Detalhes Moçambique
O DESAFÍO:
Como aumentar a produção total e a superfície total cultivada,
melhorando simultaneamente a produtividade? A questão seria
aumentar os rendimentos e os lucros dos pequenos produtores agrícolas
mediante a melhoria da limpeza de ervas daninhas em termos de:
a) Eficácia (para aumentar a produtividade por hectare).
b) Eficiência (redução do tempo e dos recursos financeiros até um
custo aproximado de 2000 MZN para a primeira limpeza e 4 dias/
pessoa por hectare).

Descrição do challenge:
As ervas daninhas são um dos maiores problemas que os pequenos agricultores de Moçambique
em geral e de Cabo Delgado em particular têm de enfrentar. A limpeza dos terrenos, além de ser
ineficiente, ocupa aproximadamente 50% do tempo e da totalidade dos investimentos dedicados
às atividades agrícolas. Os agricultores realizam geralmente entre uma (1) e quatro (4) limpezas por
campanha. Na primeira, a que exige maior esforço, dedicam a cada hectare uma média de 12 dias de
trabalho/pessoa, com um custo de 4000 MZN.
As deficiências técnicas (quando e como realizar uma boa limpeza), a escassa disponibilidade e a
falta de conhecimentos sobre a utilização de herbicidas que respeitem o meio ambiente, bem como
a falta de mão-de-obra, a ausência da tração animal e da pecuária, e a falta de disponibilidade financeira para realizar as limpezas no seu devido momento, entre outros fatores, contribuem em grande
medida para uma incorreta gestão das ervas daninhas, que está diretamente relacionada com uma
redução da produção, da sua qualidade e dos rendimentos dos produtores.
As propostas têm de garantir:
A adaptação ao baixo nível tecnológico e económico da população local.
A sua replicabilidade a grande escala na região.
A manutenção da produção atual.
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A ausência de esforços ou despesas adicionais para os produtores ou para as suas famílias.
O respeito pelos princípios culturais e tradicionais locais.
A ausência de contaminação ambiental.
A obtenção de resultados tangíveis no final da primeira campanha.
O cumprimento dos respetivos termos de referência.
A sua aplicabilidade a todas as culturas e tipos de terreno da zona norte de Moçambique.

Nota: As propostas podem incluir ações complementares e sinérgicas, dirigidas a aumentar a rentabilidade agrícola e, por conseguinte, os rendimentos e o bem-estar das famílias implicadas.

Imagens
A seguir, são apresentadas algumas imagens da zona para dar a conhecer um pouco melhor o terreno.

Disponibilidade de
terras de cultura.
Sem acesso
direto através de
caminhos aptos
para veículos.

Utilização de
queimas e
herbicidas
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Diferentes culturas:
hortaliças, grãos,
tubérculos...

Muito baixa
produtividade
por múltiplos
motivos: rega
deficiente, carências
tecnológicas, falta
de adubo, sementes
inadequadas,
pragas, etc.

Missão do Challenge:
Aproveitar a tecnologia para melhorar o sistema de limpeza dos terrenos e assim aumentar a produção total por família camponesa, para que o seu nível de rendimentos possa atingir e equiparar-se
ao salário mínimo.

Destinatários:
Pequenos agricultores de Cabo Delgado que vivem em zonas isoladas e afastadas dos centros de
decisão. Possuem um nível de rendimentos inferior ao salário mínimo e na sua maioria (>70%) são
iletrados1. Muitos não controlam a tecnologia atual de informação e comunicação (telemóveis sim,
mas não smartphones). A superfície média por família é de cerca de 1-2 hectares.
1. Unesco: https://es.unesco.org/news/alfabetizacion-familia-mozambique
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Altos tempos de deslocação até aos seus mercados e terras de cultura.
Muito baixa tecnologia.
Escassez ou afastamento de fornecedores de insumos e de manutenção de maquinaria.
Vias de comunicação muito deficitárias: caminhos de terra, carreiros.
“Machambas” (terrenos cultivados) pequenas e isoladas.
Chuvas muito intensas em determinados períodos ou possíveis secas.
Sem cobertura de Internet nas zonas rurais. Possibilidade de utilização de rádios locais.
Diversidade de culturas (milho, sésamo, hortaliças, amendoim, etc.), para subsistência e para
venda. Possuem diversas tipologias de terrenos (principalmente de sequeiro, mas também de
regadio).
Zona de malária.
A maioria fala línguas bantu e não português.
Não têm a cultura de trabalhar com animais, quer de pastoreio quer de tiro.
Na maioria dos casos não estão associados entre si.
Dispõem de uma capacidade de investimento muito reduzida.
Não utilizam maquinaria para trabalhar a terra por falta de dinheiro, disponibilidade,
manutenção, etc.

Perfil típico de dois camponeses de Namitir:
Alberto, 28 anos, oito (8) filhos. Cultiva amendoim, sésamo e hortaliças. Trabalha sozinho com a
família, sem se associar com ninguém.
Rosema, 25 anos, solteira, quatro (4) filhos. Cultiva mexoeira e hortaliças.
Outro exemplo da aldeia de Nacuca:
Rosa, casada, dois (2) filhos. Cultiva algodão, hortaliças e sésamo. Membro de duas associações.
Nalgumas aldeias quase ninguém se associa. Noutras, a maioria. O trabalho de produção é realizado
pela família, salvo algumas contratações ocasionais.

Áreas de desenvolvimento
1. Existem técnicas locais e de outros lugares que poderiam ser aplicadas com
adaptações.
Técnicas de gestão integrada de ervas daninhas que combinam a cobertura vegetal (viva ou seca) com
a aplicação de herbicidas ecológicos.
2. Com investimentos adequados, pode haver boa rentabilidade.
Aumentar a superfície cultivada até 3 hectares, sem necessidade de aumentar a produção por hectare, poderia ajudar a atingir o salário mínimo para o ano inteiro.
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3. As pessoas adotam as técnicas que demonstram ser rentáveis a curto prazo.
Existem boas experiências com introdução de novas culturas e sistemas de rega.
4. Noutras partes do país são utilizados animais de tiro e pecuária.
Existe pequena maquinaria manual ou mecânica simples que poderia ser utilizada com as devidas
adaptações.

Documentação de apoio:
Relatório de escuta de Mundukide para W4P 2018
Weed Management for Developing Countries. Addendum 1. Edited by R. Labrada
http://www.fao.org/3/Y5031E/Y5031E00.htm
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/compendium/tools-guidelines/
what-is-iwm/en/
https://answers.practicalaction.org/our-resources/item/lost-to-the-weeds-changing-practicesfavour-an-old-enemy
MÉTODOS PARA O CONTROLO DE ERVAS DANINHAS. ( 1 ) Ricardo González Ponce Instituto de
Ciências Agrárias (ICA)
https://agriprofocus.com/post/55f2b82ba93f2505bcd4a679 Relativo à Etiópia
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