
 

 

 

MANEIO DE COLHEITA E PÓS-COLHEITA DA CULTURA DE 

GERGELIM (Sesamum indicum L.)  

 

PRODUÇÃO DE SEMENTE 

 

INTRODUÇÃO 
Em Moçambique o gergelim é considerado uma cultura 

de rendimento sendo produzido nas zonas Centro e 

Norte do País, concretamente nas províncias de Sofala, 

Manica, Zambézia, Nampula e Cabo Delgado. O 

gergelim é uma das oleaginosas mais produzidas depois 

do amendoim e um produto bastante apreciado na 

alimentação humana, na indústria de panificação e 

produção de óleo bem como no aproveitamento do seu 

bagaço na produção de ração animal devido ao seu alto 

teor de proteínas, sais minerais e carbohidratos. O 

gergelim é uma planta adaptada aos climas tropical e 

subtropical, com temperaturas médias elevadas, 25-30 

⁰C, e tolerância a períodos relativos de seca.  
                                                                                                        Fig.1: Gergelim na fase de maturação                                                       

VARIEDADES RECOMENDAS:  
Alua, Lindi, Nicaragua e Rama  

 

COLHEITA E RENDIMENTO 

Quando Colher  

 Segundo a variedade e as condições ambientais, o gergelim completa o seu ciclo entre 3 a 6 

meses. Por apresentar frutos deiscentes que se abrem naturalmente na maturação (e deixam 

cair as sementes que se perdem) na maioria das variedades, a colheita do gergelim requer 

cuidados.  

 Por ocasião da colheita as cápsulas devem estar maduras sem estarem abertas isto quer dizer 

que a colheita deve ser feita antes de ocorrer a secagem no campo. 

Para se realizar uma colheita bem-feita deve-se: 

 Saber a duração do ciclo da variedade;  

 Determinar a época do corte em função da ocorrência do amarelecimento das folhas, hastes e 

frutos; 

 Observar o momento do início da abertura dos frutos da base da haste – nas variedades 

deiscentes que indica o movimento exacto do início da colheita; 

Como colher: 

 Na colheita manual, as plantas são cortadas na base e amaradas em feixes pequenos de 30cm 

de diâmetro para que as plantas, protegidas das chuvas, fiquem empilhadas com os ápices 

(parte de cima);  

Rendimentos  

As variedades podem render: 

 2000kg/há em lavouras irrigadas; 

 500kg a 1.000kg/há em lavouras de sequeiro. 
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Maneio pós-colheita 

 Hastes e frutos já secos devem ser levados a um terreiro cimentado ou o piso com lona. Com 

os feixes virados de cabeça para baixo, o operário deve bater com um pedaço de madeira para 

libertar os grãos de gergelim para o piso protegido ou uma lona (Figura 4). 

 Recolhe-se os grãos, faz-se abanação (retirada de folhas e pedaços de galhos), coloca-se o 

lote para secagem ao sol;  

 A exposição das cápsulas abertas às chuvas (humidade) provoca o escurecimento dos grãos e 

depreciação comercial do produto; para se evitar isso deve-se sincronizar a época de plantio e 

o ciclo da cultivar para colher-se na época de estiagem;  

 A secagem é feita usando secadores (os tipos de secadores estão ilustrados na foto abaixo) 

Empacotamento:  

 Depois de limpa, a semente deve ser empacotada em embalagens fechadas para evitar a 

entrada de pragas que possam danificar a semente; 

 Podem ser usados sacos de rafia para a conservação.  

Armazenamento e conservação: 

 Os grãos devem ser armazenados em teor de humidade de 12-14% em um lugar limpo e seco. 

A semente pode ser armazenada em armazéns construídos à base de cimento e betão quando 

haver condições ou em silos convencionais ou mesmo tradicionais para melhor conservação; 

 Os armazéns devem ser bem ventilados e secos, de modo a permitir a circulação de ar e 

respiração da semente. 

 Não se deve vender semente como grão, para poder ter mais retorno; 
 

        
Fig.2: Secadores de gergelim                                                  Fig.3: Pormenor de um secador melhorado de gergelim  

 

 
Fig.4: Debulha de gergelim 
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