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Definição  

 Árvores frutíferas é uma expressão muito comum quando se trata de catalogar diferentes 

tipos de plantas. Mas esta definição é complexa porque tem diferentes versões dependendo de 

como é abordada. Em princípio, entende-se por árvore frutífera qualquer árvore que produz frutas 

(estruturas formadas pelo óvulo maduro de uma flor e que contém uma ou mais sementes). No 

entanto, como quase todas as plantas com flores produzem frutos, este termo popularmente 

designa apenas as árvores que nos fornecem frutas como alimento.  

 As árvores frutíferas podem ser cultivadas industrialmente em grandes áreas ou em 

pequenas parcelas em um pomar ou jardim 'profissional'. Mas além disso, elas também têm um 

mercado de destaque como plantas ornamentais, com presença até no jardim. 

 

Por que as árvores frutíferas são usadas como plantas ornamentais? 

 A utilização das frutíferas nos centros urbanos, pode ser um instrumento importante para a 

arborização urbana, elaboração de jardins e calçadas, para a melhora da qualidade ambiental e a 

estética. 

 As principais razões para usá-los como ornamentais são: 1) Interesse sazonal - flores, 

frutas, 2) Propiciar a vida selvagem de insetos e aves; 3) Baixo custo e períodos de manutenção; 

4) Alternativa de lazer segura e não tóxica; 5) Disponibilidade de fruta para consumo humano; 

5) Propiciam sombra e regulam a temperatura; 6) Ocupam pouco espaço e 6) Evoca memórias 

de infância.  

 

Há problema quando usamos frutíferas como ornamentais? 

 A presença de fruta pode gerar incomodidade incluindo proprietários de casas, paisagistas 

e funcionários municipais e de parques. Os frutos e sementes de algumas árvores e arbustos, 

podem ser feios, ter cheiros fortes ou até ser potencialmente perigosos quando caem nas calçadas 

e outras áreas da paisagem. Produtos estão disponíveis para reduzir ou eliminar o 

desenvolvimento indesejável de frutos, mas fatores como tempo, estresse da planta, condições 

ambientais e aplicações insuficientes podem impossibilitar o controle completo. Os resultados 

variam com cada produto químico projetado para eliminar frutas. Arboristas profissionais 

também têm produtos injetáveis disponíveis para reduzir a frutificação. 

 

Quais frutíferas são mais usadas como ornamentais? 

 Destacam-se o morango, a framboesa e a groselha. As uvas são uma boa cobertura para 

caramanchões e pérgulas. E, claro, maçãs, pêssegos, ameixas podem ser usadas como árvores 



ornamentais de paisagem, enquanto fornecem frutas para você e sua família desfrutarem. Nos 

climas tropicais é usada a manga, a laranja, o abacate, o coco, a banana e as frutas nativas com 

realce para as mirtáceas (Figura 1).   

 

Frutíferas em vasos 

 As pessoas frequentemente desejam cultivar frutíferas em recipientes, devido ao solo 

pobre, ao clima inadequado ou à falta de espaço suficiente. Felizmente, uma grande variedade de 

frutas pode ser cultivada em recipientes com algum grau de sucesso. No entanto, essas plantas 

raramente serão tão atraentes ou crescerão e frutificarão tão bem quanto aquelas cultivadas em 

condições ideais no solo. Uma das principais razões para o cultivo de fruteiras em contêineres é 

a portabilidade. O tamanho e a mobilidade dos recipientes permitem que as plantas sejam 

movidas dentro de casa durante os períodos de temperaturas prejudiciais. Isso não significa, no 

entanto, que frutas de zonas temperadas possam ser produzidas em áreas subtropicais, pois essas 

árvores precisam de um certo tempo frio a cada inverno para crescer e produzir adequadamente. 

Os recipientes podem ser de plástico, metal, argila, cerâmica, madeira ou quaisquer outros 

normalmente disponíveis em viveiros e lojas de materiais para jardins. Exemplo de frutíferas que 

são produzidas em vaso podem ser observados na Tabela1.  

Figura 1.  Fotos de exemplos do uso de frutíferas como ornamentais: a) Romã em quintal; b) Manga em 

área adjacente à casa; c) Citros em vaso; d) Jabuticaba em área central; e) Morango em vaso; f) Amora 

em vaso. 
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Tabela 1. Algumas frutíferas que podem serem produzidas em vaso  

Tropicais Cítricas Temperadas 

Avocado (Persea americana) Calamondin (Fortunella japónica) Amora (Rubus spp.) 

Banana (Musa spp.) Laranja (Citrus sinensis) Mirtilo (Vaccinium spp.) 

Acerola  (Malpighia emarginata) Kumquat (Fortunella spp.) Figo (Ficus carica) 

Capulin (Prunus salicifolia) Lemon (Citrus x limon) Amora (Fragaria x ananassa) 

Carissa (Carissa macrocarpa)  Limequat (Citrofortunella x 
floridana) 

  

Carambola (Averrhoa carambola) Lima tahiti (Citrus x latifólia)   

Goiaba (Psidium guajava)     

Jaboticaba (Plinia cauliflora)     

Mamão (Carica papaya)     

Maracujá (Passiflora edulis)     

Abacaxi (Ananas comosus)     

Pitomba (Eugenia luschnathiana) 
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