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PRÁTICAS CULTURAIS DE PRODUÇÃO 
DE AMENDOIM EM MOÇAMBIQUE:

MANUAL DO PRODUTOR

INTRODUÇÃO
O amendoim constitui uma das maiores fontes de rendimento e a maior fonte 
de óleo da cozinha para muitas famílias Moçambicanas.  O amendoim ocupa a 
maior área de cultivo entre as leguminosas de grão cultivadas em Moçambique 
com cerca de 500.000 hectares, o que correponde a 15% da área total ocupada 
por culturas alimentares e é a oleaginosa mais importante seguida pelo 
algodão e pelo girassol. O amendoim é cultivado em todo o país, basicamente 
por produtores de pequena escala  em condições de sequeiro e sem o uso de 
pesticidas e/ou fertilizantes. 

Em Moçambique, os rendimentos observados e a qualidade da produção 
de amendoim, são geralmente baixos devido a vários constrangimentos. Os 
principais constrangimentos de produção de amendoim em Moçambique 
incluem pragas do solo e da parte área, práticas culturais inadequadas (baixa 
densidade de plantas e sementeira tardia), doenças (roseta, ferrugem e manchas 
foliares), seca, baixo acesso ao crédito e problemas de pós-colheita (aflatoxinas). 
Este manual apresenta informação técnica sobre práticas de maneio da cultura 
de amendoim para a obtenção de melhores rendimentos, como: a época certa 
para a sementeira, o melhor espaçamento, época de fazer as sachas, o uso da 
semente de boa qualidade, o controlo de pragas, doenças e infestantes, o tempo 
óptimo para a colheita, e os métodos de secagem e armazenamento. 

Sem pretender ser uma obra acabada sobre a matéria, o manual apresenta as 
linhas de orientação para o cultivo do amendoim em Moçambique. Para o seu 
melhor aproveitamento, recomenda-se que sejam feitos os ajustes necessários a 
cada situação concreta em função do conhecimento local e das condições agro-
climaticas específicas. Este manual é baseado nas recomendações da pesquisa e 
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na descrição dos sistemas de cultivo de Moçambique. 

O objectivo principal deste manual de Práticas Culturais de Produção de 
Amendoim em Moçambique é de contribuir para a melhoria da produção e 
produtividade desta cultura providenciando informação técnica que permita a 
obtenção de altos rendimentos. 

Este manual é baseado nas recomendações da pesquisa e na descrição dos 
sistemas de cultivo de Moçambique. 

Este manual serve de material de consulta para os extensionistas que trabalham 
com pequenos e médios produtores nas principais regiões onde o amendoim é 
cultivado em Moçambique. 

O manual foi produzido e publicado graças aos esforços dos pesquisadores 
do IIAM no âmbito da implementação de vários projectos de investigação em 
leguminosas de grão.
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REGIÕES AGRO-ECOLÓGICAS
A Tabela 1 mostra as principais regiões de cultivo de amendoim em Moçambique, 
suas finalidades e características das variedades. A maior parte da produção de 
amendoim está concentrada nas províncias de Nampula, Cabo Delgado, Niassa 
e Zambézia na “região 7 (R7) e região 8 (R8)” , no norte do país, e nas províncias 
de Inhambane, Gaza e Maputo na “região 2 (R2) e região 3 (R3)” , no sul do país. 
As chuvas no norte de Moçambique são definidas e começam em Novembro 
prolongando-se até finais de Abril com cerca de 800 mm a 1200 mm por ano.

Tabela 1: as principais regiões de culTivo de amendoim,  suas finalidades e caracTerísTicas

Região Sul Norte

Finalidade da 
produção

Alimentar Comercial 

Características 
das variedades 
produzidas

Cíclo Curto (90-120 
dias)

Médio a longo (120-180 
dias)

Tamanho do grão Pequeno Médio a grande 

Hábito de crescimento Erectas Semi-erectas a prostradas

Dormência da semente Não dormentes Dormentes 

Rendimento (kg/ha) Baixo (200-300 
kg/ha)

Médio a alto (500-700 kg/
ha)

Tipo Spanish Spanish e Virginia

SISTEMA DE CULTIVO
Existem dois sistemas de cultivo de amendoim em Moçambique: sistema 
irrigado e sistema de sequeiro. O sistema irrigado é mais comum nos produtores 
comerciais e menos usado no sector familiar, pois envolve investimentos no 
sistema de irrigação e alto uso de insumos agrícolas.  O sistema de sequeiro é 
praticado pela maioria dos produtores de amendoim em Moçambique. Por essa 
razão, este manual é mais direccionado para o sistema de sequeiro.
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VARIEDADES
As variedades actualmente recomendadas e/ou libertadas em Moçambique 
incluem: NamWetil, Mamane, Otitela, CG-7, ICGV-SM 99541, ICGV-SM 99568, 
ICGV-SM 01513, ICGV-SM 01514 e JL-24. Tomar a melhor decisão sobre a 
variedade é muito importante para obter bons rendimentos e melhor mercado. 
Algumas destas variedades são resistentes às doenças e outras têm diferentes 
características preferidas pelos produtores e/ou consumidores. A diferença em 
rendimento entre as variedades de altos rendimentos e as variedades de baixos 
rendimentos é de 10% a 20%. O produtor tem apenas uma única oportunidade 
para fazer a decisão certa na selecção de variedades. A tabela 2 mostra as 
variedades recomendadas para cada região e as suas características.

Tabela 2: variedades liberaTadas em moçambique e suas caracTerisTicas

Variedade Peso 
de 100 
sementes 
(g)

Rendimen-
to (ton/ha)

Cíclo (dias) Cor do grão Hábito de 
crescimento

Nametil 30 1.5 110-120 Castanha 
clara

Erecto (Spanish)

Mamane 40 3.0 110-140 Vermelha Erecto (Virginia)

Otitela 30 2.0 90-100 Creme Erecto (Spanish)

CG-7 40 3.0 120-140 Vermelha Erecto (Virginia)

ICGV SM 99541 30 2.0 110-120 Creme Erecto (Spanish)

ICGV SM 99568 40 2.8 110-120 Creme Erecto (Spanish)

ICGV SM 01513 30 2.0 110-120 Creme Erecto (Spanish)

ICGV SM 01514 30 2.0 110-120 Creme Erecto (Spanish)

JL 24 35 2.5 110-120 Creme Erecto (Spanish)

MÉTODO DE PROPAGAÇÃO
A cultura de amendoim tem como método de propagação a semente.
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EXIGÊNCIAS AGRO-CLIMÁTICAS
O amendoim é uma cultura exigente quanto às características agro-climáticas. 
Por isso, o conhecimento das particularidades da área a ser utilizada para a 
implantação da cultura torna -se essencial como ferramenta para evitar perdas 
e maximizar a produção e produtividaderentabilidade. Dentre os elementos 
climáticos que afectam o desenvolvimento e a produção da cultura de amendoim, 
a temperatura e a precipitação ganham maior destaque. As características físico-
químicas do solo também influenciam no desenvolvimento do amendoim e 
devem ser levadas em consideração no planeamento do cultivo.

· Temperatura

O amendoim é considerado uma cultura da estação quente. Cresce bem em 
regiões com temperaturas entre os 25 e 35oC. Abaixo de 20oC o crescimento 
da cultura de amendoim é retardado enquanto que temperaturas acima de 
35oC influenciam negativamente a floração. Com estas condições, afirma-se que 
o amendoim em Moçambique pode ser cultivado ao longo de todo o ano se 
existirem condições de rega. Contudo, temperaturas abaixo de 18oC retardam 
a emergência das plantas e em alguns casos a semente acaba apodrecendo no 
solo, o que baixa a densidade de plantas.

· Precipitação

O amendoim 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 das vagens. Se a 
diminuição de água ocorrer no período de floração/formação de ginoforos 
e vagens haverá uma redução na produção, dada a redução  no tamanho das 
vagens, no número de vagens e no número de sementes por vagem. O amendoim 
adapta-se bem em regiões com precipitações entre 450 mm e 1300 mm, e bem 
distribuidas ao longo da época de cultivo.
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PRÁTICAS CULTURAIS

· Selecção do Solo 

O solo ideal para o amendoim deve ser bem drenado com uma textura franco-
arenosa para facilitar a penetração dos genóforos depois da polinização, e para 
permitir fácil colheita sem  perda de vagens. O amendoim pode ser semeado em 
solos arenosos ou excessivamente drenados, mas nestes casos há necessidade 
de suplementar água via irrigação para manter os rendimentos. Se for semeado 
em solos pesados e mal-drenados, haverá uma prevalência de doenças e 
normalmente os rendimentos serão baixos porque muitas vagens ficam no solo 
na altura de colheita. O pH ideal para a cultura de amendoim está entre 5 e 7.

· Preparação do Solo

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 inóculo 
de doenças. A preparação do solo pode ser feita usando enxadas, tracção animal 
ou tractor. As fases da preparação do solo incluem a destronca, a lavoura, a 

gradagem, e a armação do solo. 

· Destronca

A destronca é feita quando se pretende abrir um campo novo. Ela tem como 
finalidade a destruição das árvores e a remoção dos respectivos troncos do novo 
campo. 

· Lavoura

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 papa 
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 
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gradagens para obter uma boa cama para a cultura.

· Armação do solo

Em solos pesados, aconselha-se semear o amendoim em camalhões para permitir 
a drenagem das águas em excesso, evitar a compactação onde a semente está 
colocada e facilitar as operações culturais visto que todas as actividades e 
movimentos serão feitos entre os camalhões. Em solos leves, o amendoim pode 
ser semeado num terreno plano.

SEMENTEIRA
A sementeira da cultura de amendoim deve ser feita de maneira que o cíclo 
da cultura coincida com a distribuição das chuvas. Ao semear o amendoim, a 
semente deve ser colocada onde ela tenha maior probabilidade de germinar, 
desenvolver um sistema radicular robusto e crescer satisfatoriamente. Aconselha-
se a semear o amendoim em campos com boa humidade para permitir que a 
semente absorva humidade suficiente para a sua germinação. A sementeira 
deve ser feita de maneira que facilite as práticas culturais subsequentes para a 
obtenção de altos rendimentos a baixos custos.

A sementeira pode ser feita numa superfície plana, em camalhões e/ou em sulcos. 
A escolha do sistema de sementeira depende do produtor  e das condições 
locais. Entretanto, aconselha-se a escolher a sementeira em camalhões em solos 
pesados e em zonas de alta precipitação para garantir uma boa drenagem e 
facilitar a colheita. Outro conselho é escolher a sementeira em sulcos quando a  
pluviosidade é baixa  para garantir uma melhor captação e retenção de água. Para 
além de fazeruma boa escolha do sistema de sementeira, é preciso ter em conta 
a época da sementeira, a profundidade da sementeira, a taxa da sementeira, e a 
densidade e compasso, como a seguir se explica. 

Época de sementeira

 Uma sementeira atempada influencia no crescimento da cultura e no aumento 
do rendimento. O amendoim deve ser semeado de preferência o mais cedo 
possível. Considerando a queda regular das chuvas, o amendoim deve ser 
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semeado a partir da segunda quinzena de Novembro até finais de Dezembro. Se 
o amendoim vai ser semeado sob irrigação no tempo fresco, que normalmente 
ocorre entre Agosto a Setembro, devem ser evitadas temperaturas frias. 

Profundidade de sementeira: 

A profundidade de sementeira recomendada para o amendoim é de 5 cm.

Taxa de sementeira: 

A taxa de sementeira depende do  hábito de crescimento da planta (prostrado 
ou erecto), do peso da semente, da taxa de germinação do lote da semente e 
do compasso a ser usado. A taxa de sementeira recomendada é estimada em 
100 kg/ha. Em alguns casos é necessário aumentar a quantidade da semente 
em 20% para garantir uma boa densidade de plantas por unidade de área. Na 
Caixa 1, temos o exemplo de uma operação de cálculo de aumento dos 20% na 
quantidade estimada de semente: 

Caixa 1: Exemplo de cálculo de aumento dos 20% na quantidade estimada de 
semente: 

Exemplo:

Dado que o peso de 100 sementes é de 32 g, a densidade que se quer é de 
333000 plantas por ha ou o compasso de 30cmx10cm. Qual será a quantidade 
de semente necessária?

Cálculos:

333000 plantas ha-1 = 33.3 sementes m-2

32 g por 100 sementes = 0.32 g por semente

Disto: 33.3 sementes m-2 x 0.32 g por semente = 10.65 g de semente m-2

Deste modo, (10.65 g X 10000 m-2)/1000 g = 106.5 kgha-1

Adicionando os 20% fica: 106.5 + 20% ou 106.5 x 1.20 = 127.8 kgha-1
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Densidade e compasso: 

A densidade óptima para a cultura de amendoim é de 10 plantas/metro linear 
e para que se alcancem bons rendimentos o compasso ideal é de 45cm x 10cm, 
1 semente por covacho, o que dá 222000 plantas/ha. Neste compasso e tendo 
em conta as variedades recomendadas, precisa-se de 60 a 80 kg/ha de semente. 
Se houver muita semente, ele pode ser semeada numa densidade de 333000 
plantas/ha, num compasso de 30cm x 10cm.

RETANCHA
Depois do plantio, a cultura deveser monitorada continuamente para garantir um 
crescimento sem problemas. Se o número de plantas na emergência fôr muito 
baixo ou as plantas forem fracas e deformadas, será necessário fazer uma nova 
sementeira, a que se denomina “retancha“. Entretanto, devem ser determinadas 
as razões da baixa germinação para que as prováveis causas sejam corrigidas 
antes da nova sementeira.

CONSOCIAÇÃO
Devido à sua tolerância ao ensombreamento, o amendoim é adaptado ao cultivo 
misto (consociação) com culturas altas como a mexoeira, o milho, o algodão, 
a mandioca e o feijão boer. O amendoim tolera também a consociação com 
culturas permanentes como os palmares e fruteiras.

Rotação de Cultura: 

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. Aconselha-se a não semear amendoim dois anos consecutivos 
no mesmo campo porque essa prática aumenta o nível incidência de pragas e 
doenças no solo. O amendoim deve estar num sistema de rotação com cereais 
que tenham recebido uma adubação adequada nas campanhas anteriores. Em 
alguns casos, pode ser feita a rotação com o algodão. 
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ADUBAÇÃO
O amendoim, como uma leguminosa, é um bom fixador de nitrogenio de 
atmosfera. Mesmo assim, a cultura de amendoim como tantas outras culturas, 
responde bem a adubação. Por exemplo, cálcio (Ca) é necessário em níveis 
relativamente altos para o enchimento das vagens ou para a formação do grão. 
Em casos em que o pH do solo é inferior a 5, cálcio (CaCO3) deve ser adicionado 
no solo para manter o pH acima de 6. O fósforo (P) e o potássio (K) devem ser 
adicionados no solo para garantir que estes nutrientes sejam suficientes e 
disponíveis para a cultura. A adição destes nutrientes depende das exigências 
da cultura em termos nutricionais e da análise de solos feita. Na ausência de 
relatórios de análise de solos as seguintes quantidades podem ser usadas: 20 kg/
ha de nitrogénio; 60 kg/ha de fosfóro e 40 kg/ha de potássio.

REGA 
O amendoim é considerado uma das culturas tolerantes à seca. Mas existem 
estágios durante o seu crescimento em que se requerem altos níveis de 
humidade do solo. Caso essa necessidade de humidade do solo nao seja satisfeita, 
os rendimentos poderão ser severamente limitados. O período de grande 
necessidade de água ocorre durante o estágio de formação da vagem porque 
serve para mover o cálcio da solução do solo para as vagens em formação. A 
Tabela 2, ilustra o estágio de crescimento e os níveis de água necessários para a 
cultura.

Tabela 3: esTágios de crescimenTo do amendoim e níveis de água necessários

Semana de crescimento Estágio de crescimento Necessidades de água

Semana 1 a 2 Sementeira à germinação 
(emergência)

Moderada

Semana 3 a 8 Germinação à formação do 
ginóforo/floração

Baixa

Semana 9 a 15 Floração/formação do ginóforo 
e formação de vagens

Alta

Semana 16 a 22 Formação de vagens à 
maturação

Moderada
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MANEIO INTEGRADO DE INFESTANTES, PRAGAS E DOENÇAS

Maneio de infestantes

A principal prioridade para o produtor depois da germinação do amendoim 
é manter o campo livre de infestantes. As plântulas de amendoim são muito 
sensíveis à competição com infestantes, a qual pode reduzir drásticamente 
os rendimentos da cultura. As infestantes devem ser controladas a partir das 
primeiras 2 a 3 semanas depois da sementeira e continuamente se o campo 
assim o exigir. O controlo das infestantes no amendoim pode ser manual (por 
meio de enxadas), mecânico (tracção animal ou uso de tractores) e químico (uso 
de herbicidas). A combinação dos vários métodos de controlo é mais eficiente 
e económica. Deste modo, o mais efectivo será uma aplicação de herbicida 
pré-emergente seguido de uma sacha ou duas sachas manuais ou mecânicas 
quando possível e em função do nível tecnológico em uso na propriedade 
agricola (Figura 1).

CONTROLO DE PRAGAS
As pragas mais importantes para a cultura de amendoim são: lagartas , 
térmites, afídeos, trips e percevejos. As lagartas que atacam o amendoim 
maioritariamente, pertencem a ordem Lepidotera, família noctuidae. Na região 
sul do país (Inhambane, Maputo, Gaza), desde 2006 o amendoim tem sido 
atacado pela lagarta mineira do amendoim Aproaerema modicella (Lepidoptera: 
Gelechiidae). Nessa região a A. modicella constitui o principal problema 
fitossanitário da cultura do amendoim. Tal como as outras lagartas desfolhadoras 
esta praga destroi o mesofilo foliar, devora os ramos provocando a queima da 
folha que deixa de exercer a sua actividade fotossintética com queda imediata 
da produção. Em anos mais quentes, chuvosos em Dezembro com veranicos em 
Janeiro a Marco, as perdas da colheita em cultivos semeados entre Outubro a 
Dezembro, na região sul alcançam os 100% se não for tomada nenhuma medida 
de controlo da lagarta mineira do amendoim.
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HILDA PATRUELIS STAL
Esta é uma praga que vive no solo e geralmente predomina em campos que são 
cercados por capim. Torna-se séria nos campos de cultivo quando as culturas 
germinam. A hilda  destroe as culturas, interrompendo o sistema vascular das 
plantas através das partes sugadoras da boca sugadora. Causa a distorção das 
folhas e do caule, e o retardamento no crescimento. 

 
Fig.1. Hilda patruelis Stal na cultura de amendoim

Maneio

• Limpeza do campo, eliminando todo o capim em volta do campo para evitar 
o movimento das pragas. 

• Aplicar Dimethoate na razao de 200-250 ml do ingrediente activo por 
hectare se necessario.

TÉRMITES OU MUCHÉM – ISOPTERA (ODONTOTERMES BADIUS 
AND MACROTERMES SPP)
Térmites são insectos eussociais ou têm um alto grau de organização social 
que constroem ninhos em forma de montículo (murmuchem) ou de terra solta. 
Para além do amendoim, os térmites atacam as culturas de milho, mapira, trigo, 
mexoeira, algodão, citrinos, feijão bôer, trigo e chá. Os térmites são grandes 
consumidores de celulose, sendo por essa razão que provocam a acama de 
plantas. As plantas acamadas, na sua maioria já maduras como amendoim 
acabam sendo devoradas por térmites ou ratos. Algumas espécies revestem o pé 
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da planta com terra, outras não provocam sintomas exteriores. 

As termites são uma grande praga em todas as fases do crescimento das culturas 
e alimentam-se de vagens, sementes e a própria planta. No entanto, o dano de 
térmites é comum durante os períodos de seca. A redução de rendimento pode 
variar entre 50 e 100%. O dano às vagens por térmitas incentiva a invasão de 
fungos na semente e posterior contaminação por aflatoxinas. No país distinguem-
se três grandes grupos de térmites:

Macrotermitas 

Que fazem grandes ninhos na terra; 

Microtermites

Quase não fazem ninhos, mas vivem em pequenos grupos por baixo ou ao lado 
das plantas; 

Térmites-forrageiras 

Cortam pedaços de plantas, dando preferência a gramíneas ainda verdes, que 
levam para o seu ninho subterrâneo. 

Fig.2. Cultura de amendoim atacada por termites (Odontotermes badius).

Maneio

• Evitar cultivar o amendoim em campos com um historial de existencia de 
termites e murmuchens.
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• Destruir murmuchens e a rainha se possivel.

• Aplicar pesticida como Chlorpyrifos 48 EC na razao de 20 ml para um litro de 
agua na altura de sementeira numa linha de cinco metros.

• Rotação de culturas.

TRIPES (THYSANOPTERA: THRIPIDAE-FRANKLINIELLA FUSCA) 
Os sintomas de ataque do tripes às plantas de amendoim são visíveis e 
caracterizados pela presença de folhas deformadas e com estrias prateadas, 
devido à alimentação de adultos e ninfas nos folíolos fechados ou semi-abertos. 
Em certos casos, ocorre um retardamento no crescimento das plantas. As injúrias 
provocam redução da capacidade fotossintética das plantas, determinando 
um desenvolvimento mais lento das plantas novas, consequentemente uma 
redução drástica do rendimento. Os adultos apresentam asas franjadas, são de 
tamanho diminuto, cerca de 2 mm de comprimento. São de reprodução sexuada, 
colocando seus ovos nas folhas. Decorridos 4 a 7 dias surgem as formas jovens 
que se distinguem das adultas, pela coloração mais clara e não possuem asas. 
As ninfas e adultos vivem nas flores brotações e folhas jovens e velhas. Ocorrem 
em condições de baixa temperatura associada a estiagens, e em geral quando a 
sementeira for feita tardiamente e sem o uso de um inseticida sistémico.

Fig.3. Cultura de amendoim mostrando sitomas causados por trips.
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Maneio

• Semear cedo para garantir que a cultura escape o dano pela praga;

• Applicar Carbaryl 85WP e uma combinação de Cipermetrina +Dimetoato 10 
EC na taxa de 85g diluídos em  14L de agua.

AFÍDEOS APHIS CRASSIVORA E MACROSIPHUM EUPHORBIAE 
(HOMOPTERA: APHIIDIDAE)
Esta é a principal praga foliar do amendoim no campo. Afideos são os vetores 
das doenças virais de amendoim incluindo a roseta. Estes infestam as plantas de 
amendoim em todas as fases do crescimento, se as condições forem favoráveis. 
Contudo, as plantas pequenas com folhas novas são as mais preferidas. As plantas 
atacadas por afideos ficam raquiticas e as folhas ficam enroladas. O dano grave 
é causado durante a seca quando a cultura ainda é jovem. Adultos e com asas 
são formados entre os sem asas quando a população aumenta para um certo 
limite. As formas aladas voam para formar novas colônias e segregam um fluido 
pegajoso na planta, que é tornado preto por um fungo e chega a matar a planta.

Fig.4. Planta de amendoim insfestada com afideos

Maneio

• Sementeira atempada com um compasso ideal e correto

• Maneio do habitat para encorajar a existência de predadores (inimigos 
naturais)

• Aplicar Dimetoato a 200-250 ml de ingrediente activo por hectare quando 
necessário ou quando tiver pelo menos 7-10 afídeos por planta
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• Remover e destruir todas as plantas voluntárias de amendoim, e destruir 
todas as plantas hospedeiras em volta do campo

• Usar variedades resistentes a roseta.

Tabela 4 - caracTerísTicas das principais espécies de pulgões que aTacam o amendoim.

ESPÉCIE CARACTERÍSTICAS

Aphis crassivora Ápteros: pequenos (até 2 mm) e verde escuros.

Alados: pequenos (até 2 mm), abdomem verde amarelado, cabeça 
e tórax pretos.

Macrosiphum euphorbiae Ápteros: pequenos (até 4 mm), coloração geral verde, porém com ca-
beça e tórax amarelados e com antenas escuras.

Alados: menores que os ápteros porém com coloração semelhante 
a estes.

MEDIDAS DE CONTROLO DE PRAGAS
O controlo melhor das pragas é a prevenção, sendo esta melhor conseguida 
através de boas práticas agrícolas como: 

1. Rotação de amendoim com outras culturas que não sejam da família 
das leguminosas.

2. Consociação do amendoim com outras culturas nos sistemas de 
produção de agricultura familiar como, milho, gergelim, mexoeira, mapira, 
podendo usar-se consociação com cajueiros até estes alcançarem total cobertura.

3. Uso de cobertura morta (restolhos de culturas e infestantes sachadas) 
para a conservação de humidade e a redução das pragas do solo.

4. Fazer verificação do campo, pelo menos duas vezes por semana, para 
ter a noção de ocorrência da praga antes de tomar a decisão de controlo.

5. Semear mais cedo ou na data correcta se ela for conhecida pode ajudar 
na redução dos ataques de pragas. 

É sempre muito bom que um extensionista seja consultado antes da tomada da 
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decisão de controlo.

Em agricultura familiar de pequena escala e mesmo a de escala intermédia, 
desde que experimentada, receitas caseiras ou de produtos naturais podem 
ser utilizadas com bastante sucesso e segurança no controlo das pragas do 
amendoim (Tabela 5).

Tabela 5: receiTas de subsTâncias naTurais e pragas prováveis de conTrolo. 

INGREDIENTE ACTIVO RECEITA PRAGAS CONTRO-
LADAS

COMENTÁRIOS ADI-
CIONAIS

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 fo-
lhas da planta alvo, usando um pul-
verizador/vassoura.

Afídeos, gafanhotos, la-
gartas e pulgas

Não usar com milho 
e leguminosas duran-
te a floração

Ata (Annona squa-
mosa)

Pilar bem 100g de sementes secas, mo-
lhar em 2 L de Água durante 24h. No 
dia seguinte coar com um pano para re-
mover o resíduo das sementes. Apli-
car nas folhas da planta, usando um 
pulverizador/vassoura.

Lagartas, coleópteros, 
brocas do milho, áca-
ros, afídeos, tripes e ga-
fanhotos

Baramombe (Lanta-
na Camera)

Misturar: duas mãos das folhas (e se for 
possível mais 2 mãos de folhas de Mu-
tica), pilar juntando com 1 L de Água 
e 2 colheres de sabão. Mais tarde, au-
mentar 3 L de Água. Aplica-se ime-
diatamente após a preparação, usan-
do pulverizador/vassoura.

Afídeos, lagartas, tripes, 
coleópteros

Para todas as cul-
turas

Pós-colheita de cereais (grão) e le-
guminosas: cobrir com ramas de Ba-
ramombe no celeiro

Pragas de arma-
zém como gorgu-
lhos, etc.

Tabaco (Nicotina taba-
cum n. rustica)

Ferver 4 L de Água com uma cháve-
na (250g) de tabaco seco. Deixar aca-
mar, filtrar o líquido, diluir em 5L de 
água limpa. Juntar 30g (2 colheres) sa-
bão para cada 5L. Pulverizar. 

NOTA BEM: A mistura é muito tóxica! 
Usar só nos casos urgentes.

Pulgas, lagartas, bro-
cas de milho, ácaros, 
afídeos, tripes e ga-
fanhotos 

Para todas as cultu-
ras, menos a família 
de Solanáceas (bata-
ta reno, tomate, pi-
mento, piripiri e be-
ringela).
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Fonte: JFFLS - FAO

CONTROLO DE DOENÇAS
A germinação das sementes e as fases de pré-emergência, pós-emergência estão 
sujeitas à ação de vários fungos patogênicos levados pelas sementes (espécies de 
Aspergillus, Rhizopus e Penicillium) e fungos do solo (Rhizoctonia solani,e spécies 
de Pythium e Fusarium). Na fase de pré-emergência, esses fungos provocam falhas 
na germinação por destruição de sementes e embriões em desenvolvimento, 
resultando em baixo “stand” inicial de plantas de amendoim no campo. 

Na pós-emergência são comuns os sintomas, conhecidos por “tombamento” 
ou “damping-off”, caracterizados por lesões escuras e deprimidas que causam 
estrangulamento próximo ao colo, tombamento e morte da plântula. Sob 
condições de elevada humidade, a região do colo pode ser recoberta pelo fungo, 
de cor pardo-amarelado (Rhizoctonia solani) ou negro (Aspergillus niger). 

Em Moçambique as doenças mais importantes do amendoim são: mancha 
precoce ou mancha castanha, mancha tardia ou mancha preta, ferrugem e roseta. 

As manchas precoce e tardia são causadas por fungos, podendo ser cercosporioses. 
Entre as várias doenças da cultura do amendoim, as manchas foliares conhecidas 
pelos nomes vulgares de cercosporioses do amendoim, manchas preta e 
castanha, “viruela del mani”, “early and late leafspot” são consideradas as mais 

Margosa (Azadira-
chta Indica) 

ou Seringueira

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 Margo-
sa: Pó de Margosa: Colher as bagas ma-
duras. Tirar a polpa exterior, lavar e se-
car 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. Mis-
turar bem, filtrar e pulverizar. Para ce-
reais: Misturar quantidade igual de pó e 
serradura ou argila de térmitas. Aplique 
3 vezes nas folhas, por 8 dias.  

Lagartas, coleópteras, 
brocas de milho, áca-
ros, gafanhotos, nemá-
todos, afídeos, mosca 
branca, tripes de alho/
cebola, mosca minei-
ra, térmitas

O poder repelen-
te não se mantém se 
for guardado em pó 
por mais de 2-3 se-
manas. Escolha um 
lugar seco, escuro 
e fresco. 

Para todas as cul-
turas.



24

importantes em todas as regiões produtoras. Embora as duas manchas estejam 
comumente presentes em quase todos os campos de cultivo, a intensidade de 
cada doença varia com a localidade e as épocas de plantio. Na região sul do país, 
a mancha preta tem se mostrado predominante e a mais severa entre as doenças 
foliares do amendoim.

Os fatores que favorecem a ocorrencia das manchas castanha e preta são: alta 
humidade relativa do ar (acima de 90-95%), temperaturas iguais ou superiores 
a 19oC, chuvas periódicas (maiores que 2,5 mm) durante o cíclo da cultura e o 
molhamento das folhas devido à alta humidade (proporcionada pelo orvalho ou 
pelas chuvas periódicas).

MANCHA FOLIAR PRECOCE OU MANCHA CASTANHA 
(CERCOSPORA ARACHIDICOLA HORI)
As manchas foliares precoces podem atacar a cultura de amendoim logo depois 
da emergencia. Causam defoliacao e têm um potencial de reduzir o rendimento 
até 50%. As lesoes da mancha foliar precoce sao circulares, castanho-escuras na 
superficie superior e na parte inferior da folha apresenta uma sombra castanha. 
Restos de plantas de amendoim infectadas servem de fontes de inoculo.

 

Fig.5. Folhas de amendoim infectadas pela mancha foliar precoce
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MANCHA FOLIAR TARDIA OU MANCHA PRETA (CERCOSPORIDIUM 
PERSONATUM BERK AND CURT)
A doenca ocorre mais tarde na epoca de cultivo. As lesoes sao quase circulares, 
enrugadas e pretas na superficie inferior das folhas. Ataque severo pela mancha 
foliar tardia pode resultar em uma defoliacao completa das plantas, resultando 
numa perda de rendimento de 15 a 25%.

Fig.6. Folhas de amendoim atacadas pela mancha foliar tardia

Maneio

• Practicar uma rotacao de 3 entre anos

• Usar variedades tolerantes e resistentes

• Limpeza do campo para para retirar os restos de culturas que podem ser 
fontes de inoculos

• Semear cedo com uma densidade ideal

• Aplicar um fungicida nas folias (e.g. Mancozeb e Benomyl) nas doses 
recomendadas
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FERRUGEM (PUCCINIA ARACHIDIS SP)
A ferrugem aparece começando por pequenos pontos amarelados visíveis 
na superfície dos folíolos, que caracterizam o início da formação de pústulas 
(uredossoros). Posteriormente, com a ruptura da cutícula e exposição das 
massas de esporos (uredosporos). Na face inferior dos folíolos, as pústulas 
passam a apresentar a coloração característica marrom-avermelhada, com 0,3 
a 1 mm de diâmetro, com caracteristicas de pulverulência e ferruginosidade às 
folhas severamente infectadas. Esta doenca ocorre na mesma altura que ocorre 
a mancha foliar tardia. A perda de rendimento pode chegar os 10% ou menos. 
Quando a doenca se desenvolve, as folhas afectadas tornam-se cloroticas, depois 
necroticas e finalmente fracas acabando por cair.

Fig.7. Folha de planta de amendoim com sintomas visiveis de ferrugem (Owusu-
Akyaw et al., 2014)

Maneio

• É importante seguir as boas práticas agronómicas (e.g. sementeira atempada 
e cm semente sã, rotação de culturas, sachas, remoção das plantas voluntarias, 
enterro dos resíduos das culturas. arranque e destruição de plantas doentes) 
para reduzir as fontes primarias de inóculos

• Usar variedades resistentes 

• Aplicar de fungicidas (Chlorothalonil, Triazois e Estrobilurinas). 

• Tratar a semente com um fungicida preventivo antes da sementeira. 

• Aplicar fungicidas, de forma preventiva, a iniciar entre 45 a 50 dias da 
sementeira do amendoim e repetida de 14 em 14 dias
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DOENÇA DA ROSETA
A doença da roseta no amendoim é causada por um virus cujo vector é o afideo. 
Torna-se um problema serio em campos semeados tardiamente e em campos 
onde tem populacao de plantas muito pequena. Plantas infectadas tornam-se 
cloroticas e raquiticas. A perda do rendimento pode atingir os 100%.

Fig.8. Cultura de amendoim infectada pela doença viral da roseta  

Maneio

• Usar variedades resistentes como opção sustentável para o maneio da 
doença

• Semear cedo e numa densidade ótima 

• Praticar a rotação de culturas para reduzir a pressão da doença

• Usar inseticidas contra o vector da doença (afídeos)
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Fig.9. Resumo das práticas de maneio da cultura do amendoim, visando aumento 
da produção e productividade. Modificado de (Moraes e Godoy, 1997).

PRÁTICAS DE MANEIO
         DO AMENDOIM

Práticas  Culturais Medidas de Controlo 
das doenças

Redução de 
Pragas e doenças

Maior productividade 
e qualidade do 

amendoim

- Análise de solo
- Adubação e Calagem
- Epoca de Plantio
- Sementes sadias
- Uso de Recomendações 
correctas de Plantio

PRODUÇÃO DE 
AMENDOIM

Plantio

Desenvolvimento da 
Cultura

- Eliminação 
de restos de cultura e 
plantas infestantes
- Rotação de culturas
- Tratamento de 
sementes
- Cultivares resistentes ou 
tolerantes às doencas

- Nutrição das 
plantas
- Controle das plantas
- Tratos culturais
- Controle Químico de 
pragas (Afideos, tripes e 
lagartas)
- Maneio de Pragas

- Monitoramento 
das doenças

- Controle quimico 
eficiente

- Maneio das doenças
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COLHEITA
A colheita do amendoim deverá ser feita quando ocorrer o amarelecimento das 
folhas por senescência, o que acontece normalmente a partir dos 100 dias depois 
da sementeira. Uma forma prática de observar se a cultura está pronta para ser 
colhida é arrancar algumas plantas no campo e verificar o interior das vagens. Se 
o interior das vagens tiver uma cor preta, a cultura está pronta para ser colhida 
mesmo que as folhas continuem verdes.

OPERAÇÃO DE PÓS-COLHEITA/BENEFICIAMENTO 

Secagem

Depois das plantas serem arrancadas pode deixar-se a secar as vagens voltadas 
para cima (expostas ao sol) ou em secadores construímos de material local. 
Uma boa secagem da cultura é muito importante porque ajuda a reduzir o 
desenvolvimento de fungos que produzem aflatoxinas e reduz a qualidade da 
semente para o consumo, comercialização e sementeira. O período de secagem 
varia em função da insolação e pode variar entre os 4 e 8 dias ou quando a 
percentagem de humidade da semente atingir os 6% a 8%.

DebulhaOs rendimentos de grão estão em volta dos 70% do rendimento das 
vagens. A debulha pode ser feita manualmente ou mecanicamente. O melhor 
método de debulha é manual porque resulta em elevadas percentagens 
de semente não danificada. A debulha deve ser feita quando a semente do 
amendoim é necessária para o consumo, mercado ou sementeira visto que o 
tempo de armazenamento do grão debulhado é muito curto e a qualidade reduz 
rapidamente. Limpeza

Antes do ensacamento, as partículas não desejadas (pedras, restos de cascas das 
vagens, grãos partidos, etc.) são removidas e depois os grãos são armazenados.

Descasque

Os rendimentos de grão estão em volta dos 70% do rendimento das vagens. O 
descasque pode ser feito manualmente ou mecanicamente. O melhor método 
de descasque é manual porque resulta em elevadas percentagens de semente 
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não danificada. O descasque  deve ser feito quando a semente do amendoim 
é necessária para o consumo, mercado ou sementeira visto que o tempo 
de armazenamento do grão descascado é muito curto e a qualidade reduz 
rapidamente. 

Limpeza

Antes do ensacamento, as partículas não desejadas (pedras, restos de cascas das 
vagens, grãos partidos, etc.) são removidas e depois os grãos são armazenados.

Ensacamento ou embalagem

O ensacamneto do amendoim deverá ser feito em sacos de juta ou ráfia com 
capacidade para 50 kg, podendo contudo ser armazenado em sacos com 
a capacidade para 25 kg ou 90 kg. Os sacos/embalagens devem ser feitos 
de material que permite a circulação do ar. Independentemente do tipo da 
embalagem, depois da debulha, o grão deve ser inspeccionado. Toda a semente 
enrugada e aquela que apresentar sintomas de fungos deve ser descartada. 
Nunca ensacar amendoim com altos teores de humidade.

Armazenamento

O amendoim pode ser armazenado tanto em casca como em grão. Depois da 
secagem e embalagem, armazene o amendoim em pilhas de 10 sacos cada 
quando forem sacos para permitir a circulação livre do ar no armazém para que 
as vagens/sementes não aumentem o conteúdo da humidade que vai facilitar o 
crescimento de fungos.

Tipos de armazenamento

A melhor forma de armazenamento de amendoim é em casca. Armazene o 
amendoim em sacos de ráfia num sítio fresco, seco e bem ventilado visto que 
estas condições prolongam o período de armazenamento. Se não existirem 
sacos para a embalagem, podem ser usados potes de barro, cestos feitos de 
material local ou pode deixar-se a granel. No caso de armazenamento a granel, 
deve ser construida uma plataforma de bambo para que as vagens nao entrem 
em contacto directo com a superfície do solo.
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Cuidados no armazém

O grão a ser armazenado deve conter 6% a 8% de teor de humidade para evitar 
o desenvolvimento de fungos que provocam a aflatoxina. Para além disso, teores 
de humidade acima desses limites provocam, nas sementes armazenadas em 
embalagens impermeáveis mais rápida deterioração do que nas embalagens 
permeáveis.

Os sacos devem estar sobre suportes de madeira para evitar danificação e/ou 
contacto directo com o chão do armazém para evitar danificações devido ao 
humidecimento. Nunca se deve ultrapassar os 10 sacos por cada pilha.

Deve-se limpar muito bem antes de colocar no armazém uma nova cultura 
para evitar o acréscimo de insectos ou pragas do armazém. Deve-se aplicar 
insecticidas periodicamente para a protecção contra as pragas.

Tratamento da semente ou grão

Para a sementeira, o tratamento contra doenças do solo deve ser feito na altura 
da sementeira. 

CALENDÁRIO AGRÍCOLA
Numa situação normal a produção de amendoim obedece ao calendário agrícola  
apresentado na Tabela 6. O cumprimento do calendário agrícola é importante, 
começando pela destronca no período de Agosto a Outubro. A lavoura inicia-
se em Outubro e é concluida em Novembro, altura em que se faz a gradagem, 
para que o campo esteja pronto para a sementeira em Dezembro. As sachas e 
o controlo de pragas e doenças decorrem de Dezembro a Fevereiro, por forma 
a que seja feito um bom acompanhamento do desenvolvimento da planta até 
a colheita do amendoim, que se inicia no mês de Abril. São, portanto, 9 meses 
durante os quais toda a atenção do produtor é indispensável para a obtenção de 
melhores rendimentos do seu investimento na produção de amendoim.
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CUSTOS OPERACIONAIS
Tabela 7: cusTos operacionais para a culTura de amendoim. 

Ordem Descrição da 
actividade

Unidade Quantidade/
ha

C u s t o 
U n i t á r i o 
(Mts)

C u s t o 
T o t a l 
(Mts)

1 Lavoura (1) Hora 3 1000 3000

2 Gradagem (1) Hora 2 1000 2000

3 Gradagem (2) Hora 2 1000 2000

4 Adubação de fundo H/D 4 86 344

5 Sementeira H/D 12 86 1032

6 Aplicação de 
pesticidas

H/D 2 86 172

7 Sacha (1) H/D 10 86 860

8 Sacha (2) H/D 10 86 860

9 Colheita H/D 10 86 860

10 Secagem H/D 2 86 172

11 Debulha manual H/D 30 86 2580

12 Aquisição de 
pulverizadores

Unidade 4 1500 6000

13 Aplicação de 
fungicida

H/D 2 86 172

14 Aplicação de 
insecticidas

H/D 2 86 172

15 Transporte Carrada 1 4500 4500

16 Aquisição de 
F u n g i c i d a : 
Maconzeb

kg 1 430 430

17 A q u i s i ç ã o 
I n s e c t i c i d a s : 
Acetamipride

L 1 800 800

18 Semente kg/ha 100 80 8000

19 Fertilizante NPK: 
12-24-12

kg/ha 300 70 21000

20 Material de Colheita Sacos 20 200 4000

Sub-Total 58954
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O u t r o s 
encargos

10% 5895.4

Total geral 64849.4

• 

Nesta tabela, pode-se calcular os benefícios líquidos da produção de amendoim, 
selecciona-se a melhor variedade local e  melhor variedade melhorada. Basta 
conhecer o rendimento de cada variedade (local e melhorada) e os preços dos 
factores de produção e o custo de jornas.

Se incluir os custos de equipamentos (enxadas, catadas, machados, etc, sem 
esquecer o periódo de vida útil) e custos de materiais (sacos, peneiras, fios de 
sisal para alinhamento na época de sementeira), pode–se calcular os lucros.

Esta informação poderá ajudar ao produtor a decidir se vale apenas produzir o 
amendoim para o mercado ou para auto-consumo. Ajuda também ao produtor 
saber qual é o custo de produção de cada Kg de amendoim e assim a estabelecer 
o preço de cada Kg de amendoim, evitando desta forma a especulação de preços 
perpetuado pelos comerciantes desonestos.,, 


