
 

 

 

MANEIO DE COLHEITA E PÓS-COLHEITA DE CULTURA DO 

FEIJÃO NHEMBA  (VIGNA UNGUICULATA (L.) WALP) 

PRODUÇÃO DE SEMENTE 
 

INTRODUÇÃO 
O feijão nhemba, feijão-frade ou feijão caupi (Vigna unguiculata 

(L.) Walp.) é cultivado em todo o mundo principalmente como 

legume de grãos secos mas também como vegetal (ambas folhas e 

grãos verdes), cultura de cobertura e forragem.  

O feijão nhemba é uma planta herbácea anual com uma grande raiz 

principal, folhas trifolioladas alternadas, com os folíolos ovais. 

Exibe uma diversidade considerável em relação a hábitos de 

crescimento, floração e cor das sementes. As flores típicas variam 

desde as cores branca, creme e amarela até roxo. As sementes que 

podem ser lisas ou enrugadas, variam desde brancas, cremes ou amarelas até vermelhas, castanhas 

ou pretas e são caracterizadas por um hilo (o olho do feijão) bem demarcado, rodeado por uma oral 

escura. 

 

VARIEDADES RECOMENDAS 

IT-16, IT-18, IT-1263, IT-1069, INIA-73, INIA-35. 

 

COLHEITA 

 

Quando colher 

 Fazer a colheita quando 95% das vagens estiverem amarelo-acastanhadas. A colheita 

geralmente faz-se entre 60 a 120 dias depois da sementeira, dependendo da maturidade das 

plantas, colher as vagens manualmente quando estiverem secas e guardá-las em sacos de 

rede. 

 

Como colher 

 Normalmente a maturação não é uniforme. O atraso na colheita deprecia o grão e expõe-no 

ao ataque de pragas. Também, pode-se fazer a colheita tirando as plantas inteiras - quando 

dois terços das vagens estão secas - e logo expondo-as ao sol. As vagens que já estão secas 

são colhidas e passam a secar ao sol num terraço limpo ou outro lugar apropriado. 

 

 Não deve fazer-se a colheita quando está muito quente - das 11 a 14 horas - para evitar que 

se abram as vagens, assim desperdiçando os grãos. Os rendimentos dependem do 

cumprimento da tecnologia aplicada, das variedades utilizadas, o tempo, etc., E podem atingir 

entre 1,5 tonelada até 3 toneladas por hectare. 

  

 Pode-se fazer uma colheita selectiva, começando a colher as vagens mais velhas e secas e 

aguardando que as novas se tornem maduras. Para evitar que as vagens apodreçam por causa 

de humidade por orvalho ou mesmo chuvas espontâneas. Uma selecção deve ser feita para 

remover as sementes partidas, estragadas e imaturas que tenham sido colhidas.  
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 A colheita pode ser efectuada manualmente (colheita manual) ou utilizando uma ceifeira-

debulhadora, no caso de produção em larga escala. A colheita mecânica é feita com máquinas 

debulhadoras e normalmente evita muita quebra e perda do grão. A colheita manual 

normalmente é feita com base em material local, em sacos ou em cima de uma lona. É 

importante ter muito cuidado na debulha manual para não danificar as sementes e diminuir a 

sua qualidade. 
 

Maneio pós-colheita 

 Secar previamente as vagens à sombra (numa estufa se possível); 

 Debulhar as vagens à mão ou com uma debulhadora; 

 Limpar as sementes com um ventilador ou manualmente (dependendo da quantidade de 

sementes); 

 Se forem detectados sinais de ataques de insectos, pode ser aconselhável fumigar as sementes 

colhidas com o insecticida apropriado. 

 Fumigar as sementes para reduzir as pragas e doenças, somente se houver sinais de ataques 

de insectos. É importante salientar que isto não é normalmente aconselhado para conservação 

a longo prazo; 

 A qualidade do produto final (os grãos) depende de uma colheita bem-feita, na época 

correcta, e uma boa secagem. 

 

Secagem, Debulha, Limpeza e Ensacamento 

 A secagem: é feita para reter a máxima qualidade dos grãos, alcançar um teor de humidade 

suficientemente baixo, minimizar a infestação nociva de insectos e microorganismos 

(bactérias e fungos) e impedir a germinação. É essencial que a secagem seja rápida e 

devidamente feita.  

 Fazer uma limpeza final manual e verificar a uniformidade das sementes (comparando-as 

com as sementes originais, para eliminar sementes alheias); 

 A debulha é feita à mão usando sacos e paus quando os grãos estiverem secos. Pode ser feita 

no campo em esteiras ou lonas, ou em casa com estas, ou num terraço limpo ou outro lugar 

apropriado. 

 O ensacamento é feito só depois dos grãos de feijão nhemba estiverem limpos. Sacos novos, 

ou pelo menos uns de óptima condição, devem ser utilizados para pôr os grãos que serão 

armazenados. 

 

TRANSPORTE  

 Depois do ensacamento deve-se levar as sementes de feijão 

nhemba ao armazém mais próximo, para garantir a 

conservação por um longo período de tempo.  

 Empacotamento e armazenamento é feito quando o conteúdo 

de humidade e de 12%, a semente do feijao nhemba é muito 

susceptível ao ataque de pestes no armazém que podem causar 

danos intensos nas sementes.  

 Normalmente são atacados por gorgulhos, ratos e outras 

pragas. O local de armazenamento deve ser limpo, seco e bem 

fresco. 
Fig.2: limpeza manual de F.Nhemba             
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