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PRATICAS CULTURA DE PRODUÇÃO FEIJÃO NHEMBA-
MANUAL DO PRODUTOR EM  MOÇAMBIQUE

O presente manual da cultura de feijão nhemba em Moçambique apresenta as 
linhas de orientação para o seu cultivo. Contudo os técnicos são chamados a 
fazer os ajustes necessários a cada situação em função do conhecimento local 
e das condições agro-climáticas de cada local. Este manual é baseado nas 
recomendações da pesquisa e na descrição dos sistemas de cultivo (monocultura, 
consociação, rotação e/ou mistura de culturas) em Moçambique. 

REGIÕES AGRO-ECOLÓGICAS
O principal objectivo deste manual prático é de contribuir para a melhoria da 
produção e da  produtividade da cultura de Feijão nhemba, providenciando 
informação técnica que permita obtenção de altos rendimentos e estáveis nas 
principais regiões agro-climáticas da região.

Em África, o feijão nhemba cultiva-se desde o nível médio do mar até altitudes 
de 2000 metros. Em Moçambique até a região do Distrito de Agonia, Província de 
Tete, produz-se feijão nhemba (Mapa 1).

 

Fig.1. Mapa de distribuição de produção de feijão nhemba em Moçambique
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GRUPO ALVO
Este manual tem como principal alvo os extensionistas que trabalham com 
pequenos e médios produtores (que constituem mais de 80% das explorações 
agrárias do todo País)

SISTEMA DE CULTIVO
O Feijão Nhemba pode ser cultivados usando os sistema de sequeiro que é mais 
usado no centro e norte do País, onde a queda da precipitação é alta e com um 
espectro de distribuição meio longo do  que o do sul do País, onde algumas 
explorações tem vindo a usar o sistema de regadio.

INTRODUÇÃO DA CULTURA: 
O Feijão Nhemba (Vignaunguiculata (L.) Walp) tem como centro de origem na 
África Tropical, desde a região Sul de África entre os Países de Namíbia, Botswana, 
Zâmbia, Zimbabwe, Moçambique, RSA E A Suazilandia (portanto a região do 
Transvale).

O Feijão Nhemba  é uma das principais leguminosas produzidas em Moçambique 
e assim como em muitos países das regiões do oeste e central deAfrica (Nigéria, 
Senegal, Gana, Burkina Faso, Niger e Camarões). O feijão nhemba também é 
muito produzido no Brasil, Índia e Estados Unidos de América. A sua importância 
extrapola aspectos económicos, pela sua relevância enquanto factor de 
segurança alimentar e nutricional e sua importância cultural na culinária de 
diversos países e culturas. Para obter bons rendimentos na produção desta 
cultura requer conhecimentos técnicos. O conhecimento da fenologia orienta 
o produtor sobre o momento ideal para determinadas intervenções, como por 
exemplo a aplicação de pesticidas ou ainda o período mais crítico de controlo 
de infestantes. Este conhecimento da fenologia permite fazer uma melhor 
planificação, reduzindo deste modo os custos de produção e aumentando os 
rendimentos. 

Em Moçambique, o Feijão Nhemba é cultivado principalmente nas províncias de 
Nampula, Inhambane, Cabo Delgado e Zambézia, em condições de sequeiro. As 
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chuvas em  Moçambique começam no fim do mês de Novembro e prolongando-
se até finais de Abril e variam entre 600 a 1200 mm por ano. Na generalidade, 
o feijão nhemba é cultivado em sequeiro. No sul do País é ás vezes cultivado 
em regadio, podendo necessitar 3 a 4 regas em caso de falta de chuvas. Sem 
rega, necessita cerca de 300 a 500 mm de chuva durante o ciclo, dependendo da 
variedade.

O Feijão Nhemba é cultivado principalmente pelo sector familiar. Os 
rendimentos observados são geralmente baixos (cerca de 300 kg/ha) devido 
a vários constrangimentos, tais como: Pragas e doenças, Práticas agronómicas 
inadequadas (uso de compasso apropriado, data de sementeira, uso de 
variedades melhoradas), deficiência de água no solo e falta de acesso ao crédito 
para compra de insumos e para a preparação do solo.

VARIEDADES
O uso de variedades melhoradas de Feijão Nhemba, com elevado potencial 
de produção, ampla adaptação e menor sensibilidade aos estresses bióticos 
ou abióticos, representa uma das mais significativas contribuições à eficiência 
do sector produtivo. O trabalho de geração, avaliação e recomendação de 
variedades é realizado por diversas instituições de pesquisa e desenvolvimento. 
Em Moçambique, este trabalho é realizado pelo IIAM, UEM e outras instituições 
de pesquisa nacionais e internacionais. As variedades recomendadas para a 
produção nas diferentes regiões do País, bem como as suas características 
básicas são apresentadas na tabela 1.
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Tabela 1: Variedades de feijão nhemba recenTemenTe liberTas e culTiVadas em moçambique e 
as suas principais caracTerísTicas

Variedade Ciclo (dias) Hábito de 
Crescimento

Rendimento 
(ton/ha)

Cor do Grão Reacção as 
doenças

IT-16 70 Determinado 
erecto

1.80 Castanho 
-avermelhado

Resistente 
ao Mosaico 

amarelo 
(CYMV) e a 
Ferrugem

IT97K-1069-6 90 Determinado 2.00 Castanho Resistente 
ao Mosaico 

amarelo 
(CYMV) e a 
Ferrugem

IT00K-1263 85 Determinado 
erecto

2.00 Castanho Resistente 
ao Mosaico 

amarelo 
(CYMV) e a 
Ferrugem

IT-18 70 Determinado 
erecto

1.60 Castanho Resistente a 
Ferrugem

MÉTODO DE PROPAGAÇÃO
A cultura de feijão nhemba propaga-se via semente. De formar a manter o 
vigor do material há necessitar de fazer tratamentos preventivos, antes do 
armazenamento e antes da sementeira com alguns fungicidas e insecticida.

PRÁTICAS AGRONÓMICAS

Exigências agro-climáticas

O nhemba é uma cultura menos exigente quanto às características agro-
climáticas do local de cultivo, por vezes cultivado em solos ácidos e/ou menos 
férteis, solos pesados muito férteis pode-se dar um excesso de crescimento 
vegetativo, sensível ao alagamento e a salinidade, conduzindo ao baixo 
rendimento de grão. Desta modo, o conhecimento das particularidades da área 
a ser cultivado torna-se essencial, de forma a maximizar os rendimento, evitar 
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perdas e melhor rentabilidade. Dentre os elementos climáticos que afectam o 
desenvolvimento e produção desta cultura a temperatura e precipitação ganham 
maior importância. As características físico-químicas do solo também influenciam 
no desenvolvimento do feijoeiro e devem ser levadas em consideração para o 
planeamento do cultivo.

a) Temperatura
O Feijão Nhemba cresce melhor durante o verão. A temperatura requerida para a 
semente germinar acerca de 20 oC e 21 oC a 30 oC para o crescimento de folhas. A 
temperatura óptima para o desenvolvimento e de cerca de 30 oC. As variedades 
do feijão nhemba respondem de forma diferente ao fotoperiodo (comprimento 
do dia). Algumas variedade são menos e/ou não sensíveis, podendo iniciar a 
floração num período de 30 dias depois da sementeira quando cultivado a uma 
temperatura de cerca de 30 oC. Para as variedades sensíveis ao fotoperiodo, o 
tempo de inicio de floração é muito dependente do tempo e do local de cultivo 
e, pode um pouco mais que 100 dias. Mesmo para as variedades de floração 
precoce, o período de floração pode ser condicionado por temperatura quente 
ou fresco. A região Sul de África, com o cultivo no quente assim com fresco em 
terras marginais e áreas de alta precipitação faz com que tenha um sistema de 
cultivo satisfatório, devido a presença da bactéria específica para o feijão nhemba 
(Bradyrhizobium spp) nos nódulos. Porém, o feijão nhemba é menos tolerante á 
condições de frias.

b) Precipitação

O feijão nhemba requer uma quantidade de água no solo que seja suficiente para 
o seu desenvolvimento e manutenção, sobretudo nas etapas mais fundamentais 
como germinação, emergência, floração e enchimento de grãos. Esta cultura, 
quando submetida a estresse hídrico, apresenta redução na área foliar e aumento 
da resistência estomática, afectando o rendimento por causa da redução de 
actividade de fotossíntese e elevados índices de respiração. Quando a diminuição 
de água ocorre no período de floração, poderá haver redução  a viabilidade do 
grão de pólen, no número de flores viáveis, no tamanho das vagens, no número 
de vagens e de sementes por vagem. Com isso, consequentemente, ocorrerá um 
decréscimo no rendimento da cultura.O feijão nhemba é uma cultura altamente 
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tolerante a seca do que a maioria das outras culturas. Uma óptima distribuição 
de chuva é importante para o crescimento e desenvolvimento normal da 
cultura. A frequência e a incerteza de queda das chuvas podem criar problemas 
ao crescimento do nhemba na região Sul de África. Em algumas outras áreas é 
tão incerto que conservação de humidade permanece vitalmente importante 
para produção de colheita. O feijão nhemba utiliza a humidade residual do solo 
com maior eficácia e, é mais tolerante a seca que o amendoim, soja e girassol. 
Podendo ser produzido satisfatoriamente com uma precipitação anual de cerca 
de 400 a 750 mm.

Precipitação adequada é importante durante a fase de floração/formação de 
vagem. O nhemba reagem á séria deficiência hídrica limitando o crescimento 
(especialmente o crescimento da folhagem) e reduzindo a área da folha, 
mudando a orientação da folha e fechando os estomas. Abcisão da flor e de 
vagem durante o período de falta de humidade no solo é serve com um dos 
mecanismo de crescimento

SELECÇÃO E PREPARAÇÃO DO SOLO
O feijão nhemba adapta-se a diferentes condições de textura de solo, desde 
levemente arenosos até altamente argilosos. Entretanto, áreas sujeitas a 
inundação e solos mal drenados devem ser evitados em épocas de altos 
índices pluviómetros, dando-se preferência ao cultivo em áreas mais elevadas 
e bem drenadas. Solos argilosos também apresentam maiores probabilidades 
de compactação e formação de crostas na superfície, bem como propiciam a 
ocorrência de fungos que atingem o sistema radicular. O solo deve ser capaz de 
fornecer os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento da cultura, bem 
como possuir valores de pH apropriados. A faixa de pH óptimo para o cultivo do 
nhemba é de 5, 8 a 7.0.

A preparação de solo ou a sua não-mobilização estão directamente relacionados 
à opção de estabelecimento da cultura: por sementeira convencional, directa 
ou por cultivo mínimo (agricultura de conservação). Em quaisquer uma destas 
opções deve ser avaliada a probabilidade de tráfego pesado; a capacidade de 
“suporte” do solo, que é dependente do seu teor de humidade (quanto maior, 
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mais fácil é a compactação); a temperatura e arejamento do solo e a impedância 
mecânica. 

A cultura se estabelece bem em sementeira convencional, cultivo mínimo e 
sementeira directa, desde que se tomem os cuidados inerentes a cada sistema 
de maneio de solo. Qualquer que seja a forma de sementeira é muito importante 
o conhecimento do historial da área, particularmente em relação à quantidade 
de palha residual da cultura anterior, incluindo-se o da vegetação espontânea 
no pousio. Com essas informações, pode-se definir o número de operações 
necessárias, particularmente no sistema convencional de preparação do solo, 
quanto à utilização de arados e/ou grades para adequada incorporação de 
restolhos residuais de plantas. Para além de tractores ou outro equipamento 
pesado, a preparação do solo pode também ser feita usando enxadas e tracção 
animal. Estes dois últimos muito usados pelos pequenos produtores.

• Destronca: A destronca é feita quando se pretende abrir um novo campo e 
consiste na destruição e remoção das árvores e os respectivos troncos do novo 
campo, isto para permitir a entrada e livre circulação de maquinas agrícolas 
para as operações subsequentes. A destronca permite também reduzir fontes 
de recrescimento das plantas invasoras (infestantes) e permite a maximização 
da área semeada através do aproveitamento do espaço antes ocupada por um 
tronco e as suas periferias.

• Lavoura: A preparação de solo é muito importante para a remoção de resíduos 
da cultura anterior e que possivelmente podem ser abrigos de pragas e fontes 
de inoculo de doenças. Recomenda-se uma lavoura profunda (15-20 cm de 
profundidade).Para solos pesados ou áreas com muita pluviosidade, os campos 
devem ser lavrados no início da campanha agrícola para evitar o surgimento 
de infestantes e quebrar o solo que mais tarde será refinado por uma ou duas 
gradagens.

• Gradagem: Para solos leves, uma gradagem é suficiente e deve ser feita depois 
das primeiras chuvas para eliminar as infestantes que terão emergido e quebrar 
a camada superficial do solo para a sementeira. Em solos pesados poderão ser 
feitas duas gradagens para obter uma boa cama para a cultura.
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SEMENTEIRA
Para produção de feijão nhemba, a primeira e fundamental etapa é a aquisição 
de semente melhorada e de boa qualidade (de procedência idónea que seja por 
exemplo do IIAM, UEM e IITA) e com garantia de qualidade genética, fisiológica e 
sanitária. Para obter óptimo rendimento, o nhemba deve ser semeado nos finais 
do mês de Janeiro, período de baixa pressão da precipitação. Sementeira a cedo, 
leva a planta ao alongamento dos internos, menos erectas, mais vegetativo e 
baixo rendimento do que quando semeado no período óptimo, isto, para a região 
norte e centro do País. Enquanto, para a região sul do País o período óptimo para 
a sementeira é princípios de Dezembro. A manipulação de datas de sementeira 
é utilizada pelos produtores por várias razões. Uma das razões inclui o escape do 
período de alta ocorrência de pragas e doenças ou fazer coincidir o período de 
colheita com o período seco, por exemplo.

Tratamento de sementes: Antes da sementeira recomenda-se tratar as sementes 
com fungicidas e insecticidas, para fins de protecção contra patógenos e pragas, 
na germinação, emergência e na fase inicial de crescimento da planta, caso ela 
não esteja tratada no momento do seu armazenamento.

Taxa de sementeira e espaçamento: A quantidade necessária de sementes é 
dependente do tamanho do grão da variedade que será utilizada (peso de 100 
sementes), do espaçamento a ser adoptado, do número de plantas por metro e 
do seu poder germinativo. O valor exacto pode ser facilmente obtido por meio 
da seguinte fórmula:
Q = D x P x 10 / PG x E
em que:
Q = quantidade de sementes (em kg/ha);
D = número de plantas por metro;
P = peso de 100 sementes (em gramas);
PG = poder germinativo (em percentagem (%);
E = espaçamento entre linhas (em metro)

As variedades de feijão podem ser agrupadas em tipos I, II, III e IV tomando-se 
por base as características dos hábitos de crescimento e ciclo de maturação. As 
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variedades do tipo I são geralmente erectas e de crescimento determinado; as 
do tipo II são variedades semi-erectas de crescimento determinado; as do tipo III 
são de crescimento indeterminado, mas com tendência a prostrar ou a subir em 
tutores e as do tipo IV são de hábito de crescimento indeterminado, prostradas 
ou trepadoras na presença de tutores. Em Moçambique, predominam variedades 
de hábitos I e II. Para as variedades dos hábitos de crescimento I e II recomenda-
se um espaçamento de 50 cm x 20 cm ou 75 cm x 20 cm. Para as variedades de 
hábitos de crescimento III e IV, recomenda-se espaçamento de 75 cm x 30 cm ou 
75 cm x 50 cm (Tabela 2).

Tabela 2: Taxa e compasso de semenTeira de diferenTes habiTos de crescimenTo do feijão 
nhemba  

Grupos Habito de 
crescimento

Ciclo de 
maturação

Compasso Quantidade  de   
semente (Kg/ha)

I Erecta muito precoce 50 x 20 25

II Semi-erecta Precoce /médio 75 x 20 20

III Prostrado médio/tardio 75 x 30 16

IV Prostrado tardio 75 x 50 12

Profundidade de sementeira: No sistema de sementeira directa deve-se ter em 
conta a uniformidade na distribuição das sementes na linha. A profundidade 
média de sementeira deverá ser de aproximadamente 3 á 4 cm em solos de 
textura argilosa e húmidos e 4 á 5 cm naqueles de textura arenosa, evitando-
se semear muito profundamente para que não haja atraso nem estresse para a 
emergência das plântulas, quando então, estariam mais sujeitas à incidência de 
doenças e pragas no solo.
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MANEIO INTEGRADO DE INFESTANTES, PRAGAS E DOENÇAS

a) Infestantes

O ciclo da cultura do feijão nhemba é completo entre 70 a 120 dias, dependendo 
da variedade e das condições climáticas. A principal prioridade para o produtor 
depois da emergência de qualquer que seja a cultura é manter o campo livre 
de infestantes. As plântulas de feijão nhemba são muito sensíveis à competição 
com infestantes e pode reduzir drasticamente os rendimentos da cultura se não 
forem controladas a partir das primeiras 2 a 3 semanas depois da emergência e 
continuamente se assim o exigir.

A aplicação de herbicida pré e/ou pós-emergente, ajuda a controlar as infestantes 
anuais. A Alectra vogelli é a principal infestante parasítica que infesta o nhemba 
(Foto 2). O controlo das infestantes no feijão nhemba pode ser manual (por meio 
de enxadas), mecânica (tracção animal ou uso de tractores) e químico (uso de 
herbicidas). A combinação dos vários métodos de controlo é mais eficiente e 
económica. O mais efectivo será deste modo uma aplicação de herbicida pré-
emergente seguido duma sacha ou duas sachas manuais ou mecânicas.

b) Pragas e métodos de controlo

As pragas, de uma forma geral, ocorrem na cultura em uma determinada época 
em que o seu estágio fenológico está produzindo o seu alimento ideal. Assim 
sendo, podemos distribuir as pragas do feijão nhemba de acordo com a fenologia 
da planta. O conhecimento desta relação praga/planta é importante na medida 
em que o produtor ou técnico tenha de ir ao campo para um acompanhamento 
do nível populacional de uma praga para fins de seu controle.
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Tabela: esquema do ciclo fenológico e lisTa de ocorrência das principais pragas do feijão nhemba.

Fases da cultura Principais pragas Danos causados Meios de controlo

Vegetativa Térmites, afídios Corte basal da planta Métodos físicos, 
biológicos, culturais, 

resistência de 
variedades. NB: 
para o controlo 

químico consulte o 
extensionista

Floração e formação 
de vagem e 
maturação

Lagartas  (Helicoverpa 
armigera, Maruca spp) 
e besouro das flores

Flores e vagens 
furadas (redução da 

quantidade)

Métodos biológicos, 
métodos físicos 
e culturais. NB: 
para o controlo 

químico consulte o 
extensionista

Maturação 
fisiológica

Sugadores (Clavigralla 
spp, Nezara spp, 
Anoplocloemis)

Vagens e sementes 
sugadas (redução da 

qualidade)

Métodos físicos, 
métodos biológicos 

e culturais. NB: 
para o controlo 

químico consulte o 
extensionista

Armazenamento Bruchídeos, ratos Grãos furados 
(redução de qualidade 

e quantidade)

Métodos físicos, 
produtos naturais, 

celeiros melhorados. 
NB: para o controlo 
químico consulte o 

extensionista

Maneo das pragas

De acordo com o local de ataque na planta, pode-se esquematizar as pragas do 
feijão nhemba da seguinte forma:

Pragas do Solo: Agem na redução da população inicial de plantas do feijão 
nhemba por unidade de area. Normalmente, ocorrem devido a um período 
de estiagem, atacando as sementes, raízes e o colo da planta. As de maior 
importância são: Broca-do-colo e Lagarta – rosca (Lepidoptera: Noctuidae).

Pragas da parte aérea: São as pragas que atacam as partes acima do colo da planta 
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como os ramos, folhas, ramos e órgãos reprodutivos como as botons florais, flores, 
vagens e grãos. Reduzindo a área fotossintetica da folha, ao sugarem a seiva 
das plantas e não só, injectando toxinas, transmitindo por outro lado doenças, 
principalmente as viroticas e outros micro-organismos. O feijão nhemba é uma 
leguminosa muito sensível ao desfolhamento e a viroses. As principais pragas 
desfolhadoras e sugadoras do nhemba são: Lagartas das folhas e Afideos. De 
flores e vagens são os tripés, percevejos, lagarta noctuidea, também chamada 
antes de Americana ou Heliothis = Helicoverpa zea e broca da vagem.

iii) Pragas de armazém: Normalmente as pragas que ocorrem por ocasião 
do armazenamento provêm do campo, a isto é o que se chama de infestação 
cruzada. A infestação pode ser feita por meio de ovos, larvas ou adultos, que 
juntamente com as vagens, grãos ou sacarias, chegam aos armazéns, infestando 
também os grãos já existentes. Por outro lado, grãos sadios provenientes do 
campo podem ser infestados nos armazéns quando medidas preventivas não são 
tomadas. Portanto, a contaminação inicial pode ocorrer tanto no campo como 
nos armazéns. As principais pragas que atacam o feijão nhemba em condições 
de armazenamento são: Traças, gorgulhos e Ratos.

Tecnologias de maneio integrado de pragas do nhemba (MIP-Feijão), se bem 
implementadas, podem reduzir, em média, 50% a aplicação de químicos, sem 
aumentar o risco de perdas de produção devido ao ataque dessas pragas. 

O MIP-Feijão leva em consideração: 

• O reconhecimento das pragas que realmente causam danos à cultura, 

• A capacidade de recuperação das plantas aos danos causados pelas pragas, 

• O número máximo de indivíduos dessas pragas que podem ser tolerados antes 
que ocorra dano económico (nível de controle), e 

• O uso de medidas de controle preventivas ou culturais e curativas que de 
maneira geral incluem o recurso aos insecticidas selectivos de forma criteriosa. 

Desta forma, espera-se produzir feijão mais eficientemente, minimizando os 
custos, diminuindo o impacto ambiental dos produtos químicos e garantindo 
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a sobrevivência dos inimigos naturais das pragas (insectos benéficos) (Figura 
4).Existem hoje receitas caseiras baseadas em produtos naturais largamente 
utilizadas pelos pequenos agricultores e com grande impacto nos metodos 
alternativos de controle.

Tabela 4. receiTas de subsTâncias naTurais e pragas proVáVeis de conTrolo em Varias culTuras. 

Ingrediente Activo Receita Pragas controladas Comentários 
adicionais

Alho

(Allium cepa)

Misturar 1 cabeça 
de alho + 1 unha de 
Sabão + 1 L de Água

Mais tarde: Juntar 
mais 5 L de Água. 
Agitar. Aplicar o 

extracto nas folhas da 
planto alvo, usando 

um pulverizador/
vassoura.

Afídeos, gafanhotos, 
lagartas e pulgas

Não usar com milho e 
leguminosas durante 

a floração

Ata (Annona 
squamosa)

Pilar bem 100g de 
sementes secas, 

molhar em 2 L de 
Água durante 24h. 

No dia seguinte coar 
com um pano para 
remover o resíduo 

das sementes. 
Aplicar nas folhas 
da planta, usando 
um pulverizador/

vassoura.

Lagartas, coleópteros, 
brocas do milho, 

ácaros, afídeos, tripes 
e gafanhotos
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Baramombe

(Lantana Camera)

Misturar: duas mãos 
das folhas (e se for 

possível mais 2 mãos 
de folhas de Mutica), 
pilar juntando com 

1 L de Água e 2 
colheres de sabão. 

Mais tarde, aumentar 
3 L de Água. Aplica-
se imediatamente 
após a preparação, 

usando pulverizador/
vassoura.

Afídeos, lagartas, 
tripes, coleópteros

Para todas as culturas 

Pós-colheita de 
cereais (grão) 

e leguminosas: 
cobrir com ramas 

de Baramombe no 
celeiro

Pragas de armazém 
como gorgulhos, etc.

Tabaco

(Nicotina tabacum, 

n. rustica)

Ferver 4 L de Água 
com uma chávena 

(250g) de tabaco seco. 
Deixar acamar, filtrar 

o líquido, diluir em 5L 
de água limpa. Juntar 

30g (2 colheres) 
sabão para cada 5L. 

Pulverizar. 

NOTA BEM: A mistura 
é muito tóxica! Usar só 

nos casos urgentes

Pulgas, lagartas, 
brocas de milho, 

ácaros, afídeos, tripes 
e gafanhotos

Para todas as culturas, 
menos a família de 
Solanáceas (batata 

reno, tomate, 
pimento, piripiri e 

beringela).
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Margosa 

(Azadirachta Indica)

ou:

Seringueira

ou:

Mafurreira

Misturar 500g de 
folhas (de Margosa 
ou Seringueira ou 

Mafurreira) com 5L 
de Água e sabão. 

Deixar uma noite. No 
dia seguinte coar o 
líquido e diluir com 

mais 5L de água. 
Pulverizar toda a 

planta bem. Pulverizar 
em cada 7-10 dias.

Alternativa se tem 
Sementes de Margosa: 

Pó de Margosa: 
Colher as bagas 

maduras. Tirar a polpa 
exterior, lavar e secar 

por alguns dias na 
sombra. Pilar para tirar 
cascas e cirandar. Para 

legumes: Misturar 
500g (3 mãos) em pó 

com 10L água com 
sabão. Deixar uma 

noite. Misturar bem, 
filtrar e pulverizar. 

Para cereais: Misturar 
quantidade igual de 

pó e serradura ou 
argila de térmitas. 

Aplique 3 vezes nas 
folhas, por 8 dias.  

Lagartas, coleópteras, 
brocas de milho, 

ácaros, gafanhotos, 
nemátodos, afídeos, 
mosca branca, tripes 

de alho/cebola, mosca 
mineira, térmitas

O poder repelente 
não se mantém se for 
guardado em pó por 
mais de 2-3 semanas. 

Escolha um lugar 
seco, escuro e fresco.

Para todas as culturas.

Fonte: JFFLS - FAO
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c) Doenças e métodos de controlo

O feijoeiro é cultivado durante todo o ano, numa grande diversidade de 
ecossistemas, o que faz com que inúmeros factores tornem-se limitantes para 
a sua produção. Entre estes factores, um dos principais são as doenças as quais, 
além de diminuírem a produtividade da cultura, depreciam a qualidade do 
produto. O feijao nhemba é hospedeiro de inúmeras doenças de diferentes 
origens:

• Fúngicas (ferrugem)

• Bacterianas (crestamento-bacteriano-comum e murcha-de-Curtobacterium)

• Viróticas (mosaico comum, mosaico-amarelo e mosaico-dourado)

De um modo geral, as doenças de origem fúngica e bacteriana podem ser 
disseminadas, à longa distância através das sementes infectadas e das correntes 
aéreas. Á curta distância, estas doenças são disseminadas pelas sementes 
infectadas, vento, chuvas, insectos, animais, partículas de solo aderidas aos 
implementos agrícolas, água de irrigação e pelo movimento do homem.

Para o controle da maioria destas doenças deve-se utilizar, sempre que possível, 
uma combinação adequada de métodos (Figura5). Entre os de maior uso, 
encontram-se:

• As práticas culturais, 

• O controle químico e 

• A resistência da cultivar a um ou mais patógenos desde que disponível. 

Como sugestão, pode-se citar uma série de práticas que os produtores devem 
empregar com a finalidade de diminuir as perdas ocasionadas pelas doenças: 

• Isolamento da cultura, 

• Eliminação do hospedeiro do patógeno ou do vector, 

• Evitar introdução na área de resíduos de cultura ou de solo infectado, 

• Utilização de semente de qualidade, 
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• Tratamento químico da semente, 

• Época correcta de semeadura, 

• Rotação de culturas, 

• Preparação do solo, 

• Lavoura profunda, 

• Aumento do espaçamento, 

• Cobertura morta do solo, 

• Controle da água de irrigação, 

• Uso de herbicidas, 

• Cultivares resistentes, 

• Pulverizações foliares com fungicidas/insecticidas, 

• Destruição dos resíduos de culturas infectadas, entre outras.

Em resumo, o que define o potencial máximo de produção é o conjunto de 
factores relacionados a: 

• Historial da área; 

• Escolha da variedade; 

• População de plantas; 

• Condições químicas e físicas do solo; 

• Maneio de pragas, doenças e plantas daninhas; 

• Condições climáticas (quantidade e distribuição de chuvas, temperatura, 
radiação solar, luminosidade) e 

• Aplicação espacial e temporal de insumos.

Na ausência de restrição de factores de produção, o ganho de produtividade é 
função do aumento da população de plantas, que por sua vez é dependente do 
vigor das sementes e da escolha criteriosa da variedade.
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As estratégias de maneio devem incluir:

• Adequação da variedade ao ambiente de produção;

• Garantia de aprofundamento e extensão do sistema radicular;

• Garantia de ausência de estresse, principalmente nos estádios fenológicos 
iniciais;

• Uso de adubação fundamentada no equilíbrio nutricional e não na quantidade 
de nutrientes em si;

• Emprego da população máxima e de distribuição espacial uniforme de plantas 
na área; e

Maneio integrado de pragas e doenças.



23Cultivo de Feijão Nhemba em Moçambique

Figura 5: Resumo das praticas de maneio da cultura do feijão nhemba, visando 
aumento da producao e productividade. Adaptado de (Moraes e Godoy, 1997).
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CONSOCIAÇÃO
O cultivo de plantas em consociação é praticado há séculos, sobretudo por 
pequenos produtores, na tentativa de obter o máximo de benefícios dos recursos 
disponíveis. O consociação de culturas (Fig. 1) é caracterizado pela maximização 
de espaço mediante o cultivo simultâneo, num mesmo local, de duas ou mais 
espécies com diferentes características quanto à sua arquitectura vegetal, 
hábitos de crescimento e fisiologia. As plantas podem ser semeadas ou plantadas 
ao mesmo tempo ou terem época de implantação levemente desfasada, mas 
compartilham dos mesmos recursos ambientais durante grande parte de seus 
ciclos de vida, fato que leva a forte interactividade entre as espécies consociadas  
entre elas e o ambiente.

Foto 3. Exemplo de consociação de culturas (milho x feijão)

Essa técnica é extremamente interessante especialmente quando se quer 
maximizar o aproveitamento da água disponível no solo ou do período chuvoso, 
tornando-se fundamental em regiões onde, ao longo do ano, ocorrem duas 
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épocas bem distintas, uma chuvosa e outra seca (que pode durar até 6 meses). A 
consociação de culturas, além de proporcionar uma série de outros benefícios, 
como o auxílio no controlo de infestantes, promove excelente cobertura viva e 
morta do solo, durante o maior período de tempo possível. O nhemba pode ser 
consociado com diversas culturas, como por exemplo milho, mapira, mandioca, 
etc.

ROTAÇÃO DE CULTURA
Semear feijão nhemba dois anos consecutivos no mesmo campo não é 
recomendado porque condiciona o aumento de pragas e doenças no solo. O 
nhemba deve estar num sistema de rotação com cereais e/ou a mandioca que 
receberam uma adubação adequada nas campanhas anteriores (Foto6). Em 
geral, um bom sistema de rotação de culturas aumenta os rendimentos, reduz 
algumas práticas culturais e também reduz os insumos necessários para o 
maneio da cultura.

Foto 4: Campo de monocultura de Feijão nhemba na fase de maturação vagens. 
Como pode-se ver a uniformidade de maturação é um dos desafios para a colheita 
feita numa única jornada ou mecanicamente. Fonte: Magalhães Miguel, APPSA- 
Semente de Leguminosas de Grão. 
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ADUBAÇÃO
O feijão nhemba apresenta capacidade de se desenvolver em solos de baixa 
fertilidade e por sua rusticidade vem sendo utilizado como adubo verde 
na recuperação desses solos. A adubação pode ser definida como a adição 
de nutrientes de que a planta necessita para viver, com a finalidade de obter 
colheitas compensadoras de produtos de boa qualidade nutritiva ou industrial, 
provocando-se o mínimo de perturbação no ambiente. Sempre que o 
fornecimento dos nutrientes pelo solo (reservatório) for menor que a exigência 
da cultura, torna-se necessário recorrer ao uso de adubos.

A adubação fosfatada é de grande importância nos sistemas de produção agrícola, 
visto que os solos da região dos trópicos apresentam limitações em fósforo 
para a maioria das culturas. O fósforo é um elemento muito importante para a 
nutrição das leguminosas em geral e também contribui para o fornecimento de 
energia necessária a nodulação no processo de fixação biológica do nitrogénio 
atmosférico.

REGA
A água é uma componente chave para o desenvolvimento de qualquer cultura, 
pois é indispensável nos processos fisiológicos da cultura como fotossíntese, 
translocação de nutrientes e fotoassimilados, bem como na respiração e 
transpiração. Desta maneira, o nhemba requer uma quantidade de água no solo 
que seja suficiente para o seu desenvolvimento e manutenção, sobretudo nas 
etapas mais fundamentais como germinação, emergência, floração e enchimento 
de grãos. O rendimento esperado pode ser comprometido logo nos primeiros dias 
caso haja deficiência de água nas fases iniciais do desenvolvimento vegetativo, 
seguida de um período relativamente longo de estiagem. O estresse hídrico é 
mais critico sobretudo na fase de floração, resultando em menor número de 
vagens e número de grãos por vagem.

O excesso de água no solo também pode causar danos à cultura do feijão. Esta 
condição pode ocorrer devido à drenagem deficiente ou abuso de irrigação, 
resultando na deficiência de oxigénio disponível no solo à planta e prejudicando 
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a germinação, bem como o desenvolvimento e estabelecimento do sistema 
radicular do feijoeiro. Além disso, a humidade elevada propicia a incidência de 
patógenos que afectam as raízes, diminuindo a sobrevivência das plantas.

Outras práticas culturais (retancha, poda, etc.)

Depois do plantio, deve-se monitorar a cultura continuamente para garantir 
um crescimento sem problemas. Se o número de plantas na emergência for 
muito baixo ou as plantas são fracas e deformadas, será necessário fazer uma 
nova sementeira (retancha). Contudo, deve-se determinar as razões da baixa 
germinação para que as prováveis causas sejam corrigidas antes da nova 
sementeira.

COLHEITA E PÓS-COLHEITA
Diversos métodos são usados na colheita do feijão nhemba, os quais variam em 
função do sistema de cultivo, do tipo de planta e do tamanho da machamba. A 
colheita mecanizada ainda não é prática comum em Moçambique. Os pequenos 
produtores de feijão nhemba, que são a maioria, fazem a colheita manualmente, 
que consiste em colher as vagens prontas de cada planta

A uniformidade de maturação das plantas e das vagens é um factor de extrema 
importância para que a colheita seja processada manual ou mecanicamente. 
Factores relacionados ao solo, à topografia do terreno, ao ambiente, às práticas 
culturais, às doenças, à disponibilidade de água para as plantas e ao hábito de 
crescimento das variedades causam desuniformidade na maturação do feijão 
nhemba. A colheita deve ser feita a um teor de humidade do grão entre 14 a 18 
%.

O beneficiamento do feijão também constitui-se numa operação de grande 
importância, pois os métodos de colheita não proporcionam um produto final 
limpo e padronizado em condições de ser comercializado. É necessário que o 
produto colhido passe por um processo de limpeza para melhorar a pureza, 
germinação e vigor. 

O beneficiamento é feito para separar impurezas de tamanho e densidade 
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próximos da semente. Após o beneficiamento, o feijão armazenado, destinado 
para uso como semente ou para consumo, deve receber tratamentos distintos 
tais com temperatura de secagem 38 oC para semente e 45 oC para o grão, assim 
como a humidade relativa do armazemanento, por exemplo) para a conservasão 
de semente é importante manter que o. A humidade do grão ideal para o 
armazenamento é de  12%.

ARMAZENAMENTO
Para se obter um produto de alta qualidade, as operações de pós-colheita do 
feijão requerem alguns cuidados no que se refere ao transporte, pré-limpeza, 
secagem, beneficiamento, ensacamento e armazenamento.

Depois de beneficiado e ensacado, se o feijão não for direccionado de imediato 
à comercialização, deve-se armazená-lo por um período não superior a 12 
meses. Durante o armazenamento, alguns cuidados devem ser dispensados 
para minimizar, ao máximo, a sua deterioração, cuja velocidade depende do 
ambiente de armazenamento do produto em si e de sua condição no início da 
armazenagem. Deste modo, ambientes ventilados, frios e secos proporcionam 
melhores condições de conservação. 

De alguma forma deve-se evitar a exposição do produto em condições de 
humidade e temperatura altas, o que pode deteriorar o feijão, provocando 
aumento do tempo necessário para o seu cozimento (cocção), aumento no grau 
de dureza dos grãos, mudança no sabor e o escurecimento do tegumento de 
algumas variedades.

Para minimizar esses inconvenientes, deve-se manter o armazém limpo e bem 
conservado. Além disso, o armazém deve ser bem ventilado para evitar a elevação 
da temperatura no ambiente. As pilhas de sacos não devem ser encostadas às 
paredes, para permitir a colocação de lona, quando necessário. Deve-se formar 
as filas sobre estrados de madeira e separá-las de acordo com a cultivar.

O feijão é boa fonte de proteínas, minerais e vitaminas, além de apresentar alto 
conteúdo de ácidos graxos polinsaturados e carbohidratos. 
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A qualidade de um grão pode ser determinada principalmente pela:

• Aceitabilidade ao consumo, 

• Qualidade de cozimento e 

• Características nutricionais. 

A aceitabilidade do feijão está ligada a várias características que incluem:

• A cor, 

• O tamanho, 

• A aparência do grão, 

• O tempo de cozimento e

• O sabor

Um dos importantes defeitos de aceitabilidade é conhecido como “hard-to-
cook“ (HTC), defeito o qual provoca aumento do tempo de cozedura desta 
leguminosa, relacionado, principalmente, com prolongado armazenamento 
e altas temperaturas e humidade. De forma a alongar a qualidade do grão 
armazenado.

As alterações promovidas por este defeito incluem:

• Aumento do tempo de cozedura para o amaciamento dos cotilédones, 

• Menor aceitação para o consumidor e 

• Diminuição do valor nutritivo pela perda de vitaminas, observando-se ainda a 
deterioração da textura e sabor. 
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