
Planejamento para implantação de pomares de abacate no Brasil 

Aloísio Costa Sampaio 

Engo Agrônomo, Prof. Adjunto do Depto de Ciências Biológicas – Unesp/FC/Bauru e do Curso de Pós-

Graduação em Horticultura – Unesp/FCA/Botucatu 

 

 

1. Introdução 

 Este documento tem por objetivo auxiliar o futuro produtor rural na elaboração de 

um projeto de negócio que tenha a maior rentabilidade possível, dentro de um processo 

natural de diversificação de renda ao longo do ano. Para tanto, torna-se indispensável a 

leitura do texto elaborado pelo Dr. Gabriel B. de Oliveira da Ceagesp/SP, referente ao 

histórico dos mercados interno e externo. A partir dessas informações, deve-se definir o 

foco de mercado a ser atingido ou pelo menos priorizado, pois, caso seja o mercado 

externo, a opção natural será a cultivar Hass, e caso seja o mercado interno, as variedades 

tropicais (“Geada”, “Breda”, “Fortuna”, “Quintal”, “Margarida”). Nos últimos três a 

quatro anos, ocorreu uma expansão significativa de novos plantios de todas as cultivares 

mencionadas, sendo que dados do IBGE (2016) relatam o crescimento da produção de 

2010 a 2016 de 153.189 t para 195.492 t, respectivamente, com destaque para os estados 

de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Procurando estimular a organização, o 

planejamento e a transferência de tecnologia, foi criada em 2006 a Associação Brasileira 

de Produtores de Abacate (ABPA), cujo lema presente no site da entidade, 

abacatesdobrasil.org.br, destaca “Unir os produtores de abacate buscando a 

sustentabilidade da cadeia”.  

 Para a sustentabilidade da cadeia, há necessidade, inicialmente, de um 

levantamento mais detalhado e seguro das novas áreas de plantio bem como da cultivar 

plantada, pois dentre elas temos as precoces (Geada), meia-estação (Quintal, Fortuna) e 

tardias (Margarida, Breda), bem como a influência direta das condições climáticas 

decorrentes principalmente da altitude, ou seja, uma produção de “Hass” em Bauru (500 

m de altitude) será bem mais precoce comparativamente à colheita em Piraju (800 m de 

altitude). Esta coleta de dados poderá ser feita de maneira pelo menos parcial no próximo 

Congresso Brasileiro de Abacate a ser realizado em 2018 e coordenado pela ABPA, bem 

como por grupo de produtores e técnicos existente na rede social e que possui mais de 

200 integrantes. Dentro do aspecto de sustentabilidade, é desejável que o produtor procure 

atender às normas de certificação Globalgap (obrigatória para exportação), que contém 

os fundamentos básicos ligados à segurança alimentar, rastreabilidade do alimento e 

às boas práticas agrícolas de produção. Informação pessoal de diretor comercial de 

conceituada empresa de certificação e que presta serviço para as grandes redes varejistas, 

menciona que, a curto espaço de tempo, as mesmas irão exigir de seus futuros 

fornecedores a apresentação de selo de qualidade, de modo que, se o empreendedor rural 

quiser  manter-se na atividade, terá de fazer adequações que considero mais trabalhosas 

do que complexas ou de elevado valor financeiro. 

 



2. Planejamento para sustentabilidade 

2.1. Escolha do sistema de irrigação 

 Embora o abacateiro seja uma fruteira arbórea e de grande porte vegetativo, a 

emissão das inflorescências e do florescimento de algumas variedades ocorrem no 

Centro-Sul, nos meses de junho a setembro, tradicionalmente com baixos índices de 

precipitação, o que promove uma redução natural do pegamento da florada, além da 

ocorrência de “veranicos”, que irão reduzir o crescimento dos frutos e, consequentemente, 

os prejuízos em relação a calibre, produtividade e rentabilidade. Outro ponto positivo 

consiste no parcelamento da nutrição nitrogenada e potássica, bem como no uso da 

fertirrigação durante as fases fenológicas da planta, aumentando a eficiência 

principalmente em solos com classe textural arenosa ou argiloarenosa, que inclusive 

devem ser priorizados em decorrência do controle preventivo de Phytophthora 

cinnamomi, agente causal da podridão de raízes, doença-chave da cultura. 

 O abacateiro também pode ser atacado por doenças fúngicas de parte aérea (ver 

capítulo de manejo de doenças do Dr. Ivan H. Fischer), de modo que a escolha deve recair 

em sistema de irrigação localizado, ou seja, microaspersão ou gotejamento. Para esta 

decisão, devem-se levar em consideração a qualidade da água, a manutenção do sistema, 

a área de molhamento do solo, o valor do investimento, etc. No caso do sistema de 

gotejamento, há  menor manutenção e menor área de molhamento, de modo que se deve 

deixar prevista a implantação no projeto de uma 2ª linha de gotejo a partir do 3º ano pós-

plantio, bem como a construção de reservatório com geomembrana de polietileno de alta 

densidade (PEAD), com funções de segurança no abastecimento e redução de areia 

quando do uso de água superficial (Figura 1). Esta limpeza será complementada com 

emprego de filtro de areia e de tela ao longo do sistema (Figura 1).  

 

          

Figura 1. Reservatório revestido com PEAD e filtros de areia e de tela para irrigação por 

gotejamento e fertirrigação, Arealva (SP) 

 O investimento em irrigação na área, se possível deve ser feito antes da 

implantação do pomar, pois deve evitar-se ao máximo qualquer tipo de ferimento no 
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sistema radicular pós-plantio, que certamente facilitaria a incidência de podridão de raiz. 

Um ponto relevante é que nos pomares de sequeiro, que predominam na cadeia produtiva 

do abacateiro, há alternâncias anuais de produção com maior intensidade, aspecto 

bastante negativo no manejo desta frutífera. 

Outro ponto prioritário dentro do planejamento consiste na solicitação da 

“outorga” do uso da água superficial ou subterrânea, devendo ser consultado o mais 

rápido possível o DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica), pois o processo 

pode levar de três a seis meses para publicação no Diário Oficial do Estado. Atualmente, 

as instituições financeiras estão exigindo a publicação da “outorga” no D.O. para dar 

andamento a processos de financiamento de sistema de irrigação. Com a finalidade de 

reduzir custos operacionais de energia elétrica, deve-se tentar viabilizar as irrigações em 

horário de menor demanda de energia, entre as 21h00 e 6h00, efetivando o contrato de 

tarifa reduzida com a concessionária de energia de seu Estado. 

 

2.2. Escolha das mudas, cultivar polinizadora e quebra-ventos 

 A origem ou procedência das mudas, levando-se em consideração a vida útil de 

um pomar ao redor de 25 anos, demonstra claramente a importância deste item. Neste 

aspecto, as notícias são positivas, pois há por parte de alguns viveiristas o uso de 

tecnologia que naturalmente têm resultado em mudas de maior vigor e sanidade. Os 

avanços estão ligados à escolha e padronização do porta-enxerto, com tendência para uso 

do “Hass” ou “Margarida”; seleção das sementes na formação do porta-enxerto (Figura 

2), uso de substrato orgânico com fertilizante de liberação lenta, aplicação de 

Tricchoderma, pulverizações periódicas com fungicidas preventivos e acaricidas, sacolas 

plásticas de maior volume, bancadas suspensas para prevenção de Phythophthora sp, 

estufas fechadas com antecâmara, seleção de ramos de plantas-matrizes para enxertia por 

garfagem em fenda cheia (Figura 3) e espaço para aclimatação das mudas antes de 

seguirem para o campo. 

 

Figura 2. Sementes de “Hass” descartadas (esquerda) e aprovadas para formação de porta-

enxertos, Fazenda Campo de Ouro - Piraju (SP) 
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Figura 3. Bancadas suspensas e procedimento de enxertia em porta-enxerto de 

“Margarida”, em sacola com 8 a 10 litros de substrato orgânico, Piraju (SP). 

 

 O plantio de variedade polinizadora que pertença ao grupo floral A (Hass, Fortuna, 

Breda, Ouro Verde) ou grupo B (Margarida, Quintal, Geada), para ampliar a eficiência 

das abelhas como agentes polinizadores, deve ser realizado pelo menos nas linhas 

externas do pomar, pois o abacateiro possui uma fisiologia reprodutiva denominada 

‘Dicogamia protogínica’, onde os horários de abertura das flores masculinas e femininas 

não são coincidentes nas variedades pertencentes ao mesmo grupo floral. Pomares com 

uma única cultivar produzem frutos, mas neste caso devem ser realizadas parcerias com 

apicultores regionais a fim de ampliar a população de abelhas melíferas na área. 

 O planejamento de plantio de espécies que venham a promover uma barreira 

vegetal em volta do pomar é muito importante, pois ventos secos e frios poderão reduzir 

o pegamento das flores e, consequentemente, impactar a produtividade, além de facilitar 

a ocorrência de ferimentos, que são aberturas para penetração de patógenos, bem como 

injúrias na casca dos frutos em desenvolvimento. Uma das espécies que podem ser 

utilizadas é o Eucalipto toreliana (Figura 4) por apresentar a formação de ramos laterais, 

de modo a cumprir de maneira satisfatória a proteção física do pomar. 
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Figura 4. Eucalipto toreliana como quebra-vento em futuro pomar, Arealva (SP). 

2.3. Preparo do solo 

Para a determinação da quantidade de calcário a ser empregada em área total, é 

indispensável uma análise de solo, procurando-se elevar a saturação de bases 

(V%) a 70%. Como os solos tropicais são naturalmente ácidos e o abacateiro 

possui um sistema radicular bastante superficial e suscetível a podridões 

radiculares, esta prática deve ser priorizada antes da formação do pomar, pois 

jamais se deve empregar grade de discos para incorporação de corretivo de solo 

por promoverem significativos danos nas raízes. Outro insumo a ser priorizado 

antes do plantio é o nutriente fósforo, pois ele, por apresentar baixa mobilidade 

no perfil do solo, deve estar disponível no sulco ou na cova de plantio (Figura 5), 

e geralmente solos arenosos de origem sedimentar e vegetação típica de Cerrado 

ou Cerradão possuem níveis de fósforo entre 3 e 8 ppm (muito baixo). 

 

Figura 5. Distribuição de fosfato natural (18% P2O5) em sulcos para posterior plantio de 

avocado “Hass”, Arealva (SP). 

 

 Além da correção química para a melhoria da fertilidade natural, uma boa prática 

agrícola consiste no uso de subsoladores promovendo a descompactação de solos com 

histórico de pecuária ou intensa mecanização agrícola (Figura 6). Este procedimento irá 
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facilitar o crescimento das raízes e ampliar a drenagem com consequente prevenção a 

Phytophthora cinamommi. 

 

Figura 6. Utilização de subsolagem em área de pastagem para futuro pomar de avocado. 

2.4. Espaçamento e alinhamento de plantio 

 Nos últimos anos, têm ocorrido evoluções significativas no manejo de poda de 

formação e produção na cultura do abacateiro, a fim de se obter uma copa mais aberta 

para emissão de ramos produtivos, penetração da calda de defensivos, limitação da altura 

da planta para colheita, limpeza de ramos infestados por brocas de ramos, etc. Outra 

informação importante relacionada à definição do espaçamento encontra-se na escolha do 

porta-enxerto, sendo que informações de produtores e viveiristas mencionam que o 

“Hass”, por apresentar menor vigor comparativamente aos híbridos nacionais ou caroço 

“crioulo”, propicia copas menores. Nesse sentido, novos pomares, principalmente de 

avocado “Hass”, estão sendo implantados no espaçamento 8 m entre linhas por 5 ou 6m 

entre plantas ou até 7 x 4 m. Infelizmente as pesquisas com espaçamento associado a 

porta-enxertos e poda de produção em condições de sequeiro ou irrigação são escassas no 

Brasil, ou seja, muitas informações são obtidas pela atividade de consultoria na área ou 

pelos próprios produtores rurais. 

 Em relação ao alinhamento de plantio, uma técnica indicada principalmente para 

pomares acima de 10 hectares consiste no emprego de GPS (Global Positioning System), 

sistema de navegação por satélite a partir de um dispositivo móvel, popularmente 

conhecido por piloto automático (Figura 6). Este dispositivo deve ser instalado em trator 

traçado cabinado para realizar um alinhamento preciso no terreno, facilitando a realização 

de sulco para adubação fosfatada e posterior marcação das covas nas linhas de plantio. 
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Figura 6. Equipamento GPS instalado para alinhamento de plantio, Arealva (SP). 
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