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Opinião 
 

Cajucultura: ainda não fizemos o dever de casa 
Por Vitor Oliveira, Presidente do Instituto Caju Brasil 

 

Em 2006 o Brasil possuía uma área plantada com 

cajueiros de 710.404 hectares. Atualmente, segundo 

dados do IBGE divulgados no último dia 11/2, esta área 

é de 433 401 hectares, o que representa uma redução de 

39% num período de 14 anos. A produção de 

castanha, por sua vez, que em 2006 era de 243.770 

toneladas, caiu praticamente pela metade (125 291 t) no mesmo 

período. 

 

Análises realizadas pelo Banco do Nordeste/Etene, em dois estudos setoriais, 

mostram que com o advento da seca, a partir de 2012, juntamente com a 

ocorrência de pragas e doenças (mosca branca, antracnose e oídio), ocorreu 

um elevado índice de mortalidade de cajueiros, especialmente do tipo comum, 

nos estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. 

 

Somente entre 2011 e 2016 verificou-se uma redução de área cultivada 

com cajueiro no Nordeste de mais de 176 mil hectares. Em muitas 

regiões os produtores cortaram os cajueiros mortos (ou não) e comercializaram 

a madeira. Muitos ainda devem se lembrar que caminhões carregados com 

lenha de cajueiro era uma cena bastante comum nesse período nas estradas do 

Nordeste. 

 

Olhando esses números fica muito claro que ainda não fizemos o dever de casa. 

E qual o dever? Implementar um plano de renovação dos pomares de 

cajueiro da região para, pelo menos, dobrarmos a área plantada com esta 

cultura. Este é um passo básico, elementar, e que deveria constar 

obrigatoriamente de qualquer plano de governo voltado ao agro regional. Se 

fizermos esta lição, com certeza daremos a virada de mesa, de modo a tornar 

visível a cajucultura aos olhos do agronegócio nacional. 

 

 
 
 
 
 

Instituto Caju Brasil – Inovação para a 

sustentabilidade do agronegócio caju. 
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Brasil 
 

Safra brasileira de castanha de caju 2020 

Estimativa inicial é de 125 mil toneladas 
 

O IBGE divulgou nesta terça-feira (11/2) o 

primeiro levantamento da safra brasileira 

de castanha de caju de 2020, tendo como 

base o mês de janeiro do corrente ano. A 

estimativa inicial é de uma 

produção de125.291 toneladas.  

Como sempre fazemos questão de 

salientar, estas primeiras estimativas em 

geral mudam bastante conforme o 

decorrer do tempo, e geralmente diferem 

dos números finais. Em relação à safra de 

2019 (139.383 t) os números apontam 

para uma queda de 10,1 %.  A área a 

ser colhida está estimada em 428.381 hectares.  

Com base nessa primeira estimativa de 2020, o Boletim ICB consolidou os dados 

referentes aos cinco principais estados produtores no quadro abaixo. 

Estimativa de produção de castanha de caju 2020 – mês de 

referência: janeiro 

Unidade da 

Federação 

Previsão de área colhida 

(ha) 

Produção (tonelada) 

Ceará 270.608 70.318 

Piauí 71.098 23.833 

Rio Grande do Norte 51.516 17.211 

Maranhão 12.452 4.370 

Pernambuco 2.388 4.028 

Fonte: Boletim ICB, a partir de dados do IBGE, 2020. 

 

Destaque para o estado Pernambuco, com uma produtividade estimada de 

1.687 kg de castanha por hectare. 
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Aumento de 39,9% 
Exportações brasileiras de ACC 
 

Dados da Conab mostram que nos primeiros onze 

meses de 2019, as exportações brasileiras de amêndoa 

de castanha de caju, apresentaram aumento de 39,9% 

em termos de quantidade na comparação com o mesmo 

período do ano anterior, situando-se em 15,0 mil t (ver 

quadro abaixo). Em termos de valor, observou-se um 

aumento de 5,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior, 

situando-se em US$ 107,9 milhões, com um preço médio de US$ 7,18/kg FOB 

nesse período. 
 

Exportações brasileiras de amêndoa de castanha de caju (Em US$ milhões, mil t e 

variação (%) 

 
 

Ainda segundo a Conab, o principal destino das exportações entre 

janeiro e novembro foram os Estados Unidos, representando 35,7% do 

valor total exportado (US$ 38,4 milhões) e 34,1% da quantidade (5,1 

mil t), a um preço médio de US$ 7,52/kg FOB. Foi seguido pela Canadá, 

representando 13,2% do valor total exportado (US$ 14,2 milhões) e 13,2% da 

quantidade (1,9 mil t), a um preço médio de US$ 7,14/kg FOB. 

 

O terceiro principal destino das exportações brasileiras de ACC nesses 

onze primeiros meses de 2019 foi a Holanda, que representou 11,0% do valor 

exportado no período (US$ 11,8 milhões) e 10,7% da quantidade (1,6 mil t), a um 

preço médio no período de US$ 7,43/kg. Outros cinquenta e oito países 

complementaram os destinos das exportações de castanha de caju sem casca em 

2019, até novembro. 
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Instituto Caju Brasil 

Simpósio Internacional do Caju 
 

O Instituto Caju Brasil, em parceria com a Federação 

da Agricultura e Pecuária do Ceará, promoverá de 4 a 

6 de junho de 2020, em Fortaleza, o Simpósio 

Internacional do Caju.  

 

O Simpósio Internacional do Caju reunirá os principais 

players do agronegócio caju em nível nacional e 

internacional, a fim de conhecer e divulgar os novos 

avanços tecnológicos no setor, discutir pautas de 

interesse comum e ampliar a capacidade de negócios 

na cadeia produtiva do caju. 

 

Durante o Simpósio o ICB reunirá os coordenadores das Câmaras 

Técnicas/Temáticas/Setoriais do Caju dos principais estados produtores, a fim 

de discutir os gargalos vivenciados nas diferentes regiões e elencar, de forma 

consensuada, sugestões que possam consubstanciar um documento de caráter 

reivindicatório, a ser encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária e aos 

governadores dos referidos estados.  

 

Os dois primeiros dias do evento serão no Centro de Eventos de Fortaleza (CE). 

O terceiro dia será dedicado a visitas técnicas guiadas em áreas representativas 

do agronegócio caju.  

 

O último evento internacional tendo o caju como tema principal foi 

realizado em Fortaleza no início dos anos 90; portanto há quase três 

décadas.  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

O Instituto Caju Brasil é uma organização não 

governamental, sem fins lucrativos, com atuação voltada para o 

desenvolvimento sustentável da cajucultura e de sua cadeia de 

valor. 
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Mundo 
 

Tanzânia 

Estimativa de produção é reduzida em 22% 
 

A Tanzânia reduziu a sua previsão de produção de 

castanha de caju para este ano em 22% depois que 

chuvas excessivas atingiram o país do leste africano e 

destruíram parte da colheita. 
 

Devido às intensas chuvas no início de setembro, 

especialmente na região costeira, a quantidade cairá 

para cerca de 225.000 toneladas. A colheita de 

caju de 2019/20 foi projetada para atingir 290.000 

toneladas, considerando a expansão da cajucultura em novas províncias. 
 

Esta previsão significa que a produção de castanha permanecerá no mesmo nível 

de 2018 e representam um revés para os planos da Tanzânia de aumentar a 

produção para 1 milhão de toneladas nos próximos quatro anos e 

potencialmente se tornar o maior exportador mundial de castanhas. A 

produção global de castanha em 2017/18 foi de 3,3 milhões de 

toneladas, das quais mais da metade veio de países africanos, incluindo a Costa 

do Marfim e Guiné-Bissau. Os outros principais produtores são Índia e Vietnã. 
 

Nesta temporada, que vai de setembro a março, a Tanzânia vendeu até agora 

214.000 toneladas de caju por cerca de 554 bilhões de xelins (US $ 241,2 

milhões) usando um sistema de leilão aberto que o governo introduziu no ano 

passado para melhorar os preços.  

 

Moçambique 

Distribuição de 2 milhões de mudas de cajueiro 
 

O Instituto Nacional de Caju de Moçambique 

(Incaju) lançou uma campanha para a 

distribuição de mais de 2 milhões de mudas 

de cajueiro na província de Nampula, com o 

objetivo de renovar a maior área de cajueiro do 

país. 
 

Baseada na necessidade de substituir árvores mais 

antigas, a campanha começou em dezembro 

passado, com a distribuição de mudas de cajueiro 
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focada inicialmente em pequenas propriedades e posteriormente em maiores 

áreas. Estima-se que atualmente existem cerca de 15 milhões de árvores, 

mas apenas 3 milhões estão sendo manejadas adequadamente e produzindo de 

forma regular.  
 

O Incaju espera um crescimento de 6,0% na comercialização de castanha na 

safra 2020/2021, o que significa aumentar de 76.000 para 78.000 

toneladas. A meta estabelecida para a safra moçambicana 2019/2020 de 

73.000 toneladas não foi atingida, visto que foram comercializadas apenas 

66.000 toneladas, em razão de chuvas e perdas pós-colheita. 

 

Nigéria 

US $ 3,4 milhões/ano com exportações de castanha 
 

O Conselho de Promoção de Exportações da Nigéria 

(NEPC) anunciou que o país pode faturar US $ 

3,4 milhões anualmente com as exportações 

de castanha de caju para apenas cinco países. 

Um relatório de consultoria de exportação 

proveniente da NEPC listou os países como 

Alemanha, Polônia, Holanda, Reino Unido e França. 

 

A NEPC afirmou que o maior potencial pode ser 

encontrado na Alemanha, seguido pelos Países 

Baixos e pelo Reino Unido. O Conselho estimou o valor potencial inexplorado até 

2021 para as exportações nigerianas para esses países em US $ 3,4 milhões. 

 

Atualmente, o Vietnã é o maior destino das exportações da castanha 

nigeriana, com exportação anual média de US $ 3,4 milhões. O Conselho 

reconheceu que o Vietnã também é o maior concorrente da Nigéria em escala 

global e que isso torna imperativo que os exportadores busquem mercados 

globais alternativos. 

 

Os dados da NEPC mostram que, nos últimos cinco anos, os mercados holandês 

e alemão cresceram 17 e 24%, respectivamente, por ano, reforçando a estimativa 

de um enorme potencial. O conselho divulgou ainda que tanto a Polônia quanto a 

França têm um potencial cumulativo inexplorado de US $ 522.700. No entanto, o 

relatório observou que a Nigéria atualmente exporta principalmente castanha de 

caju in natura, tornando o valor potencial inexplorado possivelmente menor do 

que de fato é na realidade. 
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Vietnã 

Impacto do coronavírus nas exportações para a China 
 

O Vietnã está tentando aumentar as exportações de 

produtos agrícolas para a Índia para aliviar o impacto do 

coronavírus no comércio do país do sudeste asiático com a 

China, seu maior parceiro comercial. 

 

O Ministério da Indústria e Comércio vietnamita solicitou à 

Índia que reduza as barreiras comerciais às suas 

exportações, como pimenta preta e castanha de caju. 

 

O comércio entre o Vietnã e a China, em virtude do coronavírus, deve ser 

severamente afetado pelas restrições de viagens e pelo fechamento de fronteiras 

devido a preocupações com a propagação da doença. 

 

China 

Coronavírus e volatilidade de preços 
 

De acordo com o analista de mercado 

Pierre Ricau, do N’Kalô Service, a 

“psicose que está tomando conta do 

mercado de ACC devido à epidemia do 

coronavírus está promovendo uma 

volatilidade de preços inesperada e 

imprevisível”. 
 

Ricau assinala que a China, embora seja um mercado importante, contribui com 

apenas cerca de 10% do consumo mundial de ACC. Além disso, as importações 

chinesas (das quais mais de 90% originam-se do Vietnã) ainda sofrem 

uma queda significativa em fevereiro e março, após o pico de consumo do Ano 

Novo Lunar no final de janeiro. 
 

Para o analista, mesmo considerando que os perigos da epidemia do coronavírus 

para a economia mundial, incluindo o setor do caju, não sejam desprezíveis, 

ainda parece prematuro ceder ao pânico. E reforça: “se a epidemia continuar sua 

expansão por mais alguns meses, seu impacto certamente será muito forte, mas 

se for controlado até o final de março, o impacto no consumo de ACC na China e 

no mundo deve ser insignificante”. 
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Gana 

Distribuição de 5 milhões de mudas de cajueiro 
 

O governo de Gana, por meio do Programa de 

Cultivo para Exportação e Desenvolvimento Rural 

(PERD) está apoiando a produção e a 

distribuição de cerca de cinco milhões de 

mudas melhoradas de cajueiro aos agricultores 

este ano. 
 

O Sr. Seth Osei-Akoto, representante do Ministério 

da Alimentação e Agricultura de Gana (MoFA), 

afirmou que com “uma taxa de adoção de Boas 

Práticas Agrícolas de 74% e uma produtividade de 1.500 kg de castanha 

por hectare, graças ao emprego de variedades melhoradas, Gana se move em 

direção a uma cadeia de valor do caju mais competitiva ”. 

 

Estas declarações foram feitas na abertura do Programa de Capacitação Técnica 

em Promoção da Cadeia de Valor do Caju em Sunyani.  O programa de cinco dias 

foi organizado pela Iniciativa Competitiva de Caju (ComCashew) / Cooperação 

Alemã para o Desenvolvimento (GIZ) com o apoio do MoFA. Osei-Akoto afirmou 

ainda que a produção de castanha de caju de Gana em 2018 foi 

estimada em 110.000 toneladas, gerando uma receita superior a US $ 

378 milhões, representando 43% da receita total obtida com produtos de 

exportação não tradicionais. 

 

Preços 

Preços internacionais de castanha in natura 

 

Preços de referência FOB  

Origem (período de exportação) Preço (US $/tonelada) 
Moçambique (março) 1275 - 1500 

Tanzânia (2019/20 – março)  1450 – 1550 
Indonésia (março) 1500 – 1550 

Ghana (março) 1450 -1500 
Costa do Marfim (março) 1350 – 1400 

Nigéria (março) 1350 – 1400 
Fonte: N’Kalô Service (2020). 
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__________________________________ 

O Boletim ICB – O agronegócio caju em números é uma publicação mensal do Instituto Caju Brasil. As informações contidas neste 

Boletim são coletadas de diversas fontes e podem não espelhar na íntegra o que ocorre no mercado agrícola. Os artigos eventualmente 

assinados são de inteira responsabilidade dos autores. 
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