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RESUMO 

 

As populações rurais de todo o mundo sempre desenvolveram actividades não agrícolas de 

forma combinada com a agricultura. Desde final do século passado, o agriturismo, assim 

como outras actividades rurais não agrícolas, vem sendo estudado como alternativa de 

rendimento no meio rural. Este trabalho analisa o agriturismo, modalidade de actividade 

inserida no meio rural e agrícola, desenvolvido há cerca de uma década, como alternativa 

de renda rural na Vila do Ibo, tomando como base, em especial, o café do Ibo e, como uma 

forma de inserção da mulher no mercado de trabalho local, através da promoção desta 

mesma cultura e de uma proposta de criação de uma rota histórico-cultural do café. Para 

tal, utilizou-se como metodologia de pesquisa, entrevistas informais semi-estruturadas, 

observação directa, optando-se por um estudo exploratório-analítico e uma pesquisa-acção. 

Foi possível perceber, durante a pesquisa, o papel crucial que a promoção e divulgação têm 

no âmbito do agriturismo baseado no café, visando beneficiar as comunidades locais da 

Vila do Ibo e contribuir para o desenvolvimento local.  

 

 

Palavras-chave: agriturismo, café do Ibo, Coffea racemosa, rota do café, ilha do Ibo. 
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ABSTRACT 

 

The rural population of all over the world always developed non-agricultural activities in 

the way that matched the agriculture. Since the end of last century the agritourism as well 

as other non-agricultural rural activities, have been studied as alternative of income en the 

rural and agricultural area. The present piece of work aims to examine the agritourism, 

the modality of activities introduced into rural and agricultural area, developed for about 

a decade, as an alternative for income in Ibo town and, especially taking as a support the 

Ibo coffee and as a way of integrating women in the local labour market, through the 

promotion of the aforesaid crop and having as a proposal the creation of coffee historic-

cultural route. For that, it was used as research method, the informal and semi-structured 

interviews, direct observation, the exploratory-analytic study and research-action was the 

options. During the research, it was possible to understand the crucial role that the 

promotion and the diffusion have in the scope of agritourism based on coffee, in order to 

benefit the local consumers of Ibo Island and to contribute for the local development. 

 

Key words: agritourism, Ibo coffee, Coffea racemosa, coffee route, Ibo Island. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

Moçambique é um país com vigor na performance económica e social. Desde que a 

devastadora guerra civil terminou em 1992, o país tem conhecido uma recuperação 

notável. Em resultado, nas áreas rurais a taxa de pobreza baixou 16 pontos percentuais 

entre 1996 e 2003 mas, apesar desse melhoramento ainda prevalecem famílias que vivem 

abaixo da linha da pobreza e que fazem parte dos mais pobres do mundo (GBM, 2007:3; 

RM, 2010:347; WBPGSA, 2008:1). Urge portanto, a necessidade de se criarem 

mecanismos para uma melhor distribuição de riqueza e redução das assimetrias, 

garantindo-se que as populações mais desfavorecidas, principalmente as do meio rural, se 

beneficiem. 

 

No meio rural, as capacidades produtivas e as características dos recursos disponíveis, 

geralmente, oferecem as bases para a definição dos empreendimentos a serem priorizados 

num projecto de desenvolvimento. E, os sectores chave com potencial crescimento para 

diversificação acelerada da economia são a agricultura e o turismo, para além da 

exploração mineira (Rodrigues et al., 2006:18; RM, 2010:228).  

 

A agricultura considerada a base para o desenvolvimento do país, é um pilar incontornável, 

contribui para a criação de riqueza, para o desenvolvimento sócio económico sustentável e 

para a protecção do meio ambiente. Para além de ser um factor determinante na redução 

dos custos dos produtos alimentares e de constituir um veículo para aumentar os retornos á 

terra bem como o uso intensivo da mão-de-obra, a agricultura, garante a segurança 

alimentar e nutricional e a equidade de género (PEDSA, 2011:3). O turismo, por sua vez, 

desempenha um papel estratégico na promoção do desenvolvimento sócio económico 

através da sua contribuição para a geração de emprego, criação de renda, e da valorização 

do património histórico-cultural, contribuindo assim para estimular outras actividades 

económicas colaterais (PQG, 2010:73). 

 

Neste âmbito, uma possível alternativa para promover o desenvolvimento nos espaços 

rurais moçambicanos, que na sua maioria são basicamente agrícolas, é o agriturismo, uma 

terminologia e junção estratégica que engloba os dois termos: agricultura e turismo.  
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A ilha do Ibo candidata ao património mundial da humanidade pela UNESCO, com seu 

património tangível e intangível e, o seu rico café, apresenta-se como uma zona com 

elevado potencial turístico, com segmentos de mercado sejam para ecoturismo, turismo 

internacional, rural, tradicional, doméstico e ainda para o agriturismo, principal tema 

abordado neste estudo (GPCD, 2008:70). 

 

Esta dissertação desenvolve o seu estudo no agriturismo como alternativa para o 

desenvolvimento local através do café do Ibo. Portanto, neste estudo não se abordarão 

aspectos ligados a saúde e nutrição relacionados com o café, ou seja, os efeitos causados 

pelo consumo do café no organismo humano. Neste sentido, o pesquisador somente se 

limita a em abordar aspectos ligados ao agriturismo baseado no café como contributo para 

o desenvolvimento local.  

 

Diante deste cenário, nível estrutural, o trabalho está organizado em cinco capítulos, 

seguindo uma lógica não apenas descritiva, mas também de transmissão de argumentos 

sobre a temática em questão, baseados na investigação de dados concretos adquiridos no 

terreno. Assim, o primeiro capítulo está composto pela introdução, onde se descreve o 

problema de estudo, as hipóteses, a justificação da escolha do tema a ser estudado e 

objectivos do trabalho.  

 

No segundo capítulo, faz-se a revisão bibliográfica onde se conceptualiza o agriturismo, se 

desenvolvem algumas ideias essenciais de diferentes autores sobre este tema, outros 

aspectos relevantes sobre o desenvolvimento local e uma breve caracterização e historial 

da vila do Ibo. De seguida, torna-se crucial apresentar alguns aspectos relacionados com o 

café do Ibo, como a própria designação o denuncia, de enquadramento à temática das 

origens desta cultura, desde os primórdios no mundo, sua produção e índices de preços a 

nível internacional, até a sua descoberta na vila do Ibo, sua importância, produção e 

processamento de acordo com os preceitos locais.  

 

No terceiro capítulo, composto pela metodologia, explica-se detalhadamente os passos 

usados para este trabalho, onde se abordam a selecção da área de estudo, a amostragem, o 

desenvolvimento da pesquisa e o método de recolha e análise estatística dos dados 

recolhidos no campo, dando de seguida espaço, para a apresentação dos resultados e 
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discussão no quarto capítulo (resultados e discussão). Ainda no quarto capítulo, 

apresentam-se os resultados da pesquisa-acção, evidenciando o marketing do café do Ibo, 

que é o produto agriturístico, através de uma proposta da imagem (a marca do produto) e 

da criação de um roteiro agriturístico: a rota do café do Ibo, tecendo-se algumas 

observações constatadas para a promoção do café do Ibo. 

 

Finalmente no quinto capítulo, apresentam-se as conclusões deste trabalho e algumas 

recomendações, resumindo de forma clara os aspectos abordados nos capítulos 

anteriormente descritos, dando-se ênfase ao que deve ser feito para se proceder à 

divulgação do café do Ibo e aos aspectos peculiares de um potencial mercado agriturístico 

na ilha do Ibo, contribuindo assim para o desenvolvimento local de forma sustentável. 

 

1.1. Problema de Estudo 

 

O café do Ibo que outrora (em 1906) foi distinguido com Diploma de Medalha de Ouro em 

Lisboa, devido as suas características únicas em termos de sabor e aroma (Vasconcellos, 

1906:104). Contudo, é actualmente pouco conhecido e quase nenhum valor se dá a esta 

cultura. Somente a partir de 2005 é que através de um programa/projecto de relançamento 

da cultura do café do Ibo, se tentou incentivar a produção com melhores técnicas de 

cultivo, processamento e conservação.  

 

Ora, a ilha do Ibo, candidata ao património cultural da humanidade pela UNESCO, sendo 

desde há muito reconhecida como uma zona de grande beleza paisagística, enorme 

biodiversidade de significado mundial, bastante importante em termos histórico-culturais, 

apresenta uma floresta de mangal já identificada como um dos locais chave para 

conservação da biodiversidade marinha (PMPNQ, 2000:5-6). Por outro lado, esta ilha 

localiza-se na zona costeira da Província, no PNQ e é maioritariamente habitada por 

mulheres (INE, 2009:110), que fazem parte do grupo vulnerável. Perante estes cenários de: 

importância do café do Ibo, potencial turístico, histórico-cultural e de biodiversidade, 

contraditoriamente “ameaçados” por:  

a) “Esquecimento” das qualidades e particularidades deste café devido ao abandono e a 

falta de “boas práticas” agrícolas sustentáveis; 

b) Descaracterização do meio devido aos possíveis impactos negativos do turismo e, 

c)   Desigualdade de género indirectamente afectada pela competição em termos de 
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recursos; torna-se necessário definir uma estratégia que vise contribuir para o 

benefício das comunidades locais, principalmente as mulheres, preservar o 

património histórico-cultural e a diversidade biológica desta ilha, onde se destaca o 

café do Ibo que é espontâneo. 

 

As questões de partida que conduzirão à formulação das hipóteses de investigação são as 

seguintes: 

i. Quais são os factores que justificam a não divulgação deste produto para fins 

turísticos? 

ii. As quantidades produzidas são suficientes para a definição de uma estratégia de 

marketing turístico baseada no café do Ibo? 

iii. Havendo procura de café do Ibo pelos visitantes/turistas da ilha, será que há alguma 

relação entre a entrada de turistas a sua produção e/ou venda? 

iv. As técnicas de processamento rudimentares vão de encontro com as qualidades 

desejadas da maioria de apreciadores de café? 

v. O agriturismo baseado no café ajudaria as associações ou grupos de produtores a 

melhorar o seu rendimento familiar e consequentemente contribuir para o 

desenvolvimento local?  

vi. Até que ponto é que uma “estratégia de marketing agriturístico” e a criação de uma 

rota do café do Ibo impulsionaria o desenvolvimento local, focalizando-se nos 

residentes da vila do Ibo, tendo em conta os seus hábitos culturais? 

 

Para dar resposta a estas questões, formulam-se as seguintes hipóteses e respectivas sub-

hipóteses: 

 

Hipóteses: 

 

HAo: A divulgação e promoção do café do Ibo não são factores importantes para o 

desenvolvimento local através do agriturismo, visto que a produção do café não é 

directamente é proporcional a entrada de visitantes (turistas) no Ibo e a relação que se pode 

esperar desta interacção é fraca; 

HA1: A divulgação e promoção do café do Ibo são factores importantes para o 

desenvolvimento local através do agriturismo na vila, visto que a produção de café é 
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directamente proporcional a entrada de turistas e espera-se que a interacção entre ambas 

seja forte. 

HBo: As variáveis entrada de visitantes (turistas) no Ibo e a quantidade produzida de café 

são independentes. 

HB1: As variáveis entrada de visitantes (turistas) no Ibo e a quantidade produzida de café 

são não independentes. 

Sub-hipóteses: 

HCo: Apesar de haver relação entre a entrada de visitantes (turistas) no Ibo e a quantidade 

produzida de café, esta realidade não é suficiente para que o agriturismo baseado no café, 

contribua sobremaneira para um desenvolvimento local. 

HC1: Havendo relação entre a entrada de turistas no Ibo e a quantidade produzida de café, 

esta realidade é suficiente para que o agriturismo baseado no café, contribua sobremaneira 

para o desenvolvimento local. 

 

1.2.  Justificação  

 

A economia de Moçambique é basicamente agrícola. Cerca de 80% da população vive no 

campo, dependendo essencialmente da agricultura para seu autosustento, onde a maior 

parte das famílias rurais é chefiada por mulheres. Nas famílias chefiadas por mulheres é 

mais notória a taxa de pobreza e, as mulheres que maioritariamente trabalham a terra para 

fins agrícolas/alimentares fazem parte do grupo vulnerável em termos de desenvolvimento 

humano (Ardnt et al., 2010:1). 

 

Desde a antiguidade que as comunidades rurais desenvolvem actividades não-agrícolas de 

forma combinada com a agricultura e a criação de animais. No caso da ilha do Ibo, a 

actividade principal é a pesca, exercendo grande pressão sobre os recursos naturais. Por 

outro lado, a pequena ilha do Ibo, o menor distrito em termos de área (10 a 15 km
2
)

1
 a 

nível da província de Cabo Delgado é o centro óbvio para a promoção e valorização da sua 

                                                        
1 Segundo Carrilho (2005:90, citando Caniua) a vila do Ibo tem de área 10 km2 e segundo Bento (1993), Ibo apresenta 15 

km2. 
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riqueza cultural e do seu património histórico, onde uma diversidade de actividades dentre 

as quais o agriturismo, podem contribuir para o desenvolvimento económico local e 

constituirem uma via para simultaneamente preservar e valorizar a cultura local e, 

aumentar as opções de rendimento ou de sustento das comunidades locais de forma 

sustentável. Esta hipótese pode representar o resultado mais positivo da interacção entre a 

comunidade local e o mundo exterior, sem que haja descaracterização do meio. 

 

Neste contexto, vários são os factores para a realização deste estudo na ilha do Ibo, que 

visam contribuir para o desenvolvimento das comunidades locais, uma vez que esta ilha 

apresenta vários atractivos (nichos) para a realização de diversas actividades, como é o 

caso do agriturismo. 

 

Ora, a ilha do Ibo, localizada a norte de Moçambique, na Província de Cabo Delgado, faz 

parte do Arquipélago das Quirimbas, é rica cultural e historicamente, foi antigo entreposto 

de escravos e o elemento de maior valia do Ibo é o conjunto de saberes e práticas culturais 

do povo que constituem um património intangível. Neste conjunto de saberes e práticas 

culturais, destaca-se o café do Ibo. 

 

Por outro lado, os locais históricos (fortaleza, fortins, igrejas, palacetes e residenciais) 

estão a se deteriorar a um ritmo cada vez mais acelerado e uma das alternativas para a além 

da promoção de actividades turísticas, para a valorização destes locais, seria haver um 

grande incentivo ao sector agrícola, baseando-se no Programa/Projecto de Relançamento 

da Cultura do Café no Ibo (PRCI), já implementado na ilha.  

 

Assim, ambas actividades, turismo e agricultura, poderiam ser estimuladas a nível da 

comunidade. E neste caso, o agriturismo apresenta-se como uma estratégia bastante válida 

para não somente promover o café do Ibo, como também para contribuir para a geração de 

renda das comunidades locais e principalmente, para o empoderamento da mulher. 

 

Neste contexto, o agriturismo, apresenta-se como uma alternativa para a minimização do 

impacto negativo dos 3 cenários a), b) e c) do problema de estudo, através da criação de 

emprego e fonte de rendimento para o benefício das comunidades locais, com destaque 

para as mulheres, envolvendo vários sectores (efeito multiplicador), diminuindo a pressão 

sobre os recursos naturais na ilha do Ibo, e promovendo a cultura do café que apresenta 
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características especiais e únicas.  

A concepção do espaço rural, baseado na capacidade que a vila do Ibo tem para potenciar 

sua economia, através da revalorização sustentável dos seus recursos produtivos, 

nomeadamente a cultura do café e, mediante o grande potencial para o desenvolvimento do 

turismo sustentável, poderá representar uma mais-valia para as comunidades locais 

beneficiando-as, o que justifica a relevância deste estudo.  

 

1.3. Objectivos 

 

1.3.1. Objectivo Geral 

Analisar o impacto da entrada de turistas/visitantes em relação a produção de café 

no Ibo, tendo como base o agriturismo, como uma alternativa de rendimento e 

como um elemento para o desenvolvimento local das comunidades da Vila. 

 

1.3.2. Objectivos Específicos 

 Recolher dados relacionados com a não divulgação do café do Ibo para fins 

turísticos; 

 Verificar se as quantidades produzidas de café são ou não suficientes para a 

definição de uma estratégia de marketing turístico baseada neste produto; 

 Verificar se existe relação entre a entrada de turistas e a produção/venda de 

café no Ibo e, seu impacto económico na renda familiar; 

 Determinar que tipo de agriturismo baseado no café, ajudaria as associações 

ou grupos de produtores a melhorar o seu rendimento familiar e 

consequentemente contribuir para o desenvolvimento local;  

 Analisar “acções no âmbito do agriturismo baseado no café do Ibo” que 

beneficiem as comunidades locais, em particular as mulheres e que vão de 

encontro com a procura de café no Ibo por parte dos turistas/visitantes; 

 Propor a criação de uma rota cultural do café do Ibo com o intuito de 

incentivar através da promoção do café, o aumento da sua produção, a 

melhoria das técnicas de processamento e de toda a cadeia de valor desta 

mesma cultura.  
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Quando se fala em desenvolvimento (muitas vezes definido por “boa mudança”), inscreve-

se igualmente uma alternativa global (numa acepção integradora e integral, endógena, 

ecológica, local, equilibrada e harmoniosa, social e cultural) e complexa, uma vez que esta 

influencia toda uma problemática que afecta as comunidades, ao Homem e à natureza 

(Gómez et al., 2007:75-76, citando Strong, 1987). Esta alternativa apoia-se em diferentes 

características e dimensões, dentre as quais a dimensão local que é o seu âmbito operativo 

(o município, a localidade ou a vila), fazendo-se extensivo a outros contextos mais amplos. 

É mais fácil aplicar estratégias de desenvolvimento em sistemas mais pequenos e 

controláveis (Gómez et al., 2007:76-80, citando Colom, 2000:52-74). 

 

2.1. Contextualizando o Desenvolvimento Local em Moçambique  

 

O desenvolvimento, quando considerado na dimensão local, apresenta-se a única estratégia 

possível para aplicar experiências e situações de sustentabilidade. Neste contexto, o 

desenvolvimento local é natural, harmonioso e equilibrado em relação ao meio e, entre este 

e a acção económica a desenvolver, deve-se procurar o equilíbrio entre a gestão económica 

e as potencialidades do ecossistema; autónomo na sua gestão e controlo e supervisionado 

pelos próprios habitantes da zona (Gómez et al., 2007:80-81, citando Colom 2000:52-74).  

 

Neste âmbito, desenvolvimento local tem sido um tema bastante falado em Moçambique 

nos últimos anos e, vem ganhando relevância, suscitando reflexões e novas práticas e 

posturas no processo de desenvolvimento a nível internacional. O local surge impulsionado 

pela globalização, sugerindo que se adoptem novos papéis a nível territorial, tendo em 

conta suas potencialidades e identidades. Deste modo, desenvolvimento local pode ser aqui 

definido, acima de tudo, como uma “boa mudança” em escala humana, atendendo às 

necessidades sociais e culturais das comunidades, através da sua acção participativa e 

colectiva.  

 

Moçambique definiu o distrito como “pólo de desenvolvimento” e, para aumentar o 

crescimento económico do país, desenvolveu-se a estratégia de Desenvolvimento 

Económico Local (DEL), como um mecanismo de promoção da economia local que 



O agriturismo como um elemento para o desenvolvimento local de Cabo Delgado: o caso do C   fé do Ibo 
Iolanda Niza das Mercês Almeida  

 

9 
 

integre a identificação de potencialidades económicas. Estas medidas de promoção visam 

em primeira linha, a geração de rendimentos e a criação de postos de trabalho, para a 

melhoria das condições de vida, principalmente da população rural (Cáceres et al., 

2007:12). 

 

A teoria dos pólos de desenvolvimento, da autoria de François Perroux, dos finais dos anos 

1950, considera que pólos são os motores que devem arrastar o conjunto da economia. É o 

centro económico motor que exerce efeitos de arrastamento sobre o seu ambiente, podendo 

ser uma empresa, um ramo de actividade, um sector ou uma região (Valá, 2009:10). 

 

Colocando ênfase na descentralização como um dos caminhos a seguir para se vencer a 

pobreza, e sustentando que é no campo onde a pobreza absoluta tem o seu forte, o distrito 

já era outrora considerado como sendo a “unidade territorial principal da organização e 

funcionamento da administração local do Estado e base da planificação do 

desenvolvimento económico, social e cultural da República de Moçambique” (Chichava, 

2009:8-9 citando Boletim da República, 19 de Maio de 2003). 

 

Neste esforço de combate a pobreza absoluta, adoptou-se a estratégia de reduzir as 

assimetrias no desenvolvimento nacional e aumentar a produtividade interna dos distritos, 

e desta forma ter o país inteiro em condições para reduzir e erradicar a pobreza absoluta ao 

mesmo tempo que se reduziria a dependência externa (Chichava, 2009:8-9). 

 

Contudo, o discurso de desenvolvimento nos dias de hoje, “está em contradição com as 

linhas dominantes do pensamento de desenvolvimento”, uma vez que os debates sobre 

desenvolvimento e democracia estão viciados tanto por razões instrumentais como por 

científicas, alheadas ao objectivo central do processo de desenvolvimento, que é o ser 

humano que por sua vez, constitui o factor chave para alcançar o bem-estar social 

(Chambote, 2009: 16; Branco, 1999; Robinson e Picard, 2006:8). 

 

Entre 1992 e 2009, o crescimento anual de Moçambique rondava, em média, em mais de 

8% mas ainda assim, este notório crescimento não se fez sentir nas famílias rurais 

(Giesbert e Schindler, 2012:1554 citando Nucifora e Pereira da Silva, 2011). O período 

pós-guerra é caracterizado por políticas que priorizam o ajustamento estrutural, 

estabilidade económica e a liberalização dos mercados com a convicção do aumento do 
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retornos agrícolas e da comercialização. Contudo, especialmente nas zonas rurais, a 

pobreza continua alta, não somente devido aos “choques” como é o caso de secas (períodos 

de estiagem), cheias, ciclones, pragas e doenças das culturas agrícolas e índices de 

mortalidade elevados resultantes do HIV/SIDA (Giesbert e Schindler, 2012:1554).  

 

Por outras palavras, para que se ultrapasse e se resolvam os desafios rumo a redução da 

pobreza e ao desenvolvimento local, deve não só haver aumento significativo na 

produtividade agrícola, que é o sector primário e chave para o desenvolvimento local, 

como também, uma melhoria no ambiente de negócios, maximização de receitas, gestão e 

qualidade da despesa pública e por fim, estimulo para um maior valor acrescentado dos 

recursos a serem explorados (Franco, 2011:14-17). É preciso um apoio económico as 

indústrias infantes, ao pequeno produtor que tenta sair da pobreza mas que não tem 

oportunidade, é preciso haver um apoio em toda a cadeia de valor e não somente na 

produção e produtividade (Hanlon e Smart, 2008:62). 

 

Deste modo, estes aspectos todos podem ser alcançados, procurando definir melhores 

abordagens de políticas nacionais porque, segundo Leftwich (2007:4), “a variável central e 

dominante que determina não somente a concepção e a forma do desenvolvimento, como 

também o sucesso ou o fracasso do desenvolvimento em toda a sociedade humana, é a sua 

política”. Esta afirmação permite-nos ter a noção de que determinados aspectos de 

desenvolvimento poderiam ser melhorados apenas com melhores práticas de governação 

locais.  

 

Contudo, a maioria das práticas que contribuem para um desenvolvimento sustentável, são 

ditadas e suportadas pelas doações das organizações e instituições interessadas no “bem-

estar” dos países em vias de desenvolvimento (PVDs). Pois, estas instituições agem como 

“maus samaritanos”, pretendendo perpetuar a dependência dos PVDs á ajuda externa e 

evitando que estes cheguem onde os países desenvolvidos estão agora (Chang, 2008:16). 

Neste sentido, o desenvolvimento sócioeconómico deve ser incorporado e envolver 

activamente a comunidade local na tomada de decisão (Ferrigno et al., 2005:17). 
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2.1.1. Desenvolvimento local baseado na agricultura 

 

Cerca de três-quartos da população moçambicana tem os seus rendimentos gerados na 

agricultura, onde este sector primário representa cerca de 23% (ou quase um-quarto) do 

PIB (Franco, 2011:3-4). O sector da agricultura é considerado um sector-chave e 

prioritário para o desenvolvimento local. Contudo, é o que menos recursos recebe, quer em 

termos de ajuda externa, quer em termos de investimento privado nacional e estrangeiro. É 

necessário que haja uma intervenção directa (Osman e Saúte, 2010:331). 

 

Em Moçambique, nas zonas rurais, a terra é o mais importante factor produtivo, com 

retornos referentes a produção agrícola gerados por mais de 60% dos rendimentos dos 

agregados familiares (Giesbert e Schindler, 2012:1601). No entanto, o país tem os níveis 

mais baixos de tecnologias agrícolas da África Austral, porque as actuais políticas liberais 

(de mercado livre), impostas pelos “maus samaritanos” e pela “trilogia pecaminosa” 

(Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio) 

obrigam aos camponeses a assumirem riscos associados com o clima, pragas e com a 

ausência de mercados. Os produtores são bastante pobres, ou seja, os rendimentos médios 

anuais rurais são de cerca de 837 Mt/pessoa. Este valor é menos do que o preço de um saco 

de fertilizante/adubo (Hanlon, 2012; Chang, 2003:14-17).     

 

Muito poucos camponeses produtores estão dispostos a investir e arriscar todo o seu 

rendimento anual nos fertilizantes, ou em sementes melhoradas, ou ainda numa nova 

cultura. O problema para o camponês moçambicano é que as empresas estrangeiras 

somente partilham os riscos na produção de tabaco e algodão e, não estão interessadas em 

outras culturas. E com o presente sistema de mercado liberalizado imposto pela 

comunidade internacional, não é permitido ao estado partilhar riscos relacionados com a 

produção de milho e outras culturas alimentares familiares (Hanlon, 2012).   

Quase todos agricultores/produtores moçambicanos ainda usam só a enxada, pois não têm 

tractor ou bois para lavrar a terra, pelo que somente conseguem cultivar 1,5 ha (Hanlon, 

2012). 
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Segundo o Plano de Acção para Redução da Pobreza (PARP 2011-2014), espera-se um 

crescimento no sector agrícola, determinado pelo maior incentivo da produção familiar, 

através da expansão dos serviços de assistência técnica e disposição de insumos, que terá 

impacto sobre a produção de alimentos. Por outro lado, a estabilidade de preços é 

fundamental para as populações pobres, cuja estrutura de despesas é maioritariamente 

composta por alimentos (RM, 2011:11). 

  

Na província de Cabo Delgado, a população rural representa 79,2% (INE, 2009:7), onde a 

maior parte da actividade económica está assente nos recursos naturais, faunísticos 

turísticos com terras virgens que carecem ainda de ser explorados ou explorados de modo 

primário por uma população com pouca informação sobre o sistema financeiro e o 

mercado em geral.  

 

Pode-se por outro lado, dizer que a maioria das famílias em Cabo Delgado vive na base da 

produção agrícola (“sector familiar agrícola”) e da pesca artesanal. A oportunidade de 

emprego fora da agricultura é extremamente baixa, e qualquer distorção do funcionamento 

do mercado afecta imensamente, em termos negativos, a economia e a dieta das famílias. 

Em consequência, a terra é um elemento determinante do nível económico e alimentar das 

famílias. O mercado de trabalho é pouco desenvolvido e está concentrado no auto-emprego 

nas actividades primárias da economia provincial (PEDCD, 2010:9).  

 

É nesta vertente que o agriturismo joga por sua vez, um papel importante e pode contribuir 

para elevar a produtividade interna, em parceria com vários actores, programas e 

iniciativas (gestão integrada) a nível nacional e local, que estão já a contribuir para fazer 

recuar a pobreza e revitalizar a economia, tendo como epicentro o Distrito (Valá, 2009:10). 

 

2.1.2. Desenvolvimento local baseado no turismo 

 

O turismo é uma actividade económica do sector dos serviços (Castel-branco, 2010:3). É 

considerada actualmente, como a área económica que mais cresce no mundo e, para uma 

nação, província, cidade ou local, o turismo através de seus benefícios socioeconómicos, 

representa uma fonte de renda e de emprego, envolve muitos e outros sectores (efeito 

multiplicador), desperta expectativas quanto a melhores condições de vida e de alívio a 

pobreza, principalmente nos Países em Vias de Desenvolvimento (PVDs) como é o caso de 
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Moçambique (Cistac e Chiziane, 2007:5).  

 

O turismo representa actualmente, uma das tantas oportunidades de uso e aproveitamento 

dos recursos naturais no meio rural, geralmente da iniciativa deste mesmo sector, tais como 

o ecoturismo, o turismo comunitário, o turismo solidário (o caso do Djibuti), safaris e 

criação de rotas turísticas (corredores de transporte primários e jornadas do Visitante) 

(Veloso, 2003:33-34). 

 

O desenvolvimento do turismo é um processo complexo, fundamentado na interacção entre 

um grande número de intervenientes. O compromisso entre eles, o grau de envolvimento, a 

contribuição e o assumir dos planos e processos são fundamentais para um 

desenvolvimento sustentável do turismo. O Plano Estratégico para o Desenvolvimento de 

Turismo em Moçambique reconhece a importância das comunidades, do sector privado e 

do sector público a nível nacional, provincial e distrital em todos os sectores que intervêm 

no desenvolvimento do turismo, e orienta o papel que estas entidades devem desempenhar 

e como obter uma melhor coordenação e interacção entre eles (PEDTM, 2004:77).  

 

Actualmente, valoriza-se muito o turismo como uma das melhores alternativas de 

desenvolvimento económico de cidades e países, enfatizando-se sobretudo a dinâmica e o 

potencial de crescimento que o sector apresenta a nível mundial; as vantagens dessa 

actividade em termos de geração de emprego e renda a um custo relativamente baixo é o 

facto de, esta ser uma indústria “sem chaminés”, relativamente pouco poluidora e com 

potencial para ajudar a preservar o meio-ambiente. Embora possa desencadear essas e 

outras vantagens, o turismo não pode ser estimulado cegamente. Quando o turismo é 

desenvolvido sem se considerar devidamente o contexto em que opera e sem o adequado 

planeamento e adopção de acções estratégicas ajustadas a esse contexto, pode-se 

comprometer a sustentabilidade da actividade, não nos esquecendo sobretudo dos impactos 

negativos que possam eventualmente vir a surgir (Norma-AL, 2009:2).  

 

Por outro lado, a implementação de rotas turísticas surge como uma tentativa louvável de 

dinamização e valorização do património cultural (rural e urbano), da oferta de diversidade 

de experiências e do marketing turístico, através do fornecimento das ligações entre as 

Áreas Prioritárias para Investimento no Turismo (APITs) ou as Áreas de Conservação 

Transfronteiras (ACTF) e destinos tornando-as um produto turístico atractivo para um 
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crescente número de visitantes e turistas, de modo a constituir-se como uma âncora do 

desenvolvimento do turismo e do lazer no país, geradora de sinergias no tecido económico 

e factor de progresso cultural e social de todos os que fazem deste o seu território 

(PEDTM, 2004:62-70; Veloso, 2003:33-34). 

 

Neste âmbito, a planificação do desenvolvimento integrado constitui um dos processos 

centrais que conduzirão o turismo em Moçambique ao desenvolvimento próspero. Esta 

planificação, pretende promover o desenvolvimento de todos os sectores de uma forma 

integrada e priorizada. É um processo genérico que pode ser aplicado em qualquer sector, 

mas quanto mais sectores agregar mais sentido terá a integração. Esta integração traz 

vantagens no concernente a maior facilidade de definir metas comuns, de integrar, partilhar 

recursos, de alcançar sinergias e não é um processo a ser operacionalizado apenas por uma 

única instituição. É um processo integrador que deve ser institucionalizado por todas as 

partes de modo a que, em conjunto, possam alcançar metas comuns que, de contrário, não 

seriam alcançadas. Apesar de o turismo não ser responsável pela planificação do 

desenvolvimento, devido à sua natureza espacial, o desenvolvimento controlado e 

planificado a nível do destino é de importância extrema para um crescimento coordenado 

do sector (PEDTM, 2004:78).  

 

Assim, o turismo produz serviços e estimula a produção de bens não turísticos, como é o 

caso dos agrícolas (Castel-branco, 2010:15). Neste sentido, o agriturismo, ou seja, o 

turismo associado á agricultura, joga um papel bastante importante no desenvolvimento 

local. 

  

2.2. O Agriturismo: abordagens 

 

O agriturismo tem sido estudado em vários temas e contextos. Neste trabalho, definem-se 

as principais abordagens estudadas de forma a apresentar uma ideia mais clara a cerca 

deste conceito. Para compreender este conceito, torna-se necessário entender as suas bases 

e tipologias de definição. Vários são os termos e elementos usados quando se quer definir 

o agriturismo: turismo agrícola (farm tourism), turismo rural, turismo baseado na 

comunidade e/ou turismo comunitário (Philip et al., 2010:754). 

 

 



O agriturismo como um elemento para o desenvolvimento local de Cabo Delgado: o caso do C   fé do Ibo 
Iolanda Niza das Mercês Almeida  

 

15 
 

Tabela 1. Visão geral das definições de agriturismo e elementos relacionados 

Termo Usado Definição Autor/Referência 

Agriturismo  Toda a actividade praticada numa exploração 

agrícola com o propósito de atrair visitantes; 

 Tipo específico de turismo rural, em que o 

lugar de acomodação deve ser integrado numa 

área agrícola, habitada pelo proprietário e 

permitindo aos visitantes fazerem parte das 

actividades complementares agrícolas na 

propriedade; 

 Empresas rurais que incorporam tanto 

actividades no ambiente agrícola bem como a 

componente de turismo comercial; 

 Produtos turísticos que estão directamente 

ligados ao ambiente agrário, a produtos agrários e 

a estadias agrárias; 

 Actividades hospitaleiras proporcionadas por 

empreendedores agrícolas bem como membros de 

suas famílias, que fiquem conectados e 

complementados por actividades de campo; 

 Uma associação ou empresa que opera numa 

machamba, rancho ou plantação agrícola, 

conduzida para o uso e recreação dos visitantes 

e/ou turistas, gerando riqueza para os 

proprietários; 

 Deve ser definido tendo em conta três 

aspectos ou características: se o produto esta 

baseado ou não numa exploração agrícola, a 

natureza do contacto entre o turista e a actividade 

agrícola e, o grau de autenticidade da experiência 

turística. 

B. Mshenga (2008) 

 

H. Marques (2006) 

 

 

 

 

McGehee (2007) e 

McGehee, Kim e Jennings 

(2007) 

 

Sharpley e Sharpley 

(1997) 

 

Sonnino (2004) 

 

 

 

American Farm Bureau 

Federation (2004) 

 

 

 

Philip, Hunter e 

Blackstock (2010:754) 

 

Agroturismo  Actividades turísticas, que são levadas a cabo em 

regiões não-urbanas, por indivíduos em que a 

ocupação principal consiste nos sectores primário 

ou secundário da economia; 

 Actividades turísticas de pequena escala, tendo 

Iakovidou (1997) 

 

 

 

Kizos e Iosifides (2007) 
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origem numa família ou cooperativa, sendo 

desenvolvida em áreas rurais e por pessoas 

empregues na agricultura; 

 Provisão de actividades turísticas no campo 

(exploração agrícola, machamba ou fazenda) ou 

meio rural. 

 

 

 

Wall (2000) 

 

Turismo 

agrícola  

 Turismo rural conduzido no campo, em que o 

ambiente de trabalho faz parte do produto, na 

perspectiva do consumidor; 

 A actividade turística esta inteiramente ligada com 

a do campo e na maioria das vezes com a 

viabilidade da economia do agregado familiar; 

 Levar turistas e pô-los em contacto com o campo, 

envolvendo-os activamente no quotidiano rural e 

em actividades produtivas; 

  Actividades e serviços oferecidos num “ambiente 

campesino”, a clientes comerciais em ambiente 

participativo, de observação ou educação; 

Clarke (1999) 

 

 

Gladstone and Morris 

(2000) 

 

 

Iakovidou (1997) 

 

 

Ollenburg (2006) 

Turismo 

baseado na 

comunidade 

ou Turismo 

comunitário 

 Fenómeno de atrair pessoas para os meios 

agrícolas; 

 Uma alternativa de empresa agrícola 

Evans e Ilbery (1989) 

 

Ilbery, Bower, Clark, 

Crockett e Shaw (1998) 

“Ferias 

agrícolas/na 

machamba” 

 Incorpora tanto trabalhar no ambiente agrícola 

como a componente de turismo comercial. 

Weaver and Fennell 

(1997) 

Fonte: adaptação própria de Philip et al. (2010:755). 

 

Todos estes conceitos similares mas distintos, que muitas vezes se encontram associados 

com o agriturismo, podem levar a um resultado e painel complexos quando se pretende 

compreender este fenómeno. Neste estudo, apresentam-se as diferentes abordagens do 

agriturismo de vários autores, no entanto, a tipologia de Philip, Hunter e Blackstock 

(2010), será o foco do trabalho e o guia para clarificar a compreensão do agriturismo. 
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2.1.1. Características para a definição de tipologias do agriturismo  

 

Se o produto (agriturístico) está baseado ou não na exploração agrícola
2
, depende do 

contexto em que se define a exploração agrícola ou machamba, visto que esta não se 

classifica somente em termos económicos mas também em termos de significância social e 

cultural. Ou por outra, aspectos como a área física da parcela de terra, a proporção do 

rendimento agrícola e os conhecimentos e motivações pessoais, são considerados aspectos 

bastante importantes (Philip et al., 2010:754-755).  

 

Quanto ao contacto com a actividade agrícola, este pode ser directo, quando actividades 

agrícolas são tangíveis na experiência turística (ex. participar na colheita ou na extracção 

de leite), indirecto quando há conexão secundária com a actividade agrícola na experiência 

turística (ex: contacto com a produção agrícola, processamento ou venda dos produtos) e, 

passivo quando a actividade agrícola indica que o turismo e a agricultura operam 

independentemente e só a localização da machamba é comum (ex: actividades ao ar livre). 

Através da definição destes termos, a natureza do contacto do turista com a actividade 

agrícola e, entretanto o papel da actividade agrícola em relação ao produto turístico, torna-

se clara (Philip et al., 2010:755). 

 

Por outro lado, a autenticidade da experiência agrícola dos turistas, depende do ponto 

de vista de ambas partes: dos turistas (visitantes) e dos produtores/agricultores 

(hospedeiros), ou seja, as percepções de autenticidade podem ser bem diferentes porque as 

suas concepções originais sobre a agricultura e o que esta engloba, são distintas. Pode ser 

que actividades agrícolas proporcionadas por um produtor para fins turísticos, podem ser 

percebidas pelos turistas, que estas lhes estão a providenciar conhecimentos genuínos das 

suas práticas agrícolas. Contudo, uma experiência agrícola autêntica, apenas pode ser 

vivenciada pelos turistas onde as actividades agrícolas são praticadas como normalmente 

seriam (Philip et al., 2010:756).  

 

Assim, segundo Philip et al. (2010:756) todas estas características acima citadas, podem 

conduzir a 5 tipos de agriturismo ou tipologias para a definição do agriturismo:  

a)  Agriturismo sem exploração agrícola (ASEA) - herança/herdade agrícola onde 

                                                        
2 Neste estudo, exploração agrícola é definida como o lugar onde se pratica a agricultura (no contexto de criação de 

animais e produção de culturas diversas, através do cultivo da terra para consumo e para venda dos seus produtos). 
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práticas agrícolas tiveram lugar e que fazem parte do produto turístico;  

b) Agriturismo de contacto passivo com a exploração agrícola (ACPEA) - a exploração 

agrícola promove o turismo mas a relação entre a agricultura e o turismo não é 

forte, ou seja não passa desse ponto; 

c)  Agriturismo de contacto indirecto com a exploração agrícola (ACIEA) – integra a 

agricultura praticada na machamba, com o produto turístico;  

d) Agriturismo estático de contacto directo com a exploração agrícola (AECDEA) – 

onde turistas vivenciam ou experimentam actividades agrícolas colocadas como 

“modelo” e de forma “estática” para fins turísticos;   

e)  Agriturismo autêntico de contacto directo com a exploração agrícola (AACDEA) – 

turistas experimentam actividades físicas agrícolas em primeira-mão. 

  

Abordando o agriturismo deste ponto de vista, é possível (e comum) que mais de um tipo 

de agriturismo possa co-existir numa única propriedade ou exploração (Philip et al., 

2010:756). E estas tipologias foram descritas devido a falta de consistência e fraca 

disseminação de definições a cerca do agriturismo na diversa literatura consultada. Estas 

abordagens podem servir para enquadrar o turismo a nível local e a definir o melhor tipo 

de agriturismo a ser praticado, de acordo com as necessidades e características de cada 

meio (rural) como é o caso da vila do Ibo. Neste sentido, como orientação desta pesquisa, 

optou-se seguir os tipos ACIEA (o produto local -o café do Ibo- é directamente fornecido 

ao mercado turístico e é servido nas acomodações locais) e AECDEA (o modelo de um 

roteiro agrícola vai de encontro com a actividade turística), uma vez que estes dois se 

assemelham ao que se pretende como “tipologia agriturística” no Ibo. Não se excluindo o 

modelo autêntico de AACDEA que seria o ideal para a vila, onde o turista vivencia 

actividades agrícolas em primeira mão (ex: colheita/apanha de café cereja maduro) e que 

requer planificação e épocas próprias.  

 

2.3. Breve Historial da Ilha do Ibo 

 

A ilha do Ibo localiza-se na província de Cabo Delgado, no Arquipélago das Quirimbas, 

que é constituído por uma cadeia de 28 ilhas, que se estendem ao longo de quase 400 km, 

desde o norte da cidade de Pemba ao sul até ao distrito de Palma no norte da Província. As 

11 ilhas mais ao sul do Arquipélago, estão incluídas no PNQ. A área do Parque tem cerca 
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de 7.506 km
2

, e abrange parte de seis distritos centrais da província de Cabo Delgado, 

dentre os quais, o distrito do Ibo, localizado na parte marinha do Parque, onde se destaca 

uma longa história de ocupação humana permanente (PMPNQ, 2000:9).  

 

Figura 1. Enquadramento e localização do Ibo no PNQ 

 

 Fonte: adaptação própria do design de Paulo Jorge (2005) e do recorte de Carrilho (1993). 

 

2.3.1. Descrição Histórico-cultural do Ibo 

 

A ilha do Ibo, localizada na faixa litoral de Cabo Delgado, banhada pelo oceano Índico, é 

protegida pelo PNQ, onde se tem registado nos últimos anos um razoável desenvolvimento 

turístico. Em termos linguísticos e culturais, assemelha-se bastante com a costa da 

Tanzânia e do Quénia, fazendo parte do mesmo complexo linguístico e cultural swahili, 

devido ao intenso comércio existente durante séculos entre a costa oriental africana, o sul 

da península arábica e Índia, que também constituiu um veículo para a expansão do 

islamismo naquela ilha (Gandolfo et al., 2009:7). 

 

A maior parte da população é mwani (cerca de 87%) e fala kimwani, considerada uma 

variante local do kiswahili (Marty, 2002:13). A vila do Ibo nasceu em 1761, onde a criação 

da sua povoação data de 9 de Maio desse mesmo ano (Bento, 1972:58) e, a seguir se 

apresenta uma breve cronologia histórica desta mesma vila. 
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Tabela 2. Dados cronológicos da vila do Ibo 

Ano Dado Histórico 

1754 

1760 – 1764 

Nova fortificação construída e baptizada como Forte de São João Baptista 

Construído o Forte de São José, que perdeu a sua função militar quando foi 

construída a praça de São João Baptista. 

1761 Nascimento da vila do Ibo. Por Portaria Régia de 9 de Maio deste mesmo ano, 

foi ordenado e deu-se a faculdade de se erigirem em vilas várias capitanias-

mores, dentre a das ilhas Querimba. 

1762 Anónimo escreve a 21 de Marco, no livro “Memórias sobre a Costa de África 

Oriental…” que a capital das ilhas Querimba é a ilha do Ibo. 

1781 O Governador das ilhas, Joaquim José da Costa Portugal, escreveu em carta 

dirigida a seu pai, que a capital destas ilhas (32 ilhas) era Ibo, situada a 12
o
 de 

altura.  

1791 Mandada (re)construir a Fortaleza de São João Baptista pelo capitão-general 

António de Melo e Castro
3
. 

1789-1794 Mandada construir pelo capitão-general Diogo de Sousa Coutinho, uma capela 

na praça de S.João Baptista 

1818  

1972 

Construído o Forte de Santo António  

É criada a zona de turismo do Ibo 

    Fonte: adaptação própria de Dias (1981), Bento (1993) e Mahumane (2001). 

 

A ilha do Ibo faz parte de um rico legado arquitectónico e histórico-cultural e, a sua 

importância reside não somente nestes níveis, como também nos social, urbanístico, 

tradicional e quiçá material, que deixam claro um presente e um futuro cheio de 

esperanças. Esperanças estas que podem residir principalmente nas comunidades 

residentes e que as possam num futuro próximo beneficiá-las com actividades de impacto 

como é o caso do agriturismo baseado no café, devido a principalmente à sua localização 

estratégica e às características ímpares desta mesma cultura. 

 

2.4. História do Cafezeiro no Mundo 

 

Credita-se aos árabes do Iémen a propagação da cultura do café para o restante do mundo. 

Registos em um manuscrito no Iémen atestam o seu cultivo no ano de 575 d.C., com o 

                                                        
3 Também encontram-se outros dados registados em relação a construção da fortaleza no mesmo ano: “António José 

Teixeira Tigre, que planeou e mandou construir a Fortaleza de São João Baptista.” Razões de carácter pessoal, 

profissional e político podem estar na origem destas diferenças (Bento, 1993:439). 
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consumo do fruto em seu estado natural, ou seja, dispensando-se torrefacção. Somente na 

Pérsia, no século XVI, conheceu-se o processo de torra para o consumo, procedimento 

adoptado até os dias actuais (SEBRAE, 2011:8). No entanto, as primeiras descrições 

científicas a respeito do cafezeiro foram apresentadas em 1591 e 1592, pelo botânico 

veneziano Prospero Alpino, em suas obras De Medicina Aegyptiorum e De Plantis 

Aegypitii Liber e coube a Antoine de Jussieu
4
 em 1713, a primeira descrição botânica do 

cafezeiro como Jasminum arabicanum. Posteriormente, em 1737, Carl Von Lineé 

(Linnaeus) classificou a espécie como um género separado Coffea com a então única 

espécie conhecida Coffea arabica (Souza, 2011:4; citando Martins, 2008; Charrier e 

Berthaud, 1985:14). 

 

A nomenclatura da tribo Coffeae foi originalmente proposta por De Candolle, em 1807. 

Em sua classificação, esta tribo apresentava grande abrangência e incluía um grande 

número de géneros, muitos dos quais foram posteriormente transferidos para outras tribos e 

sub-famílias. Uma das compilações taxonómicas mais impressionantes do género Coffea 

foi elaborada por August Chevalier e chama-se Les Caféiers du Globe. A obra dividida em 

três volumes, publicados nos anos de 1929, 1942 e 1947, também traz um conceito do 

género Coffea muito mais amplo do que o actualmente aceite (Souza, 2011:4-5; citando 

Berthaud e Charrier, 1985).  

 

Chevalier dividiu o género Coffea em quatro secções: Paracoffea, Argocoffea, 

Mascarocaffea e Eucoffea. Esta última, agrupamento de cafés com cafeína, agrupava as 

principais espécies produtoras de cafés e dividia-se em cinco subsecções: Erythrocoffea 

(que inclui, por exemplo, as espécies C. arabica, C. canephora e C. congensis), 

Nanocoffea (p.ex: C. humilis, C. brevipes), Pachycoffea (p.ex: C. liberica), Melanocoffea 

(p.ex: C. stenophylla) e Mozambicoffea (p.ex: C. zanguebarie, C. racemosa, C. salvatrix, 

C. eugenioides) (Souza, 2011:4-5; citando Berthaud e Charrier, 1985; Laíns e Silva, 

1954:56). Nesta última subsecção, Mozambicoffea, encontra-se a espécie botânica que 

parece ser predominante em Moçambique, a Coffea recemosa Lour., em que se distinguem 

o café de Inhambane e o café do Ibo, este último, objecto deste estudo (Laíns e Silva, 

1954:60).  

 

                                                        
4 Na sua obra Histoire Du Café, publicada em 1716. 
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2.4.1. Produção e preços do café no mundo  

  

As espécies actualmente mais produtoras de café são quatro, sendo duas delas, a Coffea 

arábica (café Arábica) e a Coffea canephora (café Robusta), responsáveis por 99% da 

produção mundial. O Brasil é o maior produtor do mundo, seguido de Vietname, 

Colômbia, Etiópia e Indonésia (Bicho et al., 2011:23; OIC, 2012).  

 

Tabela 3. Os 10 países maiores produtores do café no mundo em 2011 

N
o
 País Produção (mil sacas/ano)  Produção (ton

5
/ano) 

1 Brasil 43.484 2.609.040 

2 Vietname 17.500 1.050.000 

3 Colômbia 8.500 510.000 

4 Etiópia  8.312 498.720 

5 Indonésia 8.250 495.000 

6 Índia  5.333 319.980 

7 Peru  5.200 312.000 

8 México 4.600 276.000 

9 Honduras 4.500 270.000 

10 Guatemala 3.750 225.000 

Total do ranking  109.429 6.565.740 

            Fonte: OIC (2012) 

 

Em África, a contribuição do café para a produção mundial encontra-se nos 12%, tendo 

decrescido desde os anos 80, que era de aproximadamente 21% e, nos anos noventa em 

18%. Os maiores produtores são Etiópia, Uganda e Costa de Marfim (Bicho et al., 

2011:29).  

 

No mundo do café, as produções por hectare têm vindo a aumentar fundamentalmente 

devido à optimização de técnicas culturais, que contribui para o aumento da produção 

mundial, apesar das áreas totais cultivadas não terem aumentado significativamente (Bicho 

et al., 2011:30). 

 

2.4.2. Preços praticados dos principais cafés  

 

A procura de café está associada a diferentes rendimentos, culturas, gostos, preferências, 

expectativas e preços de outras bebidas substitutas e complementares. O consumo mundial 

                                                        
5 Valores aproximados, assumindo que uma saca equivale a 60kg. 
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de café em verde (não torrado) situa-se em torno de 7 milhões de ton/ano, dos quais apenas 

cerca de 25% são consumidos nos próprios países produtores (Bicho et al., 2011:30). 

 

Tabela 4. Preços compostos indicativos do café no mundo (de 2007-2012)  

Campanha 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Preço (US cents/lb)* 107,68 124,25 115,67 147,24 210,39 

Preço (Mt/0,5kg) 29,07 33,55 31,23 39,75 56,80 

* Baseado nos “preços compostos” de cafés da OIC (Colombian Mild and Other Mild Arabicas, Brazilian 

Natural Arabicas e Robustas). 1 Libra (lb) = 0,45359 kg ≈ 0,5 kg; 1 centavo de USD 0,27 Mt 

Fonte: adaptação própria de OIC (2012), detalhes disponíveis em http://www.ico.org/coffee_prices.asp. 

 

Em relação aos cafés especiais
6
 ao preço pago pelo produto junto ao fornecedor no Brasil, 

que é o maior produtor mundial, a média varia entre 450,9 Mt nas delicatessens, 500,85 Mt 

nos hotéis e 517,05 Mt nas cafeteiras, sendo encontrado produto de até 837 Mt/kg 

(SEBRAE, 2011:28). 

No mercado internacional, a situação actual em relação a década anterior, é de maior oferta 

do que procura, sendo assim, ocorreu uma queda acentuada de preços e a diminuição da 

qualidade do café. Deste modo, a Organização Internacional do Café (OIC, do inglês 

International Coffee Organization- ICO, fundada em 1962), lidera o processo, de modo a 

que a situação económica nos países produtores não se agrave, promovendo o consumo e 

programas diversos para melhorar a qualidade do café (Bicho et al., 2011:33). 

 

Para além da OIC, existe outra organização mais antiga que esta, denominada African and 

Madagascar Coffee Organization (AMCO, criada em 1960), que representa actualmente 9 

países africanos produtores de café, dentre os quais, Benim, Camarões, República Centro-

Africana, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Gabão, 

Madagáscar e Togo, que igualmente são membros da OIC (Bicho et al., 2011:36). 

Em 28 de Setembro de 2007, no âmbito da sua 98ª sessão, o Conselho Internacional do 

Café propôs e convidou ao Governo de Moçambique, a comparecer como observador neste 

evento, em que o Acordo Internacional do Café (AIC) foi negociado. Depois deste convite, 

os Governos convidados, como foi o caso de Moçambique, poderiam assinar o AIC de 

                                                        
6 De acordo com SEBRAE (2011:20), cafés especiais são feitos de grãos de qualidade superior, que possuem alta pureza 

e uniformidade, e seguem um processo rigoroso de colheita, onde somente são seleccionados grãos maduros, descartando 

os pretos ou verdes. 
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2007, que estava aberto para este fim, de 1 de Fevereiro a 31 de Agosto de 2008 (DPA CD, 

2008:1). Contudo, a adesão e assinatura não foram efectivadas.  

 

A adesão de Moçambique ao AIC poderia constituir uma mais-valia para o país, uma vez 

que segundo Vasconcellos (1906:16), o café produzido localmente (café dos Territórios da 

Companhia do Nyassa, geralmente conhecido por “café do Ibo”), “tem qualidades de 

preferência muito superiores a muitas variedades das colónias portuguesas e o seu preço 

varia de acordo com as necessidades dos produtores”; através da assinatura ao AIC, 

poderia se divulgar o aromático café do Ibo a nível internacional, e futuramente quem 

sabe, se regularizar os preços de um café tão especial
7
 como é o do Ibo.   

 

2.4.3. Consumo de café e teor de cafeína  

Actualmente o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. A sua disseminação 

como bebida, deveu-se inicialmente à atribuição das propriedades benéficas para a saúde 

ou a cultos religiosos
8
, posteriormente o aparecimento das lojas de venda de café e dos 

cafés ou casas de café (Coffee-houses) é que proporcionaram a expansão do cafezeiro e a 

comercialização do café. Em vários países, a procura de café está associada a diferentes 

rendimentos, culturas, gostos, expectativas e preços de outras bebidas substitutas e 

complementares (Bicho et al., 2011:11-30). 

 

O café é consumido através das sementes (grãos, figura 2) torradas do cafezeiro. Estas 

sementes são colhidas manualmente, processadas e secas. Posteriormente são torradas a 

temperaturas de cerca de 200ºC durante 12-15 minutos, onde através deste processo, os 

açúcares do grão caramelizam, fazendo com que este mude de cor e o sabor se desenvolva. 

Os grãos são torrados de forma leve, média ou carregada, dependendo do sabor que se 

pretende. Posteriormente se faz a moagem para de seguida se consumir a bebida por 

infusão, ou seja, através da adição de água quente ao café torrado e moído (Kumar e 

Ravishankar, 2009:175; Bicho et al., 2011:104-106).  

                                                        
7 João Coutinho (citado por Laíns e Silva, 1954:10) refere, em 1893, que o café dá-se “bem nos territórios da Companhia 

do Niassa, aparece a beira-mar a 30 ou 40 metros do colo da maré e regista a magnífica qualidade do café do Ibo”. 
8 Segundo Bicho et al. (2011:12), lendas apontam que monges bebiam a infusão com o fruto do café, assiduamente, para 

se manterem despertos nas longas noites de vigília e oração e por outro lado, presume-se que a ligação mais consistente 

parece ter a ver com peregrinos islâmicos originários da Abissínia, que a usavam para se manterem mais activos nas 

longas deslocações a Meca. 



O agriturismo como um elemento para o desenvolvimento local de Cabo Delgado: o caso do C   fé do Ibo 
Iolanda Niza das Mercês Almeida  

 

25 
 

 

Figura 2. Diferenciação do tamanho do grão de C.racemosa em relação a outras espécies 

 

Diferentes tamanhos de: A= C.racemosa, B= C.canephora, C= C.arabica e D= C.liberica. A barra horizontal 

corresponde a 1cm. Fonte: Eira et al. (2006:150) 

 

Segundo (Eira et al., 2006:150; citando Gerreiro Filho, 1992), medições feitas a estas 

diferentes espécies (B, C e D na figura acima descritas), mostram que a C.racemosa 

apresenta sementes de tamanho menor (5-7 mm de comprimento e 3-3,5 mm de largura), 

quando comparada com as mesmas. 

 

O teor de cafeína varia de acordo com a espécie, segundo diversas condições edafo-

climáticas, geográficas
9
 e o estado da semente (verde ou torrado). O café verde contém 

0,8-2,5% de cafeína, podendo os Robusta apresentarem até 4,0%. Os cafés Arábica 

possuem entre 0,8-1,5% de cafeína. Muitas variedades contêm 2,8% e até excedem 3,0% 

(Bicho et al., 2011:134). Existem também algumas espécies de café com baixo teor de 

cafeína, como é o caso do C.racemosa, o aromático café do Ibo, o de Moçambique (Laíns 

e Silva, 1954:60). 

 

2.5. O Café em Moçambique 

 

O cafezeiro há muito tempo faz parte da vegetação natural da África, com alguns 

pesquisadores apontando este continente inclusive, como origem da planta (SEBRAE, 

2011:8). Após a primeira descrição botânica do cafezeiro por A. Jussieu (1713), Linnaeus 

classificou a espécie em 1737 (Charrier e Berthaud, 1985:14). E em 1788, João de 

Loureiro, na sua obra Flora Cochinchinensis descreve duas espécies encontradas no 

                                                        
9 Laíns e Silva (1954:66) afirma que “...não seria mesmo de estranhar se se vier a reconhecer que o C.racemosa, por 

exemplo, não é mais do que uma forma geográfica do C.arábica”. 
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“habitat agrestis in insula Africana Mozambicco” ou seja, em Moçambique: o Coffea 

racemosa (como uma espécie que difere da C.ramosissima por apresentar “racemos 

erectos braquiais” (APÊNDICE 1: figura 1), ao contrário desta última que possui “racemos 

terminais”) e o C.zanguebariae (que difere da C.corollis por apresentar a corola 

“hippocrateriformis”) (Loureiro, 1788:145). 

 

Desde 1834 que Sebastião Xavier Botelho, o então governador de Moçambique, registou a 

presença de café em quase todo o território moçambicano (Sofala, Tete, Inhambane, 

Nampula, Niassa, e Cabo Delgado). Este café é espontâneo e oferece boas condições para 

o seu cultivo, quer a partir das espécies espontâneas, quer de espécies exóticas (Laíns e 

Silva, 1954:9-10). Ainda assim, apesar das boas qualidades que este café espontâneo 

parece oferecer, sendo uma planta adaptada a condições ecológicas de escassez de chuvas 

e épocas secas de longa duração (que constitui um dos maiores obstáculos à viabilidade da 

cultura do café) e tolerante a diversas moléstias agrícolas, esta cultura ainda é pouco 

disseminada e pouca gente tem conhecimento das suas qualidades (Bettencourt, 1956:51). 

 

A nível do país, foram identificadas por Chevalier na sua última revisão sistemática do 

café, 4 espécies de café espontâneo do género Coffea: Coffea zanguebariae Lour., Coffea 

racemosa Lour., Coffea lugustroides S. Moore e Coffea salvatrix Swyn e Phil. E ainda que 

tenham sido identificadas 4 espécies de café espontâneo no país, Charrier e Berthaud 

(1985:27) indicam que espécie C. racemosa Lour. é a mais predominante e a mais 

difundida em Moçambique, onde estão incluídos os conhecidos “café de Inhambane” e o 

“café do Ibo”, entre outros sinónimos dados (Laíns e Silva, 1954:12-15). 

 

Tabela 5. Classificação Botânica do Café (Coffea recemosa Lour.) 

Reino Filo Classe Ordem Família Género Espécie Sinónimos 

Plantae 

Magnoliophyta 

(plantas com 

flores) 

Magnoliopsida 

(com dois 

cotilédones) 

Rubiales Rubiaceae 
Coffea 

(café) 

Coffea 

racemosa 

Lour. 

café do Ibo, 

coffea Ibo de 

Froehner, 

African Wild 

Coffee, café 

cafreal, café 

rustique 

Fonte: adaptação própria de Bicho et al. (2011) e Hallé e Faria (1973).  
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Em 1955, numa publicação do Jornal Notícias da então Lourenço Marques, Bettencourt 

(1995:147) depois de percorridas áreas de diferentes ecologias que se enquadram dentro da 

existência das espécies de café em Moçambique, concluiu que este poderia se tornar um 

importante país cafeeiro, de norte a sul, excepto nas zonas áridas, em solos pouco 

profundos e muito compactos de drenagem deficiente das baixas, dependendo da escolha 

da espécie a cultivar. 

 

Ainda o mesmo autor afirma que: 

“Moçambique poderá aumentar consideravelmente, sem receio, a sua produção de café, pois 

conta com a grande vantagem de poder fornecer cafés de muito boa qualidade. Temos em 

Moçambique, espécies produtoras de apreciados cafés que nada ficam a dever ao Arábica, 

que são resistentes a doenças e pragas, pouco exigentes quanto ao solo e clima e, áreas 

consideráveis onde o seu cultivo poderá ser fomentado. Porém no futuro, não devemos 

deixar de nos preocupar com o custo da sua produção, reduzindo-o tanto quanto possível 

pela adopção das melhores práticas e mecanização do cultivo, apoiando-nos nos elementos 

fornecidos pelos serviços encarregados do estudo do cafeeiro” (Bettencourt, 1955a:336). 

 

O C. racemosa, que maiores áreas encontra em Moçambique para se expandir, necessita de 

terras arenosas e regiões de areias de longo período de seca, abrangendo todo o litoral, 

onde poderá esta espécie formar plantações lucrativas (Bettencourt, 1955:148). 

 

2.5.1. Histórico do Café do Ibo 

 

A história do cafezeiro esta envolta em muitas lendas e mistérios, não existindo qualquer 

referência a essa planta no que diz respeito a introdução da mesma na ilha/vila do Ibo e, a 

que parece mais concisa presume-se que seja a de João de Loureiro, de 1788, na sua obra 

Flora Cochinchinensis.  

 

Contudo, segundo Bento (1993:225), “a introdução do cafezeiro nas Ilhas deveu-se aos 

Árabes e Mouros da Costa, que se supõe serem os primeiros povoadores, que o teriam 

difundido de outros estabelecimentos seus”. Daí a origem da espécie. Neste sentido, no 

Ibo, desde a Provisão real de 2/3/1800, com o intuito de incentivar a produção de café, 

determinava-se na ilha que anualmente fossem remetidos cerca de 150 kg do melhor café, 
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obrigando-se portanto, a que cada produtor ou agricultor, plantasse tantas árvores 

proporcionalmente ao terreno que possuir, para tornar a actividade num ramo comercial, 

muito útil aos moradores. Desde 1803 a 1810, foram enviadas remessas de café ao Palácio 

Real de Queluz e, embora se tenham plantado machambas de cafezeiros, tanto na parte 

insular como na continental do território, em 1810 os resultados ainda não eram visíveis 

(Bento, 1993:226). 

 

Em meados do século XIX, o governador das ilhas, Jerónimo Romero, referiu que eram 

escassas as colheitas de café na ilha do Ibo, pois os demais moradores não davam 

importância e nem se dedicavam a tão útil cultura. Assim, o cafezeiro produzia 

espontaneamente, como qualquer outra planta do mato e a sua apanha era dificultada por 

eles se acharem entre a mata cercada de árvores e pelo receio dos animais ferozes 

existentes (Bento, 2007:2). Ainda segundo o mesmo autor, já em 1902, o Governador dos 

Territórios da Companhia do Niassa, Ernesto Jardim de Vilhena, dava conta que no Ibo, 

nos quintais os moradores plantavam seus cafezeiros. Posteriormente, de acordo com 

Vasconcellos (1906:16), o Governador dos Territórios da Companhia do Niassa, João dos 

Santos Pires Viegas, na sua carta de 31 de Julho de 1905, escreveu:  

 

“Hoje o cafezeiro nasce, cresce, produz e morre, sem que alguém pense no amanho da terra, 

sem que limpem ou cuidem renová-lo na época própria. Não só não os cultivam, como não 

procuram tirar dos cafezeiros que existem e cuja maior parte espontaneamente surgiu da 

terra, convenientemente o seu produto. Ainda assim, o café do Ibo é mais saboroso e 

superior em termos de qualidade a outro qualquer dos Territórios, porque sendo fácil vigiar a 

propriedade, só é colhido na época própria e algum é seco e arrecadado segundo os preceitos 

aconselhados. É afamado o café do Ibo, porém poucas pessoas o conhecem além daquelas 

que têm permanecido ou passado por Moçambique, e ainda aquelas que no Reino têm 

relações nesta parte da nossa África”. 

 

De 2005 a 2007, com o intuito de relançar a cultura de café do Ibo, a Agência Espanhola 

de Cooperação Internacional (AECI, actualmente AECID- Agência Espanhola de 

cooperação Internacional para o Desenvolvimento), no âmbito do Programa de Apoio 

Institucional ao Governo da Província de Cabo Delgado (PAICD), financiou ou 

programa/projecto de relançamento desta cultura, o Projecto de Relançamento do Café do 

Ibo (PRCI).  
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Ainda assim, até nos dias de hoje, os resultados ainda não são satisfatórios (APÊNDICE 1: 

figura 2) visto que as técnicas de produção e processamento do café ainda são bastante 

rudimentares, o que pode resultar numa baixa produção. 

 

2.5.2. Características organolépticas e teor de cafeína do café do Ibo 

 

Estudos de Lopes (1971:69), sobre o teor de cafeína dos cafés de Moçambique indicam 

que o café do Ibo (figura 3) apresenta valores médios mais altos do que os de Inhambane, 

sendo os resultados obtidos de 1,193% e 0,825% respectivamente. Seria interessante saber, 

que percentagem de cafeína actualmente o café do Ibo apresenta. 

 

Figura 3. Café verde, café torrado e café moído embalado pela APCI. 

 

Fonte: foto própria (2012) 

 

O café torrado e moído, embalado na saqueta de plástico é vendido a 50 Mt pela APCI. No 

passado, era comum se torrar o café e moer (pilar) com um pouco de açúcar mas 

actualmente já não se faz devido ao “aconselhamento” de “boas práticas” agrícolas 

(capacitação/formação) fornecido aos produtores pelos técnicos da APCI. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

 

Este trabalho é uma pesquisa exploratória que visa fornecer ao pesquisador um maior 

conhecimento sobre o assunto através de dados
10

 observáveis, onde é reunida informação 

diversa. No processo de observação, cabe ao investigador responder o quê observar? 

(dados úteis a verificação das hipóteses); em quem observar? (definir o campo da análise 

empírica no espaço geográfico e social) e como observar? (instrumentos) (Quivy e 

Campenhoudt, 1998:205-206; UCM, 2007:9). 

 

3.1. Selecção da Área de Estudo 

 

Cabo Delgado é berço da luta armada de libertação nacional. É por isso rico em locais que 

recordam os períodos de guerra. Por outro lado, a diversidade cultural de que é rica, resulta 

de cruzamento de muitas culturas e religiões. O comércio com os árabes e, sobretudo a 

escravatura deixou muitas marcas arquitectónicas. A mesquita de Quissanga e os canais de 

travessia de escravos, a vila de Ibo, entre outras, denotam uma miscelânea de arquitecturas 

africana, árabe e portuguesa. A riqueza em locais sagrados como Pambara em Namuno; as 

expressões artísticas em Mapiko e Damba; a cestaria, a gastronomia de caracol, a tatuagem 

Makonde e a medicina takatuka podem providenciar o encontro dos turistas às culturas 

desta província (GPCD, 2008:68). 

 

Para a selecção da área de estudo (ilha do Ibo) teve-se em conta, a sua particularidade ao 

nível histórico, cultural e de valores não somente em termos de riqueza de saberes, como 

também no valor da cultura de café que cresce espontaneamente, até nas zonas pedregosas 

de corais desta ilha. Teve-se em conta ainda, a sua localização geográfica (litoral), o facto 

de fazer parte do Parque Nacional das Quirimbas (PNQ), uma área de conservação e de 

protecção nacional e as raízes familiares do pesquisador, como mencionado na dedicatória. 

 

 

 

                                                        
10 Segundo Murteira et al. (2010:295), regra geral, os dados estatísticos resultam de experiências ou inquéritos 

conduzidos sobre um conjunto restrito (a amostra), referindo-se as conclusões obtidas a um conjunto mais vasto (a 

população), a que os parâmetros dizem respeito. 
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3.2. Descrição e delimitação da área de estudo 

 

3.2.1. Características gerais do distrito de Ibo: localização 

 

O distrito do Ibo localiza-se na parte insular da região central da província de Cabo 

Delgado, distanciando-se a 50 milhas náuticas da cidade capital, Pemba, entre os 12 e 13 

graus de latitude Sul e entre os 40 e 41 graus de longitude Este. É limitado a Norte, Sul e 

Este pelo Oceano Índico, a Oeste pelo Distrito de Quissanga e a Noroeste por Macomia 

(PED do Ibo, 2008:7-8).  

 

Figura 4. Localização e divisão administrativa da vila do Ibo 

 

Fonte: adaptação própria de DPCAA CD (2008:49; citando Google Earth, 2006 e Sindisa Foundation). 

 

O distrito de Ibo é constituído por 6 ilhas das quais cinco habitadas: Ibo-Sede, Quirimba, 

Matemo, Nfion (Aldeia dos Pescadores) e Quilálea e, a desabitada: Sêncar. Faz parte do 

Ibo também, a aldeia Mussemuco, que se localiza na parte continental. O distrito tem dois 

Postos Administrativos, Ibo – sede e Quirimba (PED do Ibo, 2008:7-8).  
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3.2.2. Delimitação da área de estudo 

 

A DPCAA CD (2008 a:31-32) estima em 105 ha a área da vila do Ibo, contudo neste 

estudo, usou-se a medida de 151 ha, aproximação feita através de medições do mapa de 

localização (figura 1), ou seja, a medição da área da parte urbanizada do Ibo, feita pelos 

Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro (SPGC), com ajuda do ArcGIS. Deste modo, 

apenas se teve em conta a vila do Ibo (Ibo-sede, Tabela 6), como objecto de estudo. 

 

Tabela 6. Situação geral da vila do Ibo (dados aproximados) 

Localidade Bairro 
População Total 

(habitantes) 

Área 

(ha) 

Densidade Populacional 

(hab/ha) 

Ibo-Sede 

(Vila do Ibo) 

 

Cimento (13%) 

Cumuamba (42%) 

Rituto (36%) 

638 

2.061 

1.767 

45 

61 

45 

14 

34 

39 

Total*                 4.908 (2.357 H e 2.551 M) 151  

Fonte: adaptado de Marty (2002), DPCAA CD (2008 a), INE (2009) e SPGC (2012). 

(*) Os restantes 442 habitantes pertencem ao Bairro Quirambo/Nfion (9%).  

 

O cálculo da população por bairro teve como base as percentagens de população de Marty 

(2002) e do PUVI (DPCAA CD, 2008 a), onde os dados da população total (universo da 

população) e população por sexo, foram retirados do INE (2009), sendo H= homens e M= 

mulheres. Neste sentido, com o objectivo de obter informação necessária a cerca da 

população a ser estudada, recorreu-se ao método de inquérito por amostragem, onde 

apenas uma fracção da população ou subconjunto finito (amostra) foi examinada e 

estudada (Barañano, 2004:110).  

 

3.3. Amostragem 

 

O processo de amostragem é a forma de selecção de uma amostra a partir da população e é 

determinante para a qualidade das inferências que se venham a fazer para o estudo 

(Murteira et al., 2010:8). Justifica-se a utilização do processo de amostragem devido a este 

apresentar a vantagem de reduzir os custos, ser mais rápido e mais profundo no tratamento 

dos dados (Barañano, 2004:110). 
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Por outro lado, foi de igual modo escolhida, a selecção arbitrária de unidades da amostra 

em função da conveniência da pesquisa, tendo em conta as limitações financeiras e 

temporais para a realização do estudo (UCM, 2012:17). Contudo, o facto de apenas se 

estudar uma fracção da população, induz uma primeira limitação em relação à exactidão 

dos resultados, pois a amostragem apenas proporciona resultados aproximados, quando 

comparada com a observação exaustiva que proporciona resultados exactos (Barañano, 

2004:110). 

 

Neste sentido, a colecta de dados primários relativos a alguns elementos da população que 

constituiam parte a amostra (membros da Associação de Produtores de Café do Ibo e 

alguns agregados familiares), foi realizada por meio de uma amostra não probabilística por 

julgamento, do tipo orientada.  

 

Uma amostragem não probabilística é aquela em que a selecção dos elementos da 

população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do 

pesquisador ou do entrevistador no campo, sendo portanto não aleatória
11

. Na amostra por 

julgamento ou intencional, o pesquisador usa o seu julgamento para seleccionar os 

membros da população que são boas fontes de informação precisa (Mattar, 1996).  

 

Segundo Barañano (2004:91), a amostragem orientada consiste em seleccionar os 

elementos da população através de especialistas na área de trabalho, e em função das 

características que esses elementos possuem, relativamente aos objectivos da pesquisa. 

Este tipo de amostragem é comum em investigações exploratórias, em que são consultados 

peritos em determinados temas, neste caso, foram consultados peritos e pessoas dotadas de 

conhecimentos acerca do café do Ibo.  

 

Escolheu-se este tipo de amostragem devido a informação obtida a priori sobre a 

população a ser estudada, na vila do Ibo, no que diz respeito a cultura do café, através do 

Programa de Relançamento da Cultura de Café do Ibo (PRCI), procurando-se que a 

amostra seleccionada, fosse um espelho tão fiel quanto possível da população, ao contrário 

da amostragem tipo “bola de neve” (snow ball) que se escolhida, não se poderia inferir os 

                                                        
11 Por outro lado, amostragens aleatórias são aquelas em que cada elemento da população tem uma probabilidade 

conhecida e diferente de zero para integrar a amostra (Barañano, 2004:88). 
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resultados para o conjunto da população, visto que este tipo de amostragem é usada quando 

o universo não se encontra registado, o que não é o caso (Barañano, 2004:91).  

 

Foram considerados os produtores de café do Ibo e pessoas dotadas de conhecimentos 

sobre a vila do Ibo e/ou sobre o café do Ibo como partes da amostra (representada por n), 

onde a selecção dos participantes envolveu um grupo restrito de indivíduos, isto é 18 

produtores de café, num universo de 30 produtores e membros da APCI, e mais outros 7 

indivíduos, para enriquecimento do estudo, totalizando 25 entrevistados (APÊNDICE 2).  

 

A amostragem do estudo foi obtida de forma não aleatória, realizada em três momentos:  

a) Na Casa de Hóspedes do Café do Ibo (CHCI, com a APCI);  

b) Com algumas pessoas influentes dotadas de conhecimentos relevantes para o estudo 

tanto sobre o café como sobre aspectos histórico-culturais do Ibo, no Ibo e em Pemba, 

auxiliado pelas redes de internet e celular; e  

c) Durante um curto período de estadia na cidade de Maputo. 

 

Para a recolha da informação, não se limitou somente a único método de recolha mas sim a 

um conjunto de meios (métodos e técnicas) e de abordagens (quantitativa e qualitativa) 

numa sequência lógica, escolhidos em conjunto, em função dos objectivos e das hipóteses 

do trabalho desde a observação directa, a indirecta (inquérito por questionário e 

entrevistas) até a pesquisa/investigação-acção (Quivy e Campenhoudt, 1998:183-185; 

UCM, 2011:16-18). 

 

Para a recolha de dados secundários, procedeu-se a consulta bibliográfica de material 

diverso relacionado com o tema de estudo, bem como o acesso a Internet para 

enriquecimento da pesquisa.  

 

3.4.  Recolha e Análise Estatística de Dados 

 

Para a recolha de dados, numa primeira fase optou-se pelo levantamento através de 

inquérito por questionário
12

. O questionário usado foi estruturado, de forma a traduzir os 

objectivos do estudo numa linguagem acessível às unidades estatísticas que compunham a 

                                                        
12 Ferramenta usada para obtenção de informação em primeira mão, sendo fundamental para a verificação das hipóteses 

previamente formuladas (Barañano, 2004:96). 
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amostra e foi também codificado
13

, contendo questões fechadas de escolha simples e 

questões abertas, ou seja, um questionário misto (Barañano, 2004:91). Posteriormente, 

após um pré-teste ao questionário para detectar imprecisões, duração das respostas e 

possíveis dificuldades na compreensão de algumas respostas, melhorou-se a forma e o 

conteúdo do mesmo, ou por outra, o questionário foi recodificado (APÊNDICE 3), 

adaptando-se as respostas abertas que foram surgindo e a realidade local do Ibo, numa 

ordem clara para não se quebrar o fio condutor durante o inquérito. 

 

O trabalho de campo realizou-se num período de aproximadamente 4 semanas, incluindo 

recolha de dados às instâncias turísticas e parceiros de cooperação (Cidade de Pemba e ilha 

do Ibo) e, entrevistas feitas (para avaliar as percepções e comportamentos dos indivíduos) 

na ilha do Ibo e na cidade de Maputo, onde no total, foram entrevistados 18 produtores de 

café do Ibo (num universo de 30 produtores de café) e 7 pessoas influentes e/ou com 

conhecimentos a cerca do café e do Ibo no geral, totalizando 25 entrevistados, para se obter 

maior quantidade de informação possível num período reduzido de tempo.  

 

Para análise estatística (descritiva) dos dados recolhidos no campo, ou seja, a descrição das 

características da amostra e estabelecimento de relações entre duas ou mais variáveis 

construídas a partir da informação obtida em diferentes questões do questionário, fez-se a 

avaliação através da quantificação e qualificação dos factos constatados e a estimação da 

proporção de cada categoria das variáveis previamente definidas. De seguida, para as 

variáveis-chave, a partir das hipóteses propostas e para se estudar a relação ou associação 

que porventura podiam existir entre ambas (dois fenómenos observados, sejam a entrada 

de turistas e a produção de café) elaborou-se um diagrama de dispersão para se ter 

conhecimento sobre a tendência da relação (Murteira et al., 2010:37-40). 

 

Neste sentido, depois de elaborado o diagrama de dispersão (neste caso, foi 

aproximadamente linear entre as duas variáveis), tendo como base as hipóteses 

estabelecidas, assumiu-se que existia correlação entre ambas, ou seja, as variáveis estavam 

ligadas por uma relação estatística. Contudo, esta suposição parecia ser vaga e carecia de 

precisão.  

                                                        
13 Estabeleceu-se a codificação dos dados, de forma a possibilitar o tratamento informático dos mesmos. As questões 

abertas têm a possibilidade de várias codificações diferentes e fornecem muito mais informação quando comparadas com 

as fechadas, apesar de estas serem mais fáceis de codificar e analisar. Contudo a análise das questões abertas é mais 

complexa porque podem apresentar respostas diversas (Barañano, 2004:86-98). 
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Para obviar esta situação, para tomar em consideração a variação de cada uma das 

variáveis e para se medir o grau de associação linear entre estas variáveis, definiu-se o 

coeficiente de correlação
14

 entre ambas, tendo como ferramentas os pacotes estatísticos 

Excel e SPSS. E como as duas variáveis em estudo eram quantitativas, foi usado o 

coeficiente de correlação de Pearson, indicando assim que a intensidade de um fenómeno 

era acompanhada tendencialmente pela intensidade do outro, no mesmo sentido ou em 

sentido inverso, assumindo-se portanto que estas duas variáveis tinham uma distribuição 

normal
15

 (Murteira et al., 2010:40; Martinez e Ferreira, 2010:71). Neste caso não se 

justificaram testes a normalidade, uma vez que a amostra era bastante pequena (n <30: 

dados observados em cinco anos, onde n=5). E ainda, como a amostra era pequena, 

segundo Murteira et al. (2010:565), alguns autores preconizam que a dimensão do teste 

(representada por α) deve aumentar a medida que a dimensão da amostra (n) diminui, de 

forma a compensar parcialmente o facto de os erros padrão
16

 se tornarem mais grandes. 

Neste caso, utilizou-se o nível de significância (representado por valor-p
17

) de 0,10 (ou 

10%) uma vez que a dimensão da amostra era inferior a uma dezena, e um grau de 

confiança de 0,90 (ou 90%). 

 

Assim, a partir deste modelo geral estudado foi elaborado um “sub-modelo” de regressão 

usado geralmente para prever o comportamento da variável quantitativa independente 

(entrada de turistas ou x), sobre a dependente (produção de café ou y), a partir de uma ou 

mais variáveis relevantes, informando sobre a margem de erro dessas previsões (Pestana e 

Gageiro, 2008:561). 

 

A pesquisa-acção foi utilizada com a finalidade principal de informar a acção que se 

decidiu tomar (objectivos da pesquisa) para melhorar a prática, tendo em conta as 

circunstâncias, níveis de apoio e modos de colaboração, com base nas técnicas de pesquisa 

                                                        
14 A correlação mede o grau de associação linear entre variáveis (Martinez e Ferreira, 2010:66). É importante lembrar que 

não se deve confundir correlação com casualidade. Ou seja, um valor absoluto elevado para o coeficiente de correlação, 

indica que apenas existe uma associação aproximadamente linear entre as duas variáveis, não sendo lícito inferir qualquer 

relação de causa e efeito (Murteira et al, 2010:46).   
15 “A distribuição normal é uma das mais importantes, senão a mais importante, das distribuições contínuas” (Murteira et 

al, 2010:230). É uma distribuição teórica necessária em muitos testes estatísticos. O estudo da normalidade de uma 

distribuição recorre a testes não paramétricos como o Kolmogorov-Smirnov (K-S) e o Shapiro Wilks (Pestana e Gageiro, 

2008:92). 
16 O erro padrão ou desvio padrão, designado por σ, é uma medida absoluta de dispersão, representado pela raiz quadrada 

da variância (Var(x) ou σ2). 
17 O valor-p, representa o menor valor de probabilidade para o nível de significância que levaria a rejeição da hipótese 

nula, para a amostra recolhida (Martins, 2009:69).  
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consagradas pelo investigador. Esta prática, tem a vantagem de ser inovadora (criação da 

rota do café e de eventos relacionados com a pesquisa), estrategicamente pro-activa, 

participativa e contínua (Tripp, 2005:447). A rota do café foi elaborada com auxílio do 

GPS (Global Position System), tendo-se feito o mapeamento dos dados através do ArcGIS. 

 

3.5.  Variáveis a serem estudadas 

 

Para a verificação das hipóteses propostas, foram consideradas neste estudo, variáveis 

dependente (produção de café no Ibo) e independente (entrada de turistas no Ibo), porque 

se supunha que a entrada de turistas no Ibo influenciava a produção de café de forma 

positiva, incentivando o desenvolvimento do agriturismo para benefício local das 

comunidades da vila.  

 

Outras variáveis-chave constantes no questionário, para as famílias inquiridas foram: 

características demográficas, características das suas machambas, características do cultivo 

do café, destino da produção de café, outras fontes de rendimento, impacto de pragas e 

doenças sobre a produção e medidas de mitigação, distribuição, consumo e 

comercialização do café.  

 

3.6.  Desenvolvimento da Pesquisa e Procedimentos para a Testagem das 

Hipóteses 

 

Com o intuito de se verificar as hipóteses propostas e para se alcançar os objectivos 

preconizados, numa primeira fase, a estatística descritiva foi a base de análise dos dados, 

seguida da correlação entre as variáveis em questão, para a determinação da força da 

associação entre a produção de café (variável dependente= o efeito) e a entrada de turistas 

no Ibo (variável independente= a causa), através do coeficiente de Pearson (Carvalho, 

2009:141-142), assumindo-se que estas variáveis quantitativas tinham uma distribuição 

normal. Foram usados dados dos últimos 5 anos para as duas variáveis-chave, devido a 

falta de informação dos anos anteriores e, mesmo assim, devido a limitante temporal e a 

dificuldade de obtenção destes mesmos dados, os resultados podiam aparecer enviesados. 

 

Tendo-se um conhecimento da direcção da associação, uma vez que a amostra era 

pequena, usou-se o teste t-Student (denominado T nas tabelas dos resultados) com 4 (n-1) 



O agriturismo como um elemento para o desenvolvimento local de Cabo Delgado: o caso do C   fé do Ibo 
Iolanda Niza das Mercês Almeida  

 

38 
 

graus de liberdade, de significância ao nível de 0,10. Contudo, somente com o coeficiente 

de Pearson (R) não se pode demonstrar a relação causa-efeito e, pode-se ir para além da 

mera interpretação de R. Este, quando elevado ao quadrado, indica a proporção de 

variabilidade de uma variável que é explicada pela outra e assim o valor determinado se 

denomina, coeficiente de determinação (R
2
). Deste modo, para se ter uma noção de causa-

efeito entre as duas variáveis e a sua interdependência, calculou-se o grau de ajustamento 

existente entre as variáveis através da regressão linear simples.  

 

Segundo Pestana e Gageiro (2008:123), nos ensaios de testagem de hipóteses, existem 

duas hipóteses mutuamente exclusivas e exaustivas, a hipótese nula (Ho) e a alternativa 

(Ha) e, há pelo menos quatro resultados possíveis: 

 Duas decisões correctas: não rejeitar a Ho quando ela é verdadeira, ou aceitar Ha a 

quando ela é verdadeira, 

 Dois tipos de erros: o erro tipo I
18

 (também designado por α  ou p) e o erro tipo II 

(designado por 1-β, onde β é a probabilidade de não se cometer o erro tipo II). 

 

Assim, a Ho é considerada verdadeira até que se prove o contrário e, não existem verdades 

absolutas. Pois, visto que existem sempre factores aleatórios que influenciam os 

fenómenos em causa (Pestana e Gageiro, 2008:123). A menos que se esteja numa situação 

de ceteris paribus (“supondo todos os outros factores fixos”). 

 

 

3.7.  Metodologia da Pesquisa-acção 

 

A pesquisa-acção é um dos diversos tipos de investigação-acção que visa aprimorar a 

prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito 

dela. Neste método, planeia-se, implementa-se, descreve-se e se avalia uma mudança para 

a melhoria da sua prática, adquirindo-se mais conhecimentos, ao longo de todo o processo, 

tanto a respeito da prática quanto da própria investigação (Tripp, 2005:446). Pode-se 

resumir o ciclo da pesquisa-acção através do diagrama que se segue. 

 

 

                                                        
18 O erro tipo I ou de rejeição é a probabilidade de rejeitar Ho sabendo que Ho é verdadeira e, o erro tipo II ou de não 

rejeição é a probabilidade de não rejeitar Ho sabendo que é falsa (Murteira et al, 2010:398).  
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Figura 5. Representação do ciclo básico da pesquisa-acção 

 

Fonte: Tripp (2005) 

 

 

A pesquisa/investigação-acção assemelha-se ao ciclo de Shewhart, cujo lema é plan-do-

control-act, ou seja planear-realizar-verificar-corrigir (Castel-branco, 2010:24). A maioria 

dos processos de melhoria segue o mesmo ciclo e, neste caso, age-se de acordo com a 

melhoria planeada e por fim planea-se a melhoria da prática de forma contínua. Por 

exemplo, solução de problemas começa com a identificação do problema, planeamento de 

uma solução, sua implementação, sua monitoria e avaliação da eficácia. Assim, pode-se 

definir a pesquisa-acção como sendo o processo de investigação de estratégias de acção 

planificada que são implementadas e, a seguir, sistematicamente submetidas a observação, 

reflexão e mudança (Tripp, 2005:446-447, citando Grundy e Kemmis, 1982). Neste 

contexto de “pesquisar-agindo”, todas as actividades que foram levadas a cabo pelo 

pesquisador, foram basicamente motivadas pela vontade de contribuir para a melhoria, 

caso fosse necessário. 

 

 

 

 

 

 

Acção 

Pesquisa 
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este estudo apresenta a pesquisa de campo realizada aos produtores de café (APCI) na vila 

do Ibo, com o objectivo de colher informação sobre os principais aspectos relacionados 

com esta cultura (produção, processamento, consumo até a comercialização), bem como 

sua relação com a entrada de turistas/visitantes no Ibo. De seguida, através dessas 

informações, usando a pesquisa-acção, sugerir um plano de roteiro cultural do café do Ibo 

promovendo o café do Ibo, tanto para os visitantes/turistas, como para a comunidade local, 

a nível da vila, da província, do país e quiçá a nível internacional. 

 

4.1. Descrição da Amostra 

 

Neste contexto, apresentam-se os resultados obtidos pela pesquisa de campo, subdivididos 

em 2 grupos: Grupo A- Membros fundadores, membros convidados da APCI e 

produtores individuais, tomando como base os 18 indivíduos entrevistados por 

questionário codificado, e Grupo B - Pessoas influentes e/ou (descendentes de) naturais 

do Ibo e entidades dotadas de conhecimentos e informações relevantes ao estudo. 

 

4.1.1. Grupo A- Membros fundadores, membros convidados da APCI e 

produtores individuais  

 

Perfil dos Entrevistados: esta parte descreve os dados dos entrevistados segundo sexo, 

idade, estado civil, grau de escolaridade, bairro de residência e profissão, tomando como 

base 18 entrevistados. 

 

 A distribuição da amostra por sexo revelou que 33,3% da amostra são pessoas de 

sexo feminino e 66,7% do sexo masculino. 

 Quanto a idade dos entrevistados, os dados obtidos revelaram que as idades se 

concentram na faixa etária dos 19 a 40 anos, com 22,2% e idades maiores que 40 

anos, com 77,8% respectivamente. 

 Em relação ao estado civil dos entrevistados, observou-se que todos (100%) são 

casados, tendo (72,2%) em média 1 única esposa, ao contrário de 22,2% e 5,6% 

que têm 2 a 3 esposas respectivamente; tendo (55,6%) em média 6 pessoas como 
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parte do agregado familiar (AF).   

 

Figura 6. Composição do AF dos produtores de café do Ibo 

 

 

Observou-se também que a maior parte (72,2%) é chefe do AF, ao contrário de 27,8% que 

não é. Isto pode ser devido a estes 27,8% fazerem parte do número de mulheres 

entrevistadas e de estas não terem o poder de decisão dentro do AF. 

 

Quanto ao nível de escolaridade, observou-se que somente 5,6% têm o 1º ano de liceu e a 

8ªclasse respectivamente completa, 11,1% possuem a 3ª classe, 16,7% a 7ªclasse, 22,2% 

não sabe ler nem escrever e 38,9% dos produtores possuem a 4ª classe completa, o que 

demonstra um nível de escolaridade razoável dos produtores de café do Ibo. Em relação 

aos bairros de procedência dos entrevistados, tem-se que a maioria (66,7%) reside em 

Cumuamba, 22,2% em Rituto e os restantes 11,1% no Cimento. 

 

Outro item analisado foi quanto a participação ou adesão a uma outra associação para além 

da APCI: 94,4% fazem parte de uma ou mais associações, ao contrário de 5,6% que não 

(caso do produtor individual que também é guia turístico do Ibo Island Lodge). 
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Tabela 7. Ocupação do entrevistado 

O entrevistado é membro 

de alguma associação? 

Frequência 

Absoluta 
Percentagem (%) % acumulada 

 Sim 17 94,4 94,4 

Não 1 5,6 100,0 

Total 18 100,0  

 

Na sua maioria, ou seja, 50,1% dos produtores fazem parte, para além da APCI, de outro 

tipo de associações ou actividades de ajuda mútua, como por exemplo Associação Karibu 

(11,1%), Associação para a Conservação do PNQ (5,6%), Associação Esperança (de 

Xitique, com 27,8% dos produtores), Associação de Arte (na Fortaleza, 5,6%) e, os 

restantes 49,9% somente fazem parte da APCI. Estes dados são relevantes, uma vez que 

demonstram haver uma boa tendência para o associativismo (94,4%) e, sendo assim, torna-

se acessível a organização em grupos para se obter sinergias rumo ao aumento da produção 

e produtividade. 

 

Na segunda parte da entrevista, os produtores de café foram questionados sobre as 

características das suas explorações agrícolas (machambas) de café, o ponto de situação da 

produção do café e aspectos relevantes ligados ao seu cultivo e, por fim foram analisadas 

as fontes de rendimento dos AF bem como a importância que o café tem na renda familiar, 

conforme a seguir se apresentam. 

 

Características das machambas dos AF´s: observa-se que 72,3% dos entrevistados têm 

apenas 1 machamba de café, enquanto os restantes 27,8% possuem 2 machambas ou 

parcelas para o cultivo de café. Não têm planos de expansão das áreas de cultivo e na sua 

maioria, não sabe como medir as parcelas (50,0%), tendo 22,2% mencionado que 

possuíam entre 1000-5000 m
2
 e 11.000-20.000 m

2
 (cerca de 1 a 2 ha) respectivamente, 

tendo os restantes 5,6% respondido terem parcelas menores de 500-900 m
2
. O facto de os 

produtores de café possuírem parcelas pequenas (< 2 ha) pode ser devido ao tipo de 

aquisição e de cultivo das mesmas, visto que 83,3% afirmaram ter herdado a terra, 11,1% 

tiveram iniciativa própria de criar a própria machamba através de viveiros e apenas 5,6% 

adquiriram a terra através da compra. O mesmo se aplica ao tipo de espaçamento usado 

para o cultivo de café, como se descreve a seguir. 
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Tabela 8. Características das machambas dos AF´s 

Qual é o compasso usado e como cuida do 

cafezal? 

Frequência 

Absoluta 

Percentagem 

(%) 

% 

acumulada 

 Não sabe, machamba é antiga 1 5,6 5,6 

Usa compasso de 3x3 m 15 83,3 88,9 

Usa compasso de 3x3 m e faz substituição 

de plantas velhas 

2 11,1 100,0 

Total 18 100,0  

 

O tipo de espaçamento usado foi incentivado pelo PRCI, com a finalidade de aumentar a 

produção e melhorar as técnicas de produção do café. A maioria (77,8%) cultiva o café em 

sequeiro e os restantes (22,2%) cultivam-no em rega conjunta, a partir do viveiro da APCI. 

As machambas são bastante antigas e a sua produção tende a ser baixa ou pouco produtiva 

(< 15 kg de café cereja por pé e <500 gramas de café comercial por pé)
19

, uma vez que as 

técnicas de cultivo e/ou de produção ainda continuam a ser bastante rudimentares.  

 

Tabela 9. Rendimento do cafezeiro segundo os entrevistados 

Qual é o rendimento do cafezeiro (kg/planta)? 
Frequência 

Absoluta 
Percentagem (%) 

% 

acumulada 

 Não sabe como medir 16 88,9 88,9 

1-1,5 kg 1 5,6 94,4 

3-5 kg, com bom tratamento (fertilização) 1 5,6 100,0 

Total 18 100,0  

 

As machambas de café são ainda na sua maioria, as mesmas de há mais de 40 anos e até ao 

momento não se fez algum plano de expansão dos cafezais para além da vila do Ibo, onde 

há abundância de terras férteis, ainda mesmo no distrito de Ibo. O facto pode ser devido a 

que na maioria das machambas, quem toma conta são as mulheres e estas, por sua vez, 

domésticas, de idade já avançada (>40 anos), enfrentam alguma dificuldade de mobilidade 

para lugares mais distantes. Por outro lado, estudos anteriores de 1981, envolve entre 

outros, problemas ligados a fertilidade do solo e à duração do período seco. 

         

 

 

                                                        
19 Segundo Bettencourt (1956:17-18), no seu Guia do Cafeicultor de Moçambique.  



O agriturismo como um elemento para o desenvolvimento local de Cabo Delgado: o caso do C   fé do Ibo 
Iolanda Niza das Mercês Almeida  

 

44 
 

Tabela 10. Pessoa da família que toma conta da machamba de café 

 

 

Apesar de ser a esposa que toma conta da machamba, maioritariamente (61,1%) é o marido 

que determina o que produzir e quais culturas, para além do café, a serem praticadas na 

machamba, onde o material de plantio (sementes ou plântulas) é por todos (100%) obtido 

através das plantações anteriores ou das suas próprias machambas (excedentes da 

campanha anterior, viveiro comunitário da APCI ou sementes que caem no chão e 

germinam por si próprias- figura 7). 

 

Figura 7. Viveiro da APCI (plântulas no solo, preparação de vasos e mudas de café) 

 

Fonte: foto própria (2012) 

 

Não são respeitadas nem adoptadas nenhumas técnicas de produção local de sementes de 

café na APCI. A produção seria maior e as plântulas ou mudas no viveiro seriam de melhor 

qualidade se houvesse todo um processo de selecção de semente e sementeira/plantio. E, 

neste sentido, quem decide como produzir e o que produzir são maioritariamente os 

homens 861,1%). 

 

Tabela 11. Grau de decisão sobre o que produzir na machamba 

Qual é a pessoa da família que 

determina o que produzir na 

machamba? 

Frequência 

Absoluta 

Percentagem 

(%) 

%  

acumulada 

 Marido 11 61,1 61,1 

Esposa 5 27,8 88,9 

Ambos (marido e esposa) 2 11,1 100,0 

Total 18 100,0  

Qual é a pessoa da família que 

Toma conta da machamba? 

Frequência 

Absoluta 
Percentagem (%) %  acumulada 

 Marido 3 16,7 16,7 

Esposa 10 55,6 72,2 

Ambos 5 27,8 100,0 

Total 18 100,0  
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Impacto de pragas e doenças sobre a produção de café: as questões apresentadas nesta 

secção foram abertas e, o entrevistado tinha a opção de explanar as suas preocupações para 

melhor enriquecimento e percepção do estudo. Observou-se que de todos os factores 

mencionados, que afectam negativamente a produção de café, o ataque de pragas (broca do 

tronco e dos grãos, cochonilhas, lagartas e cabritos), foram os mais indicados (66,7%), 

seguido de falta de meios e de mercado para o café (11,1%), de conhecimentos e de 

experiência (11,0%), a idade das plantas ou plantas velhas acompanhadas de falta de 

nutrientes (5,6%) e, factores naturais (5,6%), como é o caso de chuvas (alagamento), 

ventos fortes e por vezes, seca. Para solucionar estes constrangimentos à produção do café, 

a APCI constitui grande ajuda e maior parte dos entrevistados (38,9%) usam-na para este 

fim, sendo todas as actividades relacionadas com a produção do café, efectuadas em 

épocas próprias (APÊNDICE 4).  

 

Tabela 12. Métodos de combate aos constrangimentos encontrados face a produção de café 

Como combate ou previne os 

constrangimentos encontrados face a 

produção de café? 

Frequência 

Absoluta 

Percentagem 

(%) 

%  

acumulada 

 Não faz nada 6 33,3 33,3 

Arranja qualquer alternativa 2 11,1 44,4 

A Cooperativa/Associação de produtores de 

café ajuda a resolver 

7 38,9 83,3 

Usa plantas/pesticidas naturais (tabaco, 

margosa, piripiri, folhas de papaieira + 

sabão/petróleo)* 

3 16,7 100,0 

Total 18 100,0  

* Uso de caldas de pesticidas naturais para o combate de pragas que atacam o café. 

 

A fraca informação e falta de conhecimentos sobre as “boas práticas” agrícolas 

relacionadas com o café, contribuem para a baixa produção de café pelos produtores. 

Contudo, não é razão para a não divulgação do café do Ibo para fins turísticos, visto que 

vários incentivos já foram feitos para este fim, como é o caso do PRCI (que criou a APCI) 

que apoia na resolução de vários problemas técnicos relacionados com a produção, visando 

beneficiar a comunidade local. 

 

Por outro lado, dos produtores seleccionados, as do sexo feminino, não possuem nenhum 

ou possuem baixo nível de escolaridade e/ou de alfabetização, tornando o estudo ainda 
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mais interessante e direccionado para este grupo vulnerável que são as mulheres. 

Entretanto, pode-se supor que os níveis de educação limitam as opções de sustento das 

famílias locais.  

 

Tabela 13. Nível de escolaridade dos entrevistados de acordo com o sexo 

 Referência cruzada  

Nível de escolaridade do entrevistado. 

Não sabe ler 

nem escrever 

3ª classe 

completa 

4ª classe 

completa 

7ª classe 

completa 

8ª classe 

completa 

1º ano 

de liceu 

Sexo do 

entrevistado. 

Masculino 1 1 6 2 1 1 

Feminino 3 1 1 1 0 0 

Total 4 2 7 3 1 1 

 

Destino do produto e dos subprodutos do processamento do café: a maior parte da 

produção (café colhido) é vendida e os subprodutos, mais precisamente a casca da baga do 

café é consumida “como chá” (por infusão, depois da torrefacção da mesma) pelos 

produtores (66,7%), outros vendem-na (16,7%) e os restantes (16,7%) deitam-na fora. 

Todos produtores responderam vender mais do que a metade da quantidade produzida de 

café.  

 

Figura 8. Destino dos subprodutos da produção do café 

 

 

Características da renda das famílias (dos entrevistados): dos entrevistados, 38,9% 

afirmaram ter a venda dos produtos da pesca (peixe, apanha de caranguejo, polvo e outros 

mariscos) frescos ou secos como principais fontes de renda, seguido do comércio de vários 
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produtos (27,8%), venda dos produtos da machamba, destacando-se o café do Ibo (22,2%), 

emprego nas instâncias hoteleiras ou no sector turístico (5,6%) e, o comércio da “prata do 

Ibo” (5,6%).  

 

Tabela 14. Principais fontes de rendimento do AF 

Quais são as principais fontes de 

rendimento do AF? 

Frequência 

Absoluta 

Percentagem 

(%) 

%  

acumulada 

 Venda de produtos da Pesca 7 38,9 38,9 

Venda dos produtos da 

machamba 

4 22,2 61,1 

Emprego num Hotel/Pensão 1 5,6 66,7 

Ourivesaria ("prata do Ibo") 1 5,6 72,2 

Comércio de vários produtos 5 27,8 100,0 

Total 18 100,0  

 

 

As fontes de rendimento mais importantes para os AF´s, demonstram ser os produtos da 

pesca (38,9%), possivelmente resultando na pressão dos recursos naturais do Ibo e, uma 

vez que esta ilha faz parte do PNQ e que possui o santuário marinho, a alternativa para o 

agriturismo torna-se ainda mais válida, contribuindo para a conservação da biodiversidade 

e diminuindo a pressão sobre os recursos naturais que dela advêm. 

  

De igual modo foi analisada, a variação de acesso aos produtos básicos para o consumo ao 

longo do ano, onde se constatou que, segundo todos os entrevistados, não há escassez de 

produtos porque vários comerciantes trazem produtos de necessidade básica (milho, feijão, 

mandioca, açúcar, óleo, carapau/frango/carne e chá, para comercialização, sendo estes 

produtos adquiridos de acordo com as condições financeiras e posses de cada um. Este 

factor pode ser devido ao aumento da actividade turística nos últimos anos, onde todos 

entrevistados afirmaram que o pico das actividades turísticas vai desde os meses de Junho 

(mês do aniversário da vila do Ibo, que se comemora no dia 24) a Novembro.   
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4.1.2. Grupo B- Pessoas influentes e/ou (descendentes de) naturais do Ibo e 

entidades dotadas de conhecimentos e informações relevantes ao 

estudo 

 

Nesta secção foram recolhidos dados relacionados com a quantidade de café produzida e 

os preços praticados nos últimos 5 anos e o seu escoamento (rede de comercialização), a 

variação da entrada de turistas no Ibo, alguns aspectos relacionados com o sucesso e/ou 

fracasso do PRCI (promoção e acções concretas para a reactivação da cultura de café, a 

problemática do abandono dos cafezais e o envolvimento da comunidade no processo), 

impacto de programas ou projectos turísticos no Ibo e sua inserção bem como da 

comunidade local nestes planos e nas políticas do PEDI e do PEDTUR CD. Foi igualmente 

discutida, depois do levantamento de dados desta secção, a possibilidade de criação de uma 

“rota cultural do café do Ibo”, uma vez que esta “ideia” se enquadra dentro dos 

pressupostos do PEDI, através dos parceiros de cooperação ou agentes envolvidos em 

programas de desenvolvimento do Ibo (WWF-PNQ, AECID, AKF e Fundacíon Ibo). 

 

De acordo com a pesquisa elaborada e as questões levantadas a este grupo, nomeadamente 

ao SDAE do Ibo e ao PNQ, a produção de café tem aumentado ao longo dos últimos 5 

anos (figura 9). 

 

Figura 9. Evolução da produção de café no Ibo nos últimos 5 anos 

 

Fonte: SDAE do Ibo e APCI (2012) 
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Esta produção, observada desde 2009 no gráfico, superou a total da ilha do Ibo de há mais 

de 40 anos, onde as maiores colheitas feitas eram de 12 arrobas, segundo Bento (1993:225) 

equivalentes a aproximadamente 176 kg. Contudo, o crescimento percentual teve valores 

relativamente baixos nos períodos de 2008-2010, vindo estes a subir a partir de 2011. Os 

seus preços praticados também têm vindo a aumentar (segundo dados dos últimos 5 anos, 

colhidos no local). 

  

Tabela 15. Preços indicativos do café no Ibo (de 2007-2012) 

Campanha 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Preço (em Mt/kg) 150,00 250,00 350,00 400,00 500,00 

        Fonte: APCI (2012) 

 

 

Este facto do aumento dos preços do café no Ibo, pode ser devido a crescente procura de 

café pelos visitantes e ao crescimento do turismo na ilha do Ibo. Pode-se observar na tabela 

seguinte a comparação dos preços do café a nível mundial com os do Ibo. 

 

 

Tabela 16. Preços compostos indicativos do café no mundo em relação ao café do Ibo (de 

2007-2012) 

Campanha 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Preço mundial 

(Mt/0,5kg)* 

29,00 34,00 31,00 40,00 57,00 

Preços do café do Ibo 

(Mt/0,5kg) 

75,00 125,00 175,00 200,00 250,00 

* valores aproximados baseado nos “preços compostos” de cafés da OIC (Colombian Mild and Other Mild 

Arabicas, Brazilian Natural Arabicas e Robustas). 1 Libra (lb) = 0,45359 kg ≈ 0,5 kg; 1 centavo de USD = 

0,27 Mt. Fonte: adaptação própria de OIC (2012) e APCI (2012). 

 

Os valores dos preços de café do Ibo diferem bastante dos preços a nível mundial. 

Podíamos dizer que esta diferença de preços poderia afastar potenciais consumidores tanto 

locais como internacionais mas, a diferença de preços, reside no facto de o café do Ibo ser 

especial, produzido em pequenas quantidades, ser praticamente natural/biológico, 

diferenciando-se dos cafés convencionais a nível mundial, que se está a comparar e, para 

além de que estes últimos, funcionam como uma “comodidade” ou bem essencial a nível 

internacional.  
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Figura 10. Tendência dos preços do café do Ibo em relação aos cafés a nível mundial 

 
Fonte: OIC (2011), APCI (2012). 

 

 

Pode-se observar que a tendência dos preços do café do Ibo parece seguir uma tendência 

aproximadamente exponencial, ao contrário dos preços dos cafés a nível mundial, que já 

teve um período de decréscimo em 2009/2010. Segundo Rufino et al. (2011, citando OIC, 

2011) este decréscimo do valor a nível mundial, não indica que se possa comprometer o 

abastecimento do café a curto prazo e as expectativas para o futuro do café, destacam-se 

em torno da evolução dos fundamentos de mercado (produção, stock ou armazenamento e 

consumo) e do comportamento de outras variáveis também importantes na formação dos 

preços. 

 

Entretanto, a nível local, no Ibo, não parece haver uma volatilidade que reflicta a 

intensidade e a frequência das flutuações dos preços do café do Ibo. Esta não flutuação 

demonstra que o café do Ibo não parece ser sensível às mudanças de informações nas 

questões políticas, de mercado e nos indicadores financeiros, nacional e internacional, 

como é o caso da crise económica mundial, principalmente a crise económica da Europa, 

de onde vêm a maioria dos turistas para o Ibo, segundo entrevistas feitas às instâncias 

turísticas da Vila. 
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Figura 11. Evolução da entrada de turistas/visitantes no Ibo nos últimos 5 anos 

 

Fonte: PNQ (2012) 

 

Segundo Benjamin Ojeda (23 de Junho de 2012, cp.), Gerente do Restaurante Cinco 

Portas, neste ano chegaram menos turistas ao Ibo do que nos anos anteriores. Este facto 

deveu-se a crise económica mundial. Este facto pode ser observado no gráfico, onde há um 

decréscimo de 3.171 para 2106 turistas, de 2010 a 2011. 

 

Contudo, para se ter uma percepção melhor das questões estudadas e para melhor análise 

dos factos, ou seja, para se verificar a questão iii), se há ou não alguma relação entre a 

entrada de turistas e a produção de café do Ibo, tornou-se necessário proceder a elaboração 

do diagrama de dispersão, a análise de correlação de Pearson (sendo tanto mais 

significativa a relação quanto mais próximo de 1 for o valor) e, efectuar o teste t (indicado 

nas tabelas respectivas por T). 

 

Tabela 17. Estatística Descritiva 

  Média Desvio padrão N 

Produção de Café no Ibo em kg 187,80 51,149 5 

Entrada de Turistas no Ibo 2815,60 427,801 5 

 

Da tabela 17 pode-se observar que os valores médios de produção de café no Ibo rondam 

nos 187,8 quilos e os valores médios de entrada de turistas encontram-se nos cerca de 

2.816 pessoas por ano. De seguida, elaborou-se o diagrama de dispersão (Figura 14) para 

as variáveis-chave, para se ter a noção da possível relação existente entre as mesmas. 
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Figura 12. Diagrama de dispersão 

 

 

A figura 12 sugere a existência de uma relação aproximadamente linear ente a entrada de 

turistas e a produção de café. Contudo, interessa saber o grau e a magnitude da associação 

entre estas duas variáveis: produção de café e entrada de turistas no Ibo. Para tal, calculou-

se o grau de correlação das mesmas como se descreve a seguir. 

 

Tabela 18. Sumário do Modelo
b
 

Modelo R R
2 

R
2 
ajustado Erro padrão da estimativa 

1 -,472
a
 ,223 -,036 52,072 

a. Variável independente: (Constante), Entrada de Turistas no Ibo 

b. Variável dependente: Produção de Café no Ibo em kg 

 

A partir dos dados apresentados, pode-se afirmar que a correlação entre a produção de café 

e a entrada de turistas não é significativa (R= -0,472), talvez divido ao tamanho reduzido 

da amostra. A sua correlação linear é negativa (em média, o valor da produção varia 

inversamente com a entrada de turistas), moderada e que a produção de café apenas é 

explicada pela entrada de turistas no Ibo em 22,3% (R
2
=0,223), ou seja, que a quantidade 

de turistas que entram no Ibo somente explica em 22,3% da variância da produção de café 

nesta mesma vila. Desta forma, ainda sobram cerca de 78% da variável produção por 

explicar.   
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Tabela 19. Medidas Direccionais 

  Valor 

Erro Padrão 

Assintomático
a
 

Significância 

Aproximada 

Nominal 

por 

Nominal 

Coeficiente 

de 

Incerteza 

Simétrico 1,000 0,000 ,446
b
 

Produção de Café no Ibo em kg  1,000 0,000 ,446
b
 

Entrada de Turistas no Ibo  1,000 0,000 ,446
b
 

a. Hipótese nula não assumida. 

b. Probabilidade calculada usando Qui-quadrado
20

. 

 

Das hipóteses propostas: HAo e HA1, podemos afirmar que apesar de a interacção ser 

moderada, a produção do café é indirectamente proporcional a entrada de visitantes 

(turistas) no Ibo, ou seja, não se assume a hipótese nula, rejeita-se. Neste sentido, pode-se 

afirmar que a divulgação e promoção do café do Ibo são factores importantes para o 

desenvolvimento local através do agriturismo na vila, ainda embora a produção de café 

seja inversamente proporcional a entrada de turistas, ou seja, ainda embora estas sejam 

independentes. 

 

Contudo, torna-se crucial se estudar o comportamento do valor esperado (produção de 

café), tendo em conta o valor dado (entrada de turistas); para se poder avaliar o grau de 

interdependência entre as duas variáveis e desenvolver melhor esta ideia, ou seja, usando o 

método de regressão linear.  

                                                        
20 Qui-quadrado é um teste não paramétrico (que não depende de parâmetros populacionais como média ou variância), 

que se usa para a testagem de hipóteses, destinado a encontrar um valor de dispersão para as duas variáveis em questão. 

Este teste, tem o princípio básico de comparar proporções, ou seja, possíveis divergências entre as frequências 

observadas e esperadas para um certo evento (Martinez e Ferreira, 2010:84). Neste caso foi usado o teste Qui-quadrado 

de independência. 
21 A equação de uma recta tem a seguinte forma: y=m.x + b; onde m representa o declive ou a inclinação (= -0,056 na 

tabela) e, b representa a ordenada na origem, ou seja, o local onde o eixo das ordenadas é intersectado pela recta (Pereira, 

2011:109). 

 

Tabela 20. Resultados da Regressão linear
21

 (Coeficientes
a
) 

Modelo 

Coeficientes Não 

Padronizados 

Coeficientes 

Padronizados 

T Sig. 

Correlações 

b 

Erro 

Padrão Beta (β) 

Ordem-

Zero Parcial Parte 

1 (Constante) 346,652 172,935   2,005 ,139       

Entrada de 

Turistas no 

Ibo 

-,056 ,061 -,472 -,927 ,422 -,472 -,472 -,472 

a. Variável Dependente: Produção de Café no Ibo em kg 
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Com base na tabela 20, podemos afirmar que, dado o valor da significância de 0,422, 

sendo este maior que o nível de significância (0,10), não se rejeita a HBo. Assim, não há 

evidência estatística suficiente para rejeitar a hipótese nula de que as variáveis entrada de 

turistas no Ibo e a quantidade produzida de café são independentes.  

 

Neste sentido, podemos inferir a relação da resposta (produção de café), em função da 

entrada de turistas (variável explicatória), uma vez que estas variáveis não dependem uma 

da outra. Por outras palavras, um aumento da entrada de turistas não irá necessariamente 

proporcionar o aumento da produção de café. 

 

Figura 13. Gráfico de regressão linear simples  

 

 

Como podemos observar na figura 13, o gráfico apresenta uma inclinação negativa, ou 

seja, a relação entre a entrada de turistas e a produção de café no Ibo é negativa, 

observando-se que a produção de café diminui a medida que a entrada de turistas aumenta. 

Assim, quando entram por exemplo 100 turistas no Ibo, a produção de café diminui para 

cerca de 341 kg/ano (y= -0,0564*100 + 346,65= -5,64+346,65= 341). Ainda assim, espera-

se que mesmo que nenhum turista entre no Ibo (x=0), a produção de café seja de cerca de 

347 kg/ano. Mas tem-se confiança nesta predição? 

 

Entretanto, se admitirmos que neste ano a entrada de turistas aumentou (seria interessante 

obter dados recentes, mas houve limitações quanto a aquisição de dados) ou se analisarmos 
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a entrada de turistas até 2010, ou ainda, se eliminarmos os valores extremos, também 

denominados outliers
22

 (que são colecções para identificar observações à presença de 

valores que pareçam muito grandes ou muito pequenos em relação a outros), podemos 

observar uma diferença no comportamento da produção de café e uma correlação forte 

positiva, como mostra a figura a seguir. 

 

Figura 14. Simulação da recta de regressão linear, eliminando extremos de dados 

 

 

Deste modo, pode-se prever que para x valores de turistas (variável independente) que 

entram no Ibo, maiores valores de produção de café se obterão. Ou por outra, a produção 

de café é neste caso explicada pela entrada de turistas no Ibo em aproximadamente 99,5% 

(R
2
=0,99489). Contudo, não se pode tomar decisão de manter ou eliminar o outlier 

observado, uma vez que não se pode garantir se a explicação da observação (melhor 

ilustrado na figura 14, de 2106 turistas/visitantes em 2011/2012) foi devida a um erro 

humano de medição ou é realmente um factor observado. Contudo, ainda que se espere que 

com a simulação feita haja uma relação directamente proporcional entre as duas variáveis a 

serem estudadas, com o aumento esperado tanto da produção de café como da entrada de 

turistas, deve-se ter em conta a capacidade de carga
23

 (CC) da vila, para que não haja 

descaracterização do local ou ainda outros impactos negativos resultantes da entrada 

                                                        
22 Murteira et al. (2010:34) afirmam que ao se pesquisar valores com um comportamento que se afasta nitidamente do da 

grande maioria dos restantes valores da colecção, a explicação para a diferença encontrada resulta muitas vezes de i) 

erros humanos cometidos ao medir ou ao registar dados (neste caso, trata-se de um outlier que convém eliminar do 

estudo) ou ii) da própria natureza do fenómeno em estudo (neste caso trata-se de um outlier que se deve manter). 
23 A Organização Mundial do Turismo define a CC como sendo “o número máximo de pessoas que possam visitar um 

destino turístico ao mesmo tempo, sem causar tanto a destruição do ambiente físico, económico e sociocultural, quanto a 

diminuição da qualidade de satisfação dos visitantes” (Coccossis et al., 2002:30, citando PAP,1997).  
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“massiva” de turistas na vila. 

 

4.2. Dados da Pesquisa-acção 

A pesquisa-acção é por breves palavras, uma forma de investigação-acção que 

utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar a acção que se decide tomar 

de modo a melhorar a prática. Usa as técnicas de pesquisa que devem atender aos 

critérios comuns e a outros tipos de pesquisa académica (Tripp, 2005:447). 

Durante a recolha a investigação, foram levadas a cabo pelo pesquisador, acções 

que se considerou levarem a melhoria das situações concretas encontradas durante o 

processo. Dentre as quais as que mais se destacaram foram: 

a) Preparação (torrefacção e moagem) para posterior empacotamento e 

comercialização caseira do café do Ibo: com a finalidade principal de 

experimentar, degustar e apoiar na divulgação do café. Constatou-se grande 

interesse na aquisição de saquetas de café (figura 15), principalmente para 

experimentar o sabor e para lembranças de viagem (souvenirs). 

 

Figura 15. Torrefacção caseira do café, o café torrado e moído e, café embalado (simples 

ou com canela) em filtros de papel e saquetas de capulana para venda. 

 

b)  

 

Fonte: foto própria (2012) 

 

b) Organização, preparação e realização do evento do Dia Internacional do Café que se 

celebra a 14 de Abril (ver cartaz/folheto do evento no APÊNDICE 5): com o objectivo 

principal de promover, divulgar e dar a conhecer (degustação) a todos interessados, as 

particularidades do café do Ibo. 
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Foi possível perceber durante o evento, a importância que a divulgação, propaganda e 

publicidade têm quando se quer lançar ou dar a conhecer um determinado produto, neste 

caso o café do Ibo. Observou-se grande interesse pelos participantes (32 participantes), 

conseguiu-se despertar a curiosidade a cerca do café e, principalmente adquirir experiência 

quanto a organização de eventos deste género. 

 

Figura 16. Da esquerda para a direita: mesa de exposição do café
24

, acompanhantes para o 

café
25

 e cappuccino de café do Ibo. 

 

 

 

 

Fonte: foto própria (2012) 

 

c) Criação da Rota do Café do Ibo (APÊNDICE 6) aquando da celebração do 249º 

Aniversário da Vila do Ibo no dia 24 de Junho e produção de um Folheto Promocional, em 

inglês, sobre a rota (APÊNDICE 7): em parceria com a Fundação Aga Khan (AKF) e a 

DPA, elaborou-se e se implementou a rota do café do Ibo, bem como outras actividades 

turísticas e de lazer. O interesse despertado pelos visitantes foi bastante satisfatório, 

inclusive houve receitas culinárias (figura 16) confeccionadas a base do café do Ibo e 

pôde-se notar o efeito multiplicador que o turismo baseado no café tem.  

 

 

 

 

 

                                                        
24 Dentre os quais, o café do Ibo, cafeteiras, moinho de café, livros sobre o café de/em Moçambique, brochuras e café 

torrado e moído em saquetas para venda. 
25 Bolas de arroz fritas (típicas do Ibo chamadas vitumbulas em kimuani) e cozidas (sananas ou micate wa kutocossa, em 

kimuani), doces de coco e de amendoim, pasteis de peixe e ainda, pudim de café. 
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Figura 17. O símbolo do café do Ibo da APCI (a esquerda), gelado caseiro e bolachinhas 

(com formato do grão de café), preparados a base do café do Ibo pelo Miti Miwiri. 

 

 

 

Fonte: foto própria (2012). 

Para além dos aspectos positivos relacionados com a promoção do café do Ibo, foi possível 

se constatar, por observação directa, alguns impactos negativos como era de esperar devido 

ao turismo, mesmo durante o aniversário da vila, dentre os quais se destacaram: subida de 

preços de alimentos básicos, segundo o historiador oficial da ilha João Baptista (24 de 

Junho de 2012, cp.), aumento do consumo de bebidas alcoólicas e algum descontentamento 

por parte dos locais em relação aos visitantes.  

Houve também alguma falta de preparação de guias turísticos durante o roteiro, pouca 

organização e coordenação com outros sectores em relação ao cumprimento do programa 

por parte da AKF, uma vez que foi esta instituição a implementadora de todo o programa 

relacionado com o aniversário da vila.  

Deste modo, a partir das sub-hipóteses HCo e HC1, pode-se afirmar que apesar de haver 

relação entre a entrada de visitantes (turistas) no Ibo e a quantidade produzida de café, esta 

realidade não é suficiente para que o agriturismo baseado no café, contribua sobremaneira 

para um desenvolvimento local, uma vez que nem todos os visitantes bebem, consomem 

ou se interessam pelo café.  

 

d) Análise do teor de cafeína do café do Ibo: segundo a pesquisa bibliográfica feita, o café 

do Ibo (C.racemosa) é especial não só pelo seu aroma e paladar agradáveis, como também 

por apresentar teores de cafeína baixos, o que pode fazer com que este café seja bom para a 

produção e melhoramento de lotes de café baixos em cafeína (Kumar e Ravishankar, 

2009:183-184). Contudo, os resultados não foram de teores de cafeína tão baixos e, as 

percentagens só vieram a confirmar (tabela 21), pelo menos em parte, as pesquisas feitas 
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por Lopes (1971:65), sobre o teor de cafeína do café do Ibo que apresenta valores médios 

mais altos, quando comparado com o de Inhambane (de 1,193% e 0,825% 

respectivamente). 

 

Tabela 21. Composição de café torrado e de café moído (por 100 gr de café do Ibo) 

Componentes Unidades 
Café torrado em 

grão 

Café torrado e 

moído 

Humidade 

Ferro 

Fósforo 

Potássio 

Energia 

Cafeína 

% 

mg 

% 

mg 

Kcal 

% 

9,43 

3,69 

0,20 

92,00 

357,52 

1,05 

2,92 

6,22 

0,24 

112,0 

409,47 

1,30 

Fonte: dados de análises feitas no Laboratório Nacional de Higiene de Alimentos e Águas (LNHAA) de 

Maputo e, para análise de cafeína, no Laboratório de Segurança Alimentar (LSA) e de Físico Química (LFQ) 

de Lisboa. 

 

Estes teores de cafeína assemelham-se aos dos Arábicas (0,8-1,5% segundo Bicho et al., 

2011:134) e seria interessante num outro estudo, se fazer uma investigação genética sobre 

o café do Ibo para se verificar a veracidade destes teores de cafeína, uma vez que no tempo 

colonial, tentou-se produzir café do Ibo comercial e se introduziu também o C.arábica. 

Pode ser o facto de ter ocorrido algum cruzamento (C.racemosa x C.arábica), pode ser a 

própria característica (mutação) do Racemosa no Ibo ou ainda, pode haver misturas de 

cafés no acto da colheita. Seria interessante se investigar e se fazer uma selecção deste 

café. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1. Conclusões 

 

O turismo apresenta-se actualmente como uma actividade que envolve bilhões de pessoas 

em todo o planeta e a produção agrícola familiar, é crucial para o bem-estar da população, 

ambos contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico do local. Neste sentido, o 

agriturismo constitui um bom incentivo tanto ao desenvolvimento sustentável do turismo 

como ao da agricultura. 

 

Sendo o café do Ibo uma cultura especial, particular e com características únicas da vila, o 

desenvolvimento do agriturismo baseado nesta cultura, ajudaria as comunidades locais, 

principalmente as mulheres a melhorarem as suas técnicas de produção e processamento 

do café (já existindo o PRCI), bem como o seu rendimento familiar (visto que a venda de 

café o seu preço aumentaram significativamente nos últimos 5 anos) e consequentemente 

despertar maior interesse para esta cultura, tanto nos residentes locais como nos visitantes. 

 

Dos resultados obtidos pode-se concluir que: 

- A partir do coeficiente de correlação (-0,472) podemos afirmar existir uma 

associação negativa moderada entre a entrada de turistas (causa/variável 

independente) e a produção de café (efeito/variável dependente) no Ibo; 

- A entrada de turistas no Ibo apenas explica em cerca de 22,3% da produção de café 

na vila, ou seja, a quantidade de turistas que entram no Ibo somente explica em 

22,3% da variância da produção de café nesta mesma vila. Desta forma, ainda 

sobram cerca de 78% da variável produção por explicar. Estes 78% podem ser 

explicados pelas características gerais dos produtores de café entrevistados, onde se 

observou que deve haver uma melhoria em toda a cadeia de valor da produção de 

café, que vai desde a selecção de sementes até ao processo de beneficiamento para 

comercialização;   

- O valor do coeficiente b (-0,056<1), correspondente a inclinação da recta de 

regressão, mostra que a produção de café é inferior ao nível de entrada de turistas 

no Ibo, o que justifica um estímulo no aumento da produção e divulgação do café 

através do agriturismo; 
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- Com base na simulação da regressão linear eliminando-se o outlier da observação 

da entrada de turistas de 2011/2012, poder-se-ia obter uma correlação forte positiva 

entre a entrada de turistas e a produção de café, sendo a entrada de turistas 

explicada em cerca de 99,5%. Contudo não se pode concluir que seja um factor 

baseado no erro humano de recolha de dados ou ainda um valor observado real, 

visto que o tamanho da amostra é bastante reduzido, não se podendo obter mais 

dados devido a falta dos mesmos e as limitações temporais.  

 

De uma maneira geral, o cultivo é fundamental para a subsistência de produtores agrícolas 

e incremento do seu rendimento familiar, quando este é produzido em maior escala e 

consequentemente comercializado. Além disso, os produtos agrícolas, quando ligados a 

manifestações culturais e sociais e, portanto relacionados com a história do local, passam 

ser considerados património. Este facto faz com que os alimentos agreguem valor, 

tornando-os num rentável produto turístico para o melhor desenvolvimento do turismo no 

espaço rural. Assim, o café do Ibo, apresenta-se como uma mais-valia para o 

desenvolvimento do Ibo.  

 

Por outro lado, as taxas de analfabetismo são altas nas zonas rurais, como é o caso do Ibo. 

Cuidados de saúde limitados e questões de sanidade do meio também, bem como o acesso 

dificultado têm um impacto negativo nos níveis de actividade das pessoas, tanto locais 

como visitantes. Neste sentido, a criação de alternativas de sustento e a melhoria dos 

padrões de vida rurais representam um desafio chave para o Ibo, uma vez que se localiza 

dentro do PNQ.  

 

Depois de se ter optado pelo agriturismo de tipos ACIEA (o produto local o café do Ibo- é 

directamente fornecido ao mercado turístico e é servido nas acomodações locais) e 

AECDEA (o modelo de um roteiro agrícola vai de encontro com a actividade turística), 

depois dos resultados da pesquisa-acção, pode-se concluir que estes são os que mais 

adequam a realidade da vila do Ibo. Contudo, não se exclui a possibilidade do modelo 

autêntico de AACDEA que seria o ideal para a vila, onde o turista vivencia actividades 

agrícolas em primeira-mão (ex.: colheita/apanha de café cereja maduro) nas épocas 

próprias, minimizando a descaracterização do local, contribuindo para a inserção da 

mulher nas actividades turísticas e para a conservação do local. Mas, tudo requer uma boa 

planificação e gestão.  
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Ainda assim, pode-se afirmar que com todo este processo, há a oportunidade de se relançar 

o café do Ibo a todos os níveis não só como um produto orgânico (biológico), como 

também um produto de elite, especial e único, contribuindo para a sua produção 

seleccionada, evitando a sua massificação (venda comercial) que poderia resultar na 

degradação ambiental e na descaracterização do local. 

 

5.2. Recomendações 

 

A planificação participativa contínua das comunidades locais do Ibo, bem como o 

envolvimento de todos outros sectores para além da Agricultura e Turismo, no processo de 

sensibilização e motivação, nomeadamente o sector de Educação, Saúde e Meio Ambiente, 

torna-se crucial para o desenvolvimento sustentável da vila, visto que turismo/agricultura 

sustentável e sustentabilidade ambiental estão intimamente ligados, uma vez que tanto o 

turismo como a agricultura dependem da existência e da continuidade dos recursos naturais 

e culturais para o seu desenvolvimento. E nesta vertente, o agriturismo não é excepção. 

 

Neste sentido, a criação de uma rota do café do Ibo e o desenvolvimento do agriturismo 

impulsionaria o desenvolvimento local, focalizando-se nos residentes da vila do Ibo, tendo 

em conta os seus hábitos culturais e toda a riqueza do entorno que a vila representa para a 

província e quiçá para o país. Mas, como as quantidades produzidas bem como a qualidade 

(técnicas rudimentares de processamento e beneficiamento) do café ainda não são 

suficientes para a definição de uma estratégia de “marketing agriturístico” baseada no café 

do Ibo, esta “ideia” da rota do café ainda precisa ser “amadurecida” e melhor planificada 

para ser implementada com sucesso por todos intervenientes que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável do Ibo. Por outro lado, melhores técnicas de produção e 

processamento são recomendáveis para o sucesso da produção do café. 

 

Deste modo, recomenda-se estudos mais aprofundados e recolha de dados mais precisos, 

de modo a garantir a consistência do mesmo. O aumento do tamanho da amostra também 

seria uma opção, de modo a reduzir a possibilidade de erro. Ainda assim, há a 

possibilidade de se estudar melhor a selecção e as características genéticas do café do Ibo 

para se verificar a sua pureza varietal.  
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Finalmente, toda uma estratégia a ser implementada num local tão sensível como o Ibo 

deve ser acompanhada de estudos mais aprofundados como é o caso da avaliação de 

impacto ambiental, avaliação da capacidade de carga, tendo em conta todos os factores 

externos como por exemplo as mudanças climáticas e a própria volatilidade do mercado 

internacional, priorizando a gestão participativa desta mesma estratégia a ser 

implementada.  
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