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Safra brasileira de castanha de caju 

IBGE divulga dados referentes ao mês de outubro de 2019 
 

O IBGE divulgou no último dia 13 de novembro os dados referentes ao levantamento da 

safra brasileira de castanha de caju para 2019. Com base nestes dados a estimativa da 

produção brasileira é de 133.946 toneladas. Em relação a igual período de 2018 os 

números apontam para uma queda de 5,3 %.  A área colhida está estimada 

em 427.130 hectares.  

 

A partir dos dados do IBGE, o Boletim ICB construiu o quadro resumo abaixo, com os É 

importante ressaltar que em alguns estados a safra já se encontra praticamente 

encerrada e as estimativas apresentadas devem guardar uma razoável aproximação 

com o resultado final. 

 

Unidade da Federação Área colhida (hectare) Produção (tonelada) 

Ceará 270.421 78.021 

Piauí 69.387 25.068 

Rio Grande do Norte 51.534 17.132 

Bahia 15.000 3.000 

Maranhão 12.426 4.026 

Pernambuco 2.889 4.400 

 

As maiores alterações em relação às estimativas atuais em termos de volume de 

produção certamente serão observadas nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, 

cujas colheitas ainda estão em andamento. 

 

Em relação a igual período do ano passado, o Ceará apresenta uma queda de produção 

de 6%, o Piauí de 0,4%, o Rio Grande do Norte de 6,2% e o Maranhão de 29,8%.  O 

quadro ainda poderá sofrer mudanças, visto que o atual levantamento se refere ao mês 

de outubro, restando, portanto, mais dois levantamentos para conclusão da estimativa 

anual. Com base nestes números, o Brasil deverá obter uma produção de castanha 

ligeiramente superior à de 2018.  
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Mundo 

 

Conferência Anual da ACA 
A 13ª Conferência Anual da African Cashew Alliance, realizada na Tanzânia (7 a 

9/11/2019), teve como tema central “Promover sinergias que influenciam a dinâmica 

do mercado”.  O evento reuniu os maiores experts mundiais no mercado da castanha 

de caju e deixou alguns insights importantes: 

 

1. A demanda global por castanha de caju continuará crescendo a uma taxa anual de 5% 

e a oferta de matéria prima continuará a ser liderada pela África ocidental durante os 

próximos cinco anos. 

 

2. Em mercados em desenvolvimento (China, por exemplo), o aumento do consumo 

será impulsionado pelo crescimento da classe média. Nos mercados já consolidados, o 

aumento será influenciado por tendências da população em adotar dietas saudáveis. 

 

3. Razões do crescimento da produção de castanha na África ocidental: alta 

rentabilidade da atividade, estimulando novos plantios; a baixa incidência de pragas e 

doenças e a melhoria da assistência técnica, contribuindo para elevadas produtividades. 

 

Moçambique 
O INCAJU, instituto regulador do setor da cajucultura em Moçambique prevê uma 

produção de 148 000 toneladas de castanha na safra 2019/20. Deste total, a indústria 

nacional planeja absorver mais de 80 000 toneladas. 

 

Tanzânia 
A Tanzânia planeja quase quadruplicar a produção de castanha, tendo como alvo atingir 

1 milhão de toneladas nos próximos quatro a cinco anos e potencialmente se tornar o 

maior exportador mundial de castanha de caju. 

 

A meta da Tanzânia pode afetar os preços e as cadeias de suprimentos num mercado 

cuja produção global em 2017/2018 foi de 3,3 milhões de toneladas, de acordo com o 

Conselho Internacional de Nozes e Frutas Secas. Desse total, mais da metade foi 

produzida por países africanos, conforme pode ser observado no gráfico abaixo. 
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A produção de caju na Tanzânia caiu para 225.000 toneladas na última safra, ante um 

pico de 313.223 toneladas, avaliado em US $ 578,4 milhões, em 2017-18, depois que os 

agricultores interromperam as vendas em protesto contra os baixos preços. 

 

O governo interveio dispendendo cerca de US $ 251 milhões na compra de quase 

157.000 toneladas de castanha, a preços 65% superiores às ofertas dos traders.  

 

 

 

 

 

 O Instituto Caju Brasil é uma organização não 

governamental, com atuação voltada para o 

desenvolvimento sustentável da cajucultura e de sua 

cadeia de valor. 



 

 

5 

 

Produção mundial 2019/2020 
A estimativa da produção mundial de castanha de caju para 2019/2020 feita pelo Global 

Cashew Council e International Nut & dried Fruit apontam para um total de 3,6 milhões 

de toneladas (ver quadro abaixo). 

 

Estimativa da produção mundial de castanha 2019/2020 (toneladas) 

País Produção 

Índia 750.000 

Costa do Marfim 620.000 

Vietnã 310.000 

Tanzânia 300.000 

Gana 276.000 

Nigéria 205.000 

Guiné Bissau 200.000 

Brasil 170.000 

Benin 150.000 

Camboja 130.000 

Burkina Faso 130.000 

Indonésia 100.000 

Moçambique 90.000 

Senegal 60.000 

Gâmbia 20.000 

Quênia 11.000 

Outros  130.000 

Produção mundial 3.647.000 
Fonte: Global Cashew Council e INC (novembro de 2019). 
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