
A MANGUEIRA NO VALE DO SÃO FRANCISCO 

Maria Aparecida do Carmo Mouco* e Francisco Pinheiro Lima Neto* 

*Pesquisadores da Embrapa Semiárido 

 

1. Introdução 

O cultivo da mangueira nas condições semiáridas é responsável por um significativo 

volume de negócios que envolvem tanto o mercado interno como o externo, impactando a 

economia da região pela geração de empregos e renda. 

A mangueira é cultivada em todas as regiões do País, mas o Nordeste e o Sudeste 

concentram 98% da área cultivada e da produção nacional (AGRIANUAL, 2018). Importante 

citar que é nas condições irrigadas do Nordeste, região do Semiárido, que são produzidas 

97% (a quase totalidade) das mangas exportadas pelo Brasil. 

Uma análise da área cultivada com mangueiras no País, na última década (2008 a 2017), 

mostra redução de 74 mil para 64 mil hectares, correspondente, portanto, a 13,5%, 

aproximadamente. Já nas condições do Vale do São Francisco, contudo, a área decresceu 

7,9%, sendo estimada atualmente em 46.836 hectares, equivalente, assim, a 73% da área total 

(Figura 1). 

 
 

Figura 1. Evolução da área cultivada com mangueiras no Brasil e no Vale do São Francisco 

(VSF), nos últimos dez anos (2008 a 2017). Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

A produção de mangas no País, nos últimos dez referidos anos, também apresenta  

perda de aproximadamente 9,82%, registrando-se, em 2017, 1.041.239 toneladas. O Vale do 

São Francisco foi responsável pela produção de 749.051 toneladas do total mencionado 

(Figura 2), verificando-se, no período considerado, decréscimo de 8,30% no volume de 

mangas produzido. 



 
 

Figura 2. Evolução da produção de mangas no Brasil e no Vale do São Francisco (VSF), nos 

últimos dez anos (2008 a 2017). Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Em relação às exportações nacionais, nos últimos dez referidos anos, a quantidade de 

mangas comercializadas para diferentes países cresceu 34%, o que, assim, propiciou 

incrementos de 73% nas receitas geradas (Figura 3). 

 
 

Figura 3. Evolução do volume de frutos exportados e do valor das exportações brasileiras nos 

últimos dez anos (2008 a 2017). Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

O crescimento nos volumes exportados resultou do aumento da produção em épocas de 

menor concorrência internacional, aproveitando-se, assim, as oportunidades de 

comercialização em mercados específicos, o que é possível em virtude da condução e do 

manejo dos mangueirais, nas condições climáticas da região semiárida, por meio das 

tecnologias disponíveis. Assim, a produção de frutos com a qualidade requerida pelo 



mercado, em períodos favoráveis à comercialização, possibilita a exportação de maiores 

volumes, garantindo ainda receitas superiores. 

Para ilustrar o descrito no parágrafo anterior, observa-se que, em 2017, o mercado 

estadunidense absorveu a produção nacional da variedade ‘Tommy Atkins’ a partir de agosto, 

o que, assim, impediu a tradicional concorrência com as exportações mexicanas e, 

consequentemente, assegurou melhores retornos, no segundo semestre, aos mangicultores do 

Vale do São Francisco. Considerando-se a oferta ao mercado europeu, verifica-se que os 

produtores da região têm concentrado a produção da cultivar ‘Kent’, entre os meses de 

outubro e novembro, para evitar a concorrência com os embarques do Equador e do Peru. 

Constata-se, portanto, que o escoamento da produção de mangas das regiões semiáridas 

referentes aos polos de Petrolina (PE)/Juazeiro (BA) e de Jaíba/Janaúba (MG), através das 

exportações, nos períodos mencionados, proporcionou um incremento nos embarques 

registrados pelo País, no ano em questão. Vale ainda mencionar que os volumes enviados à 

União Europeia e aos Estados Unidos foram também efetivos para o equilíbrio dos preços no 

mercado interno. O Brasil, no último ano, exportou 180 mil toneladas da fruta de janeiro a 

dezembro, aumento de 16,9% em relação ao ano de 2016. A inclusão da Coreia do Sul como 

destino das mangas nacionais no último ano também contribuiu para a elevação de divisas 

(CEPEA, 2017). 

 

2. Descrição do Modelo Produtivo Brasileiro 

2.1. Variedades 

O cultivo da mangueira no Vale do São Francisco baseia-se em cinco variedades de 

origem estadunidense e duas variedades consideradas originadas no próprio território 

brasileiro. Como a mangicultura planejada para a região, desde os primórdios, há algumas 

décadas, visava à conquista de mercados internacionais, verifica-se amplo predomínio das 

variedades estadunidenses, cujas características atendem à demanda dos consumidores 

estrangeiros. Embora novos genótipos tenham sido introduzidos, as principais variedades 

cultivadas no Vale do São Francisco e em outras regiões são, portanto, as estadunidenses 

Tommy Atkins, Haden, Palmer, Keitt e Kent, e as brasileiras Espada e Rosa. 

A variedade Tommy Atkins é considerada monoembriônica, precoce e vigorosa, 

apresentando hábito de crescimento aberto, propensão à prática de indução floral, elevada 

produtividade, regularidade na produção e resistência tanto a impactos mecânicos quanto ao 

processo de deterioração após a colheita. A variedade é classificada como parcialmente 

resistente à antracnose, mas suscetível à morte descendente, à malformação vegetativa e 

floral, e ao distúrbio fisiológico denominado colapso interno. Os frutos, pesando até 



aproximadamente 500 g, apresentam coloração alaranjada, amarelada, avermelhada ou 

púrpura, polpa consistente, firme e suculenta, casca aderente, percentual intermediário de 

fibras e teor de sólidos solúveis em torno de 17
o
 Brix. A variedade Haden, igualmente 

monoembriônica e precoce, é suscetível à antracnose, à malformação vegetativa e floral, à 

deterioração após a colheita, ao transporte e ao colapso interno, apresentando elevada 

alternância de produção e acentuada taxa de autoincompatibilidade. Os frutos pesam 

aproximadamente 700 g e apresentam coloração avermelhada, além de polpa consistente e 

suave, moderada quantidade de fibras e teor de sólidos solúveis de 21
o
 Brix. 

A variedade Palmer apresenta porte classificado como baixo ou intermediário, hábito de 

crescimento aberto ou vertical, vigor moderado e regularidade na produção. A variedade, 

embora produtiva, é considerada suscetível à antracnose e tardia em relação à Tommy Atkins 

e à Haden, apresentando vulnerabilidade ao colapso interno inferior à constatada nas duas 

variedades. Os frutos, que podem pesar até 900 g, são extremamente aromáticos, compridos, 

firmes, completamente desprovidos de fibras, esverdeados ou arroxeados no estádio de 

amadurecimento e vermelhos quando maduros, apresentando polpa bem amarelada e teor de 

sólidos solúveis estimado em 19
o
 Brix. Verifica-se, nos últimos anos, notável ampliação da 

área cultivada com a variedade. 

A variedade Kent é considerada tardia, vigorosa e produtiva, mas classificada como 

suscetível à antracnose e ao colapso interno, assim como vulnerável ao transporte. A copa é 

compacta e arredondada. Os frutos são grandes, pesando geralmente até 1 kg, totalmente 

desprovidos de fibras e muito aromáticos, com teor de sólidos solúveis em torno de 19
o
 Brix, 

coloração predominantemente esverdeada, na fase de desenvolvimento, e tonalidade 

avermelhada, no amadurecimento. A variedade Keitt também é considerada, além de 

medianamente resistente à antracnose, tardia como a ‘Palmer’ e a ‘Kent’. Os frutos são 

desprovidos de fibras, pesando mais de 700 g e apresentando tolerância ao transporte e ao 

manuseio, com teor de sólidos solúveis estimado em aproximadamente 21
o
 Brix. A produção 

de frutos da ‘Kent’ e da ‘Keitt’ é prioritariamente direcionada aos mercados internacionais. 

A tradicional variedade Espada, muito comercializada em feiras livres de estados 

brasileiros, originando-se espontaneamente de polinização livre, no próprio ecossistema, é 

considerada predominantemente poliembriônica e apresenta porte alto, copa geralmente 

densa, hábito de crescimento aberto, vigor muito expressivo e produtividade elevada. 

Comumente aproveitada como cavalo, no processo de enxertia, em decorrência da natural 

rusticidade e da abundância de sementes, a variedade frequentemente produz duas vezes por 

ano. Os frutos, pesando até aproximadamente 300 g, apresentam intensa coloração verde, 

tamanho intermediário, significativo percentual de fibras e teor de sólidos solúveis entre 17
o
 e 



20
o
 Brix. A variedade Espada, classificada como resistente à antracnose, à morte descendente 

e ao colapso interno, é considerada precoce e prolífica. A variedade Rosa, também definida 

como vigorosa, apresenta desenvolvimento lento, porte descrito como médio ou baixo, 

produtividade inferior em comparação com as outras variedades tradicionalmente cultivadas, 

suscetibilidade à antracnose e alternância de produção. Os frutos normalmente pesam entre 

300 e 350 g, apresentando coloração amarelada ou rosada a avermelhada, teor de sólidos 

solúveis estimado em 14 a 16
o
 Brix e quantidade expressiva de fibras. Embora, na 

bibliografia, comumente seja classificada como tardia, observa-se que, no Semiárido 

brasileiro, além de descrita como moderadamente resistente à morte descendente, a variedade 

tem sido considerada precoce. Em virtude do vigor e da disponibilidade de sementes, viveiros 

brasileiros também têm, ainda que, entretanto, em menores proporções, aproveitado a 

variedade Rosa para a enxertia. 

Percebe-se atualmente, em propriedades do Vale do São Francisco, visando-se ao 

atendimento de demandas verificadas em mercados internacionais, a gradual introdução de 

variedades exploradas no exterior. Enquanto a variedade Osteen, estadunidense, mas cultivada 

na Espanha, e as variedades israelenses Shelly, Omer, Noá e Agam difundem-se na região, a 

variedade mexicana Ataulfo, objetivando-se o atendimento da demanda de comunidades 

mexicanas residentes nos Estados Unidos, já vem sendo cultivada há alguns anos. Espera-se, 

portanto, em um futuro próximo, um cenário de introdução de novas variedades e de 

diversificação da mangicultura do Vale do São Francisco. 

 

2.2. Irrigação 

Os métodos de irrigação empregados para a cultura da mangueira compreendem tanto 

métodos de irrigação por superfície como métodos de irrigação localizada, ou seja, a 

microaspersão e o gotejamento; entretanto, os métodos de irrigação por superfície foram, com 

o decorrer do tempo e, sobretudo, o processo de evolução do manejo dos pomares, 

gradativamente substituídos pelos métodos de irrigação localizada, como a microaspersão e o 

gotejamento, em virtude da necessidade de implantação de sistemas mais econômicos e mais 

eficazes de distribuição de água. 

A seleção do método e do sistema de irrigação dependerá, portanto, dos recursos físicos 

existentes que, assim, estão relacionados ao suprimento de água e às características do solo do 

local. O suprimento de água é determinado pela quantidade, pela qualidade e pela localização 

das fontes hídricas, ao passo que as características do solo da propriedade são determinadas 

pela textura, pela estrutura, pela profundidade, pela salinidade, pela drenagem, pela topografia 

e pela erosibilidade. Entretanto, além do levantamento dos referidos recursos físicos, deve-se 



considerar a disponibilidade dos recursos financeiros para os investimentos e dos recursos 

humanos necessários para a condução das atividades previstas no manejo dos mangueirais. 

O sistema de irrigação por microaspersão e o sistema de irrigação por gotejamento são, 

portanto, os sistemas mais comuns de fornecimento de água às mangueiras, havendo, contudo, 

particularidades em ambos. Enquanto, no mercado, encontram-se aspersores que diferem em 

relação à vazão e à distribuição da água, também se verificam diferenças entre o número e a 

disposição dos gotejadores concebidos para cada mangueira. 

A aplicação de fertilizantes através da irrigação, prática comumente denominada de 

fertirrigação, é atualmente bastante difundida nos mangueirais implantados no Vale do São 

Francisco. A tecnologia possibilita um fornecimento mais econômico e mais eficiente de 

nutrientes às mangueiras, proporcionando assim um incremento na produtividade. Os sistemas 

de irrigação localizada são os mais apropriados à aplicação da tecnologia. 

 

2.3. Nutrição mineral 

O monitoramento dos teores de nutrientes no solo e nas plantas deve garantir que as 

aplicações de fertilizantes atendam às demandas do cultivo. As técnicas disponíveis para a 

avaliação do estado nutricional das plantas são as análises de folhas e de solo, que devem ser 

realizadas uma vez ao ano, a cada ciclo de produção. O resultado das referidas análises é, 

portanto, essencial na recomendação de adubação; no entanto, é necessária uma amostragem 

criteriosa, tanto do solo como das folhas, de modo que o conteúdo represente as condições 

reais do campo e das plantas. Para a amostragem do solo, deve-se considerar a existência de 

possíveis diferenças verificadas na cobertura da área (cor, textura, relevo e uso); para cada 

condição, é recomendável a amostragem em 20 pontos ao acaso, para se obter uma amostra 

composta, em cada uma das profundidades consideradas, 0-20 cm e 20-40 cm, que serão 

utilizadas para análise e diagnóstico da fertilidade. Nos pomares já estabelecidos, a 

amostragem deverá ser realizada após a colheita, no período de repouso da mangueira, e antes 

da adubação de cobertura. 

Para a análise mineral das plantas, deve-se utilizar amostra representativa de até 10 

hectares com plantas da mesma variedade, apresentando a mesma idade e o mesmo nível de 

produção, implantadas em solos aparentemente homogêneos. As folhas inteiras e sadias do 

último fluxo vegetativo, com quatro meses, devem ser coletadas de ramos da parte mediana 

da copa, nos diferentes quadrantes. Quatro folhas devem ser retiradas de cada uma de 20 

plantas selecionadas ao acaso. Deve-se realizar a coleta antes da aplicação de nitratos ou de 

outro fertilizante foliar, porém nunca após períodos intensos de chuvas. 



A interpretação dos resultados das análises do solo e das plantas deve basear-se em 

tabelas que apresentam os teores nutricionais considerados adequados em função das 

produtividades desejadas e das necessidades previstas em cada fase fenológica do cultivo. 

 

2.4. Manejo de podas 

O manejo da copa da mangueira é feito regularmente pela prática de podas, tanto 

durante a fase inicial de formação do pomar como também anualmente, considerando-se a 

etapa de produção, imediatamente após a colheita. 

O objetivo das podas de formação é, além de orientar o crescimento dos ramos quanto 

ao número e à distribuição, delinear o tamanho das plantas que deve ser adequado à densidade 

escolhida para o pomar, promovendo-se, assim, arquitetura caracterizada por uma copa aberta 

e um número propício de ramos laterais produtivos, características que proporcionam 

vantagens como maior iluminação, aeração, controle fitossanitário e redução da 

vulnerabilidade a ventos. A diminuição do porte das plantas, além, portanto, de possibilitar o 

aumento da densidade de plantio, facilita ainda a operação de colheita e a aplicação tanto dos 

tratos culturais tradicionais como dos procedimentos previstos para a proteção dos frutos 

contra queimaduras do sol. 

As podas de produção, que também incluem as podas laterais e as podas de topo, 

referem-se às realizadas durante a fase produtiva dos pomares e normalmente são feitas a cada 

ciclo, após a colheita, compreendendo assim as atividades de limpeza (remoção dos ramos 

secos ou doentes, dos ramos apresentando frutificação tardia e dos restos de colheita), 

levantamento de copa, abertura central, equilíbrio e correção da arquitetura. Com a brotação 

vegetativa que, portanto, ocorre depois das referidas podas, originam-se gemas apicais 

homogêneas, tanto em idade como em capacidade produtiva, para produção no ano seguinte, 

verificando-se ainda a geração de material bem localizado em relação à exposição ao sol 

(necessário ao amadurecimento das gemas e à coloração dos frutos) e à constituição de uma 

copa adequada ao manejo da produção. 

 

2.5. Manejo da produção de frutos 

A possibilidade de produção durante todo o ano é o diferencial de maior interesse na 

exploração da mangueira nas condições semiáridas; assim, o manejo adequado das brotações 

vegetativas favorece a floração, sendo o primeiro passo na implementação das práticas 

culturais que apresentam, como objetivos, o planejamento da época de floração e da produção 

das plantas e, por conseguinte, a oferta de frutos aos diferentes mercados disponíveis, em 

épocas propícias à comercialização. 



Os trabalhos testando reguladores vegetais, como o paclobutrazol (PBZ), foram 

iniciados com o objetivo de desenvolver um manejo na floração, que assim permitisse a 

produção de mangas em qualquer época do ano, independentemente das condições climáticas, 

principalmente a precipitação e a temperatura. O PBZ regula o crescimento vegetativo da 

mangueira por meio da inibição da síntese das giberelinas. A forma mais eficiente de 

aplicação é aquela feita diretamente no solo, junto ao colo ou na projeção da copa, depois da 

diluição em água ou mesmo via fertirrigação, quando se tem uniformidade no porte das 

plantas. Depois da aplicação do regulador vegetal, é necessário que seja feita a irrigação da 

área, pois é a água que transporta o produto até as raízes para ser absorvido pelas plantas e 

inibir a brotação nas gemas apicais dos ramos. O PBZ deve ser aplicado após a emissão 

completa de, pelo menos, dois fluxos vegetativos observados depois da promoção da poda de 

produção. 

A quantidade de PBZ a ser aplicada em cada planta deve considerar o fator vigor, que, 

resultante da capacidade de brotação vegetativa, é, portanto, favorecido pelo teor de 

nitrogênio foliar, a presença de umidade no solo e a temperatura do ambiente, além das 

características da cultivar considerada. Assim, o tamanho da copa, o clima predominante 

durante o manejo, o tipo de solo e o método de irrigação também devem ser observados na 

decisão da dose, como também o fator resíduo, que pode persistir na planta, oriundo de 

aplicações anteriores. 

Uma avaliação dos gastos previstos com o processo de indução da floração na cultura 

da mangueira mostra que o PBZ é responsável por cerca de 70% do custo com os produtos 

utilizados (excluindo-se aqueles decorrentes da aplicação) que incluem, além do sulfato de 

potássio e de nitratos, o Etefon. Assim, cuidados com as doses aplicadas devem ser 

considerados porque, além dos custos econômicos e ambientais resultantes do excesso de 

PBZ depositado no solo, verificam-se ainda o efeito na compactação das panículas e, 

consequentemente, o possível agravamento de tradicionais problemas fitossanitários que 

acabam onerando ainda mais o manejo previsto. 

 

2.6. Tratos culturais 

A criteriosa condução do pomar, desde as operações iniciais de preparo do solo, a 

definição do espaçamento, a escolha do método de irrigação, a nutrição mineral prevista nas 

distintas fases fenológicas, o manejo de plantas invasoras e o controle fitossanitário de pragas 

e doenças, promove o aumento na capacidade produtiva da cultura. 

Nos plantios com tecnologia de produção para exportação, como os do semiárido 

brasileiro, onde a irrigação é obrigatória e as técnicas de manejo da copa, tal qual a poda, 



assim como a aplicação de reguladores vegetais, são práticas previstas, altas densidades de 

plantio vêm difundindo-se. Assim, são encontrados espaçamentos, nas entrelinhas, que variam 

desde 8 m até 2 m, combinados com espaçamentos, dentro das linhas, que variam desde 5 m 

até 1 m. A definição do espaçamento nas entrelinhas deve considerar todas as dificuldades 

encontradas para o tráfego de maquinário nas pulverizações, nas operações de colheita e até 

nas práticas mecanizadas programadas para a aplicação das podas em condições de ruas muito 

estreitas, enquanto a definição do espaçamento dentro das linhas deve considerar, além 

também da aplicação das podas previstas, a nutrição mineral, o sistema de irrigação adotado e 

o vigor da variedade cultivada. 

 

2.7. Tratos fitossanitários 

Nos mangueirais implantados no Vale do São Francisco, os tratos fitossanitários são 

recomendados para o controle de pragas, especialmente as moscas-das-frutas, e das principais 

doenças, como a antracnose, a morte descendente, a podridão peduncular e a malformação 

vegetativa e floral. Em outras regiões, a seca da mangueira também deve ser observada. O 

controle para as pragas e as doenças mencionadas baseia-se em medidas preventivas e em 

práticas culturais. O monitoramento dos pomares é imprescindível para a manutenção da 

produtividade e a preservação da qualidade dos frutos. Havendo, ainda, mesmo com o 

monitoramento recomendado, incidência de patógenos, o controle químico pode ser aplicado. 

O desenvolvimento de variedades resistentes também é uma estratégia promissora para a 

defesa dos pomares. 

 

2.8. Manejo pós-colheita 

O manejo pós-colheita compreende as atividades previstas na colheita, operação que 

deve ser programada quando os frutos completarem o processo de desenvolvimento, ou seja, a 

partir da maturidade fisiológica dos referidos frutos; o grau de maturação ideal para a colheita 

depende do mercado o qual os frutos se destinarem e é, portanto, função do tempo e das 

condições de transporte até a disponibilização ao consumidor. 

Os critérios mais empregados para determinar o ponto de colheita dos frutos levam em 

conta o tempo desde a floração, a mudança de cor da casca e da polpa, a densidade, a 

resistência da polpa à pressão, a quantidade de sólidos solúveis na polpa, a aparência dos 

ombros em relação à inserção do pedúnculo e a transparência do látex que exsuda do 

pedúnculo. Os parâmetros mencionados devem ser considerados em função das distintas 

características dos frutos da variedade cultivada, não devendo, entretanto, ser analisados 

isoladamente. A experiência com a cultura e a cultivar em questão é também importante. 



Os danos mecânicos de múltiplas formas devem ser evitados, desde os que podem 

ocorrer durante a colheita pelos choques com partes da planta, o solo e as ferramentas até os 

decorrentes de abrasões entre frutos nos contentores e os causados por queimação pelo látex, 

como ainda os resultantes do empilhamento das caixas no transporte do pomar até o galpão de 

embalagem. As operações pós-colheita contemplam etapas que dependem principalmente dos 

distintos mercados consumidores e incluem recepção dos frutos nos galpões de embalagem, 

eliminação do pedúnculo, lavagem, recepção, classificação, controle fitossanitário, aplicação 

de cera, secagem, embalagem e armazenamento. 

 

3. Avanços técnicos e perspectivas 

Os crescentes incrementos em áreas implantadas no Vale do São Francisco e o emprego 

de maiores densidades por hectare orientam para a necessidade da conquista de novos 

mercados, considerando-se os volumes esperados nos próximos anos. No entanto, os novos 

clientes trazem desafios com relação às demandas por cultivares, à qualidade do fruto 

produzido (tamanho, coloração, teor de sólidos solúveis, propriedades nutracêuticas, 

aplicação da grade de agroquímicos permitidos e presença de resíduos tóxicos entre outras 

questões), ao ponto de colheita, à perecibilidade e às condições de transporte. 

Como já mencionado, as exportações para a Coreia do Sul, iniciadas em 2017, 

proporcionam a abertura de um mercado importante, mas também apresentam desafios, já que 

existem exigências específicas quanto ao controle fitossanitário e ao tratamento pós-colheita, 

além da adaptação das embalagens para o transporte aéreo (CEPEA, 2017). 

A diversificação de cultivares, que minimiza tanto os riscos de mercado como os 

biológicos, principalmente os fitossanitários, tem sido gradualmente promovida há alguns 

tempo. A cultivar ‘Tommy Atkins’ chegou a representar mais de 80% da área cultivada no 

Vale do São Francisco, mas, superada pela ‘Palmer’, atualmente é a segunda cultivar 

explorada nos mangueirais da região. Outras variedades como a ‘Kent’ e a ‘Keitt’ também 

apresentam áreas significativas e vêm sendo cultivadas para atender ao mercado europeu. 

Algumas iniciativas privadas de introdução de materiais com proteção já iniciaram a produção 

para atender a mercados específicos, devendo-se mencionar, no entanto, que o manejo das 

referidas cultivares introduzidas ainda precisa ser ajustado, considerando-se as condições 

climáticas do Semiárido e a possibilidade de concentração da colheita para períodos 

específicos que assim requerem determinadas necessidades, tanto hídricas como nutricionais, 

além de uma programação especial relacionada à aplicação de reguladores vegetais visando à 

viabilização da indução floral. 



Altas densidades empregadas nos últimos anos, buscando a otimização das áreas, a 

antecipação da produção e o alcance de maiores rendimentos de frutos, exigem, todavia, a 

definição de um manejo apropriado da irrigação, atendendo à demanda do cultivo nas 

diferentes fases fenológicas, com maior rendimento da água, como também a adequação do 

sistema para evitar a incidência de problemas fitossanitários que podem se intensificar pela 

dificuldade de implementação, em copas mais compactas, do controle tradicional previsto em 

áreas menos adensadas. 


