
 1 

 

    

16 de Fevereiro de 2018                                                                                                               No. 1179 

Quente-Quente                          
Informação Semanal de Mercados Agrícolas no País, Região e Mundo 

Publicação do Sistema de Informação de Mercados Agrícolas (SIMA) 
Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar-DPCI-Dpto. Estatística 

Tel: 823260810 Fax: 21 41 47 01; Email: simamoc@gmail.com 

www.masa.gov.mz/sima/ 

 

 

 

   
O preço do milho e amendoim, na presente semana é mais caro na maioria dos mercados das 

províncias da Zona Sul do País, comparando ao praticado nas províncias das Zonas Centro e Norte. 

 
Preço de milho nos últimos 5 anos 

Mês de Janeiro de 2015 a 2018. 

No geral, o comportamento do preço do milho no mês de Janeiro nos 

últimos 5 anos (2014 a 2018), foi mais caro em 2017, com maior 

destaque para a zona sul de País. Neste ano de 2017, todos os 

mercados venderam este cereal ao preço acima de 25,00Mt/Kg com 

excepção da província da Zambézia que praticou o preço médio de 

24.22Mt/Kg. Em 2015 e 2018 as províncias da zona centro e norte do 

País praticaram o preço médio abaixo de 10,00Mt/Kg. 

Ainda no período em análise, o ano de 2018 é o que apresenta preços 

mais baixo, principalmente nas províncias da Zona Norte do Pais. As 

províncias de Tete, Zambézia, Manica Cabo Delgado e Nampula 

venderam o milho no mês de Janeiro ao preço mais barato 

(10,00Mt/Kg), comparando as províncias de Inhambane, Maputo e 

Gaza, todos localizados na zona Sul do País (Figura2). 

 

Figura2: Comportamento do preço de milho por província no mês 

de Janeiro nos últimos 5 anos (2014 a 2018). 

 

 

 

 

 

 

O Sistema de Informação de Mercados Agrícolas 

(SIMA) do Ministério da Agricultura e Segurança 

Alimentar, na sua visita aos mercados do País na 

semana de 09 a 16 de Fevereiro, constatou que, o 

preço do milho e amendoim é mais caro nas 

províncias da Zona Sul do Pais. 

Variação do Preço de Milho no Mercado 

Retalhista: O comportamento do preço de milho 

que é vendido a retalhe na 

presente semana nos 

mercados monitorados 

pelo SIMA, tendem a se 

estabilizar nas província 

das Zonas Norte e Centro 

do País, apesar de registo 

de subida em alguns 

mercados como é o caso dos mercados de 

Changara (15.38%) e Gorongosa (4.76%). Na 

semana anterior o mercado de Changara vendeu a 

12,38Mt/kg contra 14,29Mt da presente semana, o 

mercado de Gorongosa vendeu a 8.31Mt/Kg 

contra 8.71Mt/Kg, da presente semana; (Quadro 

3a).  

O preço médio deste cereal na presente semana, é 

de 13,32Mt/kg contra os 12,57Mt/kg da semana 

anterior; O preço máximo é de 25,00Mt/kg 

praticado no mercado de Boane, seguido dos 

mercados da Cidade de Maputo, Chokwé e 

Govuro a 17,14Mt/Kg e, o mínimo é de 

6,86Mt/Kg praticado no mercado de Cuamba 

seguido do mercado de Gurué a 7,85Mt/Kg 

(Quadro 3a).  

Fonte: Base de dados do SIMA 
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Variação do Preço de Arroz no Mercado 

Retalhista: O preço do arroz ao retalhista nos 

mercados monitorados 

pelo SIMA na presente 

semana tendem a baixar, 

no entanto, regista subida 

nos mercados de 

Gorongosa e Cuamba 

como ilustra o “Quadro 

1”.  

Quadro 1: Preço do arroz e sua variação 

percentual. 

Mercado 
Semana 

anterior 

Semana 

recente 
Mud. % 

 CHANGARA       95.00       40.00      - 57.89 

 QUELIMANE       50.00       30.00      - 40.00 

 CHIMOIO       40.00       35.00      - 12.50 

 MATOLA       50.00       45.00      - 10.00 

 MAPUTO       55.00       50.00      -   9.09 

 NAMUNO       48.33       45.00      -   6.90 

 MOAMBA       41.67       40.00      -   4.00 

GORONGOSA       45.00       50.00        11.11  

 CUAMBA       50.00       60.00        20.00  

O preço médio deste cereal na presente semana é 

de 43,96Mt/kg contra os 47,50Mt/kg da semana 

anterior; O preço máximo é de 60,00Mt/kg 

praticado no mercado de Cuamba seguido dos 

mercados da Cidade de Maputo, Manhiça, Caia, 

Mutarara, Gorongosa e Gondola a 50,00Mt/Kg e, 

o mínimo é de 30,00Mt/Kg praticado no mercado 

da Cidade de Quelimane, seguido dos mercados 

de Chimoio, e Buzi a 35.00Mt/kg. No geral, o 

maior número de mercados que vende a retalho o 

arroz, pratica o preço que varia de 40.00 a 

50.00Mt/Kg (Quadro 3a). 

Variação do Preço de Feijão Nhemba no 

Mercado Retalhista: O preço deste produto na 

presente semana variou com 

tendência a baixar nos 

mercados de Cuamba, 

Moamba, Cidade de Maputo, 

Boane, Sussundenga, 

Funhalouro e Changara. No 

quadro 2 ve-se os mercados 

que variaram o preço desta leguminosa. 

Quadro 2: Preço de F. Nhemba e sua variação 

percentual em relação a semana anterior. 

Mercado   Semana 

anterior  

 Semana 

recente  

 Mud. %  

 CUAMBA       80.52       35.00     - 56.53 

MOAMBA       50.32       33.33     - 33.76 

 MAPUTO       30.79       21.31     - 30.77 

 BOANE       35.60       25.00     - 29.78 

SUSSUNDENGA       30.00       25.00     - 16.67 

 FUNHALOURO       30.98       30.42     -  1.83 

 CHANGARA       75.48       74.36     -  1.48 

 GORONGOSA       28.42       30.19         6.25  

 QUELIMANE       27.00       32.00       18.52  

O preço médio da presente semana ao nível de 

mercados retalhistas, é de 37,16Mt/kg contra 

39,60Mt/kg na semana anterior; O preço máximo 

é de 75,00Mt/kg praticado no mercado de Buzi, 

seguido do mercado de Changara a 74,36Mt/kg e, 

o mínimo é de 15.00Mt/kg praticado no mercado 

da cidade de Chimoio, seguido do mercado de 

Namuno a 20,00Mt/Kg (Quadro 3b).  

Variação do Preço de Feijão manteiga no 

Mercado Retalhista: O preço a retalhe do feijão 

manteiga na presente semana 

variou. No quadro 3 vê-se os 

mercados que apresentam 

variação na presente semana. 

 

Quadro 3: Preço de Feijão manteiga na presente 

semana e sua variação percentual em relacção ao 

preço praticado na semana anterior. 

Mercado  

 Semana 

anterior  

 Semana 

recente  

 Mud. %  

BOANE       69.34       50.00    - 27.89 

GORONGOSA       50.00       40.00    - 20.00 

FUNHALOURO      105.32       95.00     -  9.80 

CAIA       50.00       60.00       20.00  

MATOLA       67.93       82.48       21.43  

O preço médio na presente semana de feijão 

manteiga é de 67,96Mt/kg contra 65,94 Mt/kg da 

semana anterior; O preço mínimo é de 

40.00Mt/Kg, praticado nos mercados de 

Gorongosa, Cidade de Chimoio, Sussungenga e 

Montepuez, seguido do mercado de Mocuba a 
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45.00Mt/Kg e, o máximo é de 107,78Mt/Kg, 

praticado no mercado de Massinga, seguido do 

mercados de Changara a 104,66Mt/Kg (Quadro 

3b). 

Variação do Preço de amendoim pequeno no 

Mercado Retalhista: O preço de amendoim 

pequeno e grande na 

presente semana é mais 

caro nas províncias da 

Zona Sul do país.  O 

“Quardo 4” ilustra os 

mercados que variaram alteraram o preço da 

semana anterior.  

Quadro 4: Preço de amendoim pequeno e grande 

e sua variação percentual em relação a semana 

anterior. 

Mercado  

 Semana 

anterior  

 Semana 

recente   Mud. %  

 Amendoim pequeno  

QUELIMANE          85.00          60.00       - 29.41 

MUTARARA          88.50          67.43       - 23.81 

MAPUTO          66.93          63.21       -   5.56 

BOANE          68.32          65.00       -   4.86 

CAIA          45.00          60.00         33.33  

  Amendoim grande   

FUNHALOURO          96.46          72.50      -  24.84 

MAPUTO          64.68          50.31      -  22.22 

CUAMBA          71.87          60.00      -  16.52 

XAI-XAI       136.98       129.37      -    5.56 

CAIA          45.00          50.00         11.11  

MOAMBA          57.50          64.68         12.50  

 

O preço médio do amendoim pequeno na presente 

semana, ao nível de mercado retalhista, é de 

77,50Mt/Kg contra os 74,55Mt/Kg da semana 

anterior. O preço mínimo é de amendoim pequeno 

é de 45.00Mt/Kg, praticado nos mercados de 

Mocuba e Chimoio seguido do mercado de 

Massinga a 54.78Mt/kg e, o máximo é praticado 

no mercado de Inhassorro a 126,42Mt/Kg seguido 

do mercado de Mabote a 120.00Mt/kg (Quadro 

3b). 

 

O preço médio do amendoim grande na presente 

semana é de 66,85Mt/kg contra os 60,18Mt/kg da 

semana anterior. O preço mínimo é de 

32,00Mt/Kg praticado no mercado de Namuno 

seguido do mercado da Cidade de Chimoio a 

35,00Mt/Kg e, o máximo é de 129,37Mt/kg 

praticado no mercado da cidade de Xai-Xai 

seguido o mercado de Gurué a 100,00Mt/kg 

(Quadro 3b).  

No quadro 3c e 5 o leitor pode se informar de 

variação de preços de Farinha de trigo, óleo, 

açúcar e outros produtos. 

 

Fluxo de Milho na Zona Sul: O mercado 

grossista de Bazuca na Cidade de Maputo foi 

abastecido com milho proveniente de Manica, 

localidade de Mavonde por 130,00Mt a lata de 20 

litros; O mercado da Cidade da Matola recebeu 

milho proveniente do Distrito de Moamba 

comprado ao produtor ao preço de 300,00 Mt a 

lata de 20 litros; O mercado da vila de Manhiça 

recebeu milho proveniente da Província de 

Manica ao preço de 150,00Mt a lata de 20litros; O 

mercado de Chokwé foi abastecido com milho de 

produção local comprado ao produtor ao preço de 

250,00 a lata de 20 litros; O mercado  da 

Massinga foi foi abastecido com milho de 

produção local comprado ao produtor por 200,00 

Mt a lata de 20 litros; O mercado de Homoine foi 

abastecido com milho de produçao local  

comprado ao produtor ao preço de 200,00 Mt a 

lata de 20 litros; O mercado de Guvuro recebeu 

milho proveniente de Gurué ao preço de 140,00 

Mt a lata de 20 litros; O mercado de Inhassoro 

recebeu milho proveniente da Provincia de 

Manica comprado ao produtor por 140,00 Mt a 

lata de 20 litros. 

Fluxo de Milho na Zona Centro: O mercado da 

Cidade da Beira recebeu milho proveniente do 

Posto Administrativo de Catadinca ao preço de 

25,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de Caia 

recebeu milho proveniente do Distrito de 

Morrumbala por 650,00Mt o saco de 70Kg; O 
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mercado de Buzi foi abastecido com milho de 

produção local adquirido ao produtor por 

180,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de 

Gorongosa foi abastecido com milho de produção 

local proveniente do Posto Administrativo de 

Canda ao preço de 35,00Mt a lata de 5 litros; O 

mercado Nhamatanda recebeu milho de produção 

local e proveniente das localidades de 

Macorococho, Chirassícua, Bebedo, e Metuchira 

por 45,00 Mt a lata de 5 litros; O mercado da 

cidade Chimoio recebeu milho proveniente do 

distrito de Macate ao preço de 100,00Mt a lata de 

20 litros; O mercado de Gondola recebeu milho 

proveniente dos Postos Administrativos de 

Amatonga e Cafunde ao preço de 30,00Mt a lata 

de 5 litros; O mercado Sussundenga recebeu 

milho de produção local adquirido por 7,00Mt/Kg; 

O mercado de Mutarara recebeu milho 

proveniente do Distrito de Morrumbala adquirido 

ao preço de 450,00 Mt o saco de 50Kg; O 

mercado Changara recebeu milho proveniente do 

Distrito de Báruè ao preço de 150,00Mt a lata de 

20 litros; O mercado de Mocuba recebeu milho 

proveniente do Distrito de Lugela comprado ao 

produtor ao preço de 5,50Mt/Kg. 

Fluxo de Milho na Zona Norte: O mercado de 

Montepuez recebeu milho de produção local 

vindo do Posto Administrativo de Mirate 

comprado ao produtor por 6,00 Mt/kg; O mercado 

de Namuno foi abastecido com milho vindo dos 

Postos Administrativos de Machoca, Ucula e 

Ncumbe comprado ao preço de 5,00 Mt/kg; O 

mercado de Cuamba recebeu milho de produção 

local comprado ao produtor por 90,00 Mt a lata de 

20 litros. 

Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Sul: O 

mercado grossista de Bazuca da Cidade de 

Maputo foi abastecido com feijão manteiga e 

catarino provenientes de Guruè adquiridos ao 

preço de 30,00 Mt/Kg; O mercado da Vila da 

Manhiça recebeu feijão manteiga proveniente da 

Cidade de Lichinga comprado ao preço de 

1.800,00 Mt o saco de 50kg; O mercado da 

Cidade de Xai – Xai recebeu feijão manteiga 

proveniente da Provincia de Sofala ao preço de 

90,00 Mt a lata de 5 litros;  O mercado de 

Vilanculos recebeu feijão manteiga e catarino 

provenientes de Alto – Molocué ao preço de 

1.800,00Mt e 2.100,00Mt o saco de 50kg 

respectivamente. 

 

Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Centro: O 

mercado da Cidade da Beira foi abastecido com 

feijão manteiga e catarino provenientes do Distrito 

de Gorué ao preço de 37,00Mt/kg; O mercado de 

Gorongosa foi abastecido com feijão manteiga e 

catarino proveniente do Posto Administratico de 

Canda por 300,00Mt e 250,00Mt a lata de 5 litros, 

respectivamente; O mercado Nhamatanda foi 

abastecido com feijão manteiga e catarino de 

produção local nas localidades de Nhampoca e 

Bebedo por 230,00 Mt a lata de 5 litros; O 

mercado Sussundenga recebeu feijão manteiga e 

catarino proveniente do Posto Administrativo de 

Rotanda, ao preço 200,00Mt a lata de 5 litros; O 

mercado da Cidade de Chimoio foi abastecido 

com feijão manteiga e catarino proveniente dos 

distritos de Lichinga e Tambara ao preço de 

550,00Mt e 500,00Mt a lata de 20 litros, 

respectivamente; O mercado de Gondola recebeu 

feijão manteiga e catarino provenientes do 

mercado grossista de Chimoio comprado por 

230,00Mt a lata de 5 litros; O Mutarara recebeu 

feijão manteiga e catarino proveniente do distrito 

de Mutararra ao preço de 800,00 Mt a lata de 20 

litros. 

 

Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Norte: O 

mercado de Cuamba recebeu feijão manteiga e 

catarino vindo da Cidade de Lichinga comprado 

ao preço de 700,00 Mt a lata de 20 litros. 

 

Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Sul: O 

mercado Grossista de Bazuca da Cidade de 

Maputo recebeu feijão nhemba proveniente do 

Distrito de Malema ao preço de 15,00Mt/Kg a 

17,00Mt/Kg; O mercado Massinga foi abastecido 

com feijão Nhemba de producção local comprado 

ao produtor ao preço de 220,00 Mt a lata de 20 

litros; O mercado de Inhassorro recebeu milho de 

produção local vindo da Localidade de 

Muarilaxana adquirido ao preço de 500,00 Mt a 

lata de 20 litros. 

 

 Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Centro: O 

mercado da cidade da Beira recebeu feijão 

nhemba proveniente de Manica ao preço de 

90,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de Buzi foi 

abastecido com feijão nhemba de produção local 

adquirido ao produtor por 75,00 Mt/Kg; O 
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mercado Nhamatanda recebeu recebeu feijão 

nhemba de produção local proveniente da 

localidade de Macorococho por 90,00Mt a lata 5 

litros; O mercado da cidade Chimoio recebeu 

recebeu feijão nhemba proveniente do Distrito de 

Machaze por 230,00Mt a lata 20 litros. 

 

Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Norte: O 

mercado Montepuez recebeu feijão Nhemba do 

posto Administrativo de Mapupulo ao preço de 

15,00Mt/kg; O mercado de Namuno recebeu 

feijão nhemba vindo das Localidades de Machoca, 

Numbe e Ukula Sede comprado ao produtor por 

15,00 Mt/kg; O mercado Cuamba recebeu feijão 

Nhemba de produção local adquirido ao produtor 

por 300,00Mt a lata de 20 litros. 

 

Fluxo de Amendoim na Zona Sul: O mercado 

grossista de Bazuca na Cidade de Maputo foi 

abastecido com amendoim pequeno e grande sem 

casca proveniente dos Distritos de Murrupula e 

Namuno comprados por 37,00 Mt/kg e 60,00 

Mt/kg, respectivamente; O mercado da Massinga 

recebeu amendoim pequeno  com casca produzido 

localmente comprado ao produtor ao preco de 

250,00 a lata de 20 litros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxo de Amendoim na Zona Centro: O 

mercado da cidade de Chimoio recebeu amendoim 

pequeno e grande sem casca provenientes do 

distrito de Murrupula ao preço de 39,00Mt/kg; O 

mercado de Buzi foi abastecido com amendoim 

pequeno sem casca de produção local adquirido ao 

produtor por 70,00 Mt/kg; O mercado da Cidade 

de Chimoio recebeu amendoim pequeno e grande 

sem casca provenientes dos Distritos de Tambara 

e Angónia comprados por 600,00Mt e 400,00Mt a 

lata de 20 litros, respectivamente; O mercado 

Mutarara recebeu amendoim pequeno com sem 

casca provenientes das localidades de Sena ao 

preço de 1.000,00Mt a lata de 20 litros e com 

casca proveniente da Vila Nova da Fronteira  ao 

preço de 350,00 Mt a lata de 20 litros. 

 

Fluxo de Amendoim na Zona Norte: O mercado 

Montepuez recebeu amendoim grande sem casca 

proveniente do distrito de Namuno ao preço de 

35,00 Mt/kg; O mercado de Namuno recebeu 

amendoim grande sem casca vindo dos produtores 

locais ao preço de 30,00 Mt/kg; O mercado de 

Cuamba  recebeu amendoim grande sem casca 

proveniente do distrito de Malema comprado por 

900,00Mt  a lata de 20 litros. 
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Quadro 5: Preços de Grão de Milho Branco em Unid. Não Estandardizadas 

Mercados Preço Anterior Preço Recente Mud % 

Lata de 20 litros 

 Maputo           300.00  300.00 0 

 Moamba           350.00  . . 

 Manhiça           250.00  250.00 0 

 Xai-Xai           250.00  250.00 0 

Chokwé . 300.00 . 

 Massinga   .  280.00 . 

 Homoine   .  250.00 . 

 Guvuro   .  200.00 . 

 Inharrime  . 500.00 . 

Inhassorro . 250.00 . 

 Morrumbene           300.00  . . 

 Buzi           180.00  180.00 0 

 Manica           200.00  . 0 

 Chimoio           180.00  180.00 0 

 Sussundenga           160.00  160.00 0 

 Tete           270.00  . . 

 Mutarara           240.00  240.00 0 

 Changara           200.00  250.00 25 

 Macanga           200.00  . . 

 Quelimane           180.00  180.00 0  

 Mocuba   .  200.00 . 

 Ribaue           170.00  . . 

 Lichinga           120.00  . . 

 Cuamba           120.00  120.00 0 

 Lata de 10 litros  

 Pemba       100.00  . . 

 Montepuez              70.00  70.00 0 

 Namuno              70.00  70.00 0 

 Lata de 5 litros  

 Beira         50.00  50.00 0 

 Caia         50.00  50.00 0 

 Gorongosa         40.00  40.00 0 

 Nhamatanda         50.00  50.00 0 
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Quadro 6: Preços Regionais e Internacionais de Grão de Milho, Trigo, Girassol e Soja. 

Produto Local 

Preço FOB  

Observação 07  de 

Fevereiro 

(Rand/Ton) 

16  de 

Fevereiro 

(Rand/Ton) 

Diferença 

Milho 

Branco 
Randfontein (Africa do Sul) 1.785,80 1.777,00  -0.4 Baixou 

Milho 

Amarelo 
Randfontein (Africa do Sul) 1.793,40 1.680,00 -6.32 Baixou 

Trigo Randfontein (Africa do Sul) 3.574,00 3526,00 -1.34 Baixou 

Girassol Randfontein (Africa do Sul) 4.635,00 4.635,00 0 Manteve 

Soja Randfontein (Africa do Sul) 4.454,00 4.435,80  -0.41 Baixou 

    Fonte: SAFEX, compilado pelo SIMA.  
 

Quadro 7: Taxa de Câmbio  em Vigor  no dia 15 de Fevereiro de 2018 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de Moçambique, Boletim n
o
 034/18. 

 
Quadro 8: Preços Regionais e Internacionais do Mercado de Futuro de Milho, Trigo, Girassol e Soja 

 

 

Produto Fonte Mercado Data da Recolha 

Preços de Futuro   

Fevereiro 

de 2018 

Março de 

2018 

Abril de 

2018 
Unidade 

Milho 

Amarelo 

SAFEX 
Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 
07 de Fevereiro 1.893.80 1.896,20 1.947,00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 07 de Fevereiro - 363,50 371,25 USD/Ton 

Milho 

Branco 
SAFEX 

Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 
07 de Fevereiro 1.785,80 1.793,40 1.850,50 Rand/Ton 

Trigo 

SAFEX 
Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 
07 de Fevereiro 3.574,00 3.605,00 3.683,00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 07 de Fevereiro - 446,25 459,00 USD/Ton 

Girassol SAFEX 
Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 
07 de Fevereiro 4.635,00 4.666,00 4.700,00 Rand/Ton 

Soja 

SAFEX 
Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 
07 de Fevereiro 4.454,00 4.466,00 4.544,00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 07 de Fevereiro - 986,25 997,75 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.  

Período 

de análise 

Meticais por uma 

Unidades de Moeda 
Meticais por 1000 Unidades de Moeda 

Dólar 

Americano 

Rand 

Sul-

Africano 

Dólar 

Zimbabweano 

Kwacha 

Malawiano 

Kwacha 

Zambiano 

Semana 
anterior 

61,50 5,10 162,70 85,68 6,32 

Semana 
Recente 

61,55 5,27 162,84 86,06 6,30 




