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PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO REPOLHO
EM MOÇAMBIQUE
No grupo de hortícolas monitoradas pelo SIMA, o repolho é uma das 4
primeiras hortícolas mais comercializadas no mercado Nacional.
Com base na avaliação agronómica de variedades de repolho realizado pela
equipa de pesquisadores do IIAM/Embrapa (Horticultura em Moçambique,
Características, Tecnologias de Produção e de Pós-Colheita, 2015), a duração
média do ciclo vegetativo do repolho é de 3 meses (80 e 120 dias) e este
produto, é comercializado em todos os distritos do Pais.
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO NA REGIÃO SUL
O quadro 1 foi produzido com base no histórico do preço de repolho no período de 2016 a 2020. Os de
analise, ilustram que, nesta região do país, os preços altos deste produto ocorrem os meses de Fevereiro,
Março, Abril e Maio (quadro1). Neste período, o repolho, é comercializado ao preço médio superior a
55.00Mt/Kg e neste período há menor oferta deste produto nos centros de comercialização. No contexto do
ciclo vegetativo, aconselha-se ao produtor desta hortícola para produzir nos meses de Novembro, Dezembro,
Janeiro e Fevereiro todos pintados no quadro 1 a verde. Produzindo o repolho nestes meses, a colheita
ocorre em meses de preço alto.
Nesta região, o preço baixo ocorre em meses de Setembro, Outubro e Novembro. Onde o repolho é
comercializado a baixo de 40.00Mt/Kg; nestes meses, há maior oferta nos grandes centros de
comercialização
e
maior
perdas
a
nível
do
produtor.
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PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO NA REGIÃO CENTRO DO PAÍS.
Analogamente ao quadro 1, o 2 foi produzido na mesma base metodológica. Na região centro, o preço alto
de repolho, ocorre nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho pintado a vermelho na linha
de preço alto do quadro 2. Neste período do ano, o repolho é comercializado a um valor a cima de
30.00Mt/Kg e neste período do ano, há menor oferta do repolho no mercado.
O quadro 2, recomenda a produção desta hortícola nos meses de Novembro, Dezembro, Janeiro e Ferreiro
todos pintados a verde na linha de preço alto, para o produtor realizar a colheita nos meses, de venda a o
preço alto.
Nesta região, o preço baixo ocorre em Outubro. Onde o repolho é comercializado a baixo de 25.00Mt/Kg;
Ainda o quadro 2 mostra na linha de preço médio, os meses em que há equilíbrio entre a procura e oferta,
Nestes meses o preço varia de 25 a 30.00Mt/Kg.

PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO NA REGIÃO NORTE DO PAÍS.
Na mesma base metodológica, o quadro 3, ilustra evidências do comportamento de preço de repolho nos
últimos 5 anos na região Norte do país. No entanto, ocorre preço alto, nos meses de Janeiro, Novembro e
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Dezembro comercializado ao valor igual ou superior a 45.00Mt/Kg e com insuficiência do repolho no
mercado desta região. No contexto de produção, recomenda a pratica desta hortícola nos meses de Agosto,
Setembro e Outubro, de forma a coincidir, a venda nos meses de preço alto.
Nesta região, o preço baixo ocorre em julho, Agosto e Setembro. Onde o repolho é comercializado a baixo
de 35.00Mt/Kg; ainda no quadro 3 mostra que a prática de preços moderados, ocorre nos meses de Fevereiro
a Junho e mês de Outubro. Nestes meses o preço varia de 35 a 45.00Mt/Kg.

3

Variação do Preço do Milho no Mercado
Retalhista: O preço do milho que é
comercializado a retalhe
nos mercados monitorados
pelo SIMA, não variou
significativamente.
O
preço médio deste cereal
na presente semana é de
19.00Mt/kg, o máximo é
de 29.00Mt/Kg praticado no mercado de Mabote e
Montepuez, seguido da cidade de Maputo a
26.00Mt/kg e, o mínimo é de 11.00Mt/kg
praticado no mercado de Mandimba, seguido do
mercado de Malema à 12.00Mt/Kg (Quadro 3a).
Variação do Preço do Arroz no Mercado
Retalhista: O preço do arroz ao retalhista nos
mercados
monitorados
pelo SIMA na presente
semana, contínua estável.
O preço médio deste
cereal,
na
presente
semana é de 51.00Mt/kg;
o máximo é 65.00Mt/kg
praticado no mercado de
Mabote, o mínimo é de 45.00Mt/Kg praticado no
mercado de Montepuez, seguido de Vilanculos a
47.00Mt/kg. (Quadro 6a).

Variação do Preço do Feijão Nhemba no
Mercado Retalhista: De um modo geral, o preço
a retalhe do feijão nhemba continua a subir em
alguns mercados. O preço médio desta leguminosa
na presente semana é de 60.00Mt/Kg; o mínimo é
de 30.00Mt/kg praticado no mercado de Malema,
seguido do mercado de Mocuba a 35.00Mt/Kg e,
o máximo é de 121.00Mt/Kg, praticado no
mercado de Mandimba seguido de Inharrime a
101.00Mt/Kg (Quadro 3b).
O Feijão manteiga continua estável, o preço
médio ao nível de mercado retalhista é de
100.00Mt/Kg; preço mínimo é praticado no
mercado de Malema a 40.00Mt/Kg seguido do
mercado de Barué a 50.00Mt/Kg e, o máximo é de
162.00Mt/kg praticado no mercado de Mandimba,
seguido de Mabote a 140,00Mt/kg (Quadro 3b).
Variação do Preço de amendoim no Mercado
Retalhista: O amendoim continua a ser
comercializado a preço alto comparando aos
meses anteriores. O preço médio é de
100.00Mt/kg. O preço mínimo é de 40.00Mt/Kg
praticado na Vila de Malema, seguido de Mocuba
a 50.00Mt/kg, o máximo é praticado em
Chicualacuala à 150.00Mt/Kg, seguido de Mabote
a 140,00Mt/kg (Quadro 3b).
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Quadro 3: Preço de Feijão Nhemba e sua variação percentual em relação ao preço da semana anterior.
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Fluxo de Milho na Zona Sul: O mercado
Grossista de Xiquelene na Cidade de Maputo
continua a ser abastecido com milho proveniente
do distrito de Nhamatanda adquirido ao preço de
80,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de
Manjacaze recebeu milho proveniente da cidade
de Nampula adquirido nos armazenistas locais ao
preço de 780,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de
Maxixe continua a ser abastecido com milho
vindo do distrito de Homoíne comprado ao
produtor por 300,00Mt a lata de 20 litros; O
mercado da Massinga foi abastecido com milho de
produção local vindo povoados circunvizinhos
adquirido ao produtor por 280,00Mt a lata de 20
litros; O mercado de Inhassouro recebeu milho
proveniente do Posto Administrativo de Mutindire
adquirido ao preço de 80,00Mt a lata de 5 litros;
O mercado de Panda recebeu milho proveniente
do distrito de Homoíne comprado ao preço de
230,00Mt a lata de 20 litros.
Fluxo de Milho na Zona Centro: O mercado de
Mutarara foi abastecido com milho proveniente do
Posto Administrativo de Inhangoma comprado ao
preço de 250,00Mt a lata de 20 litros; O mercado
de Mocuba recebeu milho vindo do distrito de
Lugela na localidade de Tacuane comprado ao
produtor por 12,00Mt/kg.
Fluxo de Milho na Zona Norte: O mercado de
Montepuez recebeu milho de produção local
vindo do Posto Administrativo de Mapupulo ao
preço de 15,00Mt/Kg; O mercado de Lichinga foi
abastecido com milho proveniente dos distritos de
Chimbonila, Muembe e Sanga comprado ao
produtor por 220,00Mt a lata de 20 litros; O
mercado de Mandimba foi abastecido com milho
de produção local comprado ao produtor por
170,00Mt a lata de 20 litros.

Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Sul: O
mercado grossista de Xiquelene da Cidade de
Maputo continua a ser abastecido com feijão
manteiga e catarino proveniente de Lichinga e
adquiridos ao preço de 1.200,00Mt a lata de 20
litros respectivamente; O mercado de Manjacaze
recebeu feijão manteiga e catarino proveniente de
Nampula comprado nos armazenistas locais ao
preço de 4.200,00Mt o saco de 50Kg; O mercado
de Maxixe foi abastecido com feijão manteiga e
catarino proveniente do distrito de Gurué e
Angónia adquirido ao preço de 64,00Mt/kg; O
mercado de Massinga foi abastecido com feijão
manteiga, catarino e magnum proveniente de
Angónia comprados ao preço de 3.000,00Mt e
3.500,00Mt o saco de 50kg, respectivamente; O
mercado de Panda recebeu feijão manteiga
adquirido no mercado grossista de Maxixe ao
preço de 3.500,00Mt o saco de 50Kg.
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona
mercado de Mutarara foi abastecido
manteiga proveniente do distrito
adquirido ao preço de 1.560,00Mt a
litros.

Centro: O
com feijão
de Caia
lata de 20

Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Norte: O
mercado de Lichinga recebeu feijão manteiga e
catarino proveniente dos distritos de Chimbonila e
Sanga comprado ao preço de 1.200,00Mt a lata de
20 litros; O mercado de Mandimba recebeu feijão
manteiga proveniente de Lichinga adquirido ao
preço de 1.200,00Mt a lata de 20 litros.
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Sul: O
mercado de Massinga recebeu feijão nhemba
produzido localmente comprado ao produtor por
de 350,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de
Inhassouro recebeu feijão nhemba proveniente da
localidade de Maimelane adquirido ao preço de
500,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de Panda
foi abastecido com feijão nhemba de produção
local comprado ao preço de 60,00Mt/kg.
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Centro: O
mercado de Mutarara recebeu feijão nhemba
proveniente do distrito de Gorongosa adquirido ao
produtor por 1.100,00Mt a lata de 20 litros.
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Norte: O
mercado de Montepuez continua a ser abastecido
6

de feijão nhemba localmente produzido vindo do
Posto Administrativo de Mapupulo comprado ao
preço de 40,00Mt/Kg.

Fluxo de Amendoim no Norte: O mercado de
Montepuez foi abastecido com amendoim grande
sem casca de produção local ao preço de
70,00Mt/Kg.

Fluxo de Amendoim na Zona Sul: O mercado
grossista de Xiquelene na Cidade de Maputo foi
abastecido com amendoim pequeno e grande sem
casca proveniente da cidade de Nampula
comprado ao preço de 60,00Mt e 50,00Mt/kg,
respectivamente; O mercado de Manjacaze
recebeu amendoim pequeno sem casca
proveniente de Nampula comprado ao preço de
3.800,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de
Maxixe recebeu amendoim pequeno sem casca
proveniente de Nampula comprado ao preço de
62,00Mt/kg; O mercado da Massinga foi
abastecido de amendoim pequeno sem casca
proveniente de Nampula comprado ao preço de
3.700,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de
Morrumbene recebeu amendoim pequeno sem
casca proveniente de Nampula comprado ao preço
de 3.700,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de
Panda recebeu amendoim pequeno sem casca
proveniente de Nampula comprado ao preço de
3.300,00Mt o saco de 50Kg.
Fluxo de Amendoim no Centro: O mercado de
Mutarara foi abastecido com amendoim pequeno
sem casca proveniente dos distritos de Maringue
adquirido ao preço de 1.470,00Mt a lata de 20
litros.
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Preço de Culturas de Rendimento

mercado
MOCUBA
MALEMA
MALEMA
MALEMA

nivel
RETALHISTA
RETALHISTA
RETALHISTA
RETALHISTA

EM
EM
EM
EM

prod
MERCADO
MERCADO
MERCADO
MERCADO

FEIJAO BOER
FEIJAO BOER
GERGELIM
SOJA

Preço
Praticado
(Mt/kg)
20,00
35,00
60,00
30,00

Quadro 7: Preços Regionais e Internacionais de Grão de Milho, Trigo, Girassol e Soja.
Preço FOB
Produto

Local

12 de Outubro
(Rand/Ton)

14 de Outubro
(Rand/Ton)

Diferença

Observação

Milho Branco

Randfontein
(Africa do Sul)

3,223.00

3,114.00

-109

Baixou

Milho Amarelo

Randfontein
(Africa do Sul)

3,380.00

3,255.00

-125

Baixou

Trigo

Randfontein
(Africa do Sul)

5,745.00

5,771.00

26

Subiu

10,280.00

10,570.00

290

Subiu

7,245.00

7,153.00

-29

Baixou

Girassol
Soja

Randfontein
(Africa do Sul)
Randfontein
(Africa do Sul)
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Fonte: SAFEX, compilado pelo SIMA.
Quadro 8: Taxa de Câmbio em Vigor no dia 13 de Outubro de 2021
Meticais por Unidade de Moeda
Período
de análise

Semana
Anterior

Meticais por 1000 Unidades
de Moeda

Dólar
Americano

Rand
SulAfricano

Kwacha
Zambiano

Dólar
Zimbabweano

Kwacha
Malawiano

63,83

4,26

3,77

168,86

79,01

Semana
3,79
63,83
4,29
168,86
Recente
Fonte: Banco de Moçambique, Boletim no 134/21.

79,55

Quadro 9: Preços Regionais e Internacionais do Mercado de Futuro de Milho, Trigo, Girassol e Soja

Produto

Milho Amarelo

Milho Branco

Trigo

Girassol

Soja

Mercado

Data da
Recolha

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

14 de Outubro

CBOT

Chicago - EUA

14 de Outubro

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

14 de Outubro

3,114.00

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

14 de Outubro

5,771.00

CBOT

Chicago - EUA

14 de Outubro

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

14 de Outubro

10,570.00

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

14 de Outubro

7,153.00

CBOT

Chicago - EUA

14 de Outubro

Fonte

Outubro de
2021
3,255.00
-

-

-

Preços de Futuro
Novembro
Dezembro
de 2021
de 2021
3,329.00

Unidade

3,300.00

Rand/Ton

512.25

USD/Ton

3126.00

3,139.00

Rand/Ton

5,630.00

5,645.00

Rand/Ton

718.75

USD/Ton

10,457.00

10,579.00

Rand/Ton

7,312.00

7,180.00

Rand/Ton

-

-

1,195,25

-

USD/Ton

Fonte: SAFEX, compilado pelo SIMA.
O que são Preços de Futuro? Os preços de futuro de um determinado produto são preços acordados no "presente" para a compra e venda desse
produto numa data futura, e resultam de uma série de prognósticos feitos pelos operadores dos mercados de futuro sobre as condições do
mercado na data da compra e venda. Os preços de futuro são, portanto, o melhor prognóstico sobre o preço (do produto) que será praticado no
mercado naquela data futura.
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