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PREFÁCIO

O presente manual da cultura de soja para a região norte de Moçambique é uma 
linha básica de orientação, onde os técnicos extensionistas são chamados para 
fazerem os ajustes necessários a cada situação em função do conhecimento local 
e das condições agro-climáticas de cada localidade. Este manual é baseado às 
recomendações de pesquisa e a descrição de alguns sistemas de cultivo da região 
norte de Moçambique.
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Região agro-ecológica
O objectivo principal deste manual prático da cultura de soja é de contribuir para 
a melhoria da produção e produtividade desta cultura providenciando informação 
técnica que permita o aumento de rendimentos nas regiões agro-climáticas 7, 9 e 
10.

 

Figura 1: Mapa da região norte de Moçambique com as regiões agro-ecilogias definidas

Este manual tem como alvos os técnicos extensionistas, os pequenos e médios 
produtores da região norte de Moçambique e que praticam a cultura de soja

Sistema de Cultivo
Geralmente a cultura de soja  é cultivada em sequeiro durante a época chuvosa. 



8Manual do cultivo de Soja em sequeiro na região Norte de Moçambique

1. INTRODUÇÃO 

A soja (Glycine max) constitui uma das maiores culturas de rendimento e a 
maior fonte de proteínas (30%) e de óleo alimentar (20%) para muitas famílias 
Moçambicanas. E é cultura melhoradora da fertilidade de solo através da fixação 
biológica de nitrogénio atmosférico. Assim como produção de forragem para 
alimentação animal. As chuvas na região norte de Moçambique são definidas e 
começam em Novembro prolongando-se até nos finais de Abril com um total de 
cerca de 800 a 1200 mm por ano. A soja é cultivada maioritariamente por pequenos 
produtores com pouca fonte de recursos financeiros. Os rendimentos observados e 
a qualidade da produção são geralmente baixos devido a vários constrangimentos. 
Os principais constrangimentos de produção de soja em Moçambique incluem 
pragas, prática culturais inadequadas (baixa densidade de plantas e sementeira 
tardia), doenças (vassoura da bruxa e ferrugem), seca, falta de acesso ao crédito e 
baixo acesso de semente e sua distribuição.
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2. VARIEDADES

A escolha correcta da variedade constitui um factor importante para o sucesso 
da produção. Deve-se escolher variedades com um bom potencial produtivo, 
adaptadas as regiões em que elas são semeadas, que sejam resistentes ou tolerante 
a pragas e doenças. Na tabela 1, apresenta-se as variedades recomendadas, 
resistentes às doenças para a região Norte e Centro do país. Não existem variedades 
locais de soja junto dos camponeses, apenas podem-se encontrar variedades que 
foram introduzidas em algumas regiões onde houve ou existem organizações 
fomentadoras desta cultura como por exemplo as variedades Santa rosa, Storm, 
Safari, Soprano e Magoye.

Tabela 1. Variedades recomendadas para as regiões de média e alta altitude (Centro 
e Norte) de Moçambique. De referir que as variedades TGX (Tropical Glycine 
cross) são variedades com habilidades de fixação biológica de nitrogénio com 
diferentes tipos de bactérias bradyrhizobia existentes no solo, portanto são 
variedades promíscuas, com tolerância a vassoura da bruxa

Variedades Peso de 100 
sementes (g)

Rendimento 
(ton ha-1)

Ciclo (dias) Cor do grão Hábito de 
crescimento

Observações

TGX-1485-1D 
(SANA)

15 2.5 Precoce (95) Castanho-
escuro

Determinado 
erecto

Resistente 
a vassoura 
da bruxa e 
variedades 
promíscuas

TGX-1740-2F 
(WAMINI)

15 3 Precoce (95) Castanho-
escuro

Determinado 
erecto

Resistente 
a vassoura 
da bruxa e 
variedades 
promíscuas

TGX 1904-6F 
(ZAMBOANE)

15 3.5 Precoce (95) Castanho-
escuro

Determinado 
semi-erecto

Resistente 
a vassoura 
da bruxa e 
variedades 
promíscuas

TGX 1908-8F 
(WIMA)

15 3.5 Médio (110) Castanho-
escuro

Indeterminado Resistente 
a vassoura 
da bruxa e 
variedades 
promíscuas
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TGX-1937-1F 
(OLIMA)

14 3.5 Médio (110) Castanho-
escuro

Indeterminado Resistente 
a vassoura 
da bruxa e 
variedades 
promíscuas

Ocepara-4 14 2.5 Médio (110) Castanho-
escuro

Indeterminado Variedades 
normais

427/5/7 15 2.8 Médio (110) Creme Indeterminado Variedades 
normais

H7 18 3 Precoce (95) Castanho-
escuro

Determinado 
erecto

Variedades 
normais

H17 15 3.5 Precoce (95) Castanho-
escuro

Determinado 
erecto

Variedades 
normais

3. MÉTODO DE PROPAGAÇÃO

A cultura de soja tem como o meio de propagação a semente. A semente é 
adquirida pelos produtores a partir das organizações fomentadoras da cultura 
de soja. É bastante importante, que os nossos produtores obtenham a semente 
via organizações de pesquisa quer seja públicas, internacionais ou empresas 
fornecedoras de insumos agrícolas licenciadas no território nacional.

4. SELECÇÃO E PREPARAÇÃO DO SOLO

O solo deve ser plano, com fertilidade média e não muito arenoso, porque nestes 
solos a capacidade de retenção de água é baixa. Para uma produção eficiente de 
soja, o solo deve ser preparado de forma apropriada (fazer uma lavoura e duas 
gradagens cruzadas e ao nível dos pequenos produtores geralmente esta actividade 
é feita manualmente) que permite o desenvolvimento da raiz das plantas, um 
controlo das infestantes e um melhor aproveitamento da água e dos nutrientes do 
solo. A cultura de soja desenvolve-se melhor em solos com teor elevado de matéria 
orgânica e pH entre 5,8 e 7,8..
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4.1. Destronca
A actividade de destronca é feita quando se abre novas áreas usando máquinas. 
Depois que a destronca feita é preciso retirar do local todos troncos, pedras e outro 
material que podem impedir o uso de máquinas durante as operações que se 
seguem. 

4.2. Lavoura
A lavoura em áreas grandes é mecanizada, podendo fazer uma lavoura 60 dias 
antes de sementeira e para pequenas áreas como as de muitos produtores ela é 
feita de forma manual e para aqueles que têm a possibilidade de usar juntas de 
bois (tracção animal) podem o fazê-lo fazendo lavoura 

4.3. Gradagem
Normalmente faz-se duas gradagens cruzadas. A última gradagem deve ser 
feita pouco antes da sementeira para eliminar as infestantes emergentes e criar 
condições para uma boa emergência das plântulas. E no sector familiar o produtor 
apenas limpa o terreno usando instrumentos tradicionais como a enxada.

4.5. Armação do solo
O terreno deve ficar bem destorroado para que as sementes tenham um bom 
contacto com o solo e absorvam mais facilmente a água. Em solos bem nivelados, 
as sementes são distribuídas com uniformidade a uma profundidade igual, 
permitindo assim uma emergência regular e com poucas falhas. Além disso, 
o nivelamento do solo arado e gradado elimina variações da superfície, que 
prejudicam a eficiência e o desempenho das máquinas agrícolas, durante as 
operações de sementeira, culturais e colheita e normalmente esta actividade não é 
realizada pelos produtores.
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5. SEMENTEIRA

Deve-se tentar semear variedades de ciclo médio a longo, em espaçamento de 75 
cm entre linhas. Esta distância permite a entrada do tractor, sem estragar as plantas 
com os pneus. No sector não mecanizado, se a sementeira for feita com variedades 
de ciclo médio e longo, recomenda-se uma distância de 60 cm entre as linhas e 10 
cm distância entre as plantas. No caso de semear variedades precoces, a distância 
entre as linhas deve ser de 50 cm e 5 cm de distância entre plantas.

5.1. Época de sementeira
A época de sementeira é um dos factores que mais influenciam o rendimento da 
soja. A soja é bastante sensível à temperatura, duração do dia e a humidade. Se 
estes três factores não ocorrem de forma favorável, a cultura poderá ser afectada, 
principalmente na duração do ciclo, altura das plantas e no rendimento de grãos. 
De modo geral, o período preferencial para a sementeira de soja na região norte 
do país vai desde 15 de Novembro ao 15 de Dezembro ou seja, semear logo as 
primeiras chuvas.

5.2. Profundidade de sementeira
A profundidade de sementeira vária de 2,5cm em solos pesados ou bem húmidos 
a 5,0cm em solos arenosos. Sementeiras muito profundas dificultam a emergência 
da soja principalmente quando há compactação superficial do solo. É fundamental 
que o teor de humidade do solo seja adequado e que o mesmo tenha sido bem 
preparado para que o contacto da semente com o solo seja o melhor possível. Isto 
propiciará uma eficiente troca de humidade e ar necessário para os processos de 
germinação e emergência. Sementeiras em solos secos retardam a germinação, 
expondo as sementes a pragas e fungos do solo que prejudicam o estabelecimento 
de população adequada das plantas.

5.3. Taxa de sementeira
É a quantidade de semente necessária para um hectare. Para a cultura de soja a 
taxa de sementeira varia de 60-80kg/ha, dependendo da variedade e do compasso 
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usado. Para a sua determinação é preciso conhecer a percentagem da pureza, 
percentagem da germinação, peso de 1000 em sementes do lote de sementes 
disponível para semear, distância (em metros) entre as linhas e distância (em 
metros) entre as plantas. 
                                                         100 x Peso de 1000 sementes                 

                                                  DL x dl x % de germinação x % de pureza

Onde:

DL= distância entre linhas (m)

dl= distância entre plantas (m)

 5.4. Densidade e compasso
Em geral para variedades de ciclo médio e longo a sementeira é 60 cm entre 
linhas e 5 cm entre plantas. Isto equivale a uma média de 333 000 plantas/ha. Em 
variedades de porte baixo e ciclo curto, ou em sementeiras tardias, é aconselhada a 
sementeira com um intervalo de 40 cm entre linhas e de 5 cm entre plantas. Neste 
caso, a densidade seria de 500 000 plantas/ha.  

5.5. Consociação
Os produtores consociam a soja principalmente com as culturas de milho 
(Zea mays), mandioca (Manihotesculenta), feijão bóer (Cajanuscajan) e girassol 
(Helianthusannuus). A soja pode consocia-se com diversas culturas. Em geral a 
soja reduz os rendimentos quando consociada com culturas de maior altura. No 
processo de consociacao deve se manipular o arranjo espacial (compasso) da 
cultura de soja como cultura principal, devendo se alargar o espaço entre linhas.

  

Figura 2. Consociação Soja x Milho e Consociação Soja x Mandioca

Taxa de sementeira   
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5.6. Rotação 
Pela sua capacidade de fixação o azoto natural, evitando assim os custos da 
fertilização nitrogenada para a própria cultura e para a cultura subsequente, pela 
habilidade em aproveitar os adubos químicos residuais de colheitas anteriores, 
pela capacidade em melhorar a textura e o conteúdo da matéria orgânica do solo, 
as vantagens da soja como cultura de rotação com cereais é incontestável. Um 
esquema de rotação permite nos, cultivar a soja por dois anos contínuos, seguido 
por dois anos do cultivo de outras culturas (milho, algodão, sorgo feijão bóer e 
girassol). Eventualmente, pode-se ter três anos com soja, no máximo.

5.7. Adubação
No que respeita à fertilidade de solos, a soja é uma planta que tem um nível de 
aproveitamento de nutrientes do solo, maior que muitas outras culturas. Em caso 
de solos apresentarem baixa fertilidade recomenda-se o uso de adubo, que salvo 
raras excepções dos solos do país, pode ser fósforo até um máximo de 60kg/ha de 
P205 sob forma de superfosfato simples, já que esta fórmula, para além do fósforo 
necessário fornece também quantidades de enxofre e cálcio. Em caso de não 
existência deste tipo de adubo pode-se aplicar 200kg/ha de 12:24:12 no período 
de sementeira.

O fenómeno da fixação biológica do nitrogénio é um processo natural que capta 
o nitrogénio existente no ar e o torna disponível para as plantas como nutriente. 
Podemos dizer que a soja é uma cultura rentável a nível do mundo graças à 
administração deste fenómeno, permitindo a fixação de grandes quantidades de 
nitrogénio, resultando em aumento da produtividade sem a adição de nitrogénio 
químico. Portanto, as e as empresas de inoculantes procuram fazer produtos 
de elevada concentração de bactérias Rhizobium e Bradyrhizobium para que o 
processo de inoculação seja o mais produtivo. 

Entretanto, não basta utilizar um bom inoculante para garantir o sucesso da 
lavoura. Todos os demais itens devem ser muito bem cuidados: prática correcta 
de inoculação (guardar o produto em local fresco, fazer a inoculação à sombra, 
não semear em solo seco, fazer uma boa mistura do inoculante com as sementes), 
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ter o solo bem corrigido e adubado de acordo com a análise, usar fungicidas 
recomendados para a cultura da soja, plantar em menos de 24 horas após a 
inoculação. Um aspecto importante a ser levado em conta é o uso de molibdénio 
e cobalto. Estes dois micronutrientes são essenciais para o processo de fixação do 
nitrogénio. Dados recentes de pesquisa demonstram que o uso de Mo e Co trás 
expressivos aumentos de produtividade, resultando em ganhos de lucratividade 
nas lavouras de soja.

5.8. Rega
A necessidade total de água na cultura da soja varia de 450 a 800mm em todo seu 
ciclo vegetativo dependendo das condições climáticas, do maneio da cultura e do 
ciclo. A água é o factor que mais afecta os rendimentos da soja. Mesmo assim a soja 
é uma cultura tolerante a seca, devido ao extenso e profundo sistema radicular que 
desenvolve. A água é particularmente importante nos períodos de germinação, 
floração e enchimento das vagens. O cultivo da soja no Norte de Moçambique 
dependem da queda das chuvas e sendo assim a sementeira deve ser feita depois 
de elas terem proporcionado suficiente humidade do solo para germinação das 
sementes.

5.9. Outras Praticas Culturais (retancha, poda, etc.)
Depois da sementeira, deve se monitorar a cultura continuamente para garantir 
um crescimento sem problemas. Se o número de plantas na emergência for muito 
baixo ou as plantas forem fracas e deformadas, será necessário fazer uma nova 
sementeira (retancha). Contudo, deve se determinar as razões da baixa germinação 
para que as prováveis causas sejam corrigidas antes da nova sementeira.
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6. MANEIO INTEGRADO DE INFESTANTES, PRAGAS E 
DOENÇAS 

6.1. Maneio de Infestantes
Os métodos normalmente utilizados são: Físico, químico e cultural. No controlo 
físico das infestantes usa-se a sacha mecanizada (tracção animal ou uso de 
tractores) ou manual (por via de enxadas), o controlo químico (ao uso de herbicidas) 
e também pode-se usar compassos que propiciem à cultura maior capacidade 
de competição com as infestantes (método cultural). A combinação dos vários 
métodos de controlo é mais eficiente e económico. O mais efectivo será deste 
modo uma aplicação dum herbicida pré-emergente seguido duma sacha ou duas 
sachas manuais ou mecânicas

6.2. Controlo de Pragas 
A cultura de soja está sujeita ao ataque de numerosas espécies de insectos. 
Apesar dos danos, não se recomenda a aplicação preventiva, pois, além do grave 
problema de poluição ambiental, o uso desnecessário de produtos químicos pode 
elevar o custo de produção da soja. Pode-se tratar a soja quando o índice de ataque 
estiver entre 30-40% com insecticidas sintéticos. No sector familiar os produtores 
não têm tratado esta cultura contra as pragas. Algumas pragas são: Lagarta de 
folhas (Lamprosema indica) controlo químico: aplicar cipremetrina 2,5% EC a razão 
de 0,5ml/L de água; Broca da vagem (Maruca testulalis) controle químico: usar 
Baytroid 5% EC a razão de 0,5ml/L de água.

  

Figura 3: Lamprosema indica
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Figura 4: Maruca testulalis

6.3. Controlo de Doenças
As doenças limitam rendimento e a qualidade da soja. As doenças afectam a soja 
de diversas maneiras. Algumas atacam mais as folhas, outras afectam as hastes, 
outras afectam as vagens e sementes e outras mais podem atacar a raiz. O uso de 
variedades resistentes é a forma mais eficiente e barata de controlar as doenças. 
As principais doenças são: Mancha angular (Phaeoisariopsis griseola) Ferrugem 
(Uromyces appendiculatus), Mancha púrpura da folha e o mosaico comum da soja. 

Controlo: usar Mancozeb 3,0g/l; 1,2kg/ha, repetir cada intervalo de 10 dias. A 
vassoura da bruxa, provocada por um micoplasma é uma doença sem cura, 
devendo ser retiradas do campo plantas atacadas e queima-las para evitar a sua 
propagação.

  

Figura 5: Ferrugem (Uromyces appendiculatus) (A); Mancha púrpura da folha (B); Vassoura da bruxa 
(Micoplasma)(C) 

  

A B C
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7. COLHEITA 

A colheita constitui uma importante etapa no processo produtivo da soja. Ela pode 
ser mecanizada ou manual dependendo da disponibilidade dos equipamentos ou 
a capacidade do produtor (pequeno, médio ou grande) e do tamanho de área. Em 
áreas pequenas recomenda-se fazer a colheita manual e em áreas grandes pode-se 
aplicar a colheita mecanizada. Esta actividade só pode ser feita quando a cultura 
atingir a sua maturação fisiológica com vista a evitar prejuízos na qualidade da soja 
colhida. O teor de humidade das sementes da soja a serem colhidas deve estar 
entre 13 e 15%.

7.1. Secagem
Depois de as plantas ser tiradas do campo já prontas é preciso pôr ao sol numa 
eira aberta para completar o processo de secagem para até um teor de humidade 
de 12% (O grão com esta percentagem de humidade quando se morde fica 
totalmente duro). A maioria dos produtores não respeitam esta actividade, pois, a 
soja é deixada no campo até uma secagem completa, o que não é recomendado 
porque as vagens da soja podem ainda começar abrir.

7.2. Debulha
Depois de certificar que as vagens da soja estão suficientemente secas, pode-
se realizar a debulha mecânica através do uso de debulhadoras. Ao nível dos 
camponeses esta actividade é feita manualmente com auxílio de paus.

7.3. Limpeza 
A limpeza da semente faz-se com objectivo de remover o lixo, poeira e outro 
material inerte nela contida. Utiliza-se uma calibradora onde a rede da peneira 
facilita a remoção da sujidade e restolhos. Ao nível do produtor esta actividade 
normalmente se faz com auxílio de peneiras tradicionais.
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7.4. Ensacamento ou embalagem
Normalmente a soja depois do processo de limpeza é ensacada em sacos de ráfia 
com capacidade de 50 kg. Se a soja for colocada em sacos plásticos recomenda-se 
embalar a semente quando a humidade estiver reduzida (7 à 8%), já que maior teor 
de humidades provoca deterioração mais rápida.

O armazenamento da semente da soja deve ser feito em locais secos e arejados. 
Os sacos devem ser colocados sobre estrados de madeira para evitar humedecer o 
grão e para permitir a movimentação do ar por baixo dos sacos. O empilhamento 
deve ser feito afastado das paredes do armazém, deixando espaços livres no meio 
das pilhas dos sacos, para permitir a movimentação do ar. Recomenda-se não 
armazenar sementes junto com adubos, calcários e agro-químicos. E armazenar 
quando o conteúdo de humidade da semente for 12% em locais frescos e secos 
ou seja locais com temperaturas baixas (não acima de 20OC) e baixahumidade (a 
baixo de 16%).

8. ARMAZENAMENTO

8.1. Tipos de armazenamento
Armazém melhorado construído de cimento. No sector familiar usa-se celeiros 
tradicionais e melhorados construídos com material local.

8.2. Cuidados no armazém
O grão a ser armazenado deve conter 9-11%% de teor de humidade para evitar o 
desenvolvimento de fungos. Para além disso, teores de humidade acima desses 
limites provocam, nas sementes armazenadas em embalagens impermeáveis, mais 
rápida deterioração do que nas embalagens permeáveis.

Os sacos devem estar sobre suportes de madeira para evitar danificação e/ou 
contacto directo com o chão do armazém para evitar danificações devido ao 
humedecimento. 

Deve-se limpar muito bem antes de colocar no armazém uma nova cultura para 
evitar o acréscimo de insectos ou pragas do armazém. Deve-se aplicar insecticidas 
periodicamente para a protecção contra as pragas.
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8.3. Tratamento da semente ou grão
A semente de soja, antes de ser semeada deve ser tratada com fungicidas e 
inoculantes. Recomenda-se fazer a inoculação com Bradyrhizobium japonicum a 
razão de 230-250 gramas/100kg de semente. Igualmente se recomenda o uso de 
fungicidas como: Captan, de preferência aquele cujo produto comercial aparece 
misturado com insecticida Dichloran (25% - 25%), 450gramas do produto comercial 
por cada 100kg de semente. Thiram misturado com insecticida BHC (25% - 20%), 
300gramas do produto comercial por cada 100kg de semente.

9. AGRO-PROCESSAMENTO

Existem diferentes formas para preparar a soja para alimentação humana, como 
sendo: leite de soja, farinha de soja, queijo de leite de soja e para alimentação 
animal  pode-se preparar ração a partir do bagaço  de soja assim como a produção 
de forragem, utilizando máquinas (moageiras). 

Embora a soja seja rica para alimentação humana, verifica-se que em regiões 
onde ela é cultivada (a nivel do Moçambique), maior parte dos produtores não 
têm informações técnicas para o processamento da soja, precisando de sua 
massificação.

10. COMERCIALIZAÇÃO

Actualmente a soja tem grande demanda no mercado nacional e internacional. 
Existem na região norte do País ONG’s que estão a fomentar a soja junto dos 
camponeses para posterior compra. A comercialização deverá ser feita em grupo 
de produtores (associações) para que haja melhor negociação de preços.
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11. CALENDÁRIO AGRÍCOLA

Para o sucesso de todo processo de produção depende em grande medida do 
calendário agrícola. A sementeira de soja para a região Norte de Moçambique 
compreende o período de 15 de Novembro a 15 de Dezembro ou quando as 
chuvas começarem. Sementeiras tardias os rendimentos podem reduzir até 50%.
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12. CUSTOS OPERACIONAIS:
Variedade: TGX – 1937-1F (Melhorada)

Rendimento: 3.500,00Kg/ha
Ordem Descrição da 

actividade
Unidade Quantidade por 

hectare
Custo

Unitário (Mt) Custo total (Mt)

1 Lavoura (1) Hora 3                     1,000.00                      3,000.00 

 Lavoura (2) Hora 3                     1,000.00                      3,000.00 

2 Gradagem (1) Hora 2                     1,000.00                      2,000.00 

3 Gradagem (2) Hora 2                     1,000.00                      2,000.00 

4 Nivelamento Hora 2                     1,000.00                      2,000.00 

5 Adubação de 
fundo

H/D 4                        100.00                         400.00 

6 Sementeira H/D 12                        100.00                      1,200.00 

7 Aplicação de 
pesticidas

H/D 2                        100.00                         200.00 

8 Sacha (1) H/D 12                        100.00                      1,200.00 

9 Sacha (2) H/D 12                        100.00                      1,200.00 

10 Colheita H/D 20                        100.00                      2,000.00 

11 Secagem H/D 2                        100.00                         200.00 

12 Debulha H/D 12                        100.00                      1,200.00 

13 Trat da semente 
com Inoculante

H/D 2                        100.00                         200.00 

14 Apl. Fungicida H/D 2                        100.00                         200.00 

15 Apl.insecticidas H/D 2                        100.00                         200.00 

16 Transporte Carrada 10                     4,500.00                    45,000.00 

17 Aquisição de 
Fungicida: 
Macomzeb

kg 1                        430.00                         430.00 

18 Aquisição 
Insecticidas: 

Ripcord

L 1                        800.00                         800.00 

19 Semente Kg/ha 80                        100.00                      8,000.00 

20 Fertilizante NPK: 
12-24-12

kg/ha 200                          65.00                    13,000.00 

21 Material de 
Colheita

Sacos 75                          25.00                      1,875.00 

Sub-Total                       89,305.00 

Outros encargos   10% 8,930.50

Total geral    98,235.50
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A tabela acima, pode-se calcular os benefícios líquidos de produção de soja, 
selecciona-se a melhor variedade local e melhor variedade melhorada. Basta 
conhecer o rendimento de cada variedade (local e melhorada) e os preços dos 
factores de produção e o custo de jornas.

Se forem inclusos os custos de equipamentos (enxadas, catadas, machados, etc, 
sem esquecer o período de vida útil) e custos de materiais (sacos, peneiras, fios de 
sisal para alinhamento na época de sementeira), pode –se calcular os lucros.

Esta informação poderá ajudar ao produtor a decidir se vale apenas produzir o 
amendoim para o mercado ou para auto-consumo. Ajuda também ao produtor 
saber qual é o custo de produção de cada Kg de amendoim e assim a estabelecer 
o preço de cada Kg de amendoim, evitando desta forma a especulação de preços 
perpetuado pelos comerciantes desonestos.
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