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INTRODUÇÃO 
 

Este manual é destinado a produtores interessados na produção e 

comercialização de sementes de variedades melhoradas de amendoim, feijão 

bóer, feijão nhemba, feijão vulgar, gergelim, e soja.  

 

A semente é o fator catalisador e impulsionador para uma boa produção, no 

entanto os outros fatores de produção devem ser considerados, por isso o 

Projecto Feed the Future Moçambique Sementes Melhoradas para uma 

Agricultura Renovada (SEMEAR) promove o uso de sementes de variedades 

melhoradas através da disponibilização de semente de melhorador, pré-básica, 

e básica, junto à disseminação de tecnologias melhoradas para a produção com 

vista ao aumento da produtividade. Este manual é produzido para si, produtor, 

de forma a melhorar a produção e garantir a comercialização da sua semente.  
 

Porque é importante usar semente de qualidade? 
 

Nem todos os grãos colhidos servem para semente. Os grãos de baixo poder 

germinativo, partidos ou danificados podem ser úteis para o consumo mas não 

são apropriados para semear. Caso estes sejam utilizados como semente, os 

produtores não irão obter bons rendimentos. Portanto, devem-se usar sementes 

de boa qualidade porque a qualidade das sementes condiciona o rendimento dos 

produtores. 

 

COMO É UMA SEMENTE DE BOA QUALIDADE? 
 

Uma semente de boa qualidade apresenta as seguintes características: 

 Tem um baixo teor de humidade (está bem seca); 

 É pura: todas as sementes pertencem à mesma variedade e têm o mesmo 

tamanho; 

 É limpa: não está misturada com impurezas como pedras ou terra; 

 Não está podre, danificada, partida, deformada, com mofo, nem furada 

por insectos; 

 Não está descolorida; 

 Tem alto poder germinativo; 

 Tem alta viabilidade (a planta cresce rapidamente). 
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Para se obter uma boa semente deve-se garantir que a mesma possua os 

seguintes padrões de qualidade: 

 Percentagem de germinação: no mínimo 80% 

 Pureza mínima: 98% (ou seja, no máximo 2% de semente de outra 

variedade, danificada, podre e/ou furada) 

 Humidade: no máximo 13-15% 

 Semente descolorida: no máximo 10% 

 Matéria inerte: no máximo 1% 

 
Germinação e pureza  
 

A percentagem de germinação e a pureza podem ser medidas examinando a 

quantidade de semente germinada que pertence à mesma variedade. 

 

 
Teste de germinação  

 

Para se calcular a percentagem de germinação, divide-se o número de sementes 

germinadas pelo número total de sementes, e depois multiplica-se por 100 para 

obter a percentagem. 

As instruções referentes ao teste de germinação encontram-se na página 28. 

 

 

coeficiente de germinação =
número de sementes germinadas

 número total de sementes
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Exemplo:  

Se germinarem 80 das 100 sementes, o coeficiente de germinação é 80% 

 
80

 100
 = 0,8 

 

0,8 ×  100 = 80% 
 

Para além de se calcular a percentagem de germinação, também é necessário 

saber o grau de pureza da semente. Para calcular a percentagem de semente 

danificada, divide-se o número de sementes danificadas pelo número total de 

sementes, e depois multiplica-se por 100 para obter a percentagem. 

 

 

coeficiente de semente danificada =
número de sementes danificadas

 número total de sementes
 

 

Exemplo:  

Se 5 sementes das 60 sementes estiverem danificadas ou forem de outras 

variedades, então cerca de 8% das sementes são inadequadas. Ou seja, a pureza 

é de aproximadamente 92% 

 
5

 60
 = 0,083 

 

0,083 ×  100 = 8,3% 
 

100 − 8,3 = 91,7% 

 

Teor de humidade  
 

Existem pelo menos três formas de medir o teor de humidade da semente:  

 Usar um aparelho para medir a humidade; 

 Morder ou apertar a semente com as unhas (se a semente for tenra tem 

demasiada humidade); 

 Usar um frasco de vidro e sal (este procedimento requere bastante 

experiência e está abordado na página 25). 
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Classes de semente 
 

As sementes são divididas por classes consoante o nível de qualidade. A 

qualidade é medida através da viabilidade, da pureza, e do grau de humidade.  

 

A semente produzida por produtores especializados, destinada à venda aos 

agricultores, denomina-se semente certificada. As instruções contidas neste 

manual destinam-se à produção de semente certificada, e de qualidade 

garantida. Esta pode ser produzida até mesmo por pequenos produtores desde 

que se sigam alguns padrões de qualidade. 

 

O que são sementes de variedades melhoradas? 
 

As sementes de variedades melhoradas são sementes de alta qualidade obtidas 

através da polinização natural, pela simples selecção de plantas com 

características desejáveis. As plantas resultantes são de alto rendimento e 

toleram condições menos favoráveis ao seu crescimento. 
 

Quem pode produzir variedades melhoradas? 
 

O produtor de semente de variedades melhoradas é aquela pessoa, grupo de 

pessoas ou empresa que possui condições (disponibilidade de terra, 

conhecimento técnico, mão-de-obra, etc.) e se dedica à produção ou 

multiplicação de semente de culturas alimentares ou de rendimento, de 

forma a fornecer a outros produtores semente de boa qualidade.  

 

O produtor deve-se certificar previamente de que tem acesso a uma área de 

produção específica e devidamente isolada da produção de grão/semente da 

mesma ou de outras culturas. O tamanho da área depende dos objetivos e 

condições para a produção de semente, e ainda do tamanho de negócio que 

se pretende fazer.  

Lembre-se de que é necessário seguir todos os critérios e normas que são 

exigidas para a produção de semente tais como: 

 Ter uma área isolada e condições para produzir semente, 

 Estar registado no serviço nacional de sementes para a inspeção e a 

certificação da semente,   

 Seguir rigorosamente os amanhos culturais da cultura (isolamento, 

compasso, fertilização, controle de pragas e doenças entre outras),  
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 O campo de produção de semente deve ser inspecionado e a semente 

certificada de modo a possuir o número de lote que serve para 

identificar a origem da semente e outros atributos, 

 A semente deve ser processada e armazenada em boas condições 

(lugar fresco, seco, limpo, arejado e livre de incidência de luz 

direta).  

 

Cuidados a ter para obter semente de qualidade 
 

A qualidade da semente depende não só do período de produção, mas 

também das etapas de colheita, pós-colheita, conservação e controle de 

qualidade. É necessário prestar atenção a todas estas fases para manter e 

garantir a qualidade da semente: 

 

 Produção: consiste nos procedimentos que vão desde a preparação 

do terreno até à colheita da cultura, passando pelo reviramento e 

adubação do terreno, combate a doenças e pragas, etc.  

 

 Pós-colheita (ou processamento): é a etapa depois da colheita com 

finalidade de garantir a pureza e qualidade da semente através de 

debulha, limpeza de impurezas, padronização de tamanho de grão, 

secagem, tratamento contra pragas, empacotamento entre outras 

atividades.  

 

 Conservação: consiste em guardar a semente num local com 

condições propícias que irão manter a vida e a qualidade da semente.  

 

 Controle de qualidade: consiste em testar o poder germinativo, 

pureza e vigor da semente depois de um tempo de conservação. Em 

algumas culturas este processo é feito trimestralmente (de 3 em 3 

meses), sendo feitas semestralmente (de 6 em 6 meses) nas culturas 

anuais.  
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VARIEDADES MELHORADAS PROMOVIDAS PELO SEMEAR 

 

CÓDIGO DA VARIEDADE NOME COMERCIAL 
 

Arachis hypogaea (AMENDOIM) 

ICG 12991 Nametil 

ICG 7827  Jl 24 

ICGV 93437 (em fase de teste, não disponível no mercado) 
ICGV-SM CG 7 

ICGV-SM 01513 (em fase de teste, não disponível no mercado) 

ICGV-SM 01514 (em fase de teste, não disponível no mercado) 

ICGV-SM 99541 (em fase de teste, não disponível no mercado) 

ICGV-SM 99568 Chitala 

ICGV-SM 99704  Mamane 

Cajanus cajan (FEIJÃO BÓER) 

ICEAP 00020 n/a 

ICEAP 00040 n/a 

ICEAP 00554 n/a 

ICEAP 00557 n/a 

ICEAP 87091 (em fase de teste, não disponível no mercado) 

Vigna unguiculata (FEIJÃO NHEMBA) 

IT-1263     IT-1263     
IT-16 IT-16 
IT-18 IT-18 
IT-1069  IT-1069  
IT97K-390-2 (em fase de teste, não disponível no mercado) 

Phaseolus vulgaris (FEIJÃO VULGAR) 

A 222 n/a 

AFR 703 n/a 

CAL 143 n/a 

NUA 45 n/a 

SUGAR 131 n/a 

VTTT 923/10-3 (em fase de teste, não disponível no mercado) 

VTTT 924/4-4 (em fase de teste, não disponível no mercado) 

VTTT 925/9-1-2 (em fase de teste, não disponível no mercado) 
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Sesamum inducum (GERGELIM) 

Alua (genótipo) Alua 

Linde (genótipo) Linde 

Nicarágua (genótipo) Nicarágua 

Rama (genótipo) Rama 

Glycine max (SOJA) 

TGx 1485-1D   Sana  

TGx 1740-2F  Wámini 

TGx 1835-10E (em fase de teste, não disponível no mercado) 

TGx 1904-6F  Zamboane  

TGx 1908-8F  Wima 

TGx 1937-1F   Olima 
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PRODUZA SEMENTE DE QUALIDADE EM 10 PASSOS 
 

1 
 
Use semente de variedades melhoradas em vez de semente local 
ou grão. Obtenha semente nova a partir de uma fonte segura.   
 

2 

 
Certifique-se de que a semente está bem conservada (não está 
danificada e está livre de fungos, doenças e insectos) e faça o teste 
de germinação. 
 

3 
 
Seleccione um local com terra fértil e prepare-o bem remexendo a 
terra a bastante profundidade e colocando adubo ou estrume. 
 

4 
 
Plante no tempo certo e em linha seguindo os compassos 
recomendados para a cultura. 
 

5 
 
Sache a cultura quantas vezes for necessário para melhorar os 
rendimentos. 
 

6 
 
Controle doenças e pragas: remova do campo as plantas infestadas 
e aplique insecticidas ou produtos naturais.  
 

7 

 
Proceda à colheita quando as vagens atingirem a maturação (à 
excepção do gergelim que deve ser colhido antes de atingir este 
estágio para evitar a perca de semente). 
 

8 
 
Seque bem a semente e evite a sua perda ou danificação durante o 
processo de secagem. 
 

9 
 
Teste a semente quanto ao teor de humidade e viabilidade desta. 
 

10 
 
Trate a semente com insecticidas para prevenir a danificação desta 
e armazene-a num lugar limpo e seco. 
 

 
Uma vez cumpridas estas etapas você irá produzir semente de boa qualidade!
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AMANHOS CULTURAIS 

 
Uma vez tomada a decisão de iniciar o negócio de semente, deverá 

seguir certos procedimentos para poder produzir semente boa 

qualidade. Este capítulo ligado aos amanhos culturais descreve o que 

fazer no campo desde a escolha do local até à colheita. A secção das 

operações pós-colheita descreve o que fazer após a colheita, desde a 

secagem até ao armazenamento. 

 
Passos a seguir para produzir a semente de variedades melhoradas: 

 Escolher a variedade a multiplicar, 

 Seleccionar a semente para a sementeira, 

 Seleccionar o local onde procederá a produção da semente, 

 Preparar a terra, 

 Realizar a sementeira, 

 Sachar e limpar as ervas daninhas e plantas atípicas, 

 Combater as doenças e pragas, 

 Proceder à selecção truncada (roughing), 

 Colher a semente. 

 

Escolha da variedade 
 

A escolha da variedade que irá multiplicar é muito importante visto que 

determina o sucesso do seu negócio. Você deve multiplicar somente as 

variedades adequadas à sua zona agro-ecológica – nas cartas tecnológicas 

deste manual poderá verificar quais as zonas propícias para cada 

variedade. Ademais, deve escolher variedades com demanda no mercado, 

cujos grãos têm procura quer para consumo interno (agro-processamento) 

quer para exportação.  

 
Escolha da semente 
 

Deve-se usar semente de variedades melhoradas obtidas a partir de fontes 

fidedignas tal como lojas de insumos agrícolas, instituições de pesquisa 

agrícola como o IIAM, IITA, CIAT, ICRISAT e outros, visto que semente 

de baixa qualidade resultará em fraco rendimento.  

Tendo em conta que algumas doenças das sementes estão escondidas no 

interior das mesmas (não sendo visíveis a olho nu), é importante comprar 

regularmente novas sementes.   
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Escolha do local 
 

A área para produção de semente não deve ter sido cultivada com a 

variedade pretendida pelo menos nas duas últimas épocas. 

A produção de semente certificada requere que o campo seja isolado, ou 

seja, apartado de outros campos de produção de grão/semente da mesma 

ou de outras culturas. As distâncias entre o campo de produção de 

semente e outros campos variam consoante as culturas.  

 

Para obter rendimentos elevados, escolha terra altamente produtiva 

apropriada para a produção de leguminosas. Por exemplo, deve evitar 

locais com relevo inclinado, terrenos pantanosos, solos muito arenosos, e 

áreas com ervas daninhas perenes. Mantenha-se atento aos sinais que 

indicam alta fertilidade do solo – normalmente os solos que apresentam 

muita vegetação são férteis.  

 
Considerando que certas doenças permanecem no solo, é importantíssimo 

proceder à rotação de culturas. Desta forma, certifique-se de que possui 

terreno suficiente para proceder à rotação com outras culturas. 

 

Quando escolher o local, também considere os acessos e a distância até 

ao lugar onde se encontra o armazém. Caso a distância seja considerável 

e o terreno de difícil acesso, poderá enfrentar desafios durante o transporte 

da colheita. 

 

Preparação do solo 
 

Uma vez escolhido o local, prepare a terra quanto antes. Cave ou charrue 

bem fundo. Caso o terreno tenha bastante capim ou ervas daninhas, 

deverá gradar a terra pelo menos um mês antes da sementeira de forma a 

enterrar todos os restolhos. Caso não proceda assim, as leguminosas 

poderão apresentar uma coloração amarela durante a emergência ou um 

fraco crescimento. 

 

Se possível proceda à análise química do solo. Tome amostras do seu 

terreno cavando pelo menos 5 furos em todo o campo a 10 cm de 

profundidade. Tire uma pequena amostra em cada furo depois misture-as. 

Envie as amostras para um laboratório. Os resultados da análise indicarão 

se é necessário aplicar fertilizante. 
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Melhoramento da fertilidade do solo 
 

Para saber se é necessário incorporar fertilizante no seu terreno, deve 

realizar uma análise de solo. Actualmente existem métodos de colecta e 

análise de solo relativamente rápidas e a preços acessíveis.  

Caso seja necessário, fertilize o solo antes de gradar. Em cada hectare 

aplique 100 kg de composto mais 10 kg de ureia. Esta prática aumenta os 

rendimentos. 

Também pode aplicar estrume de origem animal (sobretudo o esterco de 

aves) ou composto para melhorar as propriedades do solo. Devido ao 

vigoroso crescimento das plantas e à cobertura rápida do solo, pode ser 

necessário proceder à primeira sacha poucas semanas após a sementeira 

(para informações detalhadas sobre o número de sachas a realizar para 

cada cultura verifique as cartas tecnológicas na página 48). 

 

 
Terreno adubado 

 

 
Terreno não adubado 
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Sementeira 
 

Não é recomendada consociação nos campos de produção de sementes 

visto que a cultura deve ser pura.  

Ao semear em linha deve tomar em consideração os compassos 

recomendados para cada leguminosa e também o número de sementes por 

covacho. Tais informações encontram-se descritas nas cartas tecnológicas 

deste manual (página 48).  

Muitos camponeses gostam de consorciar leguminosas, no entanto não 

deve consorciar campos destinados à produção de semente pois esta 

prática dificulta o maneio da cultura. 

 

 

Compasso entre plantas 

 

 

Compasso entre variedades 

 
Sachas 
 

As ervas daninhas reduzem os rendimentos porque prejudicam o 

crescimento das outras plantas e tornam o custo de mão-de-obra mais 

elevado. Por isso é importante remover ervas indesejadas. 

A periodicidade das sachas depende do nível de infestação das ervas 

daninhas, portanto evite manchas de solo onde há ocorrência de ervas 

daninhas com grande poder de colonização e competição, como por 
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exemplo a tiririca (Cyperus rotundus). Os períodos para a realização das 

sachas varia consoante o tipo de leguminosa – por favor verifique as 

cartas tecnológicas deste manual. 

 

Durante as primeiras 5 semanas após a sementeira, verifique 3 vezes se o 

campo está atacado por doenças: 

 Na altura da emergência das plantas, 

 2 semanas mais tarde, 

 Quando surgem as primeiras flores. 

 

As leguminosas podem ser atacadas por várias doenças. Muitas destas 

doenças podem ser desconhecidas por si. Caso somente algumas plantas 

apresentem sintomas de doença remove-as para não infectarem as plantas 

sãs. Esta operação denomina-se “depuração”. Arranque as plantas 

afectadas e queime-as. 

 
Selecção truncada (ou roughing) 

 
Para manter o campo limpo deve remover as plantas que aparentam 

características diferentes da variedade cultivada. Por exemplo, arranque 

as plantas muito altas ou com folhas de formas diferentes, ou com 

diferente coloração da flor. 

 

 

 
 

 

Identificação de plantas atípicas num campo de produção de semente 

  

Caminho a percorrer 

Outra espécie 

Planta doente 

Planta atípica 
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A selecção truncada tem por finalidade a remoção de plantas indesejáveis 

do campo de sementes – tais como plantas silvestres nocivas, plantas da 

mesma espécie mas diferentes (atípicas), e plantas doentes ou infectadas 

por vírus e outros patógenos – para manter os padrões de qualidade 

exigidos.  

O roughing deve ser realizado por produtores treinados, e poderá 

consultar as épocas mais propícias para cada cultura nas fichas técnicas 

deste manual.  

 

Controlo de pragas e doenças 
 

Em geral, as leguminosas estão sujeitas a diversas pragas e doenças como 

por exemplo os afídios, podridão do colmo, mancha da flor, e diferentes 

tipos desde insectos que comem vagens e folhas.  

Verifique regularmente o seu campo visto que os insectos podem 

danificar completamente a cultura. Porém, nem todos os insectos causam 

estragos nas leguminosas. Por exemplo, as abelhas não danificam a sua 

cultura, e alguns insectos como é o caso das aranhas, joaninhas e formigas 

são inimigos naturais de insectos nocivos. 

 

Os insectos podem ser controlados pulverizando a cultura com 

insecticidas, e as doenças devem ser prevenidas ou combatidas com 

tratamentos específicos – para mais informações verifique as cartas 

tecnológicas deste manual. 

 
Colheita 
 

No caso dos feijões, deve-se efectuar a colheita somente quando as 

plantas estão maduras. A semente colhida muito cedo não produzirá 

plantas saudáveis. As plantas estão prontas para a colheita quando as 

folhas e vagens apresentarem coloração amarela. Recolha as vagens de 

plantas logo que estas amadurecem. 

 

No caso do gergelim, a colheita deve ser realizada um pouco antes da 

planta secar para evitar perda de sementes quando se abrem as cápsulas. 

As hastes devem ser amarradas em feixes e colocadas num secador em 

forma de A em cima de uma lona.  
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Hastes do gergelim amarradas em feixes num secador em A com lona  

 

Não deixe as vagens das leguminosas secar no campo após a sua colheita 

visto que podem ser afectadas por doenças, pragas e animais. As vagens 

expostas ao sol por longos períodos podem secar demasiado para o 

descasque ou, em contrapartida, ficar demasiado húmidas caso chova.  
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OPERAÇÕES PÓS-COLHEITA 

 
Após a colheita o produtor deve realizar as seguintes actividades:  

 Secagem de vagens, 

 Debulha, 

 Secagem da semente debulhada, 

 Medição do teor de humidade, 

 Limpeza e calibragem, 

 Recolha de amostras, 

 Teste de germinação, 

 Tratamento, 

 Armazenamento. 

 

Secagem de vagens 
 

As vagens devem estar secas antes de serem descascadas. Se iniciar o 

descasque logo a seguir à colheita danificará a semente devido ao elevado 

teor de humidade. 

 

Deve testar a humidade da semente antes de descascar as vagens utilizando um 

medidor de humidade, os dentes ou dedos (se a semente for tenra tem demasiada 

humidade), ou um frasco de vidro e sal (página 25). 

 

As vagens devem ser postas a secar em cima de uma lona ou esteira. Não 

deve secar directamente no chão para não se misturar com terra, absorver 

humidade, ou ser comida por animais. Se possível, coloque as vagens a 

secar numa plataforma elevada e vigie o processo de secagem de modo a 

controlar animais ou proteger as sementes da chuva.  

 

 
Secagem de vagens em cima de uma plataforma  
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Debulha 
 

Após certificar que as vagens estão suficientemente secas, pode-se iniciar 

a debulha. Lembre-se que a semente demasiado seca ou demasiado 

húmida pode danificar-se facilmente durante o descasque. 

 

Durante o processo da debulha é importante não quebrar nem danificar a 

semente; não misturar a semente com areia ou outras partículas inertes; e 

não perder a semente. 

Para os feijões, é aconselhável o uso de debulhadoras automáticas ou 

semiautomáticas visto que quando se faz a debulha no chão (ou usando 

um saco) a semente pode-se danificar facilmente. A semente partida ou 

rachada tem maior probabilidade de ser atacada por insectos e fungos 

(bolor) e pode não germinar. Portanto, caso se faça a debulha manual, 

recomenda-se o uso de um armário para o efeito. O armário de debulha 

protege a semente de danos e sujidade. 

  

 
Debulhador semiautomático 
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Armário de debulha 

 

 

 
Debulha do gergelim usando lona suspensa 
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O armário de debulha é constituído por uma armação de madeira, rede, e 

peneira de rede na parte inferior para captar a semente. Para evitar que a 

semente caia no processo de descasque colocam-se tábuas nos lados da 

estrutura.  

 

O processo de debulha do gergelim é diferente visto que, após os molhos 

secarem no secador em A, são agitados em cima de uma lona suspensa. 

Esta lona irá facilitar o processo de recolha das sementes de gergelim que 

são muito pequenas e, desta forma, evitar perdas.  

 
Secagem da semente debulhada  
 

Após a debulha, a semente deve ser seca pela segunda vez. À semelhança 

da secagem das vagens, é importante proteger a semente de chuva, 

insectos, animais e sujidade. 

 

A semente descascada deve ser seca de preferência em secadores 

eléctricos. Alternativamente poderá usar esteiras, lonas, ou peneiras de 

rede colocadas numa plataforma. Para a secagem manual ser eficaz 

deverá seguir este procedimento:  

 Espalhe uma camada fina de semente numa plataforma suspensa, 

 Remexa a semente regularmente para evitar o sobreaquecimento, 

 Seque a semente durante 1 a 3 dias de sol, 

 Evite que a semente se molhe com a chuva ou seja danificada por 

animais domésticos, 

 Meça o teor de humidade da semente para ver se está bem seca. 

 

       
 

Secador eléctrico e método de secagem manual 
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Medição do teor de humidade 

 
O melhor método para saber o grau de humidade das leguminosas é 

usando um medidor de humidade. 

 

 
Medidor de humidade 

 

Caso não tenha cesso a um medidor de humidade. Uma forma de 

determinar a humidade da semente descascada consiste na utilização do 

teste de sal. Para este teste utiliza-se um frasco seco, limpo com tampa, 

sal e uma amostra de semente. 

 

 
Medição da humidade com o teste de sal 

 

Tire uma amostra a partir do cimo, do meio e do fundo do saco (to total, 

é suficiente uma mão cheia). Uma pá de amostragem torna este processo 

fácil (27).  

O teste de sal é feito da seguinte maneira: 

 Garanta que o frasco está limpo e completamente seco, 

 Deite o sal no frasco e em seguida adicione uma amostra de 

semente. Feche o frasco com a tampa. 

 Agite bem o frasco e deixe repousar durante 10 minutos. 
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Se o sal aderir às paredes do frasco a semente está muito húmida, ou seja, 

o teor de humidade da semente é superior aos níveis exigidos para a 

semente de variedades melhoradas (13-15%). Caso o frasco esteja ainda 

seco e sem sal nas paredes é porque a semente está seca. 
 
Limpeza e calibragem  
 

Deve-se peneirar a semente para remover o lixo, poeira e outra matéria 

inerte. Após a limpeza, remova as sementes imaturas, partidas, ou de 

outras variedades através da técnica de calibragem.  

 

A calibragem feita numa plataforma calibradora facilita o trabalho visto 

que não é necessário remexer a semente e a rede da peneira limpa alguma 

sujidade misturada com a semente. Uma plataforma calibradora consiste 

em dois funis de madeira com prateleiras de rede para captar a semente. 

Para tornar o trabalho de calibragem mais agradável, a calibradora é 

colocada numa mesa e as pessoas seleccionam a semente sentadas à mesa. 

Podem-se utilizar peneiras de diferentes tamanhos para variedades de 

semente de dimensões diferentes, e um carpinteiro local pode fazer a 

plataforma calibradora. Como alternativa, pode usar crivos de tamanhos 

diferentes e estender uma lona no chão para recolher a semente.  

                                                       

 
 

Plataforma calibradora 
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Calibragem usando crivos 

 
Recolha de amostras   
 

Para recolher amostras, utilize a pá de amostragem de forma a obter sementes 

que se encontram na parte superior do saco, no meio e no fundo. 

Normalmente, uma amostra de semente de um saco equivale a uma mão cheia 

de sementes.  

 

 

Recolha de amostras e pá de amostragem 
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 Teste de germinação 
 

Após a limpeza e calibragem da semente, esta deve ser submetida ao teste de 

germinação. 

Os resultados deste teste indicarão ao produtor a quantidade de semente a 

semear para obter bons rendimentos. Por exemplo, a percentagem de 

germinação na ordem dos 90% requer menos semente do que se esta fosse 60%. 

 

O teste de viabilidade da semente deve levado a cabo antes de armazenar a 

semente. Em caso de conservar a semente por um período superior a 5 meses, 

deve-se proceder a outro teste de germinação antes da semente ser vendida. 

 

Preparação do teste de germinação:  

 Tire uma amostra de semente (uma mão cheia) de cada saco; 

 Num recipiente, misture bem as amostras de todos os sacos; 

 Tire 1 kg desta amostra e misture-a de novo; 

 Depois, recolha 200 sementes ao acaso (sem as escolher) e devolva o 

resto das sementes. 

 

De preferência, leve a cabo o teste em 2 plataformas ou caixas de madeira 

perfuradas. Deve dividir a amostra de 200 sementes em 2 lotes de 100 sementes 

cada. Semeie 100 sementes numa plataforma e a outra parte de semente noutra 

plataforma seguindo as seguintes deste manual. 

 

 
Teste de germinação 
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Etapas do teste de germinação: 

 Para realizar o teste utilize areia, mas caso não tenha areia utilize solo,  

 Coloque a areia limpa (ou solo) numa plataforma de madeira, a uma 

profundidade de 10 a 12 cm; 

 Utilizando uma vara prepare os covachos em filas separadas de 2 a 3 

cm. Semeie uma semente por covacho. 

 

Nota: Em vez de areia ou solo pode-se utilizar tecido ou jornal. Humedeça o 

tecido ou papel, coloque as sementes e tape-as com outro pedaço do tecido ou 

papel húmido. 

 

 

Após a sementeira, regue a semente e certifique-se todos os dias de que a areia, 

solo, tecido ou papel não fiquem muito secos e dificultem a germinação. É 

importante que a caixa tenha furos no fundo para facilitar a drenagem. As 

sementes devem ser mantidas húmidas mas não molhadas, e a caixa deve ser 

colocada no interior de um edifício. Se estiver fora, não deve estar exposta 

directamente ao sol e chuva. 

As plântulas devem começar a emergir 3-5 dias após a sementeira.  
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Oito (8) dias após a sementeira, arranque cuidadosamente as plântulas plantadas 

em areia ou solo, ou observe o seu crescimento no tecido ou papel. Proceda à 

divisão das plantas em 3 grupos: 

 

 Plântulas normais: plantas bem desenvolvidas (raízes, caules, folhas e 

cotilédones – local de armazenamento de nutrientes para a semente); 

 

 Plântulas anormais: ausência de raiz principal, raízes fracas, ausência 

de folhas, ausência de cotilédones, cotilédones podres e/ou sementes 

podres 

 

 Sementes podres. 

 
                     Cotilédones                                        Plântula normal                                       

  

 

         

 

                       Plântulas anormais                                          Sementes podres 
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Após dividir as plantas em 3 grupos, preencha a seguinte tabela que o irá ajudar 

a registrar os seus dados: 

 
 Quantidade 

de semente 

Plântulas 

normais 

Plântulas 

anormais 

Sementes 

podres 

Lote 1 100 
   

Lote 2 100 
   

Total 200 
   

Calcule a percentagem de germinação de cada lote separadamente. Tendo em 

conta que foram semeadas 100 sementes em cada lote, o número de semente 

normal é igual à percentagem de germinação do referido lote.  

 

Após determinar a percentagem de germinação de cada lote em separado, 

calcule a média de germinação da seguinte forma: 

 Adicione a percentagem de cada lote; 

 Divida este número pelo total de lotes (neste caso 2 lotes). 

 

Exemplo: 

Neste exemplo, o teste de germinação foi levado a cabo com 100 sementes 

plantadas em 2 lotes. 

 
 Quantidade 

de semente 

Plântulas 

normais 

Plântulas 

anormais 

Sementes 

podres 

Lote 1 100 82 12 6 

Lote 2 100 86 9 5 

Total 200 168 21 11 
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Considerando que o número total de sementes em cada lote é 100: 

 O lote 1 tem a percentagem de germinação de 82% 

 O lote 2 tem a percentagem de germinação de 86% 

 

Some as percentagens: 82 + 86 = 168 

 

Divida este número pelo número de lotes: 168 / 2 = 84 

Neste exemplo a percentagem de germinação é de 84% 

 

Importante: a semente com uma percentagem de germinação 

inferior a 80% não deve ser vendida como semente, mas pode ser 

utilizada ou vendida como grão. 

 
Tratamento 
 

O objectivo do tratamento da semente consiste em protegê-la contra a sua 

danificação pelos insectos, ratos e fungos quando armazenada por longos 

períodos. 

A semente também pode ser tratada para proteger a cultura contra doenças e 

pragas de campo tais como a broca do caule.  

 

 
 

Semente danificada pelo gorgulho 

 

Existem tratamentos tradicionais e tratamentos químicos. Os tratamentos 

variam consoante as culturas, mas normalmente os métodos tradicionais 

incluem: secagem frequente da semente ao sol, uso de cinza, piripiri ou folhas 

de eucalipto. 

 

Por norma, os tratamentos químicos são mais eficazes do que os métodos de 

tratamento tradicional. Porém, estas substâncias precisam de bastantes cuidados 

durante o seu manuseamento. Portanto, é importante seguir as seguintes 

direcções:  
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 Utilize insecticidas somente após ser treinado. 

 Siga estritamente as instruções contidas na embalagem do fármaco. 

 Os insecticidas perdem a sua acção com o tempo. Se estes estiverem 

expostos na prateleira da loja por muito tempo antes da compra, 

poderão não ser eficazes. 

 Nunca deve utilizar na alimentação semente tratada com fármacos, 

mesmo que esta tenha sido armazenada por longos períodos. 

 Para conhecer a dosagem correcta dos produtos químicos, leia as 

instruções do rótulo, 

 Use sempre material de protecção: máscara, luvas, botas, e roupa que 

cubra todo o corpo, 

 Manuseie os produtos químicos somente em locais ventilados, 

 Não fume, beba ou coma enquanto decorrer o trabalho com substancias 

químicas, 

 Troque de roupa e lave bem as mãos após tratar a semente com produtos 

químicos. 
 

Se não dispor de uma misturadora automática, siga os seguintes passos para 

efectuar o tratamento químico da semente: 

 Espalhe a semente numa lona ou estrado limpo estendido no chão, 

 Coloque os equipamentos de protecção indicados anteriormente, 

 Derrame a quantidade recomendada de insecticida sobre a semente, 

 Utilizando uma pá, misture cuidadosamente o químico até todas as 

sementes ficarem cobertas de pó, 

 Ensaque a semente tratada e armazene-a num lugar seco e limpo, 

 Ao terminar, mude de roupa e lave bem as suas mãos.  

 

A semente deve ser tratada novamente após 3 meses de armazenamento. 

Aplique a mesma quantidade de químico utilizada na primeira vez e siga o 

mesmo procedimento. 

 

Nota: Também pode realizar o tratamento de semente utilizando um tambor. 

Um tambor de tratamento é um simples tambor de metal apoiado numa 

estrutura. O tratamento da semente neste tambor permite que o químico se 

misture bem com a semente e evita problemas de inalação do químico. 
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Tratamento de semente utilizando pá e lona 
 

 

 
 

Tratamento de semente utilizando um tambor 
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Armazenamento 

 
Para evitar danificar a semente armazene-a bem. A melhor maneira de fazer isto 

é mantendo a semente limpa e seca. A semente deve estar seca antes de ser 

embalada e armazenada, e a secagem adequada reduz a possibilidade desta ser 

infestada por fungos.  

 

Meça o teor de humidade da semente com um medidor apropriado, a humidade 

deve rondar os níveis de 13 a 15%. Caso não tenha acesso ao medidor de 

humidade, realize o teste do frasco com sal (página 25) e caso o sal adira às 

paredes do frasco significa que a semente tem de secar mais antes de ser 

armazenada.  

 

Sempre que possível use sacos de armazenamento novos mas, caso queira 

reutilizar sacos usados anteriormente, certifique-se de que os utensílios 

utilizados para o armazenamento da semente estejam desinfectados e limpos. 

Para tal, lave bem os sacos e depois desinfecte-os mergulhando os mesmos em 

banho de água fervente por um período de 5 minutos. Se estiver a desinfectar 

sacos de polietileno (plástico), não aproxime os sacos da chama para evitar que 

derretam.  

Todos os sacos e recipientes devem estar completamente secos antes de utilizá-

los para o armazenamento da semente.  

 

Quando despejar a semente em sacos ou outros recipientes, estes devem ser 

armazenados num lugar limpo, seco e bem ventilado. Certifique-se de que o 

local de armazenamento não tenha o tecto furado; ademais, a água das chuvas 

não deve penetrar nas paredes do armazém. 

 

Tape todos os buracos, fendas e aberturas das paredes e tecto para evitar a 

entrada de ratos, insectos e água. Para não atrair roedores, mantenha sempre o 

armazém limpo visto que estes animais podem comer a semente e esconder-se 

no lixo, por isso, remova todo o lixo do armazém. 

Corte o capim à volta do armazém visto que os ratos não gostam de atravessar 

lugares descampados, e se o seu armazém for suspenso em sistema de pilares, 

construa guarda ratos para prevenir que estes subam pelas paredes.  

Destrua ratos e ratazanas com a ajuda de armadilhas e raticida, mas seja 

cuidadoso no uso do raticida! Nunca deve misturar o raticida com a semente. 

Também deve sempre queimar os ratos mortos. 
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Estrado de madeira 

Proteja a semente da humidade colocando-a em cima de estrados e distante da 

parede. Os sacos devem ser colocados a um metro de distância das paredes em 

sistema de estrados ou pau-a-pique, e a distância entre as pilhas de sacos deve 

ser de 50 centímetros.  

 
 

Sacos colocados em sistema de estrados dentro do armazém 
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Nunca armazene a semente recém-colhida com a antiga visto que se a semente 

antiga estiver infestada com insectos, estes poderão atacar a nova semente. 

A semente também pode ser armazenada em silos de diferentes dimensões 

dependendo dos níveis de produção. Se os silos forem metálicos, a semente 

estará bem protegida contra os insectos e humidade. A semente pode ser 

facilmente introduzida e removida dos silos consoante a necessidade. 

 

 

Armazenamento de semente em silos 
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COMERCIALIZAÇÃO  
 

As culturas promovidas pelo projeto SEMEAR são anuais e normalmente são 

produzidas na época chuvosa, à excepção do feijão vulgar que se pode produzir 

em duas épocas em alguns locais. Portanto, aconselhamos que o produtor de 

semente conserve a sua semente para a comercializar quando a procura é alta e 

o preço mais elevado – normalmente na época de preparação de terreno 

(outubro/novembro) ou a partir das primeiras chuvas (dezembro/janeiro).   

 

Neste capítulo inserimos algumas fórmulas que ajudam os produtores a definir 

o preço de venda da semente e a saber exatamente quanto ganham com o 

negócio de sementes. Para mais informações e exemplos práticos sobre os 

cálculos por favor consulte o “Manual de Ligação de Mercado e 

Comercialização de Semente” realizado pelo Eng. Abdala Jamal Abdala do qual 

foi extraído o presente capítulo.  

 

Garantir a comercialização da sua semente 
 

O sucesso da comercialização da semente dependente da lei da “oferta e 

procura” e do custo de comercialização. A chave está na análise de custos de 

produção.   

 Oferta: é a quantidade do produto disponível em mercado, por exemplo: 

quantas toneladas de soja, variedade Wámini existe em Gurué para 

comercialização? 

 

 Procura: é o interesse existente em relação ao mesmo produto, por 

exemplo: quantos produtores preferem produzir e vão comprar Wámini 

em Gurué? 

 

É importante saber que a oferta depende do preço, da quantidade, da tecnologia 

utilizada na fabricação entre outras coisas relacionadas aos produtos e serviços. 

A procura é influenciada pela preferência do consumidor final, a 

compatibilidade entre preço e qualidade, e a facilidade de compra do produto.  
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Cálculo dos custos de produção e preço de venda 
 

O custo de produção refere-se ao valor de bens e serviços consumidos na 

produção de outros bens ou serviços. O somatório do custo variável e custo fixo 

vai ser o Custo Total (CT) de produção:  

 

CT = CV + CF 
 

 Exemplo de Custo Variável (CV): fertilizante, combustível para rega, 

semente, etc.  

 

 Exemplo de Custo Fixo (CF): tractor, trabalhadores permanentes, terra, 

etc. 

 

Para saber qual o valor no qual o preço de venda deve se basear, deve primeiro 

calcular o custo de produção unitário, ou seja, o preço de referência. Cada 

cêntimo de acréscimo ao valor base significa aumento da receita e vice-versa. 

  

Custo de produção unitário= 
Custos totais de produção (Mt)

Quantidades produzidas (Kg)
 

O preço de venda é calculado tendo em conta:  

 Custo de produção unitário, também chamado de Preço Crítico (A), 

 Margem de lucro (B) ao critério do produtor – de 1 a 100%, 

 Imposto de valor acrescentado (IVA) se for aplicado (Y); 

 

Preço de venda = [(A × B) + A] × Y + [(A × B) + A] 
 

Cálculo da receita e dos lucros 
 

O calcula da receita faz-se do seguinte modo: 

 

Receita = preço de venda (Mt) × quantidade produzida (Kg/ha) 
 

Para além de saber a receita, também é importante calcular a margem de lucro 

bruto. A margem de lucro bruto é quanto você ganha com a venda da semente 

depois de diminuir as despesas para produzi-la.  

 

Margem de lucro bruto = Receita Total – Custos Totais de Produção 
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Depois de achar a margem de lucro bruto, é necessário achar o que realmente 

representa em termos de ganho neste negócio. Então, divida a margem de lucro 

bruto pela receita total, o resultado multiplica-se por 100 que representa a 

percentagem do lucro (custo-benefício).  

 

Percentagem de lucro =
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

 

Realizar estes cálculos é importante visto que ajuda você a ajustar o preço de 

venda da sua semente.  Mas vale lembrar que o lucro bruto não é o líquido, ou 

seja, é necessário fazer uma conta adicional para saber quanto você lucra 

realmente! 

 

A margem de lucro líquida é o quanto você lucra de verdade para cada metical 

que entra como receita no seu negócio. Ou seja, você diminui dos valores que 

recebeu todas as despesas envolvidas na produção: matéria-prima, mão-de-

obra, transporte, gastos administrativos e impostos. O que sobrar é o seu lucro 

líquido ou a margem líquida. 

 
Lucro líquido = Receita total — Custos totais — Impostos 

 

 
A venda de semente pode ser um negócio muito rentável  
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Ligação ao mercado 

 
Para uma efectiva ligação ao mercado, o produtor de semente deve fazer uma 

análise do comportamento do mercado por verificar os preços da semente nas 

últimas 3 campanhas. Também é importante contactar empresas de sementes 

que estejam interessadas em comprar sementes certificadas a partir de 

multiplicadores de semente, e apresentar amostras representativas do lote da 

semente na base da qualidade exigida pela empresa/mercado. 

 

Ao procurar compradores, não se esqueça de contactar os produtores locais e 

pontos focais ao participar em campos de demostração, dias de campo e em 

feiras de sementes.  

Esteja aberto para negociar a possibilidade de assinatura de contractos, 

garantindo que tem o produto pronto para a entrega (processado e embalado) na 

data apropriada. 

 

No procedimento de entrega do produto ao comprador, preencha factura de 

venda e guia de remessa, e registe a saída no livro de stock.  

  

Pesquisa de mercado 
 

A pesquisa de mercado é a recolha de informações junto ao consumidor, 

concorrente ou fornecedor sobre a procura (demanda), os preços, potencias 

compradores, e requisitos de qualidade. Esta pesquisa serve para orientar a 

tomada de decisões ou solucionar problemas, e pode ser feita antes do início de 

cada campanha e antes da época de colheita. 

 

Como fazer um campo de demostração  
 

Lembre-se de que os produtores da sua comunidade são potenciais clientes, e 

para lhes demonstrar os benefícios do uso de sementes de qualidade você poderá 

fazer um campo de demostração.  

 

Os campos de demostração servem para mostrar à comunidade a diferença entre 

semente de variedades melhoradas e grão/semente local, ou para testar várias 

técnicas de produção.  
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Campo de demonstração 

 

Etapas para a realização de um campo de demonstração:  

 

 Escolha uma parcela de terra com boa fertilidade onde não se cultivou 

a cultura a testar durante uma ou mais épocas; 

 

 Recolha pequenas amostras (50-100 sementes) de 4 tipos de semente 

que queira comparar. Caso queira comparar técnicas de produção, como 

por exemplo a adubação, use a mesma semente e adubos diferentes (um 

tipo de adubo para cada parcela). 

 

 Semeie separadamente as 4 amostras de semente em filas ou blocos 

diferentes. Não se esqueça de marcar cada fila indicando o tipo de 

semente plantada ou o tipo de técnica utilizada. Certifique-se que as 4 

amostras sejam plantadas no mesmo dia e registe a data de sementeira. 

 

 Observe as plantas em diferentes etapas d e crescimento (3-5 dias após 

a sementeira para verificar a germinação; emergência das folhas; 

floração; e antes da colheita), e faça anotações.  
 

 Verifique as diferenças entre as quatro parcelas e tire conclusões.  
 

Importante: ao longo do processo, não se esqueça de convidar os produtores da 

zona para lhes mostrar que as sementes de variedades melhoradas e boas 

práticas agrícolas são muito importantes para obter bons rendimentos!  
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As dimensões recomendadas para as parcelas do campo de demonstração 

dependem das culturas a serem testadas.   

 

Cultura N° de linhas Tamanho (m²) 

Densidade 

mínima de 

planta 

Amendoim 13 10 x 11 1410 

Feijão Bóer  10 10 x 11 1222 

Feijão Nhemba 13 10 x 11 733 

Feijão Vulgar 21 10 x 10 2000 

Gergelim 15 10 x 11 1410 

Soja 21 10 x 10 2000 

 

 

TERMOS TÉCNICOS USADOS PELOS PRODUTORES DE 

SEMENTE 

 
Depuração: Processo de remoção do campo de plantas indesejáveis. As plantas 

podem ser indesejáveis devido à sua infestação por doenças ou por divergirem 

daquela variedade. 

 

Percentagem de Germinação: Número de sementes que germinam de um lote 

de 100 sementes. 

 

Semente: Ao contrário do grão que serve para consumo, a semente é produzida 

especialmente para fins de plantação. 

 

Semente certificada: Semente de alta qualidade produzida cuidadosamente 

com certas exigências. 

 

Variedades Melhoradas: Variedades criadas pelos investigadores científicos. 

Geralmente estas variedades produzem mais e são mais resistentes a doenças e 

pragas. 

 

Variedade Local: Variedades cultivadas tradicionalmente pelos camponeses. 
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INSPECÇÃO DE CAMPO – REGULAMENTO DE SEMENTES 
 

Para que a sua semente seja certificada, é necessário que os seus campos e a sua 

semente sejam inspecionados pela Autoridade Nacional de Sementes (ANS). 

Desta forma, incluímos neste manual o Artigo 27 e o Artigo 54 do Regulamento 

de Sementes (Decreto N° 12/2013 de 10 de Abril) realizado pelo Ministério da 

Agricultura e Segurança Alimentar – Direcção Nacional de Agricultura e 

Silvicultura.  

Aconselhamos que consulte este regulamento de forma a obter todas as 

informações necessárias para a produção e comercialização de sementes em 

Moçambique.  

 

Extracto do Regulamento de Sementes 

(Decreto N° 12/2013 de 10 de Abril) 

 

Capítulo V 

ARTIGO 27 

Inspecção de Campo 

1. Para efeitos de certificação, a cultura deve ser inspeccionada na altura 

apropriada de acordo com as normas técnicas de cada espécie e variedade. 

2. A inspecção aos campos para efeitos de certificação é realizada pela ANS 

através dos inspectores de sementes ou agentes por ela licenciados. 

3. O produtor deve informar ao inspector ou agente licenciado quando a 

cultura estiver pronta para ser inspeccionada, podendo ser feita sem pré-

aviso. 

4. Caso o proprietário do campo de produção de semente ou seu representante 

recuse a assinar o relatório de inspecção de campo, é feita a menção do facto 

e o mesmo é assinado por duas testemunhas que a ela tenham assistido. 

 

CAPÍTULO IX 

Inspecção e fiscalização 

 

ARTIGO 54 

Competências 

 

1. Compete à ANS fiscalizar o cumprimento do disposto no presente 

Regulamento, constatar as infracções e levantar os autos de notícia sem 

prejuízo das competências e atribuições específicas de outros órgãos. 
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2. Para a implementação do presente Regulamento, a ANS designa inspectores 

de entre o pessoal do seu quadro ou de inspectores licenciados ou ainda de 

outras instituições que esta julgar pertinentes, competindo-lhes: 

a. Livre acesso às explorações e instalações agrícolas dos produtores, 

processadores e comerciantes inscritos; 

b. Fiscalizar, em qualquer lugar, semente a que se apliquem as 

determinações deste Regulamento ao nível da produção ou do 

comércio; 

c. Examinar livros e documentos os quais se presuma, com razoável 

justificação, estarem relacionados com sementes, tirando cópias ou 

fazendo extractos destes livros e documentos; 

d. Solicitar informações referentes a semente, ou explicações sobre 

lançamentos nos livros e documentos relacionados com semente; 

e. Apreender a semente que não satisfizer as condições definidas no 

presente Regulamento e ordenar a sua remoção, sobrepondo as marcas 

de identificação necessárias; 

f. Colher amostras da semente apreendida nos termos do número anterior, 

bem como verificar ou analisar essas amostras ou mandá-las verificar 

ou analisar; 

g. Requisitar no exercício das suas funções, a cooperação de qualquer 

autoridade administrativa, policial ou outra, para garantia do livre 

exercício das suas funções. 

3. No exercício das suas funções, os inspectores ou agentes licenciados devem 

estar devidamente identificados através dum cartão de identificação emitido 

pela ANS, a ser exibido em simultâneo com o bilhete de identidade. 

4. Para efeitos de registo de infracções constatadas, os agentes de fiscalização 

devem lavrar auto de notícia em triplicado, o qual deve conter: 

a. Identificação do infractor e outros agentes da infracção; 

b. Data, hora e local de infracção e da actuação; 

c. Identificação dos factos e provas; 

d. Preceito legal violado; 

e. Previsão da multa aplicável; 

f. Meios e produtos da infracção; 

g. Apreensões efectuadas pelos actuantes; 

h. Nome, assinatura e qualidade do actuante; 

i. Indicação das testemunhas se for o caso. 

5. Compete à ANS dar destino à semente apreendida nos termos do presente 

Regulamento. 
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CARTAS TECNOLÓGICAS 
 

 



 

AMENDOIM 

 

VARIEDADES RECOMENDADAS  

CÓDIGO DA VARIEDADE NOME COMERCIAL 

ICG 12991 Nametil 

ICG 7827 Jl 24 

ICGV-SM CG 7 

ICGV-SM 99568 Chitala 

ICGV-SM 99704 Mamane 

SEMENTEIRA 

Quantidade (Kg/ha): 80 – 100    

Compasso entre plantas (cm): 10 – 15  

Compasso entre linhas (cm): 30 – 45 

Separação entre variedades (m): 5 

AMANHOS CULTURAIS 
 

ADUBAÇÃO 

A adubação depende dos resultados da análise de solos, proceder à 

calagem (adicionar cálcio) se necessário. 

CONTROLO DE PRAGAS E DOENÇAS 

Afídios:  sementeira atempada, controlo 

químico 

Ferrugem: controlo químico 

Mancha foliar/castanha:  rotação (3 anos), controlo químico 

Roseta: sementeira atempada, controlo 

químico, rotação 

Térmites: identificar e eliminar a rainha, 

controlo químico 

Tripes: sementeira atempada, controlo 

químico 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Evitar cultivar o amendoim em campos com um historial de existência de 

térmites e murmuchens 

  



 

AMENDOIM 

 

CALENDÁRIO (dias antes ou depois da sementeira) 

-60 a -30 Lavoura 
-30 Gradagem 
0 Sementeira (1) 
0 Rega (1) 
14 Emergência  
14 Rega (2) 
30 Roughing (1) – verificar as folhas e tipo de ramificação  

variável Pulverização (1) – depende da data de eclosão das pragas e 
doenças  

21 Sacha (1) 
22 Rega (3) 
29 Rega (4) 
35 Sacha (2) 
36 Rega (5) 
37 Roughing (2) – verificar hábito de crescimento, cor da flor, 

tamanho, forma e cor da folha 
43 Rega (6) 

variável Pulverização (2) – depende da data de eclosão das pragas e 
doenças 

50 Rega (7) 
60 Rega (8) – não regar após o enchimento do grão  
90 Colheita 

90 – 110 Secagem  
110 – 120 Ripagem 

120 Armazenamento  

-7 Descasque – antes da sementeira seguinte para evitar a 
perda de poder germinativo  

-2 Limpeza  
-1 Tratamento 
0 Sementeira (2) 
  
  

  



 

AMENDOIM  

ICG 12991 
  

NOMES COMERCIAIS 

Nametil 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: erecto 

Formato da folha: oval 

Cor da flor: amarela 

Cor do grão: castanho claro  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 1500 

Peso de 100 sementes (g): n/d 

Ciclo de maturação (dias): 90 – 110 (precoce) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: roseta 

 As sementes são muito pequenas e redondas 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Norte do país, principalmente áreas com pouca precipitação 

 

 

  



 

AMENDOIM  

ICG 7827 
  

NOMES COMERCIAIS 

JL 24 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: erecto (Spanish) 

Formato da folha: oval  

Cor da flor: amarela 

Cor do grão: creme 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 1 500 

Peso de 100 sementes (g): 25 

Ciclo de maturação (dias): 90 – 120 (precoce) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: à seca  

 As vagens contêm de 1 a 3 sementes 

 Grãos com 48% de óleo, ideal para processamento alimentar 

 Muito suscetível à roseta  

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Todo o país 

  



 

AMENDOIM  

ICGV-SM 
  

NOMES COMERCIAIS 

CG 7 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: semi-erecto (Virginia) 

Formato da folha: oval 

Cor da flor: amarela 

Cor do grão: castanho claro 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 2000 

Peso de 100 sementes (g): 52 

Ciclo de maturação (dias): 100 – 130 (médio a longo) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: à seca 

 Contém 1 a 2 sementes por vagem e raramente 3 sementes por 
vagem 

 Fácil de colher 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Centro e norte do país 

  



 

AMENDOIM  

ICGV-SM 99568 
  

NOMES COMERCIAIS 

Chitala 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: erecto (Spanish) 

Formato da folha: oval e pequena 

Cor da flor: amarela 

Cor do grão: castanho claro 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 2000 

Peso de 100 sementes (g): 25 

Ciclo de maturação (dias): 90 – 110 (precoce) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: roseta  

 As vagens contêm 2 sementes 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Todo o país 

 

  



 

AMENDOIM  

ICGV-SM 99704 
  

NOMES COMERCIAIS 

Mamane 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: rastejante  

Formato da folha: oval 

Cor da flor: amarela 

Cor do grão: castanho claro 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 2000 

Peso de 100 sementes (g): n/d 

Ciclo de maturação (dias): 120 – 140 (médio a longo) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: roseta 

 As vagens contêm 1 a 2 sementes 

 Grãos com 48% de óleo, ideal para processamento alimentar 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Centro do país 

 

 

 

  



 

FEIJÃO BÓER 

 

VARIEDADES RECOMENDADAS 

CÓDIGO DA VARIEDADE NOME COMERCIAL 

ICEAP 00020 n/a 
ICEAP 00040 n/a 
ICEAP 00554 n/a 
ICEAP 00557 n/a 

SEMENTEIRA 

Quantidade (Kg/ha): 10 – 15   

Compasso entre plantas (cm): 15 – 20  

Compasso entre linhas (cm): 75 – 90  

Separação entre variedades (m): 200 

AMANHOS CULTURAIS 
 

ADUBAÇÃO 

Em geral, o feijão bóer não é muito responsivo à aplicação de fertilizantes 

CONTROLO DE PRAGAS E DOENÇAS 

Afídios e mancha da flor: sementeira atempada, controlo 
químico 

Ananismo (podridão) do colmo: arrancar a planta, controlo químico 
Brocas de vagens: controlo químico 

Roedores de folhas: controlo químico 
Roedores: controlo químico, limpeza e 

manutenção do armazém 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

O feijão bóer tem alta capacidade de tolerar o stress hídrico 

 

  



 

FEIJÃO BÓER 

 

CALENDÁRIO (dias antes ou depois da sementeira) 

-30 Lavoura 
-10 Gradagem   
0 Sementeira 
7 Emergência  
8 Pulverização (1) 
14 Roughing (1) – verificar plantas atípicas e com caule 

estiolado 
15 Sacha (1) 

variável Pulverização (2) – depende da data de eclosão das 
pragas e doenças 

45 Sacha (2) 
60-90 Roughing (2) – verificar hábito de crescimento, cor da flor, 

tamanho, forma e cor da folha 
semanalmente Pulverização (3) – semanalmente até à formação da 

vagem  
150 - 160 Colheita 
160 - 161 Secagem  

161 Debulha 
162 Limpeza  
163 Tratamento  
163 Armazenamento  

  



 

FEIJÃO BÓER  

ICEAP 00020 
  

NOMES COMERCIAIS 

n/a 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: erecto ramificado 

Formato da folha: trifoliolada 

Cor da flor: creme  

Cor do grão: creme 

Cor do caule: castanho arroxeado 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 2500 

Peso de 100 sementes (g): 52 

Ciclo de maturação (dias): 190 (longo) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: à seca 

 Cor do grão muito apreciada (muita demanda) 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Regiões de altitude de 900 a 1800 m (Zambézia, Tete, Nampula, Cabo 

Delgado e Manica) 

 

  



 

FEIJÃO BÓER  

ICEAP 00040 
  

NOMES COMERCIAIS 

n/a 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: erecto ramificado 

Formato da folha: trifoliolada 

Cor da flor: creme 

Cor do grão: creme  

Cor do caule: verde 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 2500 

Peso de 100 sementes (g): 22 

Ciclo de maturação (dias): 190 - 240 (longo) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: fusarium 

 A planta pode atingir 2 metros de altura 

 Ramos começam a formar-se de 20 a 30 cm acima do solo 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Regiões de altitude de 900 a 1800 m (Zambézia, Tete, Nampula, Cabo 

Delgado e Manica) 

 

  



 

FEIJÃO BÓER  

ICEAP 00554 
  

NOMES COMERCIAIS 

n/a 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: erecto ramificado 

Formato da folha: trifoliolada 

Cor da flor: amarela 

Cor do grão: creme 

Cor do caule: verde 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 3500 

Peso de 100 sementes (g): 18 

Ciclo de maturação (dias): 150 (médio) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: à seca 

 As vagens contêm de 6 a 7 sementes   

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Regiões de altitude de 900 a 1800 m (Zambézia, Tete, Nampula, Cabo 

Delgado e Manica) 

 

  



 

FEIJÃO BÓER  

ICEAP 00557 
  

NOMES COMERCIAIS 

n/a 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: erecto ramificado 

Formato da folha: trifoliolada 

Cor da flor: amarela com riscas vermelhas 

Cor do grão: branco-creme 

Cor do caule: verde 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 2500 

Peso de 100 sementes (g): 18 

Ciclo de maturação (dias): 130 -180 (médio) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: fusarium  

 Ramos começam a formar-se a 30 cm acima do solo 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Regiões de altitude de 900 a 1800 m (Zambézia, Tete, Nampula, Cabo 

Delgado e Manica) 

 

  



 

FEIJÃO NHEMBA 

 

VARIEDADES RECOMENDADAS 

CÓDIGO DA VARIEDADE NOME COMERCIAL 

IT-1263 n/a 
IT-16 n/a 
IT-18 n/a 

IT-1069 n/a 

SEMENTEIRA 

Quantidade (Kg/ha): 25 

Compasso entre plantas (cm): 75 

Compasso entre linhas (cm): 20 

Separação entre variedades (m): 3 – 5 

AMANHOS CULTURAIS 
 

ADUBAÇÃO 

Adubação não recomendada 

CONTROLO DE PRAGAS E DOENÇAS 

Afídios e macha da flor: sementeira atempada, controlo 

químico 

Ananismo (podridão) do colmo: arrancar a planta, controlo químico 
Brocas de vagens: controlo químico 

Gorgulho (armazém): controlo químico 

Roedores de folhas: controlo químico 

Térmites: identificar e eliminar a rainha, 

controlo químico 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Evitar plantar o feijão nhemba em solos muito húmidos ou alagados 

 Evitar cultivar em campos com um historial de existência de térmites e 

murmuchens 

 

  



 

FEIJÃO NHEMBA 

 

CALENDÁRIO (dias antes ou depois da sementeira) 

-45 Lavoura  
-30 Gradagem  
-30 Nivelamento  
0 Sementeira 
5 Emergência  
14 Sacha (1) 
15 Pulverização (1)  
27 Sacha (2) 
28 Pulverização (2)  
30 Roughing – verificar plantas atípicas 

35 - 45 Controlo de doenças  
60 - 80 Colheita 
80 - 90 Secagem  

90 - 105 Debulha 
105 - 115 Limpeza  
115 - 120 Tratamento  

120 Armazenamento  

  



 

FEIJÃO NHEMBA  

IT-1263    
  

NOMES COMERCIAIS 

n/a 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento:  indeterminado 

Formato da folha: oval 

Formato da flor: irregular 

Cor da flor: violeta  

Cor do grão: castanho claro 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 2000 

Peso de 100 sementes (g): 20 

Ciclo de maturação (dias): 73 (médio) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: podridão do caule, vassoura de bruxa e ferrugem 

 Duplo propósito (consomem-se as folhas, grãos e vagens), e serve 

para a alimentação de pequenos ruminantes. 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Todo o país 

 

  



 

FEIJÃO NHEMBA  

IT-16   
  

NOMES COMERCIAIS 

n/a 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: determinado 

Formato da flor: irregular 

Cor da flor: violeta 

Cor do grão: castanho claro 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 1800 

Peso de 100 sementes (g): 20 

Ciclo de maturação (dias): 65 – 70 (precoce) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: ferrugem, moderado a ascochita  

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Todo o país 

 

  



 

FEIJÃO NHEMBA  

IT-18   
  

NOMES COMERCIAIS 

n/a 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: indeterminado 

Formato da folha: oval  

Formato da flor: irregular 

Cor da flor: violeta 

Cor do grão: castanho claro 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 1500 

Peso de 100 sementes (g): 14,5 

Ciclo de maturação (dias): 70 – 75 (precoce a médio) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: ferrugem, moderado a ascochita  

 Duplo propósito (consomem-se as folhas, grãos e vagens), e serve para 

a alimentação de pequenos ruminantes (suínos, ovinos, caprinos, etc.) 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Todo o país 

 

  



 

FEIJÃO NHEMBA  

IT-1069 
  

NOMES COMERCIAIS 

n/a 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: indeterminado 

Formato da folha: oval 

Formato da flor: irregular 

Cor da flor: violeta 

Cor do grão: castanho escuro 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 2000 

Peso de 100 sementes (g): 15 

Ciclo de maturação (dias): 70 – 75 (médio) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: podridão do caule, pústula bacteriana, vassoura 

de bruxa, ferrugem  

 Duplo propósito (consomem-se as folhas, grãos e vagens), e serve para 

a alimentação de pequenos ruminantes (suínos, ovinos, caprinos, etc.) 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Todo o país 

 

  



 

FEIJÃO VULGAR 

 

VARIEDADES RECOMENDADAS 

CÓDIGO DA VARIEDADE NOME COMERCIAL 

A 222 n/a 
AFR 703 n/a 
CAL 143 n/a 
NUA 45 n/a 

SUGAR 131 n/a 

SEMENTEIRA 

Quantidade (Kg/ha): 70 

Compasso entre plantas (cm): 10 

Compasso entre linhas (cm): 50 

Separação entre variedades (m): 5 

AMANHOS CULTURAIS 
 

ADUBAÇÃO 

 NPK (N: 30 Kg/ha P2O5: 200 – 300 Kg/ha K2O: 60 – 80 Kg/ha)  

 UREIA (50kg/ha) 

CONTROLO DE PRAGAS E DOENÇAS 

Afídios e macha da flor: rotação de culturas 

Brocas de vagens: controlo químico, sementeira 

atempada, eliminação ou 

incorporação de restos culturais 

Roedores de folhas: controlo químico 

Ananismo (podridão) do colmo: maneio integrado: conjunto de várias 

praticas culturais (inseticidas e 

controlo biológico) 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

As variedades de feijão vulgar divulgadas pelo SEMEAR não são de duplo 

propósito, ou seja, não é possível consumir as suas folhas visto que são 

rugosas. 

 

 



 

FEIJÃO VULGAR 

 

CALENDÁRIO (dias antes ou depois da sementeira) 

-45 Lavoura  
-40 Gradagem  
-5 Sulcagem  
1 Adubação  
0 Sementeira 
0 Rega (1) 
0 Emergência  

4 
Roughing (1) – verificar presença ou não de antocianina no 
hipocótilo 

5 Pulverização (1) 
8 Rega (2) 
15 Sacha (1) 
17 Rega (3) 
25 Adubação  
26 Sacha (2) 
27 Rega (4) 
32 Pulverização (2) 

35 
Roughing (2) – verificar hábito de crescimento, cor da flor, 
tamanho, forma e cor da folha 

45 Pulverização (3)  
50 Roughing (3) – forma e comprimento da vagem 
50 Rega (5) 
70 Colheita 

70 - 80  Secagem  
80 - 90  Debulha 
90 - 95  Limpeza  

95 Tratamento  
95 Armazenamento  

 

 

  



 

FEIJÃO VULGAR 

A 222   
  

NOMES COMERCIAIS 

n/a 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: semi-determinado erecto (IIa) 

Formato da folha: n/d 

Cor da flor: purpura 

Cor do grão: preta 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 3 000 

Peso de 100 sementes (g): 20 

Ciclo de maturação (dias): 85 (médio) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: ALS, CBB, Ferrugem Mancha angular, queima 

bacteriana, baixa fertilidade do solo, tolerante à seca 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Terras de alta e média altitude 

 

  



 

FEIJÃO VULGAR 

AFR 703  
  

NOMES COMERCIAIS 

n/a 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: determinado (Ia) 

Formato da folha: n/d 

Cor da flor: branca 

Cor do grão: encarnada 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 2 500 

Peso de 100 sementes (g): 36 

Ciclo de maturação: 80 – 95 (médio a longo) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: mancha angular, queima bacteriana, 

moderadamente resistente a ferrugem 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Terras de alta e média altitude 

 

 

  



 

FEIJÃO VULGAR 

CAL 143  
  

NOMES COMERCIAIS 

n/a 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: determinado 

Formato da folha: lanceolada 

Cor da flor: branca 

Cor do grão: encarnado raiado 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 3 000 

Peso de 100 sementes (g): 42 

Ciclo de maturação: 90 (longo) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: à seca, mancha angular, ferrugem, crestamento 

bacteriano comum, baixa fertilidade do solo 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Terras de alta e média altitude 

 

  



 

FEIJÃO VULGAR 

NUA 45  
  

NOMES COMERCIAIS 

n/a 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: determinado 

Formato da folha: oval 

Cor da flor: branca 

Cor do grão: encarnado raiado 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 2 500 

Peso de 100 sementes (g): 45 

Ciclo de maturação: 80 – 85 (médio) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: à seca, ferrugem, mancha angular, crestamento 

bacteriano comum, baixa fertilidade do solo 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Terras altas (Zambezia, Niassa, Tete and Manica) 

 

 

  



 

FEIJÃO VULGAR 

SUGAR 131 
  

NOMES COMERCIAIS 

n/a 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: determinado (Ib) com guias 

Formato da folha: oval 

Cor da flor: violeta 

Cor do grão: creme raiado 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 2 500 

Peso de 100 sementes (g): 42 

Ciclo de maturação: 90 (longo) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: à seca, mancha angular, ferrugem, crestamento 

bacteriano comum, baixa fertilidade do solo 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Terras de alta e de média altitude 

 

 

  



 

GERGELIM 

 

VARIEDADES RECOMENDADAS 

CÓDIGO DA VARIEDADE NOME COMERCIAL 

Alua (genótipo) Alua 

Linde (genótipo) Linde 

Nicarágua (genótipo) Nicarágua 

Rama (genótipo) Rama 

SEMENTEIRA 

Quantidade (Kg/ha): 3 

Compasso entre plantas (cm): 15 

Compasso entre linhas (cm): 70 

Separação entre variedades (m): 3 – 5 

AMANHOS CULTURAIS 
 

ADUBAÇÃO 

Pode-se fazer aplicação foliar mista com macro e micro-nutrientes para 

assegurar um bom desenvolvimento vegetativo 

CONTROLO DE PRAGAS E DOENÇAS 

Lagarta enroladeira: controlo químico 
Mosca branca: controlo químico 

Pulgões: controlo químico 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Evitar plantar o gergelim em solos pantanosos 

 Evitar cultivar em campos com um historial de existência de térmites e 

murmuchens 

 Recomenda-se o tratamento de semente antes da sementeira para 

evitar o ataque de pulgões (fleebeat) após a germinação  

 

  



 

GERGELIM 

 

CALENDÁRIO (dias antes ou depois da sementeira) 

-45 Lavoura  
-30 Gradagem  
-30 Nivelamento  
0 Sementeira 
5 Emergência  
14 Sacha (1) 
15 Pulverização (1)  
27 Sacha (2) 
28 Pulverização (2)  
30 Roughing – verificar plantas atípicas 

35 - 45 Controlo de doenças  
60 - 80 Colheita 
80 - 90 Secagem  

90 - 105 Debulha 
105 - 115 Limpeza  
115 - 120 Tratamento  

120 Armazenamento  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

GERGELIM  

Alua (genótipo) 
  

NOMES COMERCIAIS 

Alua 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: determinado 

Formato da folha: lanceolado 

Formato da flor: copo 

Cor da flor: branca 

Cor do grão: branco 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 1000 

Peso de 100 sementes (g): 2,5 

Ciclo de maturação (dias): 86 (médio) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: à seca 

 Normalmente atinge 115 cm de altura 

 A primeira cápsula surge a 102 centímetros do solo  

 Normalmente tem 55 cápsulas por planta, e 30 sementes por cápsula 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Todo o país (excepto zonas muito frias) 

 

  



 

GERGELIM  

Linde (genótipo) 
  

NOMES COMERCIAIS 

Linde 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: determinado 

Formato da folha: lanceolado 

Formato da flor: copo 

Cor da flor: branca 

Cor do grão: branco 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 1200 

Peso de 100 sementes (g): 3,8 

Ciclo de maturação (dias): 90 (médio) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: à seca 

 Normalmente atinge 120 cm de altura 

 A primeira cápsula surge a 60 centímetros do solo  

 Normalmente tem 110 cápsulas por planta, e 35 sementes por cápsula 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Todo o país (excepto zonas muito frias) 

 

  



 

GERGELIM  

Nicarágua (genótipo) 
 

NOMES COMERCIAIS 

Nicarágua 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: erecto  

Formato da folha: lanceolado 

Formato da flor: copo 

Cor da flor: branca 

Cor do grão: creme 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 1000 

Peso de 100 sementes (g): 3,2 

Ciclo de maturação (dias): 85 (curto) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: à seca 

 Normalmente atinge 110 cm de altura 

 A primeira cápsula surge a 50 centímetros do solo  

 Normalmente tem 60 cápsulas por planta, e 35 sementes por cápsula 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Todo o país (excepto zonas muito frias) 

 

  



 

GERGELIM  

Rama (genótipo) 
  

NOMES COMERCIAIS 

Rama 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: erecto  

Formato da folha: lanceolado 

Formato da flor: copo 

Cor da flor: branca 

Cor do grão: creme 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 1000 

Peso de 100 sementes (g): 3 

Ciclo de maturação (dias): 88 (curto a médio) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: à seca 

 Normalmente atinge 100 cm de altura 

 A primeira cápsula surge a 50 centímetros do solo  

 Normalmente tem 60 cápsulas por planta, e 35 sementes por cápsula 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Todo o país (excepto zonas muito frias) 

 

  



 

SOJA 

 

VARIEDADES RECOMENDADAS 

CÓDIGO DA VARIEDADE NOME COMERCIAL 

TGx 1485-1D Sana 

TGx 1740-2F Wámini 

TGx 1904-6F Zamboane 

TGx 1908-8F Wima 

TGx 1937-1F Olima 

SEMENTEIRA 

Quantidade (Kg/ha): 50 

Compasso entre plantas (cm): 10 

Compasso entre linhas (cm): 50 

Separação entre variedades (m): 3 – 5  

AMANHOS CULTURAIS 
 

ADUBAÇÃO 

Adubação não é necessária 

CONTROLO DE PRAGAS E DOENÇAS 

Afídios e macha da flor: controlo químico 

Ananismo (podridão) do colmo: arrancar a planta 

Roedores de folhas: controlo químico 
Térmites: identificar e eliminar a rainha, 

controlo químico 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Evitar plantar a soja em zonas secas 

 Evitar cultivar em campos com um historial de existência de térmites e 

murmuchens 

 

  



 

SOJA 

 

CALENDÁRIO (dias antes ou depois da sementeira) 

-45 Lavoura  
-35 Gradagem 
-10 Nivelamento 
0 Sementeira 
5 Emergência  
20 Sacha (1) 
21 Pulverização (1) 

30 - 35 Roughing – verificar plantas atípicas 
35 Sacha (2) 
40 Pulverização (2) 

35 - 40 Controlo de doenças  
90 - 100 Colheita 
100 - 110 Secagem  
110 - 115 Debulha 
115 - 120 Limpeza  

120 Armazenamento  

  



 

SOJA 

TGx 1485-1D   
  

NOMES COMERCIAIS 

Sana 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: determinado erecto  

Formato da folha: oval  

Cor da flor: violeta 

Cor do grão: castanho claro 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 2500 

Peso de 100 sementes (g): 15 

Ciclo de maturação (dias): 95 (precoce) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: vassoura da bruxa e variedades promíscuas 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Centro e norte do país 

 

  



 

SOJA 

TGx 1740-2F    
  

NOMES COMERCIAIS 

Wámini 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: determinado erecto  

Formato da folha: oval 

Cor da flor: violeta 

Cor do grão: castanho escuro 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 3000 

Peso de 100 sementes (g): 15 

Ciclo de maturação (dias): 95 (precoce) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: a vassoura da bruxa e variedades promíscuas 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Centro e norte do país 

 

  



 

SOJA 

TGx 1904-6F 
  

NOMES COMERCIAIS 

Zamboane 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: determinado semi-erecto 

Formato da folha: oval 

Cor da flor: cor-de-rosa 

Cor do grão: castanho escuro 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 3500 

Peso de 100 sementes (g): 15 

Ciclo de maturação (dias): 95 (precoce) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: vassoura da bruxa e variedades promíscuas 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Centro e norte do país 

 

  



 

SOJA 

TGx 1908-8F 
  

NOMES COMERCIAIS 

Wima 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: indeterminado  

Formato da folha: oval  

Cor da flor: violeta 

Cor do grão: castanho escuro 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 3500 

Peso de 100 sementes (g): 15 

Ciclo de maturação (dias): 110 (médio) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/tolerante: vassoura da bruxa e variedades promíscuas 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Centro e norte do país 

 

  



 

SOJA 

TGx 1937-1F 
  

NOMES COMERCIAIS 

Olima 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Hábito de crescimento: indeterminado 

Formato da folha: oval 

Formato da flor: tubular 

Cor da flor: violeta 

Cor do grão: castanho claro 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Rendimento (Kg/ha): 3500 

Peso de 100 sementes (g): 14 

Ciclo de maturação (dias): 110 (médio) 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

 Resistente/ tolerante: vassoura da bruxa e variedades promíscuas 

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE) 

Centro e norte do país 

 


