
 

 

 

MANEIO DE COLHEITA E PÓS-COLHEITA DA CULTURA DE 
AMENDOIM (Arachis Hypogea) 

PRODUÇÃO DE SEMENTE 
 
INTRODUÇÃO 
O amendoim (Arachis hypogaea L.) é uma oleaginosa com grande importância em Moçambique. É 

uma planta é herbácea, anual, com ciclo de 90 a 160 dias, atingindo altura de 50 a 60 cm. É 

classificada quanto ao porte em: (i) Erecto, (ii) rasteiro e (iii) prostrado.  

 

VARIEDADES RECOMENDAS 

1. ICGV-SM 99541  

2. ICGV-SM 99568  

3. ICGV-SM 01513  

4. ICGV-SM 01514  

5. CG 7  

6. JL 24  

 

Fig.1. Campo de amendoim    em  Ntengo-Umodz

COLHEITA E RENDIMENTO 
 
Quando Colher  

 A determinação precisa da época de colheita reveste-se de grande importância na cultura do 

amendoim. As razões são óbvias: crescimento indeterminado da planta, prolongado período 

de florescimento, e frutos subterrâneos em diferentes estágios de maturação.   

 Não há indicativos absolutos e bem característicos da época precisa da colheita; 

 É importante conhecer o ciclo da cultura que normalmente varia de 90 a 160 dias; 

 Para fazer a colheita de amendoim na hora certa, faz-se um teste de maturidade: tiram-se 

amostras de plantas inteiras, ao acaso, de algumas fileiras (linhas) da sua machamba quando a 

maioria dos amendoeiros já deve mostrar folhas amarelas e secas. 

 
Como colher 

 O arranque das plantas faz-se em dias de sol e pode ser manual (culturas pequenas, do tipo 

familiar) ou mecânico (com tração animal, linha por linha ou por tractor).  

 Quando o solo é bem trabalhado e leve, o arranque manual fica facilitado, perdendo-se 

poucas vagens na terra. Agarram-se as ramas em feixes, movimentando-se a touceira de um 

lado para o outro, com movimentos leves, até que a parte da planta sob o solo se desprenda, 

arrancando-se, a seguir, com cuidado.  

 Uma enxada facilita o serviço de movimento do solo, além de reduzir o número de vagens 

que ficam na terra. 

 

Rendimentos  
Em Moçambique, são obtidos cerca de 1000 kg/ha  
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Maneio pós-colheita 
 A secagem do amendoim começa no campo, num secador.  

 Na secagem comum as plantas são dispostas em filas, com as vagens voltadas para cima. Em 

contacto com os raios solares as vagens secam convenientemente em poucos dias, desde que 

não chova; 

 Reunir várias fileiras, estendendo-se o amendoim com a vagem completamente voltada para 

cima, longe do contacto directo com a superfície do solo e da humidade existente; 

 Quando arrancadas, as vagens de amendoim contêm entre 35 a 40% de humidade que 

necessita ser reduzida a 10% ou menos, antes de serem armazenadas com segurança.  

 Nas zonas produtoras, devido ao processo de colheita adoptado, tolera-se um teor de 

humidade de 13% e até mais, em anos de pequena produção ou grande procura das fábricas 

de óleo, o que, entretanto, é contra-indicado; 

 A secagem demasiadamente rápida, com temperaturas acima de 35ºC, muitas vezes causam 

torração, enrugamento e rachadura na casca e película das sementes, e sabor desagradável. 

 Secagem muito lenta, com pouco calor e ventilação, resulta muitas vezes em bolores, 

descoloração e rancificação das sementes; 

 A debulha é feita à mão ou mecanicamente dependendo do volume de produção, tirando o 

amendoim um depois da colheita, ainda com casca, é estendido numa esteira ou lona para 

secarem perto da casa; 

 Depois de colher o amendoim, deve ser colocado 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; 

 Secar o amendoim o mais rapidamente possível, depois da colheita, é muito importante para 

reduzir a produção de aflatoxina (um tipo de veneno causado por fungos aspergillus que 

podem causar vários problemas sérios em pessoas). 
 

Empacotamento, Armazenamento e Conservação 

 O amendoim se conserva por vários meses sem perda do poder germinativo ou de suas 

qualidades para óleos, quando convenientemente armazenado.  

 Os armazéns devem ser bem secos e ventilados, com as vagens ensacadas, desinfectados com 

insecticidas apropriados.  

 Quando ensacadas, as pilhas têm de ser baixas, para evitar quebra e esmagamento de vagens. 

 Guardam-se as sementes em sacos plásticos (para 15 Kg) fechados manualmente; O teor de 

humidade das vagens não deve ser superior a 10%. 
 

                  
      Fig. 1. Construção de secadores para amendoim                      Fig. 2. Arrumação do amendoim no secador  
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