as diferentes províncias até ao transporte de carne como produto final para 

províncias com carências no mercado, são demorados e os veículos nem sempre 

apresentam as condições adequadas para efectuar o transporte. A rede viária é outra 

limitação inerente. 

 

O transporte de carne é um serviço onde ainda existe muito trabalho a ser feito para 

se chegar a um nível aceitável de qualidade. A maior parte das normas de segurança 

alimentar no transporte não são cumpridas de forma rigorosa, podendo mesmo pôr em 

causa a saúde pública. 

 

7.4.2  Importação e Consumo Aparente 
 

Apesar da produção nacional de carne bovina, existe uma necessidade adicional no 

mercado interno de Moçambique, daí o recurso à importação para suplantar essas 

necessidades. De acordo com o Ministério da Agricultura a procura interna por carne 

bovina está a aumentar, contudo os números não são exactos pois nem todos os 

abates são realizados em matadouros do governo, nem autorizados. 

 
Gráfico 9 – Evolução da produção interna de carne bovina de  Moçambique no período 1995 – 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fonte: FAOSTAT, (2011) 
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Os valores das importações de carne de bovino têm sofrido algumas oscilações ao 

longo do período de 1995 a 2008. No ano de 1998 observou-se o primeiro grande pico 

de importações, para no ano seguinte esse valor cair cerca de 37%. Apesar da 

tendência ser de aumento das importações, em 2003 observou-se mais uma quebra, 

recuperando nos anos seguintes até atingir o seu máximo no ano de 2007 com 5602 

toneladas de carne importada. 

 
Gráfico 10 – Evolução da quantidade de carne bovina importada para Moçambique no período 1995 – 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: FAOSTAT, (2011) 

 

 

As importações de carne e derivados totalizaram 6,2 milhões € em 2005, são 

provenientes principalmente de África do Sul, Suazilândia e Botswana. 

 

O mercado interno não consegue dar resposta nem em termos de qualidade garantida 

nem em termos de quantidade de produto e muitas vezes os pontos de 

comercialização encontram-se longe do local de produção. A carne de bovino de 

qualidade é um produto caro e inacessível para grande maioria das pessoas. A 

importação de carne alimenta principalmente os mercados dos grandes centros 

urbanos para consumidores de maior rendimento e para restauração de luxo. 
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Gráfico 11 – Evolução do consumo aparente per capita de carne bovina em Moçambique no período 1995 

- 2008 

 

 
              Fonte: FAOSTAT, (2011) 

 

O gráfico 11 que diz respeito ao consumo aparente per capita, mostra uma evolução 

parecida no mesmo período de tempo. Podemos observar que os volumes das 

importações acompanham os comportamentos do consumidor.  

 

7.5  Comparação entre médios/ grandes e pequenos produtores 
 

Existem diferenças entre os diferentes tipos de produtores, estas diferenças centram-

se principalmente na média de animais e na área que disponibilizam para a produção 

animal. As técnicas e maneio aplicados ao sistema de produção não diferem muito 

entre os diferentes criadores. 

 
                     Quadro 25 – índices e indicadores zootécnicos por grupos de produtores 

 

  
Grandes 
Produtores 

Médios 
Produtores 

Pequenos 
Produtores  

Média de animais  2737 692 190 

Animal/ha 0,24 0,46 0,1 

Taxa Fertilidade (%) 65 61 66 

Macho/Fêmea 1:21 1:12 1:8 

Taxa Mortalidade < 1 ano (%) 12 12 23 

Idade ao desmame (dias) 240 270 300 

Intervalo entre partos (meses) 13 14 17 

Idade 1ª cria (meses) 29 27 32 

Idade de refugo (anos) 14 13 12 

Taxa Desmame (%) 65 59 56 

               Fonte: Dados dos inquéritos 
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Pela observação do quadro 25, verificamos que os grandes produtores conseguem ter 

melhores resultados ao nível da taxa de fertilidade, na taxa de mortalidade de animais 

com menos de 1 ano de idade, na idade ao desmame, no intervalo entre partos e na 

taxa de desmame.  

 

Pela análise dos valores, verificamos que os pequenos produtores chegam a ter um 

intervalo entre partos de 17 meses, uma taxa de fertlidade um pouco acima dos 

grandes produtores, com uma taxa de mortalidade até 1 ano de idade é bastante alta 

rondando os 23% enquanto as novilhas são postas à cobrição com mais de 2 anos e 

meio. 

 

Os resultados zootécnicos dos produtores médios estão sensivelmente nos valores 

intermédios dos pequenos produtores e dos grandes produtores. Verifica-se alguma 

melhoria em relação aos pequenos produtores e é de notar que não se distanciam 

muito dos resultados dos grandes produtores. 

 

Vale a pena ressalvar a unidade animal por hectare de pastagem, nos três grupos de 

produtores nota-se que esta unidade animal é muito baixa, não chegando a um animal 

por hectare. 

 

Maranhão 
 

Tendo em conta os valores das receitas nas explorações agro-pecuários verificamos 

que há um aumento de 11,5%, desde o último censo agro-pecuário de 1996. Em 1996 

as receitas das empresas agro-pecuárias foram de 9081 294€ e em 2006 subiram 

para os 792 119 745€. 

 
Quadro 26 – Resultados dos Censos Agro-Pecuários no período de 1970 a 2006 

Fonte: IBGE, (2011) 

 

Foram considerados os grandes produtores de bovinos de carne no Maranhão, 

criadores proprietários da terra que exploram, sendo que a área de exploração é 

  1970 1980 1985 1996 2006 

Nº Explorações 396 761 496 758 531 413 368 191 287 037 

Área total 10 794 912 15 134 236 15 548 267 12 560 692 12 991 448 

Área lavouras 763 305 1 405 004 1 304 509 821 827 4 077 548 

Pastagens plantadas 634 787 2 158 366 2 790 290 2 906 809 150 763 

Pastagens naturais 2 717 990 2 690 740 2 656 273 2 403 743 2 323 264 

Produção Soja (grão) 22 92 8 089 135 125 697 655 

Produção Milho (grão) 136 045 163 617 209 138 178 364 627 234 

Produção Cana-de-açúcar 166 513 458 474 793 826 829 257 1 093 328 

Tractores 168 2 304 2 956 3 965 5 866 

Bovinos 1 473 788 2 804 070 3 247 206 3 902 609 5 645 657 

Proprietário 44 924 80 487 96 115 108 802 123 287 

Arrendatário 156 106 225 279 224 654 96 177 34 425 

Ocupante 186 517 182 973 201 975 152 348 47 053 
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acima de 1000 e 10 000 hectares. O efectivo animal dos grandes produtores é de mais 

de 100, 500 e até mesmo 1000 animais. 

 
Quadro 27 – Evolução do número de explorações com bovinos no período de 1970 a 1996 

 1970 1980 1985 1996 

com < 10 animais 39 372 52 599 60 827 43 378 

50 < 100 animais 3 871 5 883 6 692 8 399 

500 < 1000 animais 91 381 453 588 

2000 e mais 5 69 95 113 
 

Fonte: IBGE, (2011) 

 

No Maranhão, 40,49% da população (2,29 milhões) vive no campo, constituindo o 

Estado com a maior população rural do Brasil. Apesar desta parcela significativa, 

existe uma carência muito grande de alternativas tecnológicas adequadas às 

condições socioeconómicas dos produtores familiares, fazendo com que os mesmos 

subsistam à custa de métodos ineficientes de produção agropecuária. 

 

As características deste tipo de sistema produtivo parecem bastante rudimentares, 

começando pelas instalações que se resumem a um conjunto de cercas, constituídas 

com madeiras retiradas do próprio espaço circundante quando há vegetação 

disponível. Estas cercas têm apenas o objectivo de limitar o espaço onde estão os 

animais de modo a evitar que saiam da área e invadam outras áreas. As cercas são 

complementadas com arame farpado ou liso e na maioria dos casos, sem cuidados de 

manutenção. 

 
Figura 20 – Cerca de arame farpado e em precário estado de conservação 

 

 
Fonte: FERREIRA, 2006 

 

As instalações ficam completas com um tronco de contenção que se encontra no 

interior dos cercados que é utilizado na realização de tarefas que em pasto se tornam 
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complicadas de efectuar (vacinação, identificação e marcação, tratamentos 

veterinários, aplicação de medicamentos, entre outros). 

 

Quanto à alimentação, é constituída à base de pastagem natural e as espécies nativas 

predominantes são Braquiárias. Na época de chuvas, quando há maior disponibilidade 

de alimento, o pastoreio é rotacional e é feito em média durante 30 dia. A pastagem 

está delimitada por cercas e divididas em parcelas (variando de 3 a 4) permitindo 

haver um tempo de descanso às zonas de pastagem (normalmente 60 dias). No 

período seco, o maneio é sensivelmente diferente, uma vez que há menor quantidade 

de pastagem disponível. Os animais são soltos na área total do pasto. 

 

Não existe controlo quanto ao encabeçamento animal nas pastagens, algumas áreas 

de pastagem encontram-se em processo de degradação com enfraquecimento do 

solo. 

 

A suplementação mineral está presente todo o ano. Em todas as folhas do pasto 

existem comedouros, geralmente feitos por grandes pneus ou de madeira e expostos 

a céu aberto, prejudicando a sua qualidade. A maioria dos criadores familiares utiliza 

sal comum (branco), o que acarreta deficiências minerais no rebanho. O fornecimento 

de vitaminas, como complementação, é feito em casos esporádicos. 

 
Figura 21 – Comedouro de sal mineral improvisado com um  tronco de madeia 

 

 
Fonte: FERREIRA, 2006 

 

Quanto ao maneio reprodutivo, é parcialmente ausente pois não existem práticas de 

melhoramento genético nem dos índices reprodutivos. Não existe uma época de 

monta definida, a relação entre reprodutor e matriz é de 1 para 25 mas até mesmo 

produtores com 5 animais possuem um reprodutor no efectivo. As fêmeas são 
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cobertas pelos machos do próprio rebanho, sem ter consideração o desempenho 

reprodutivo, o período do ano ou as características de aptidão.  

 

O parto acontece sem interferência humana, não existem cuidados específicos para as 

fêmeas na altura do parto ou no pós-parto. 

 

A substituição dos animais é feita de forma empírica, pois não é realizada nenhuma 

avaliação da performance reprodutiva dos animais. Os produtores familiares, na sua 

maioria, não têm preocupações com a separação dos animais por categoria, faixa 

etária, ciclo produtivo ou sexo, permanecendo todos num único grupo. 

 

Outra ausência neste tipo de sistema de produção, são os cuidados de sanidade. As 

medidas preventivas resumem-se à vacinação obrigatória contra a febre aftosa, 

carbúnculo sintomático e raiva nos meses de Maio e Novembro. A vacinação muitas 

vezes não é supervisionada por fiscais, apesar de ser aconselhado. Os criadores 

utilizam produtos veterinários para o combate de ectoparasitas, as endoparasitoses 

através da aplicação sistémica de medicamentos. 

 

Houve uma pequena queda na participação (1,5%) do contingente formado por 

pequenos criadores em favor dos grandes, facto que não impediu que a actividade 

aumentasse, razoavelmente (49,6%), em termos absolutos. O incremento dos médios 

e grandes produtores foi espantoso: de 111 para 724, (aumento de 14%), sendo maior 

nos criadores com mais de 100 cabeças.  

 
Quadro 27 – Evolução dos resultados dos Censos Agro-Pecuários no período de 1970 a 1996 

 

 1970 1980 1985 1996 

Estabelecimentos com pecuária 19 740 53 201 126 064 42 965 

Tracção animal 504 1 626 501 4 463 

Tracção mecânica 187 1 313 1 260 2 625 

Fertilizantes - adubos  771 1 176 1 705 

Fertilizantes - calcário  76 224 114 

Controle pragas e doenças  25 439 34 607 29 531 

Irrigação 19 107 280 294 

Máquina para plantio 49 176 522 275 

Máquina para colheita 13 32 77 50 
       Fonte: IBGE, (2011) 

 

O sistema utilizado pelos grandes produtores difere do sistema usado pelos 

produtores familiares, nos seguintes itens: investimento com animais, formação e 

divisão de pastagens, recolhas das forrageiras, benfeitorias, maneio alimentar e mão-

de-obra. 

 

Neste tipo de sistemas de produção, as terras são propriedade do próprio dono, e na 

maioria das vezes o proprietário não vive na exploração, morando preferencialmente 

perto de centros de consumidores. É necessária a contratação de um gerente que fica 

responsável por todas as actividades que envolvem a produção. 
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Neste sistema 70% das pastagens são consorciadas com leguminosas forrageiras, 

aumentando a disponibilidade de azoto, e são todas usadas com pastoreio rotacional, 

com módulos de 6-8 folhas.  Os módulos rotacionados são providos de uma área de 

lazer tendo bebedouros e comedouros  de madeira e normalmente sombra em 

quantidade suficiente para todo o lote animal. As cercas têm electrificação em alguns 

pontos. 

 
Figura 22 – Máquina agrícola para preparação e maneio da terra 

 

 
Fonte: FERREIRA, 2006 

 

No processo de reprodução é utilizada uma estação de monta para controlo da época 

de nascimentos dos bezerros. A concentração dos nascimentos na época mais 

adequada do ano resulta em lotes uniformes de bezerros permite a adopção de 

diferentes práticas de maneio, que visam a redução da mortalidade e o aumento do 

peso ao desmame. 

 

A finalidade da produção não é apenas a multiplicação dos animais mas o constante 

melhoramento do rebanho e para esse objectivo recorre-se normalmente à 

inseminação artificial (com Nelore e cruzamentos com várias raças européias) visando 

a precocidade produtiva dos animais para abate e a produção de machos e fêmeas 

para reprodução. Em alguns casos utiliza-se a transferência de embriões, como mais 

uma técnica de melhoramento genético.  

 

Os animais estão divididos em lotes por fases de produção, sexo e faixas etárias. 

Estes produtores recorrem à assistência técnica, normalmente feita por técnicos 

especializados. 
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8. Discussão dos Resultados 

 
Numa primeira parte iremos analisar e caracterizar as duas situações em estudo. 

Numa segunda parte, faremos uma análise e sugestões de técnicas acessíveis e 

aplicáveis à realidade da região de Maputo, procurando contribuir com sugestões de 

aplicação prática, mas também de futura investigação e desenvolvimento, que possam 

fazer a diferença e acelerar o processo de mudança tecnológica e de desenvolvimento 

da região. 

 

Da análise dos índices e indicadores zootécnicos relativos aos produtores da região de 

Maputo, observa-se alguma despreocupação por parte dos produtores em relação ao 

que será considerada eficiência produtiva. De modo a haver maior rentabilidade 

produtiva será necessário atingir determinados valores médios de indicadores e 

índices zootécnicos, nomeadamente, a taxa de mortalidade de animais com menos de 

1 ano, a taxa de fertilidade e a taxa de desmame. No caso, dos produtores inquiridos, 

os resultados mostram que ainda não existem os cuidados necessários em relação ao 

controlo da taxa de mortalidade de animais com menos de um ano, tal como as taxas 

de fertilidade apresentam valores, que revelam alguma ineficiência reprodutiva. 

 

Tendo em conta as potencialidades da produção animal e a situação actual em 

Moçambique, torna-se óbvio que é necessário, no curto prazo, implementar alguns 

procedimentos que provoquem o aumento da produtividade neste sector. 

 

As altas taxas de mortalidade de animais com idade inferior a 1 ano podem ser 

decorrentes de diversas dificuldades no maneio na altura do parto e no pós-parto. O 

maior risco para o recém-nascido é o não fornecimento necessário de colostro no 

momento ideal, podendo este facto acarretar deficiências imunitárias e 

consequentemente prejuízo para o produtor. De forma geral, na maioria das espécies 

animais, a maior taxa de mortalidade ocorre nas primeiras semanas de vida, e, no 

caso de bovinos, principalmente nos primeiros 15 - 30 dias. Uma recomendação 

básica é fornecer 2 litros de colostro o mais cedo possível após o nascimento e 

novamente 12 horas após. 

 

Outro cuidado indispensável que pode contribuir para a diminuição da taxa de 

mortalidade de animais com menos de um ano de idade, é o corte e tratamento do 

cordão umbilical. É um procedimento simples e rápido, com auxílio de uma tesoura, 

secciona-se o cordão, aproximadamente, 2 dedos (4 cm) abaixo de sua inserção. Em 

seguida, faz-se a desinfecção do coto umbilical, mergulhando-o numa solução de 

álcool iodado a 5%.  

 

MACHADO NETO et al. (2004) refere que, em geral, as perdas de bezerros são mais 

elevadas em rebanhos numerosos. LUCCI (1989) salienta que o elevado número de 

animais jovens leva ao aumento dos focos de infecção, o que está directamente ligado 

à mortalidade dos bezerros, principalmente quando estes permanecem juntos nos 

primeiros meses de vida. 
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Os nascimentos ao ocorrerem numa época definida do ano pode determinar a 

diminuição do índice de mortalidade, o aumento do peso ao desmame e o aumento do 

índice de fertilidade, se coincidir com a época das melhores condições das pastagens 

e maior quantidade de alimento disponível. 

 

Para além da necessidade de controlar o índice de mortalidade de animais com menos 

de um ano de idade, é importante conhecer algumas práticas que possam melhorar os 

resultados que os produtores pretendem. Pela descrição dos sistemas produtivos que 

se praticam na região de Maputo podem referir-se algumas técnicas que podem mudar 

a dinâmica destes sistemas com o objectivo de obter progressos nos resultados que 

os produtores definiram como prioritários. Será igualmente imperioso que haja a 

formação de técnicos competentes que consigam apoiar a introdução das inovações 

tecnológicas disponíveis e acessíveis. 

 

Uma componente técnica muito importante e determinante do sucesso da exploração 

é a alimentação animal, as pastagens nativas (não semeadas), que mesmo em alguns 

casos não sendo melhoradas, são a fonte de proteína e energia disponível para os 

animais, especialmente em sistemas extensivos como é o caso dos produtores tidos 

como referência para este estudo. 

 

O baixo teor de proteína é o factor mais limitador das pastagens durante a estação 

seca. Quando se pretende corrigir esta situação, fornecendo substratos proteicos ou 

azoto não proteico, verifica-se um aumento na ingestão e digestibilidade da pastagem. 

O suplemento deve suprir os nutrientes deficientes na forragem disponível, onde se 

inclui principalmente a proteína e os minerais. 

 

O uso da suplementação em pastagens visa proporcionar um melhor desempenho 

animal pelo suprimento de nutrientes de baixa disponibilidade na pastagem. Com a 

adopção de um sistema de pastoreio diferido durante o período seco, haverá grande 

quantidade de forragem de baixo valor nutritivo, suficiente para assegurar a 

sobrevivência do animal, mas que provavelmente perderá peso, REIS et al.(1997). 

Nesta situação, suplementos proteicos de baixo custo, que maximizem o consumo da 

forragem disponível, são os mais recomendáveis. 

 

No campo notou-se que a falta de identificação individual dos animais leva a um maior 

descontrolo do efectivo e desorganização ao nível do maneio. A identificação do 

efectivo é uma prática muito importante em vários aspectos, segundo VALLE et al. 

(1998) e muitos outros, A marcação individual dos animais e o registo das principais 

ocorrências e práticas de maneio utilizadas (datas e pesos ao nascimento e ao 

desmame, ocorrência de mortes e abortos, diagnóstico de gestação, suplementação, 

vacinações etc.) contribuem de maneira significativa na avaliação do desempenho 

individual e do rebanho e são imprescindíveis na gestão zootécnica como introdução 

de inovação e práticas mais actualizadas. 

 

Em geral, nas zonas tropicais a criação de gado deve apoiar-se nas raças já 

estabelecidas, pois sofreram um processo de adaptação ao longo de muitas gerações. 

Podemos contudo melhorá-las através de cruzamentos com outras raças aproveitando 

determinadas características genéticas destas, de modo a obtermos um animal com 
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melhores índices de produtividade, sem no entanto deixar de estar adaptado às 

condições tropicais locais. 

 

Podem referir-se algumas soluções utilizadas nalguns países, com o fim de obter um 

tipo de animal que alie uma completa adaptação ao meio tropical com uma 

produtividade que o torne economicamente explorável, entre elas:   

- melhoramento do gado nativo pela selecção,  adaptação de criação e alimentação,  

- introdução e selecção de raças que, pelas suas características, permitem admitir a 

sua fácil adaptação, 

- cruzamento de raças exóticas com gado nativo. 

 

Verificou-se na análise dos sistemas de produção ausência de preocupação com 

parâmetros de qualidade orientados para o mercado. Nota-se falta de conscientização 

do produtor para um maneio adequado do gado, verificando-se como estratégia 

produtiva uma produção com o mais baixo nível de intensificação, ou seja com 

utilização mínima de factores de produção modernos. 

 

O produtor não conhece as exigências do mercado e talvez por isso não se preocupa 

em satisfazê-las. A carne comercializada não apresenta a melhor qualidade, não há 

exigência quanto ao sexo, idade, peso e nem recebe tratamento térmico adequado até 

à comercialização. A falta de um  mercado organizado e de preços competitivos torna-

se um bloqueio para a produção de carne. Sem estímulos para optimizar a produção, 

não se espera qualquer melhoria na qualidade do produto vendido. A falta de infra-

estruturas rurais (estradas, energia elétrica, telefone), dificulta e encarece o 

escoamento da produção, reduz os lucros e o poder de investimento no sector. 

 

Um dos aspectos importantes deste estudo é analisar também a qualidade de vida dos 

produtores de gado na região de Maputo. Pelos dados apresentados, verifica-se que 

os agregados familiares cujo responsável tem estudos superiores estão concentrados 

nos grandes e médios produtores. Em termos de posse de bens e equipamentos, 

verificou-se que os grandes produtores possuem a maioria dos itens da lista 

considerada, enquanto que nem todos os pequenos produtores possuem electricidade, 

água canalizada e poucos têm rede de esgoto. Quanto a equipamentos informáticos 

nenhum dos inquiridos tem computador. 

 

Sabendo-se que a receita anual de 83,3% dos produtores inquiridos advém da venda 

de animais, verifica-se uma grande disparidade nos valores dos rendimentos familiares 

entre os vários grupos de produtores. Segundo os dados apresentados, pode concluir-

se que os grandes produtores possuem maior qualidade de vida em relação aos 

pequenos produtores, como seria esperado. 

 

Em relação ao Estado do Maranhão, pela comparação dos dados disponíveis nos 

Censos Agro-pecuários, verifica-se nos últimos anos um aumento tanto de 

proprietários das terras exploradas com fins agro-pecuários como do número de 

explorações com maior número de animais, o que demonstra a mudança por parte dos 

produtores de gado em intensificarem o seu sistema de produção. Verifica-se uma 

crescente substituição de criadores arrendatários e ocupantes por proprietários das 

terras. O aumento da produção tanto da soja em grão, como do milho e da cana-de-
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açúcar, evidenciam um aumento da suplementação de animais, não apenas com sal 

mineral mas com suplementos alimentares. Outro sinal de intensificação é o aumento 

da área de pastagens plantadas ao longo dos anos e consequentemente aumento da 

maquinaria e do uso de tracção mecânica. Todos estes indicadores mostram a 

crescente intensificação nos sistemas de produção de bovinos no Maranhão. 

 

Os grandes produtores têm mais facilidade de acesso ao crédito bancário e aos 

incentivos políticos nesta actividade, portanto são os que investem mais no 

melhoramento geral, em animais, em benfeitorias, em maquinaria, etc. No ano 1996 

houve investimento por parte de 12.907 explorações enquanto em 2006 o número 

aumentou para mais do dobro verificando-se investimentos em 31.315 explorações 

agro-pecuários. 

 

Com esta análise, podemos concluir que há um investimento no melhoramento de 

técnicas e maneios que possibilitem o aumentem a produtividade dos bovinos de 

carne no Maranhão. Embora não seja possível aferir com precisão as melhorias dos 

índices zootécnicos com a introdução de novas tecnologias nos sistemas, pode dizer-

se que existe um crescente interesse nos sistemas com recursos a técnicas que 

aumentam a produtividade do rebanho. 

 

Com os dados disponíveis neste trabalho, verifica-se que os sistemas produtivos de 

base familiar no Maranhão têm muita similaridade com os sistemas produtivos de 

bovinos da região de Maputo, tanto dos grandes produtores como dos médios e dos 

pequenos. Na região de Maputo, apesar de encontrarmos alguma tecnologia moderna 

(vacinação, suplementação, abeberamento, etc.), na generalidade os sistemas de 

criação de gado ainda se encontram numa fase demasiado simplista e pouco 

desenvolvida, o que transparece nos resultados zootécnicos que foram possíveis 

calcular. 

 

Através da comparação entre as duas realidades descritas, podemos concluir que os 

produtores da região de Maputo podem retirar valiosos ensinamentos do exemplo do 

Maranhão. Apesar de ainda continuar a ser um dos estados mais pobres do Brasil, o 

Maranhão tem vindo a desenvolver o sector agropecuário com grande sucesso, em 

especial em sistemas de produção de bovinos, com grandes alterações ao nível 

tecnologia aplicada.  

 

A evolução verificada, partindo-se de sistemas muito extensivos e de níveis baixos na 

utilização de novos factores produtivos (baixos “inputs”) pode de facto ser um exemplo 

para outras regiões que se encontrem ainda em níveis técnicos muito incipientes. 

 

O exemplo evolutivo da região do Maranhão estudada permitiu discutir, seleccionar e 

apontar um conjunto de práticas que foram identificadas como factíveis e aplicáveis à 

situação dos sistemas produtivos da região de Maputo. Assim, em termos mais 

exaustivos e explicativos podemos sugerir um conjunto de práticas que certamente 

podem trazer grandes melhorias aos sistemas produtivos como sejam: 

 

1. Sistema de identificação de animais; 

 



Estudo comparativo na produção de bovinos/ sistemas produtivos em regiões tropicais 

 

77 

 

2. Parqueamento, pelo menos para garantir mais acompanhamento na fase final 

da gestação (parques pré-parto); 

 

3. Reforçar as garantias de ingestão de colostro nas primeiras horas pós-parto; 

 

4. Implementar um sistema de cuidados mínimos pós-parto que inclui desinfecção 

(“cura” do umbigo) e outras práticas adequadas; 

 

5. Suplementação alimentar, a começar com sal mineralizado; 

 

6. Contínua selecção animal para melhoramento do efectivo. 
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9.  Conclusão 
 

As três hipóteses colocadas inicialmente foram testadas tendo-se obtido algumas 

evidências da sua validade para melhor entender a realidade dos sistemas produtivos 

da região de Maputo e para se identificar um conjunto de sugestões que podem trazer 

grandes benefícios ao aumento dos níveis de produção e produtividade. Os resultados 

obtidos são contudo indicativos e de apoio a futuros estudos tendo em  conta que a 

dimensão da amostra é reduzida e não permite derivar análises estatísticas de 

fiabilidade desejável. 

 

A primeira hipótese dizia respeito à introdução de tecnologia. Pelos resultados obtidos 

verificamos que nas explorações inquiridas na maioria dos casos não havia qualquer 

tipo de “tecnologia moderna” no sistema de produção de bovinos, contudo é 

importante constatar que frequentemente ficou implícito que não era apenas por 

desconhecimento dos produtores mas por opção. 

 

Relativamente à segunda hipótese estudada, determinou-se o baixo nível de 

tecnologia e produtividade existente relacionados com a criação de bovinos de carne. 

Ficou também evidente através da caracterização dos sistemas observados (e 

relacionando essa caracterização com os índices zootécnicos), que tanto a tecnologia 

aplicada é bastante rudimentar como a produtividade dos animais fica muito aquém 

das potencialidades existentes. 

 

Relativamente à terceira e última hipótese relativa aos resultados produtivos dos 

médios/grandes produtores e sua relação com a melhoria da situação financeira e 

consequente melhoria de qualidade de vida dos criadores e respectivas famílias, ficou 

demonstrado que a situação dos médios/grandes produtores é bastante superior à dos 

pequenos produtores. Esta constatação, é de facto relevante no sentido em que 

permite associar a maior capacidade técnica (e de capital) e os resultados obtidos com 

níveis de vida superiores, capacidade de acumulação e de contributo para o 

desenvolvimento regional. 

 

Tal como em outros pontos do Mundo, também na região de Maputo há que aproveitar 

os recursos forrageiros de extensos vales e planícies, valorizando a terra e criando os 

fundamentos de uma economia agrária robusta e equilibrada, mais capaz de 

corresponder às necessidades crescentes de uma população em constante progresso 

demográfico e ansiando sempre por um melhor nível de vida. 

 

Não pondo em questão as capacidades dos recursos naturais da região, parece crível 

que sem a introdução de tecnologias adaptadas aos sistemas e à realidade local, 

nenhum segmento será capaz de vencer os desafios que são colocados pela 

globalização. Essas tecnologias terão, em maior ou menor grau, a função de promover 

e intensificar a utilização sustentada dos recursos já existentes. 

 

A introdução de tecnologia em sistemas produtivos envolve investimento por parte dos 

produtores. Esse investimento pode ser dificultado por diversas razões, tais como o 

acesso ao crédito bancário, a falta de ajudas ou beneficios governamentais e as leis 

vigentes que não beneficiam a introdução de melhorias.  
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Foram identificadas, apresentadas e discutidas várias sugestões para introdução de 

novas práticas e tecnologias relativamente simples de implementação. 

Certamente que muito outro esforço de investigação e desenvolvimento necessita de 

ser realizado, esperando-se que a contribuição que procurámos dar possa de facto 

contribuir de alguma forma para melhorar o desenvolvimento local desta região, 

tirando o máximo partido dos recursos locais existentes.  

 

Podemos acrescentar ainda para além das sugestões técnicas apresentadas, que nos 

parece possível, (pelo contacto com os produtores e com a realidade da região) o 

melhoramento das condições de produção através da introdução e desenvolvimento 

de pequenos núcleos de criadores e agricultores locais, que de modo organizado e 

orientados por técnicos especializados poderiam mais facilmente ter acesso a 

procedimentos produtivos de interesse (despiste de doenças, vacinação, cuidados 

saniários, prácticas produtivas mais eficientes, etc.). Pela associação de pequenos e 

médios produtores, mais eficazmente se poderiam atingir objectivos de mercado e 

reduzir a intervenção dos intermediários no processo de comerciliazação dos produtos 

finais.  
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Anexo I 

Inquérito – Avaliação Sistema Produtivo 

Inquérito integrado no âmbito do Trabalho Académico com garantia de confidencialidade 

1. Identificação 

Nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Local …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Idade……………………………… Estado civil ……………………………………… Agregado ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Área produtiva                                           Nº parcelas 

……………………………………………………… 

 ha 

Terras próprias  

Terras arrendadas  

Terras em parceria  

Área total  

Área pastagem  

Área cultivada  

 

3. Objectivos de produção 

Principal actividade …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Outras actividades ……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Raça predominante …………………………………………………………………………………………………………………. 

Outras raças ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objectivo principal produção ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Objectivo secundário produção ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nº  

Data  

 

 



4. Produção vegetal 

Produto Área Produção (Kg) Consumo (Kg) Ração  animal (kg) Perdida (kg) 

      

      

      

      

      

      

      

 

5. Custo Produção vegetal 

Cultura Diárias Adubos Sementes  Combustível Horas/tractor 

      

      

      

      

      

      

      

 

6. Produção animal - Efectivo 

Efectivo Animal Quantidade 

Com <  1 ano  

 Machos  

 Fêmeas  

1 ano e < 2 anos  

 Machos  

 Fêmeas  

2 anos ou >  

 Vacas (novilhas prenhes)  

 Touros (reprodutores)  

 Novilhas  

 Bois  

Animais para trabalho  

Total  

 

 

 

 

 

 

Animais Quantidade Preço 

Nascidos ano passado   

Mortos < 1 ano   

Compras ano passado 

 Matrizes   

 Reprodutores   

Vendas ano passado 

 Com < 1 ano   

 1 ano < 2 anos   

 >  2anos   

 Outros animais   

Abatidos ano passado   

Machos   

Fêmeas   

Outros animais   

 



Produção Leite 

 Quantidade Preço 

Vacas em produção   

Vacas secas   

Ciclo lactação (dias)   

Época seca (dias)   

Nº ordenhas diárias   

Produção total (litros)   

Leite vendido (litros)   

Leite produzido/vaca   

Destino produção   

Leite processado   

Transformação   

 

7. Sistema Produção                                                       8.      Complemente 

alimentar 

 Sim Não 

Somente pastagem   

Pastagens rotacionais   

Suplemento volumoso   

Suplemento concentrado   

Confinamento total   

Confinamento parcial   

   

   

   

 

9. Técnicas 

Inseminação artificial  

Monta natural  

Sincronização cio 

Outra técnica reprod.                            Qual ………………………………………………………………………………… 

Desmame (idade)    

Recria  

Intervalo de partos 

Idade da 1ª cria 

Idade média de refugo 

 

 Sim Não 

Silagem   

Feno   

Cana-de-açucar   

Sal mineral   

   

   

   

   

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 



10. Custos produção animal 

 Quantidade Valor 

Rações (kg)   

Sal mineral   

Outros alimentos   

Vacinas   

Medicamentos   

Diárias (horas)   

Renda   

Aluguer de máquinas   

Transporte da produção   

Combustíveis   

Energia eléctrica   

Veterinário   

Outras despesas   

 

11. Receitas da produção  

Vendas de animais e produtos de origem animal ……………………………………………………………………… 

Serviços prestados a terceiros …………………………………………………………………………………………………… 

Venda de produtos vegetais ……………………………………………………………………………………………………… 

Outras receitas …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Assistência técnica 

Produção vegetal                     Origem: governamental   

Produção animal                                      própria 

                                                                    outra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Práticas agropecuárias 

 Sim Não Quantidade 

Irrigação 

  inundação    

 infiltração    

  aspersão    

 outra    

adubos e correctivos 

a.químicos    

a.orgânicos    

 calcário/outro    

Controlo de pragas e doenças 

animal    

vegetal    

Máquinas e tractores 

tractor     

arado    

tracção animal    

tracção mecânica    

máquina colheita    

máquina plantio    

máquina sementeira    

Máquina alimentação     

Outra    

Ordenha mecânica    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II 

Inquérito – Avaliação Qualidade de Vida 

 Inquérito integrado no âmbito do Trabalho Académico com garantia de confidencialidade  

1. Identificação familiar 

 

Homem    Mulher Idade Sexo Sabe ler Escolaridade Trabalho 

       

       

       

       

       

       

       

 

2. Problemas de saúde         Sim          Não  

Se sim, qual? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Existe hospital ou centro de saúde a quantos kms?.................................................................... 

3. Consumo alimentar 

 

Alimento Kg/Litro 

Frequência semanal Origem 

Diário 3 a 

5 

2 a 

3 

1 a 

2 

Raro Compra Produz Doação 

feijão          

Arroz          

Milho          

Farinha          

Raízes e 

tubérculos 

         

Batata          

Verduras           

Frutas          

Café          

Açúcar          

Leite          

Pão          

Óleo          

Carne vaca          

Carne porco          

Aves          

Ovos          

Peixe          

 

 

Nº  

Data  

 

 

  



4. Recursos da família 

Fonte ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Valor mensal ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Frequência ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Despesas familiares mensais 

Despesas        

Alimentação       

Habitação       

Saúde       

Educação       

Vestuário       

Electricidade       

Transporte       

Comunicações       

Outros       
 

Total despesa <1000 Mt 1000-1350 1350-1500 1500-1800 1800-2000 2000-2500 >2500 

        

 

6. Indique se tem 

 Sim Não 

Casa própria   

WC   

Água canalizada   

Quartos dormir   

Electricidade   

Rede esgoto   

Fossa séptica   

Fogão a gás   

Frigorífico   

Computador   

Carro   

Tv   

Telefone ou tlm   

Microondas   

Bicicleta   

Motocicleta   

Rádio   

 

 

 



Anexo III  - Resultados dos Inquéritos dos Sistemas Produtivos 

 Grandes 
produtores 

Produtores 
médios 

Produtos 
familiares 

Raças utilizadas na exploração N % N % N % 

Brahman 1 33,3 0 0,0 0 0,0 

Brahman x Simental 1 33,3 0 0,0 0 0,0 

Brahman x Gir x Landim 1 33,3 0 0,0 0 0,0 

Landim 0 0,0 0 0,0 3 60,0 

Brahman x Tull 0 0,0 0 0,0 1 20,0 

Brahman x Bosmara x Landim 0 0,0 2 50,0 0 0,0 

Brahman x Landim 0 0,0 2 50,0 1 20,0 

Práticas do sistema produtivo N % N % N % 

só pastagem 9 75,00 1 25,0 3 75 

complemento 3 25,00 2 50,0 1 25 

pastagem rotacional 2 16,67 1 25,0 1 25 

sem confinamento 8 66,67 1 25,0 1 25 

confinamento parcial 4 33,33 2 50,0 3 75 

confinamento total 0 0,00 0 0,0 0 0 

Uso do complemento alimentar N % N % N % 

Silagem 1 8,3 2 16,7 0 0,0 

Feno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Cana de Açúcar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Sal mineral 0 0,0 1 8,3 0 0,0 

 

Uso de práticas agropecuárias N % 

Irrigação 0 0,0 

Adubos e correctivos 0 0,0 

Controlo de pragas e doenças 
ANIMAL 

12 100,0 

Controlo de pragas e doenças 
VEGETAL 

3 25,0 

Tractor 5 41,7 

Arado 1 8,3 

Tracção animal 7 58,3 

Tracção mecânica 3 25,0 

Máquina colheita 0 0,0 

Máquina plantio 0 0,0 

Máquina de sementeira 0 0,0 

Máquina alimentação 0 0,0 

Outra máquina 2 16,7 

Uso de técnicas reprodutivas N % 

Inseminação artificial 0 0,0 

Monta natural 12 100,0 

Sincronização cio 0 0,0 

Outra técnica reprodutiva 1 8,3 

 

 

 



 

Custos de produção animal 

N Válidas 11 

Em falta 1 

Média  600.809 

Moda  55.000 

Minimo  55.000 

Maximo  4.004.000 

Total de receitas     

N Válidas 12 

Em falta 0 

Média   2.477.000 

Moda   600.000 

Minimo   90.000 

Maximo   10.000.000 

Balanço económico (Receitas - Despesas)     

N Válidas 11 

Em falta 1 

Média   1.446.827 

Moda   -33.700 

Minimo   -33.700 

Maximo   5.996.000 

 

1 Mtz = 0,023 € Grupo de produtores 

 Grandes Médios Familiares 

Custos de produção (Mtz) 2.552.000 244.200 105.620 

Custo produção / animal (Mtz/animal) 932 353 555 

Total de receitas 6.773.333 2.118.750 185.800 

Balanço económico (Receitas - 
Despesas) 

4.008.000 1.874.550 80.180 

 

 

 

 

 

 

 



Despesas Produtores Médios Grandes Produtores Produtores Familiares 

  nº1 nº2 nº10 nº11 nº3 nº12 nº12 nº5 nº6 nº7 nº8 nº9 

rações x x x x 180000 504000 504000 x x x x x 

sal mineral x x x 18000 x x x x x x x x 

outros 
alimentos 

x x x 93600 x x x x x x x x 

vacinas (ano) 28000 28000 x 336000 100000 100000 x x x x x x 

medicamentos 
(ano) 

20000 30000 20000 72000 40000 500.000 700.000 20000 15000 7000 10000 5000 

diárias (horas)   100000 217200 162000 540000 1200000 1800000 x 10000 108000 84000 60000 

renda x x x x x x x 1700 x x 1700 1700 

aluguer de 
máquinas 

x x x x x x x x x x x x 

transporte da 
produção 

30000 x x x 240000 x x 20000 30000 30000 50000 40000 

combustíveis 20000 50000 20000 30000 x 900.000 1.000.000 20000 x x x x 

energia 
eléctrica 

x x x x x x x x x x x x 

veterinário x x x x x x x x x 128164 3000 x 

outras 
despesas 

10000 x x x x x x 10000 x x   x 

 

Grandes produtores   

  
Média 
animais 

Animal / 
área 

Tx 
Fertilidade 

Macho / 
fêmea 

Tx.Mortalidade 
< 1ano 

Idade 
desmame IP 

Idade 
1ª cria 

Idade 
refugo 

Tx 
Desmame Área 

nº3 1269 0,17 58 14 13 8 12 36 15 81 10000 

nº4 3642 0,21 55 30 12 8 15 24 14 60 20000 

nº12 3300 0,34 80 19 10 7 12 28 12 55 14000 

Total 8211 0,71 194 63 35 23 39 88 41 196 44000 

Média 2737 0,24 65 21 12 8 13 29 14 65 14667 

Médios Produtores   

  
Média 
animais 

Animal / 
área 

Tx 
Fertilidade 

Macho 
/ fêmea 

Tx mortalidade 
< 1ano 

idade 
desmame IP 

idade 
1ª cria 

idade 
refugo 

Tx. 
Desmame Área 

nº1 887 0,81 46 16 14 8 14 24 9 45 1220 

nº2 846 0,26 78 18 13 10 15 30 13 78 5000 

nº11 151 0,17 65 13 10 9 14 24 11 56 2880 

nº10 885 0,59 54 19 10 9 12 30 18 58 1400 

Total 2769 1,83 242 47 47 36 55 108 51 237 10500 

Média 692 0,46 61 12 12 9 14 27 13 59 2625 

Produtores Familiares   

  
Média 
animais 

Animal / 
área 

Tx 
Fertilidade 

Macho / 
fêmea 

Tx mortalidade 
< 1ano 

idade 
desmame IP 

Idade 
1ª cria 

Idade 
refugo 

Tx. 
Desmame Área 

nº5 105 0,13 69 15 30 10 16 24 14 60 840 

nº6 306 0,08 63 19 18 9 18 24 16 60 3700 

nº7 358 0,13 51 7 19 12 16 42 9 76 2800 

nº8 80 0,04 77 18 29 9 17 36 12 30 2100 

nº9 100 0,13 67 15 20 9 16 36 9 54 800 

Total 949 0,50 328 41 117 49 83 162 60 280 10240 

Média 190 0,10 66 8 23 10 17 32 12 56 2048 



Anexo IV - Resultados dos Inquéritos da Qualidade de Vida 

Consumo alimentar do agregado familiar consoante o Grupo de Produtor 

  
  

Grandes produtores Produtores médios 

diário 

3 a 5 
vezes 

por 
seman

a 

2 a 3 
vezes 

por 
seman

a 

1 a 2 
vezes 

por 
seman

a 

Raram
ente 

Total diário 

3 a 5 
vezes 

por 
seman

a 

2 a 3 
vezes 

por 
seman

a 

1 a 2 
vezes 

por 
seman

a 

Raram
ente 

Total 

Feijão 
N 0 0 0 1 2 3 0 1 0 1 2 4 

% 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7 100,0 0,0 25,0 0,0 25,0 50,0 100,0 

Farinh
a milho 

N 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 4 4 

% 33,3 0,0 0,0 0,0 66,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Arroz 
N 1 1 0 1 0 3 2 1 0 1 0 4 

% 33,3 33,3 0,0 33,3 0,0 100,0 50,0 25,0 0,0 25,0 0,0 100,0 

Batata 
N 2 0 0 0 1 3 2 0 0 2 0 4 

% 66,7 0,0 0,0 0,0 33,3 100,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 100,0 

Verdur
as 

N 2 0 0 1 0 3 3 0 0 1 0 4 

% 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0 100,0 75,0 0,0 0,0 25,0 0,0 100,0 

Fruta 
N 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 

% 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Café 
N 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 

% 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Açúcar 

N 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 

% 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 
0,0 

 
0,0 0,0 0,0 100,0 

Leite 
N 2 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 4 

% 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Pão 
N 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 

% 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Óleo 
N 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 

% 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Carne 
vaca 

N 0 0 3 0 0 3 3 0 0 1 0 4 

% 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 75,0 0,0 0,0 25,0 0,0 100,0 

Carne 
porco 

N 1 0 0 1 1 3 0 1 1 1 1 4 

% 33,3 0,0 0,0 33,3 33,3 100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 

Aves 
N 1 2 0 0 0 3 1 2 1 0 0 4 

% 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 100,0 25,0 50,0 25,0 0,0 0,0 100,0 

Ovos 
N 0 1 0 2 0 3 0 3 1 0 0 4 

% 0,0 33,3 0,0 66,7 0,0 100,0 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 100,0 

Peixe 

N 1 2 0 0 0 3 1 0 0 2 1 4 

% 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 100,0 25,0 0,0 
0,0 

 
50,0 25,0 100,0 

 

 



 

  
  

Produtos familiares 

diário 

3 a 5 
vezes 

por 
semana 

2 a 3 
vezes 

por 
semana 

1 a 2 
vezes 

por 
semana 

Raramente Total 

Feijão N 3 2 0 0 0 5 

% 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Farinha de 
milho 

N 5 0 0 0 0 5 

% 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Arroz N 5 0 0 0 0 5 

% 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Batata N 4 1 0 0 0 5 

% 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Verduras N 3 1 1 0 0 5 

% 60,0 20,0 20,0 0,0 0,0 100,0 

Fruta N 4 1 0 0 0 5 

% 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Café N 4 0 0 0 1 5 

% 80,0 0,0 0,0 0,0 20,0 100,0 

Açúcar N 4 0 0 0 1 5 

% 80,0 0,0 0,0 0,0 20,0 100,0 

Leite N 5 0 0 0 0 5 

% 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Pão N 5 0 0 0 0 5 

% 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Óleo N 5 0 0 0 0 5 

% 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Carne 
vaca 

N 0 0 3 2 0 5 

% 0,0 0,0 60,0 40,0 0,0 100,0 

Carne 
porco 

N 0 0 3 1 1 5 

% 0,0 0,0 60,0 20,0 20,0 100,0 

Aves N 5 0 0 0 0 5 

% 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Ovos N 3 2 0 0 0 5 

% 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Peixe N 0 2 0 1 2 5 

% 0,0 40,0 0,0 20,0 40,0 100,0 

 

 

 



                                  

Grupo de produtores N % 

Grandes produtores 3 25,0 

Produtores médios 4 33,3 

Produtos familiares 5 41,7 

Total 12 100,0 

Situação perante o trabalho N % 

Trabalha um Adulto 2 16,7 

Trabalham todos os adultos 5 41,7 

Trabalham a maioria dos Adultos 4 33,3 

Trabalha uma minoria dos 
Adultos 

1 8,3 

Total 12 100,0 

Tem problemas de saúde N % 

Sim 2 16,7 

Não 10 83,3 

Total 12 100,0 

 

 

Grupo de produtores 

Grandes 
produtores 

Produtore
s médios 

Produtos 
familiare

s 

Número de pessoas no agregado familiar 4 5 8 

Grau de escolaridade (dos Adultos) 
predominante 

Primário 1 0 2 

Secundário 0 1 0 

Superior 1 3 1 

Secundário e superior 1 0 0 

Primário e Secundário 0 0 2 

Rendimento anual ( Meticais) 1.160.000 1.060.000 191.000 

 

 
Grupo de produtores 

Distribuição médias 
das despesas do 
agregado 

Grandes 
produtore

s 

Produtore
s médios 

Produtore
s 

familiares 

Alimentação 38 26 39 

Habitação . . 5 

Saúde 16 15 9 

Educação 15 22 20 

Vestuário 9 6 10 

Electricidade 14 24 8 

Transporte 12 10 16 

Comunicações 15 13 11 

Outros . 10 . 



 

Caracterização da habitação e qualidade de vida do 
agregado familiar 

  N % do total de 
agregados 

Casa própria 12 100,0% 

WC 12 100,0% 

Água canalizada 10 83,3% 

Quartos de dormir 12 100,0% 

Elecricidade 8 66,7% 

Rede de esgoto 8 66,7% 

Fossa séptica 12 100,0% 

Fogão a gás 12 100,0% 

Frigorífico 12 100,0% 

Computador 6 50,0% 

Carro 12 100,0% 

TV 12 100,0% 

Telefone ou telemóvel 12 100,0% 

Microondas 10 83,3% 

Bicicleta 5 41,7% 

Motocicleta 6 50,0% 

Rádio 12 100,0% 

Total 173 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo V – Resultados dos Censos Agro-Pecuários do Maranhão 

Censos Agro-Pecuário - Maranhão 1970 1980 1985 1996 2006 

Nº Estabelecimentos 396761 496758 531413 368191 287037 

Área total 10794912 15134236 15548267 12560692 12991448 

Área lavouras 763305 1405004 1304509 821827 4077548 

Pastagens plantadas 634787 2158366 2790290 2906809 150763 

Pastagens naturais 2717990 2690740 2656273 2403743 2323264 

Produção soja 22 92 8089 135125 697655 

Bovinos 1473788 2804070 3247206 3902609 5645657 

Proprietário 44924 80487 96115 108802 123287 

Arrendatário 156106 225279 224654 96177 34425 

Ocupante 186517 182973 201975 152348 47053 

Estab. Com pecuária 19740 53201 126064 42965 
 

Total uso tracção 790 2828 1637 6481 
 

Tracção animal 504 1626 501 4463 
 

Tracção mecânica 187 1313 1260 2625 
 

Total assistência técnica 
  

1104 1955 
 

Governo 
  

474 296 
 

Própria 
  

345 875 
 

Outra 
  

299 257 
 

Fertilizantes - adubos 
 

771 1176 1705 
 

Fertilizantes - calcário 
 

76 224 114 
 

Controle pragas e doenças 
 

25439 34607 29531 
 

Irrigação 19 107 280 294 
 

Pastagens naturais 7700 14356 16687 16353 
 

Pastagens plantadas 7910 20908 23984 24443 
 

Tractores 168 2304 2956 3965 5866 

Máquina para plantio 49 176 522 275 
 

Máquina para colheita 13 32 77 50 
 

Total investimentos 5769 22340 40503 12907 
 

Pecuária 17408 53201 43529 95701 
 

Proprietário (animais) 24538 40675 31411 61125 
 

Arrendatário (animais) 15344 19214 28735 7375 
 

Parceiro (animais) 907 1317 5385 2485 
 

Ocupante (animais) 29442 33566 37316 24716 
 

Carne 47336 75522 81776 70983 
 

Cria 
 

33043 39201 29167 
 

Engorda 
 

3647 4884 2877 
 

Cria+Recria+Engorda 
 

5689 5467 2598 
 

10 < 100ha 13282 21844 27361 31694 
 

100ha < 1000ha 11115 16013 17978 8620 
 

>1000ha 1545 1882 1983 673 
 

com < 10 animais 39372 52599 60827 43378 
 

50 < 100 animais 3871 5883 6692 8399   

Censos Agro-Pecuário - Maranhão 1970 1980 1985 1996 2006 



500 < 1000 animais 91 381 453 588   

2000 e > 5 69 95 113   

Bovinos nascidos 16357 26004 35614 62493   

Nº animais nascidos 210878 419762 537434 804827   

Bovinos vitimados < 1 ano 11149 15486 19523 27176   

Nº animais vitimados 54141 78973 48310 67155   

Inseminação artificial   94772 106900 62493   

Sim   241 95 30   

Não   94531 106805 62463   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo VI - Valores de produção, consumo aparente e importação no 

período de 1995-2008 

 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Produção 13170 14167 13305 11820 12045 11550 10380 11728 14945 16555 18729 15678 21562 18556 

Importação 1826 904 3271 4772 1783 4442 2016 1766 1480 4487 3503 3161 5602 3250 

Consumo 
Aparente 

14996 15071 16576 16592 13828 15992 12396 13494 16425 21042 22232 18839 27164 21806 

Exportação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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