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BOLETIM 29/2021 

 

PRIMAVERA E EFEITO ESTUFA EM FRUTIFERAS 

                                                                           Luiz Carlos Donadio e Nicole Donadio 

 

     As frutíferas têm um comportamento típico segundo as estações do ano, sejam elas 

tropicais, de clima temperado ou subtropicais. A primavera é uma das estações que 

definem a produção do ano na maioria das frutíferas, pois nela há o florescimento de 

muitas frutíferas, após o repouso do outono e inverno, seguida de vegetação e frutificação. 

O verão usualmente é a estação de produção de muitas frutíferas. Quando  nas  estações  

do ano  há  um  clima  adequado  ao período, com chuvas  e  temperaturas  mínima e 

máxima, usuais  para  cada  região,  a produção  responde  bem,  mas  o que tem ocorrido  

é  uma  variação  muito grande em  cada estação, com ocorrência  de  chuvas e  

temperaturas  fora  das médias históricas  de  cada  região, ou  local, o  que  tem 

prejudicado o  florescimento e  frutificação  de muitas frutíferas. Temos observado isso 

em um pomar caseiro com cerca de 30 frutíferas em Tietê - SP.  

   Há um  grupo de  frutíferas  que têm  período  de  repouso curto e  não perdem  as  

folhas  no outono-inverno, permanecendo com  vegetação  verde,  e  que  pode  florescer  

mais  tarde  na primavera, como sapoti, canistel, longan, cambucá, cainito, achachairu, 

araçá, cabeludinha, uvaia, banana, maracujá, falso mangustão, carissa, coco, acerola, e 

outras.  

 Cainito 



 Longan 

 

 

 Cambucá 

 

 

     Há outro grupo que tem repouso hibernal, com queda de folhas no inverno e 

vegetação logo no início da primavera, usualmente com ocorrência de floradas, tais como 

uva, lichia, citros, mamei, jenipapo, pitanga, castanha portuguesa e sapota branca. 



   

Castanha-portuguesa 
 

  Pitanga 

 



 Sapota branca 

 

      Há outro grupo que tem hibernação no inverno como o caqui, baru, atemoia, 

seriguela, amora branca (taiuva) e marmelada, entre outras, que irão vegetar em meados 

da primavera e em seguida florescerão, se as condições climáticas forem adequadas. 

          

Taiuva 

 



Seriguela 

 

 

 Amora preta  

 

      Há um quarto grupo que tem menor exigência de repouso e já vegetaram ou 

iniciaram o florescimento e frutificação, como a jabuticabeira, uva japonesa, tamarindo, 

amora preta e sapota branca.  



 Wampi 

 

 

 

 Jabuticaba 

 



 Tamarindo 
 

      A ocorrência de seca e frio inusitados na região, levou a mudanças no 

comportamento de algumas frutíferas, principalmente em relação ao florescimento e 

frutificação, com perdas em ambas, resultando em produção irregular. Algumas frutíferas 

que tiveram o apoio de irrigação, como a lichia, uva e atemoia, tiveram sucesso na 

frutificação. 

 

Uva 

 

 



     

Lichia 

 

 

Atemoia 

 

     A geada de julho prejudicou a vegetação de algumas frutíferas, como banana, 

cambuci e mamei. Altas temperaturas também têm ocorrido na região e prejudicado 

principalmente o plantio de frutíferas, pelas altas temperaturas do ar, mesmo irrigando as 

mudas.  



Cambuci 

 

Mamei 

 



Banana 

 

       Após dois anos secos até agosto e setembro, como em 2020 e 2021, a primavera 

começou com uma chuva pequena, nos dias 1 a 3 de outubro de 2021, conforme dados 

do Ciiagro para a Apta Tietê. Houve  a precipitação  de  7,4 mm  no  dia  1,  1,3  mm  no 

dia  2  e  9,7 mm  no  dia  3  de outubro,  totalizando  no período  18,4  mm,  com  queda  

de  temperaturas, para  mínimas  entre  16,2  e  18,5  C  e  máximas  entre  24,9  e 28,5  

C. Espera-se que  em  2021,  ocorra mais  chuvas  no período  usual chuvoso de  

primavera-verão, pois  as  médias  mensais  de  30  anos  eram  de:setembro-53,8;out-

113,3;nov-117,5;dez-165,7;jan-231,3;fev-148,6;março-122,7 mm . Em 2020 e 2021 os 

dados foram menores do que as médias históricas. No total anual foi em média 1.197 mm, 

em 30 anos, enquanto em 2020 foi de apenas 745 mm. Em 2021, até setembro tinha 

chovido apenas 250 mm.    

       As queimadas de florestas em vários biomas, além da falta de matas ciliares podem 

ser as causas da falta de chuvas e têm prejudicado as nascentes e diminuído o volume de 

água nos córregos e rios. A ocorrência das tempestades de areia, típicas de região de 

deserto, podem prejudicar a fruticultura, como outras culturas. Isso já ocorreu em outras 

regiões como Ribeirão Preto e Araçatuba. Em Tietê os ventos foram fortes, mas sem a 

tempestade de areia ou terra. A falta de água para irrigação já é sentida e poderá ser a 

norma em futuro próximo, prejudicando a fruticultura, muito dependente da irrigação.   

                          


