
 

 

 
 

MANEIO DE COLHEITA E PÓS-COLHEITA DA CULTURA 
DE SOJA (Glycine max (L.) merril)  

PRODUÇÃO DE SEMENTE 
 

INTRODUÇÃO  
A soja é uma planta herbácea e leguminosa anual e pertence à classe 

das dicotiledóneas, família leguminosa, e a espécie mais cultivada é a 

Glycine Max Merril. O seu sistema radicular apresenta uma raiz prin-

cipal bem desenvolvida e raízes secundárias em grande número, ricas 

em nódulo de bactérias Rhisobium Japonicum fixadoras de nitrogênio 

atmosférico. 

 

VARIEDADES RECOMENDADAS                                               

Fig. 1: Planta de soja    
Em Moçambique foram libertadas para o registo as seguintes variedades que apresentam diferenciações em 

termos de (i) Hábito de crescimento, (ii) Ciclo de maturação, (iii) Rendimento (kg/ha), (iv) Peso de 100-

sementes (g), (v) Cor do hilo, (vi) Resistência as doenças e (vii) Zonas de produção:  

1. TGX1485-1D (SANA)  

2. TGX 1740-2F (WAMINI)  

3. TGX 1904-6F (ZAMBOANE)  

4. TGX 1908-8F (WIMA)  

5. TGX 1937-1F (OLIMA) 

6. H 7  

7. H17  

 

COLHEITA DA SOJA 

Quando colher  
Colher quando as vagens estiverem completamente maduras. Recomenda-se colher quando cerca de 80 a 85% 

das vagens tiverem a cor castanha. O melhor período para fazer a colheita é ao nascer do sol, enquanto as 

plantas estão humedecidas e maleáveis para evitar que as vagens se abram. 

Dependendo da variedade, ela pode ser colhida até 120 dias depois da emergência.  

Recomenda-se colher quando a metade das folhas das plantas em todo campo estão acastanhadas, ou quando 

as vagens têm a coloração acastanhada ou amarelada dependendo da variedade     
 

 
Fig. 2: Fase ideal para colher 

 

Como colher   
Arrancar as plantas manualmente e pôr a secar imediatamente após a colheita, ou mecanicamente por 

intermédio do uso de ceifeiras-debulhadoras. 
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Minimizar as perdas pós-colheita na soja 

Colher no momento certo, quando a humidade é de 14%. Escolher um método apropriado de colheita 

Usar um método apropriado de debulha e evitar bater muito as vagens durante a debulha para não danificar a 

semente. 

 

MANEIO PÓS- COLHEITA 

 

Debulha 
Em pequenas produções, a debulha pode ser feita manualmente, mas em grandes produções aconselha-se o 

uso de maquinetas para evitar perda de tempo, quebra das sementes e custos com mão-de-obra.  

Depois de colher a soja, ela deve ser colocada por cima de uma lona ou em secador construído com material 

local, para garantir que a qualidade do grão seja boa.  

Os secadores devem ser construídos no campo de produção, pois, facilita incorporação de restolhos no solo 

depois da debulha.  

Durante a debulha, deve separar as plantas por variedades para evitar misturas de sementes. 

 

Limpeza e selecção da semente 

Depois da debulha, os grãos devem ser separadas das impurezas: remover sementes danificadas e com indícios 

de ataque por alguma doença antes de armazenar; 

 

Empacotamento 
Devem ser empacotadas sementes limpas, livres de doenças e de boa qualidade, geralmente são embaladas em 

sacos de fibra ou plásticos limpos;  

 

Armazenamento 
É uma fase muito importante pós-colheita, o objectivo é garantir semente de qualidade para as próximas 

campanhas; 

Armazenar em galpão/armazéns limpos, secos e bem ventilados; 

Devem estar sobre estrados de madeira;  

Não empilhar os sacos de sementes contra as paredes do armazém;  

Não armazenar sementes juntamente com agro-químicos;  

Limpar as embalagens antes de embalar;  

Separar sementes de stocks antigos do novo; 

 

                            
Fig. 3: Sacos sobre estrados de madeira (correcto)                   Fig. 4:  Sacos no chão ( incorrecto) 

 

Transporte 
A soja deve ser transportada do campo de colheita para o locar de secagem e debulha, e dai deve ser 

transportado para o local de selecção e armazenamento o mais cedo possível, para evitar deterioração. 
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