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FEIJÃO BOER (Cajanus cajan) 

 

Introdução 
O presente manual pretende contribuir com informação geral e específica referente ao feijão bôer, 

caracterização, técnicas de produção de semente básica, factores limitantes (abióticos e bióticos) e 

métodos para o seu controlo.  

O feijão bóer [Cajanus cajan (L.) Millsp] pertence a subtribo Cajaninae que faz parte da tribo 

Phaseoleae da sub-family Papilionoideae pertencente a familia das Leguminosae. A tribo 

Phaseoleae compreende muitas species de feijões comestíveis (Phaseolus, Vigna, Cajanus, 

Lablab etc.). Todavia, Cajanus cajan é a única especie domesticada dentro das Cajaninae. O 

género Cajanus agora compreende 32 especies, com 18 especies distribuidas pela Asia, 15 em 

Australia, e uma na Africa Oriental.  

 

Origem e domesticação 
O feijão boer é uma leguminosa de origem indinana. Foi cultivado no Vale de Nilo, por mais de 

400 anos e foi cultivado também em Madagascar desde há nuito tempo. As maiores produções de 

feijão boer estão na India, Nyamar em Africa, o Malawi mostra-se um grande potencial produtor 

da cultura. E cultiva-se por quase todo o país principalmente em regiões onde as quedas 

pluviométricas são satisfactórias para a cultura. 

 

Descrição botánica 
Feijão boer é uma cultura leguminosa de porte medio a alto de ciclo de vida perene de poucos (2-

3) anos e produz as suas sementes anualmente. Tem uma raiz principal muito profunda e muitas 

raizes laterais. O caule principal é erecto, por volta de 1 m nas variedades anâs e até 4 m nas 

variedades altas. O caule produz muitos ramos, o que dá a planta um aspecto arbustivo. As folhas 

são trifoliadas. As flores são pequenas, terminais ou axilares, a floração continua durante alguns 

meses. As vagens são rectas e chatas, normalmente com um comprimento de 4-5 cm, e tem um 

dente apical pronunciado. Em cada vagem podem formar-se entre 3-8 sementes dependendo da 

variedade e das condiçoes de cultivo. Há muita variação na côr das vagens, no número de 

sementes por vagem e na forma e côr das sementes. 

 

Utilização 
O feijão boer é uma cultura muito importantes em várias regiões do Mundo, principalmente nas 

áreas semi-áridas, devido a sua capacidade de tolerância a seca e baixa fertilidade dos solos. Em 

Moçambique, produções significativas registam-se principalmente nas províncias de Nampula, 

Zambézia e Tete. Porém, o potencial que esta cultura possui não tem sido amplamente explorado 

devido por um lado a falta de conhecimento das melhores práticas culturais, e por outro lado a 

uso de semente de baixa qualidade e ao seu fraco consumo.  

 

Semente básica de boa qualidade é o ponto de partida para a obtenção de semente de qualidade. 

 

O feijão boer é cultivado para o consumo dos seus grãos, sejam secos ou frescos, e também como 

forageira. Também é cultivado como cultura de cobertura, quebra  vento e para sombreamento de 

culturas perenes, como por exemplo cacau. Na Índia, o feijão boer é consumido amplamente em 

forma de “dhal” depois de retirada a pelicula externa e quebrado ao meio. É um alimento base em 

quase todas as dietas alimentares na Índia. É um alimento altamente proteíco e pode substituir a 

proteina animal. 

Como as outras leguminosas de grão, o feijão boer constitui um alimento rico em proteinas que 

serve para balancear o consumo excessivo dos cereais e tubéculos na dieta humana. 
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As sementes secas têm uma camada dura que os leva mais tempo para cozer, do que, por 

exemplo, feijão nhemba. Quando o feijão boer é colhido verde, as sementes são facilmente 

cozidas e digeridas. 

 

Tipos de Cultivares 
Varios tipos de cultivares ou formas evolucionais podem ser encontradas no feijao boer baseados 

no tipo de planta, duracao da cultura, sensitividade a fotoperiodo, numero de flores e tamanho da 

inflorescencia, vagem e tamanho da demente, cor da semente, sabor, discencia da semente, 

dormencia da semente, vigor das plantulas, preferencias de habitat e constituicao bioquimica. 

Esse tipo de cultivares sao de imensa significancia agronomica pela sua adaptabilidade a 

diferentes agroecologias, tempo de sementeira, tipos e niveis de cultivo, preferencias ao verao e o 

uso no qual a cultura e produzida. 

 

Potencial evoluvionário não realizado 
Numa base global, o feijão boer pode ser considerado como sendo uma cultura sub- explorada e 

sub- valorizada. O seu valor esta bem realisado na India onde é vista como uma cultura de 

múltiplos propósitos. O seu cultivo pode ser estendido para vastas áreas em muitos países, 

especificamente em África. Dentre as culturas de grão é a única (para além de algumas espécies 

de lupins) por ser um arbustro. Em adição a sua utilização com uma cultura anual ela pode servir 

muito bem em sistemas de agro floresta e cultivo itinerantes como fonte de semente e foragem 

para o gado e melhorador do solo. Através do melhoramento, variedades de ciclo curto e extra 

curtas foram desenvolvidas das quais permitiram que o feijão boer fosse cultivado como uma 

cultura comercial em mono cultivo. 

 

Variedades 
Há variedades precoces e tardias. As variedades precoces são miúdas de ciclo curto e insensíveis 

ao fotoperíodo ou pouco sensíveis. Por exemplo, “Mancuro”, “Nameconepa”- grão castanho, 

pequeno. 

As variedades tardias são altas, de ciclo longo e sensíveis ao fotoperíodo. Por exemplo, “Epuiri”- 

grão de côr crème, e de tamanho maior. 

 

O ICRISAT1 é uma instituição do grupo das CGIAR2, tem desenvolvido estudos sobre o feijão 

boer e devem ser apelidados dos “pais” do feijão boer porque desenvolveram grande parte das 

investigações sobre a cultura em muitos paises como India, Nyamar e Malawi. O ICRISAT 

desenvolveu novas variedades de feijão boer com caracteristicas especificas como precocidade na 

maturação, reacção negativa ou neutra ao fotoperíodo, alta productividade e ainda estao 

empehados em desenvolver híbridos de feijão boer. 

Das variedades que eles tem desenvolvido, se destacam as seguintes: 

 ICEAP 00557 

 ICEAP 015/14 

 ICEAP 00554 

 ICP 9145 

Só para indicar algumas. 

                                                           
1 International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics – Instituto Internacioal para a 

Investigação nas Culturas dos Trópicos Semi – Áridos (colhemos informacao de colaboradores seniores do 

ICRISAT tais como: Dr Moses Siambi – Representate Nacional no Malawi, Eng. Oswin Madzonga – 

Investigador Senior no ICRISAT entre outros colaboradores em varios locais de Malawi e Moçambique). 
2 Consultative Group for International Agriculture Research – Grupo de Consulta para Investigação 

Internacional na Agricultura (outros institutos internacionais: IITA, CIAT, CYMMIT, IRRI, etc) 
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Requisitos para Fertilização 
A planta de feijão boer pode ser cultivada em uma vasta gama de tipos de solos desde solos 

franco argilosos a solos argilosos dos planaltos. Boa superficie e uma boa drenagem interna são 

essenciais visto que pequenos periodos de acumulação de água/encharcamento, poderão matar a 

planta, especificialmente no perido de crescimento. Em solos com deficiências de fósforo, aplicar 

fertilizantes fosfatados a taxa recomendada para girassol. Deficiências de zinco podem ocorrer  

em solos alcalinos e argilososo. Aplicação de zinco foliar nesta situação poderá resultar numa 

resposta rápida. A plicação no solo pode suprir a deficiência de zinco para um periodo de 5 anos 

ou mais. 

 

As adubações  
São mais aconselháveis ou indispensáveis em solos muito pobres. Nestes casos recomenda-se a 

aplicação de 20 kg de nitrogénio, 40 kg de potássio e 16 kg de fósforo por ha. Estas doses são 

aplicadas com o uso dos adubos superfosfato simples na ordem dos 100 kg/ha e Cloreto de 

potássio na ordem dos 143 kg/ha ambos na altura da sementeira, e sulfato de amónio na ordem 

dos 100 kg/ha, distribuídos da forma que se segue: 

 

a) Primeira aplicação: 25-30 dias após a sementeira 

b) Segunda aplicação: próximo a floração 

 

O feijão boer é hospedeiro de um fungo - VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza), que facilita a 

planta a ter acesso ao fósforo e zinco do solo e dos fertilizantes. 

Isto significa que, se os seus solos são de rasoavelmenteboa condição, não precisa  de se 

preocupar em adicionar fertilisantes a cultura. Mas se existirem sinais de deficiências de um 

componente mineral, a aplicação de fertilzantes poderá ser a fote mais confidante para mater a 

boa condição de produção da planta para obter-se bons rendimentos. 

 

Clima 
O feijão boer tem a reputação de ser resistente à seca. Todavia, mesmo que a planta pode 

sobreviver em condições de extrema seca, experiencias indicam que o rendimento da semente 

nessas condicoes e minima. 

A floracão é atradada em periodos de extemo stress hídrico. Entretanto, a chuva para aliaviar tal 

stree vai estimular a floração. Os princípios agronomicos de cultivo de verão desenvolvidos para 

o girasol e a mapira, são relevantes para a produção do feijão boer. O feijão boer é sensível ao 

gelo/frio intenso o que poderá ocasionar o desfoliamento da planta. 

 

Adaptação 
Muitas vezes o feijão boer é cultivado como cultura anual na época quente. Cortando os caules 

depois da colheita,  numa altura de 50 cm pouco antes das primeiras  chuvas, surgem novos 

rebentos, que pode ser mais vantajoso para a produção no segundo ano do que deixar os ramos 

velhos, como é de costume. 

 

Solos 
A cultura pode ser produzida numa vasta gam de solos, desde os fanco argilosos parao 

proriamente argilosos dos planaltos. Boa superficie e boa drenagem interna são essenciais. Por 

causa da susceptibilidade da planta à encharcamento/alagamento, irrigação por meio de sulcos 

durante o periodo de crescimento não é recomendado, excepto em sitações de boa drenagem. Um 

programa de irrigação por sulcos poderia normalmmente envolver a pre-irigação e aseguir o 

plantio numa superficie com boa humidade do solo. Irrigação por aspersores em solos bem 

drenados seria muito conveniente. 
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O feijão boer tem uma adaptabilidade ampla, e cresce bem especialmente nas zonas subhúmidas e 

nas zonas com um período seco pronunciado. É uma das culturas leguminosas mais tolerante a 

seca e calor. A tolereância à seca é ainda muito mais quando os solos permitem a formação 

radicular extensiva e profunda. 

Este feijão pode-se cultivar em todos tipos de solo, mas prefere os solos aptos para milho, mapira 

e mexoeira, quer dizer solos franco-arenosos. Não aguenta o encharcamento. 

 

Métodos culturais 
 

Sistemas de produção 
O feijão boer é uma cultura útil para rotação, depois de culturas exaustivas como mandioca e os 

cereais. Preenche um período do ano em que não há outro feijão. Em Moçambique, o feijão boer 

é quase sempre consociado com outras culturas ou semeado nas bordaduras das machambas. A 

monocultura é rara. 

 

Preparação do terreno 
Preparação do terreno e condução da cultura – Esta depende do estado do solo e da cultura 

anterior. Dum modo geral não necessita de grandes operações, bastando para um solo em cultivo 

o seguinte: 

 

Lavoura 
A lavoura é feita a uma profundidade de 20 a 25 cm com objectivo de “rasgar” o solo, de modo a 

criar condições propícias para a boa germinação da semente e o desenvolvimento adequado do 

sistema radicular, principalmente nos primeiros estágios de vida da planta. 

 

Gradagem  
Dependendo do estado em que se encontre o terreno após a lavoura, poderão ser feitas uma ou 

duas gradagens. O objectivo principal desta operação é de destruir os torrões, afofar o terreno e 

preparar a cama de sementeira,  

 

Quando o feijão boer é cultivado como monocultura, o terreno deve ser bem preparado. Todos os 

restolhos e ervas daninhas devem ser removidas, o campo deve ser bastante plano, com possível 

ligeira inclinação. Onde fôr cultivado em consociação, a preparação do solo para a cultura 

principal chegará, mas as linhas onde entra o feijão devem ser bem limpas, pois o crescimento 

inicial é muito lento. 

 

Desbaste 
O desbaste faz-se com o objectivo de eliminar a alta densidade de plantas por unidade de área, 

retirando as plantas que estejam fora do compasso ou em número superior ao previsto. Durante 

esta operação, também se eliminam as plantas doentes, estioladas e débeis, que podem 

comprometer o cultivo. 

Recomenda se 2 plantas por covacho. 

 

Sachas 
As sachas são realizadas quando não se aplicam herbicidas. Casos há em que mesmo aplicando 

herbicidas, especialmente quando se faz em pós-emergência, necessário se torna a realização de 

sachas ou mondas de correcção no intervalo entre plantas.  

 

A primeira sacha é normalmente realizada na altura do desbaste, sendo as seguintes, feitas 

consoante as necessidades (grau de infestação de campo). Estas tornam-se dispensáveis logo que 
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se verifique uma cobertura vegetativa da cultura que não permita o crescimento e competição das 

ervas com a cultura.  

 

Sementeira - Período de plantio 
Já que o cultivo do feijão boer é feito em regime de sequeiro (depedendo das chuvas), o periodo 

que oferecesse as melhores condições de humidade suficientes para a germinação e emergências 

da planta seria o ideal. Então, as chuvas de Dezembro seriam ideias, desde que a humidade no 

solo atingisse os 15ml. O plantio do feijão boer pode ir até Janeiro. 

 

Sementeira 
Esta pode ser manual ou mecânica. Manualmente e dependente do poder germinativo da semente, 

colocam-se duas sementes por covacho à profundidade de 2-3 cm. Mecanicamente faz-se a 

sementeira corrida (em linhas) a igual profundidade.  

A quantidade de semente por ha é de 10 a 15 kg 

 

Compasso 
Os compassos mais aconselhados em cultura pura são os seguintes: 

-   30x10cm       variedades de curta duração (90 a 100 dias) 

-   45x10cm  

 

-   75x20cm  

-   90x30cm       variedades de média e longa duração 

-   90x40cm  

- 100x50cm  

 
Ciclo 

1. Ciclo extra curto   090-100 dias 

2. Ciclo curto    120-140 dias 

3. Ciclo médio    160-180 dias 

4. Ciclo longo    de 200 a 250 dias 

 

Variedades quanto ao crescimento 
1. Determinado (o aparecimento das vagens determina o fim do crescimento da planta; elas 

aparecem na parte terminal dos ramos, parando com novos brotos) 

2. Indeterminadas (as vagens aparecem lateralmente nos ramos sem, no entanto afectarem 

os pontos apicais) 

3. Semi determinadas 

 

O feijão boer requer muita humidade durante o periodo de floração então as decisões sobre o 

plantio devem ter em conta que, se as chuvas não são constants até esse period, suprimento 

adicioanl em água deve ser pensado senão as plantas vão sofrer de stress hídrico e rendimentos 

vão ser dramaticamente afectados. Locais com chuvas do inverso são óptimos como Gurué e 

Chimoio 

 

Em consociação, a época de sementeira depende da cultura com que o feijão boer será cultivado. 

Em monocultura, é semeado depois do início das chuvas, e em Moçambique é o mês de 

Dezembro. 

 

As variedades de ciclo longo, sensíveis a fotoperíodo, uma vez semeadas tarde, a planta 

desenvolve-se menos, porque entra em floração antes de terminar o cilco de desenvolvimento 

vegetal. As variedades de cilco curto, podem ser semeadas tarde. 
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Uma consideração importante aqui, é que o feijão boer floresce durante um período com dias 

curtos (PDC), quer dizer, o período vegetativo deve ser completado antes duma certa data, que é 

no fim das chuvas. 

 

Numa monocultura, a quantidade de semente necessária é de 15-25 kg/ha, e 5-10 kg numa 

consociação. Em todos casos, a melhor forma é semear em linhas. 

 

Numa cultura mista, deve-se alternar 3-4 linhas da cultura associada como 2 linhas de jeijão boer. 

No caso da consociação, milho-feijão bóer, o espaçamento entre linhas podia ser 60 cm para o 

milho e 120 cm para o feijão boer. 

 

Numa cultura pura de variedades tardias de feijão bóer, o compasso é de 120 x 70 cm. As 

variedades de pequeno porte, de ciclo curto e com um alto rendimento são semeadas muito 

próximas, num compasso de 90 x 50 cm. A profundidade de sementeira deve ser entre 4-7 cm, e 

por covacho deve ter o máximo 3 plantas. 

 

Controle de infestantes 

No estado juvenil do feijão bóer, as ervas daninhas fazem uma competição séria e podem levar 

até um crescimento atrasado da cultura. Para obter melhores rendimentos,  deve ser feito o contro 

de infestantes principalmente nesta fase. A sacha deve ser repetida 2 ou 3 vezes, dependendo do 

grau de infestação. 

 

Colheita  
Esta não deve ser feita em dias de chuva ou de muita humidade atmosférica, pois o feijão é muito 

sensível ao ataque de fungos. Esta faz-se de preferência quando a vagem se apresenta 

completamente seca. Também se pode fazer com elevado grau de humidade, desde que o 

objectivo seja o consumo em fresco. Caso a colheita seja feita com índice de humidade a volta 

dos 18%, a vagem deve ser posta a secar em local seco e arejado e por alguns períodos ao sol, até 

o grão atingir humidade igual ou inferior a 12%. 

A colheita é feita quando a planta é ainda verde, mas, a maioria das folhas são secas e caidas, e a 

maioria das vagens são maduras. Ao colher pega-se as vagens individuais ou corta-se os ramos 

com vagens maduras. 

Para as variedades de ciclo curto, a floração começa 3 meses depois da sementeira e a maturação 

para colheita, é atingida   entre 4-5 meses depois da sementeira. Para as variedades de ciclo longo 

a floração começa 5 meses depois de sementeira e a maturação para a colheita  atinge-se entre 7-8 

meses 

 

Debulha 
Esta é feita manual ou mecanicamente. Mecanicamente usando uma debulhadora e manualmente 

a debulha é feita batendo as vagens com um pau ou batendo os ramos contra um objecto duro. 

 

Rendimentos 
Numa monocultura, a produção de grãos secos, varia de 500-1100 kg/ha. Numa consociação, a 

produção varia entre 200-800 kg/ha. 
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Pragas e Doenças 
 

Pragas e doenças importantes do feijão boer 
Mesmo que o feijao boer seja considerado uma cultura resistente a condicoes extremas de cultivo 

e igualmente muitas vezes resistente as pragas e doencas, ela pode ser atacada severamente por 

doencas (principalmente a murcha) e por pragas varias desde o cultivo ate durante a 

armazenagem. As pragas mais importantes sao aquelas que atacam as vagens do feijão boer, que 

são similares as pragas que atacam o feijão nhemba, são: a larva-da-vagem do feijao boer 

(Helicoverpa armigera), broca da vagem (Maruca testulalis), lagarta americana (Heliothis 

armigera), os afideos, tripes, termites, jazidios e percevejos também atacam o feijão boer. 

 

Outras pragas – ratos raramente infestam o feijao boer mas but wild boar comumente atacam o 

feijao boer que esteja semeado junto as florestas. 

 

Um ataque de térmites é muito mais sério no segundo ano do cultivo de feijão boer e causa queda 

das plantas. No armazem, o feijão boer também é atacado, pelo besouro (Galosobruchus sp.)  

 

Ciclo de vida da Helicoverpa armigera 
A larva-da-vagem do feijao boer, comeca o seu ciclo de danos a cultura, numa pequena mosca 

(adulto) que deposita os ovos nas vagens e as larvas alimentam-se das sementes dentro da vagem. 

Os ovos da Helicoverpa sao redondos e de cor amarelada-esverdeado. As larvas emergem dos 

ovos nos dias de verao quente (com temperaturas entre 32 e 33º C). As larvas podem crescer de 

3.5 a 4 cm entre 15 a 20 dias. Estas larvas alimentam-se vorazmente de folhas e podem comer o 

tecido foliar inteiro excepto as veias. Durante o seu ciclo de vida, uma larva pode destruir ate 20 

vagens de feijao boer antes de se transformar em pupa. A helicoverpa se hospeda em mais de 181 

plantas (incluindo algodao e legumes, o feijao boer e o seu preferido) durante variadas epocas 

agricolas. 

 

Limite Economico de Ataque (se encontrar entre 1-2 larvas de Helicoverpa por metro quadrado 

ou 5-10% das vagens destruidas). 

 

Doenças 
A doença mais comum é o fusarium wilt (murcha), causado pelo fungo Fusarium undu que 

interfere com o trasporte de água na planta, provocando a murcha. A doença reconhece-se pelos 

caules com listras pretinhas, quando o floema está removido. Como medidas de controlo são: 

- melhorar a drenagem do solo; 

- usar variedades resistentes ao “wilt” (murcha); 

fazer rotação de culturas e/ou consorcição 

A mucha bacteriana pode igualmente constituir um problema maior para a cultura de feijao boer. 

 

Gestão de pragas e doenças 
 

As pulverizações  
Realizam-se no início da floração, com objectivo de combater afídios, jassides, percevejos, e 

lagartas que atacam as flores provocando o seu aborto e mais tarde as vagens, danificando os 

grãos o que contribui para uma redução drástica do rendimento.  

 

Aconselha-se que sejam feitas entre duas a três aplicações, especialmente quando se verifica um 

ataque intenso da lagarta das folhas e muito em particular no momento e durante a frutificação, 
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também e principalmente contra a lagarta-da-vagem do feijao boer. Em caso de necessidade, mais 

tratamentos poderão ser realizados.  

 

Para o tratamento das pragas e doenças que atacam esta cultura, podem ser aplicados os seguintes 

produtos: 

 

Pragas Produto Dosagem 

Besouro  Endosulfan Ver embalagem 

Lagartas Cipermetrina/Karate Ver embalagem 

Jasside Acephate/endosulfan Ver embalagem 

Afídeos Acephate/endosulfan Ver embalagem 

 

 

Doenças Produto Dosagem 

Phytophtera  Bravo Ver embalagem 

Alternaria Bravo Ver embalagem 

Antracnose Bravo Ver embalagem 

Cercospora Bravo Ver embalagem 

Dumping off Ridomil Ver embalagem 

Down míldio Ridomil Ver embalagem 

 

Armazenagem e Conservação 
Deve ser feita em locais cobertos, secos, arejados e devidamente desinfectados. Para permitir que 

o grão se possa conservar por muito tempo, necessário se torna fazer a limpeza após a colheita e 

de imediato o respectivo tratamento contra as pragas de armazém. Durante o período de 

permanência em armazém, devem ser feitas fumigações constantes, usando fungicidas e 

principalmente insecticidas.  

 

Fumigação Produto Dosagem 

Armazém Endosulfan 5mg/kg de semente 

Armazém Thiran ou carbedazin 1-2 gr/kg de semente 

 

Gestao do habitat e practicas culturais 
A biodiversidade e uma componente chave em manter a populacao das pragas a baixo do LEA. 

Plantar na machamba quebra-ventos com arvores de neem (margoza), Babul, Pongam, Sesban, 

Gliricidia, etc para obter leaf litter fazer consociação entre feijao boer e soja, moong, amendoim 

ou milho e aleatoriamente plantar com marigold and Hibiscus subdariffa (Lal ambari) ajuda a 

manter a populacao das pragas abaixo do LEA. 

Fence the farms and spread the cut human hair along the border. When the boars intrude, they 

inhale the hair, which causes nasal irritation and sniffing. Burning of old leather also keeps the 

wild boars away 

 

No processo de escolha de terreno para esta cultura, dever-se-á evitar aqueles que na campanha 

anterior tenham levado o algodão e leguminosas, mais concretamente os feijões (feijão nhemba), 

devido essencialmente as pragas. 

 

Depuração (Rogging)  
Operação que consiste na eliminação de plantas atípicas, isto é plantas de variedades ou espécies 

diferentes, que aparecem ocasionalmente, com o objectivo de tornar a cultura o mais pura 

possível. Esta operação é feita em diferentes etapas de crescimento da cultura, sendo as etapas de 
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crescimento vegetativo, floração e frutificação as mais importantes. São elementos importantes 

neste processo a selecção com base na característica do caule, formato e inserção das folhas, no 

tipo e cor das flores, cor e característica dos frutos e forma de crescimento das plantas 

(determinada, semi-determinado e indeterminada). 

 

Economia – profitabilidade de produção de feijão boer 
A cultivo de feijão boer pode ser uma fonte de rendimento para o pequeno produtor, se as 

condições do mercado (preço de venda), e as condições de produção transmitirem-se em 

rendimentos que possam sustentar o seu cultivo. 

Todavia, o treinamento dos produtores me matéria de custos de produção e profitabilidade, são 

muito importantes para se chegar a esses objectivos. 

Nas tabelas abaixo (Tabela 1: apresentamos os custos de produção de 1hectar de feijão buer, em 

regime de sequeiro e com uso de baixos insumos – sem fertilizantes, inoculantes nem químicos). 

Na tabela 2, apresentamos 3 cenários de possiveis rendimentos (lucros/perda) de acordo com as 

quantidades de grãos que possam resultar da prosução). 

 

O agente de extensão deverá fazer esforços para que os produtores obtenham rendimentos acima 

de 1 tonelada por hectare para que efectivamente, a produçõa de feijão buer seja rentável e os 

produtores vejam esta cultura como uma laternativa as outras fontes de rendimento. 
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Tabela 1: custos de produção – feijão boer de sequeiro e baixos insumos 

CUSTOS DE PRODUÇÃO – FEIJÃO BOER 

Estrutura de Custos - Produtores manuais 

Description Unity Qty Unity Cost Total Value 

1. Manual operations         

1.1. Plough (land preparation) Man day 1             2 000.00          2 000.00  

1.2. Planting Man day 1                 500.00              500.00  

1.3. First weeding Man day 1             1 000.00          1 000.00  

1.4. Second weeding Man day 1                 750.00              750.00  

1.5. Harvest, threshing and cleaning Man day 20                   30.00              600.00  

Sub total 1               4 850.00  

2. Production Factors         

2.1. Seed Kg 25                   55.00          1 375.00  

Sub total 2               1 375.00  

Total Geral (1+2)               6 225.00  

Notas: os custos de produção podem variar de local para local de acordo com a disponibilidade de mão-de-obra, etc. Estes são custos 

indicativos, o agente de extensão deverá ser capaz de explicar muito bem aos produtores estes custos, fazer demosntrações e guiar-se da 

análise de proveito abaixo para guiar os produtores nas deciões de produção para obterem maiores rendimentos e lucros. 
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Tabela 2: análise de profitabilidade – feijão boer 

Análise de profitabilidade 

Description Unity Qnty Price Total Value 

Cenário 1 = 500Kg/ha – vendas (A) Kg 500                   12.00          6 000.00  

Custos Totais = Total Geral (B)               6 225.00  

Resultado 1 = A-B                 (225.00) 

Cenário 2 = 750Kg/ha – vendas (C) kg 750                   12.00          9 000.00  

Custos Totais = Total Geral (B)               6 225.00  

Resultado 2 – C-B               2 775.00  

Cenário 3 = 1000Kg/ha – vendas (D) Kg 1000                   12.00        12 000.00  

Custos Totais = Total Geral (B)               6 225.00  

Resulatado 3 – D-B               5 775.00  

 

Notas:  

Cenário 1: Se o produtor obtiver 500kg/ha, o resultado da produção é negativo, não tem lucro, mas sim perda. 

Cenário 3: Se o produtor obtiver 750kg/ha, o resultado da produção é positivo, tem um lucro de 2,775.00Mzn/ha. 

Cenário 1: Se o produtor obtiver 1,000kg/ha, o resultado da produção é positico, tem um lucro de 5,775.00Mzn/ha. 
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Foto 1                      Foto 2 

       
 

Foto 3                      Foto 4 

           
Fotos 1 e 2: Variedades diferentes de Feijão boer - floração (vermelho e branco), autor: Carlos Malita 

Fotos 3 e 4: Variedades diferentes de Feijão boer - grãos (vermelho e branco), autor: Carlos Malita 
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Foto 5         Foto 6 

      
Foto 7         Foto 8     

     
Fotos 5 e 6: Processo de comercialização de feijão boer (Nampevo, Oct 2011);  

Foto 7: Feijão boer processado, e Foto 8: Garrafas com f.buer não processado e processado – ETG Agro Industries (Gurué)   


