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COMO UTILIZAR ESTE E-BOOK 

 

Este livro foi feito com a intenção de facilitar o acesso as informações básicas 

relacionadas as fruteiras exóticas cultivadas no Brasil. Dessa forma, repasse este 

livro aos seus familiares, amigos etc. É permitida a impressão total ou parcial deste 

material. 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

 O Brasil é o terceiro produtor mundial de frutas, com maior abrangência para 

as frutas exóticas, muitas das quais somos exportadores. Esse termo exótico, 

refere-se as fruteiras que não são nativas de nosso país, sendo a maioria trazida 

pelos colonizadores após a descoberta do Brasil, muitas dos quais se faz referência 

ao português Martim Afonso de Souza. Ao longo dos anos, fez-se trabalho intenso 

de pesquisas visando adaptá-las as nossas condições de clima e solo, o que permite 

cultivá-las em várias partes do país. 

 Devido aos diferentes tipos de climas e condições de cultivo, que podemos 

encontrar de Norte a Sul e de Leste a Oeste em nosso país, podemos cultivar 

fruteiras que são categorizadas como de clima temperado, subtropical e tropical. 

 Essa classificação refere à tolerância que as fruteiras apresentam às 

condições de baixa temperatura, tendo nas temperadas maior tolerância, 

sobrevivendo até em condições de temperaturas negativas, pois apresentam 

fenômeno conhecido como dormência, com as folhas caindo no outono, antes da 

ocorrência do frio. As fruteiras de clima subtropical precisam de pouco frio, 

podendo ou não perder suas folhas no outono, pois depende da espécie e apresentam 

mais de um surto de crescimento durante o ano. As fruteiras de clima tropical não 

resistem a baixas temperaturas, suas folhas não caem no outono, sendo 

persistentes e apresentam mais de um surto de crescimento no ano. 

Nós precisamos conhecer as frutas exóticas que cultivamos e que fazem 

parte do nosso dia a dia. Importante sempre lembrar que fruta é saúde, comer 

frutas todos os dias pode prevenir muitas doenças. 

 O presente livro trata da apresentação de 18 fruteiras exóticas cultivadas 

em várias regiões brasileiras, trazendo informações para crianças e adultos sobre 

suas principais características e servindo de entretenimento familiar. 



MAÇÃ 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Malus domestica Borkhausen. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: O centro de origem da 
macieira está na região do Cáucaso, cadeia de montanhas da Ásia e o Leste da China. 
Acredita-se que o início do desenvolvimento das espécies atuais tenha ocorrido há 
20.000 anos. Existem hipóteses de que os gregos na antiguidade clássica cultivavam 
a macieira e no Império Romano tal cultura já era bastante difundida. No Brasil, o início 
da cultura da macieira ocorreu, provavelmente, no município de Valinhos-SP, em 1926. 
Em 1949, o fruticultor Albin Brukner selecionou por meio de sementes oriundas da 
Europa, o cultivar Bruckner ou Brasil, que contribuiu para o cultivo desta fruteira em 
São Paulo. 

 

Nomes em outros idiomas: apple (inglês), manzana (espanhol), mele (italiano), 
pomme (francês), apfel (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Temperado. 

 

Classificação botânica: Família: Rosaceae, subfamília Maloidae (Pomoidae), gênero 
Malus, Espécie: Malus domestica Borkhausen. 

 



Principais região de cultivo no Brasil: A cultura está distribuída nos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, porém, 
prevalece como maiores produtores o Estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 

Formas de propagação: Sementes, enxertia, mergulhia de cepa, micropropagação. 

 

Características da planta: Árvore caducifólia, de três a cinco metros de altura, com 
folhas simples, estipuladas, perninérveas de bordos dentados e tormentosos na face 
abaxial. As flores são andróginas, mas auto-incompátiveis, necessitando de plantas 
polinizadoras, dispostas em inflorescência denominada umbela, pentâmeras, 
actinomorfas, hermafroditas. A macieira floresce no ramo de ano. Apresenta estruturas 
de frutificação denominadas brindilas (ramos do ano com 15 a 30 cm de comprimento 
que, normalmente apresenta uma gema florífera no ápice, dando origem aos melhores 
frutos), dardos (ramos não ramificados, medindo 5 a 8 cm), esporões (ramos de dois 
ou mais anos, com até 15 cm de comprimento, contendo de uma ou mais gemas 
floríferas, podendo ser ou não ramificado). Os esporões têm sua origem nos dados. A 
maçã é pseudofruto, cuja epiderme pode apresentar coloração amarela a vermelha. 

 

Época de produção dos frutos: Dezembro a Abril, dependendo da cultivar e local de 
produção. 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: Calorias – 100 cal; água – 86 g; 
proteína – 0,4 g; gordura – 0,5 g; carboidrato – 14 g; cinza – 0,6 g; cálcio – 7 mg; fósforo 
– 12 mg; ferro – 0,3 mg; potássio – 64 mg; vitamina A – 0,04 mg; vitamina B1 – 0,04 
mg; vitamina B2 – 0,05 mg; vitamina C – 6 mg e niacina B3 – 0,2 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: Em geral a maçã mantida a 
temperatura ambiente, conserva-se em torno de uma a duas semanas, mantendo a 
qualidade nutricional e sensorial. Após este período ocorre murchamento (perda de 
água), perda de qualidade e sabor. As temperaturas de refrigeração doméstica, em 
torno de 7 ºC é a forma mais eficaz para estender o período de conservação por até 
quatro semanas. Temperaturas abaixo disso, próximas a 0 ºC podem aumentar as 
chances de melhor conservação. Por isso, as geladeiras que possuem a gaveta de frio 
são indicadas para manter as maçãs. Como forma de auxiliar neste tipo de 
armazenamento pode-se utilizar filmes plásticos, que proporcionam condições ainda 
melhores e auxiliam neste tipo de conservação refrigerada. 

 

Curiosidades: Essa fruta foi descrita na Bíblia, no Antigo Testamento como a fruta 
proibida do jardim do Éden. Nos contos infantis, a Branca de Neve caiu em sono 
profundo após morder a maçã envenenada pela bruxa. Tem-se na história que a força 
da gravidade surgiu após a maçã cair na cabeça de Newton, que estava sentado 
embaixo da macieira. 

  



PÊSSEGO 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Prunus persica L. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: A origem decorre-se da 
China, sendo no Brasil introduzido no ano de 1532, por Martin Afonso de Souza, por 
meio de mudas trazidas da Ilha da Madeira e plantadas na Capitania de São Vicente 
(atual Estado de São Paulo). 

 

Nomes em outros idiomas: peach (inglês), melocotón ou durazno (espanhol), pesca 
(italiano), Pêche (francês), pfirsich (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Temperado. 

 

Classificação botânica: família Rosaceae, subfamília Prunoidea, gênero Prunus, 
subgênero Amygdalus e espécie Prunus persica (L.) Batsch., a qual engloba todas as 
cultivares. Essa espécie é dividida em três variedades botânicas, sendo elas, vulgaris 
(pêssego), nucipersica (nectarina) e platycarpa (pêssego chato). 

 

Principal região de cultivo no Brasil: A cultura está distribuída nos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, porém, prevalece 
como maior produtor o Estado do Rio Grande do Sul. 



 

Formas de propagação: Sementes, enxertia, alporquia, estaquia, micropropagação.  

 

Características da planta: A planta apresenta copa globosa, com diâmetro podendo 
atingir seis metros se conduzida livremente. As raízes inicialmente são pivotantes, 
ramificando-se lateralmente com o passar do tempo, tornando-as numerosas, extensas 
e pouco profundas. Os ramos são classificados conforme a distribuição das gemas 
floríferas em mistos, brindilas, dardos e ladrões. As folhas são completas, oblongas, 
lanceoladas ou peninérveas, com pecíolo curto. As flores são perfeitas, completas, 
períginas e normalmente monopistiladas, de cor rosácea. As flores geralmente são 
autoférteis, com cinco pétalas e cinco sépalas, com trinta a cinquenta anteras. O fruto 
é classificado como drupa, contendo caroço com uma a duas sementes, de epiderme 
contendo pilosidade e coloração que varia do amarelo ao vermelho. 

 

Época de produção dos frutos: setembro a janeiro, dependendo da cultivar e local. 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 46 cal; água – 88 g; 
proteína – 0,8 g; gordura – 0,3 g; carboidrato – 10 g; cinza – 0,5 g; cálcio – 12 mg; 
fósforo – 25 mg; ferro – 1,0 mg; potássio – 121 mg; vitamina A – 0,4 mg; vitamina B1 – 
0,03 mg; vitamina B2 – 0,06 mg; vitamina C – 16 mg e niacina B3 – 0,7 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: Em temperatura ambiente, em 
local fresco e arejado, o pêssego pode se conservar por três a quatro dias em bom 
estado de qualidade. O estádio de maturação da fruta pode influenciar neste maior ou 
menor tempo. Em armazenamento de geladeira, o pêssego pode se manter com boa 
qualidade por até cinco dias. Depois deste período percebe-se perda de qualidade, 
como deterioração das frutas, perda de água e escurecimento. O uso de filmes plásticos 
pode auxiliar no prolongamento deste período, dependendo do estádio de maturação. 

 

Curiosidades: O pêssego era atribuído no passado pelos chineses como detentor de 
poder capaz de afastar maus espíritos e até mesmo conceder a imortalidade. No Brasil, 
um dos principais usos é para indústria de conservas. 

 

 

 

 

 

  



AMEIXA 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Prunus domestica L. (ameixa europeia) e Prunus salicina L. (ameixa 
japonesa). 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: Originária da China e 
introduzida no Brasil no século passado. 

 

Nomes em outros idiomas: plum (inglês), ciruela (espanhol), prugna (italiano), prune 
(francês), pflaume (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Temperado. 

 

Classificação botânica: família Rosaceae, subfamília Prunoideae, gênero Prunus, 
espécie Prunus domestica L. (ameixa europeia) e Prunus salicina L. (ameixa japonesa). 

 

Principal região de cultivo no Brasil: A cultura está distribuída nos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. 

 

Formas de propagação: Sementes, enxertia, micropropagação. 



 

Características da planta: As ameixeiras japonesas são árvores caducifólias, de 5 a 
10 metros de altura, de copa aberta, com folhas oblongo-ovaladas ou oblongo-elípticas 
e glabras. As flores são solitárias, andróginas, necessitando de cultivar polinizadora 
para obter melhor frutificação. O fruto é drupa, apresenta epiderme que pode variar na 
cor de amarelo, rosado a vermelho, contendo caroço em seu interior, cuja aderência a 
polpa varia. A polpa é suculenta, de sabor acidulado. 

 

Época de produção dos frutos: outubro a fevereiro, dependendo da cultivar. 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 56 cal; água – 82 g; 
proteína – 1,0 g; gordura – 0,0 g; carboidrato – 13 g; cinza – 0,6 g; cálcio – 11 mg; 
fósforo – 16 mg; ferro – 0,4 mg; potássio – 145 mg; vitamina A – 0,2 mg; vitamina B1 – 
0,1 mg; vitamina B2 – 0,1 mg; vitamina C – 7 mg e niacina B3 – 0,4 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: A ameixa madura pode ser 
conservada em local fresco e arejado em torno de três a quatro dias. Para as ameixas 
que ainda não estão maduras, recomenda-se mantê-las fora da geladeira para 
amadurecimento. Embora elas possam amadurecer em temperaturas de refrigeração, 
há grande risco de danos, como escurecimento da polpa, neste processo de maturação 
na geladeira. Portanto, para armazenar na geladeira é necessário que as frutas estejam 
maduras. Isso as manterá em bom estado e retardará a deterioração. Pode-se utilizar 
file plástico ou sacola plástica aberta, não fechada. Ameixas guardadas na geladeira 
duram de duas a quatro semanas. 

 

Curiosidades: A ameixa cultivada no Brasil é a japonesa, pois as condições de clima 
não favorecem o cultivo da ameixa europeia por ser muito exigente em frio. O nome 
ameixa é usado por muitas pessoas para denominar outra fruta, a nêspera. 



UVA 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Vitis sp. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: São considerados três 
centros para videira, Eurásia, Ásia e América. Foi introduzida no Brasil em 1532, na 
capitania de São Vicente (atual Estado de São Paulo) por Martim Afonso de Souza. 

 

Nomes em outros idiomas: grape (inglês), uva (espanhol), uva (italiano), raisin 
(francês), trauben (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Temperado. 

 

Classificação botânica: Família Vitaceae; subfamília Ampelidae; gênero Vitis; 
espécies Vitis labrusca L. (videiras americanas), Vitis vinífera (videiras europeias), Vitis 
spp. (videiras híbridas).  

 

Principal região de cultivo no Brasil: A cultura está distribuída nos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e 
Bahia. 

 

Formas de propagação: Estaquia, enxertia, micropropagação. 

. 



 

Características da planta: Planta lenhosa robusta, com tronco de denominação cepa, 
dividido em ramos que são denominados de cordões e varas, com gemas que 
originarão os ramos. É comum denominar varas ou sarmentos os ramos da videira. As 
folhas são simples, composta por limbo e pecíolo, decíduas, com tamanho e formato 
variável. Apresenta gavinhas que se inserem no lado oposto da folha. As flores são 
pequenas, de cor verde clara, unidas em inflorescência, representadas por cachos, 
chamados de tirsos. Os frutos são bagas, reunidas em cachos, cuja forma, tamanho, 
coloração, sabor e aroma da polpa variam. Cada fruto pode apresentar de uma a quatro 
sementes em seu interior, além daquelas denominadas apirênicas, que são sem 
sementes. 

 

Época de produção dos frutos: Sul e Sudeste do Brasil de dezembro a março e 
Nordeste ano todo. 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 57 cal; água – 86 g; 
proteína – 0,5 g; gordura – 0,3 g; carboidrato – 13 g; cinza – 0,7 g; cálcio – 10 mg; 
fósforo – 17 mg; ferro – 0,7 mg; potássio – 175 mg; vitamina A – 0,05 mg; vitamina B1 
– 0,03 mg; vitamina B2 – 0,06 mg; vitamina C – 5 mg e niacina B3 – 0,1 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: As uvas ficam mais bem 
guardadas no saco plástico ventilado em que são normalmente compradas e depois 
armazenadas na geladeira. Porém de modo geral, em temperatura ambiente, local 
fresco e arejado, preservam sua boa qualidade por 3-5 dias. Em geladeira, este período 
de conservação aumenta para cinco a 10 dias. A uva também pode ser colocada em 
recipiente hermético na geladeira, mas certifique-se de que estejam livres de umidade 
primeiro. Recomenda-se sempre enxaguar bem as uvas antes de comê-las, pois 
algumas variedades de uva de mesa podem conter altos níveis de resíduos de 
pesticidas. 

 

Curiosidades: Relatos sugerem que a videira seja a planta mais antiga cultivada pelo 
homem, com descrição na Bíblia, em Gênesis 9:20 que Noé começou a ser lavrador da 
terra e plantou uma vinha. 

 

  



PÊRA 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Pyrus sp. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: A pereira é originária do 
Hemisfério Norte, sendo metade das espécies de origem da Europa, África do Norte e 
Ásia Menor (peras europeias) e outras metade da Ásia (peras Asiáticas) Das espécies 
conhecidas, doze são nativas da China, quatro do Japão, uma da Coreia e Leste do 
Himalaia. Outras foram encontradas desde o Leste do Turquestão, pela Pérsia e Ásia 
Menor, até o Sul e Leste europeu e, Norte africano. No Brasil, a pereira passou a ser 
cultivada na época colonial, com relevância da década de 30 no Estado de São Paulo, 
com uso de peras rústicas. A partir da década de 40 e 50 foi introduzido pelos 
fruticultores de ascendência japonesa, as peras asiáticas, em São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina. 

 

Nomes em outros idiomas: pear (inglês), peral (espanhol), pero (italiano), poirrer 
(francês), birnhairm (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Temperado. 

 

Classificação botânica: Família Rosaceae; dividida em quatro subfamílias 
Amygdaloideae, Maloideae, Rosoideae e Spiraeoideae. A subfamília Maloideae, 



anteriormente designada como Pomaceae, está o gênero Pyrus, no qual englobam as 
espécies Pyrus communis L. (pêra europeia) e P. pyrifolia (Burm. f.) Nakai (pêra 
asiática). Como porta-enxertos têm-se no Brasil, o uso das espécies Pyrus calleryana 
e P. betulaefolia. 

 

Principal região de cultivo no Brasil: A cultura está distribuída nos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. 

 

Formas de propagação: Estaquia, enxertia. 

 

Características da planta: As pereiras europeias são árvores caducifólias, de 5 a 10 
metros de altura, com folhas simples, cartáceas, glabras. As flores são andróginas, em 
grupos de 3 a 7 axilares. As peras europeias necessitam de maior acúmulo de frio para 
quebra da dormência em comparação as asiáticas. As peras asiáticas são também 
caducifólias, de 6 a 12 metros de altura, com folhas cartáceas, glabras. As flores 
bissexuais, dispostas em grupos de 3 a 11 axilares e terminais. Apresentam fruto de 
formato arredondado, casca áspera, de cor marrom, enquanto que, as europeias, o 
formato é piriforme, casa lisa de cor amarelo ou avermelhada, textura de polpa carnuda, 
suculenta e doce.  

 

Época de produção dos frutos: dezembro a março, dependendo da cultivar 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 46 cal; água – 88 g; 
proteína – 0,0 g; gordura – 0,2 g; carboidrato – 11 g; cinza – 0,9 g; cálcio – 12 mg; 
fósforo – 16 mg; ferro – 0,5 mg; potássio – 127 mg; vitamina A – 0,0 mg; vitamina B1 – 
0,03 mg; vitamina B2 – 0,03 mg; vitamina C – 12 mg e niacina B3 – 0,1 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: Peras podem durar de cinco a 12 
dias, dependendo de quando as peras foram colhidas e como são armazenadas. Como 
possui casca ou pele altamente sensível, os possíveis danos interferem 
significativamente na conservação. É fruta que continua a amadurecer depois da 
colheita, portanto, quando for adquirir as frutas, pode-se escolher peras imaturas ou 
firmes. Em média, depois que a fruta atingir sua maturação ideal, a conservação pode 
ser de três a quatro dias em temperatura ambiente, e de cinco a 12 dias em 
refrigeração. Elas podem ser armazenadas em um saco plástico ou outro recipiente. Se 
as peras ainda não estiverem maduras, elas amadurecerão bem se colocadas em 
temperatura ambiente e deixadas por um a cinco dias. Certifique-se de verificar o saco 
diariamente ao amadurecer porque as peras, especialmente a variedade Bartlett, 
amadurecem rapidamente e, em seguida,  estragam. 

 

Curiosidades: Na China, a pera é símbolo de justiça, longevidade, pureza, sabedoria 
e benevolência. Em muitas partes do mundo, a pera é símbolo do coração do mundo 
pelo seu formato.  



FIGO 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Ficus carica L. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: Provavelmente, tem origem 
no sul da Arábia, cujo cultivo data do início da era cristã. No Brasil, foi introduzida por 
Martim Afonso de Souza em 1532, em São Vicente, atual Estado de São Paulo. 

 

Nomes em outros idiomas: fig (inglês), higo (espanhol), fichi (italiano), figue (francês), 
feigen (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Temperado. 

 

Classificação botânica: Família Moraceae, Subfamília Hamamelidae, gênero Ficus; 
espécie Ficus carica L. 

 

Principal região de cultivo: A cultura está distribuída nos Estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Cerará. 

 



Formas de propagação: Estaquia. 

 

Características da planta: Pode ser árvore ou arbusto caducifólia e lactescente 
podendo livremente atingir de três a cinco metros de altura. As folhas são grandes e 
lobadas, sendo usada as características da folha, como tamanho, forma, cor, textura e 
pecíolo usados para identificação das variedades. As flores femininas desenvolvem-se 
dentro de receptáculo floral denominado como sicônio, no qual é a infrutescência 
conhecida como figo. O figo não é propriamente um fruto e sim infrutescência originada 
do sicônio. O figo tem pele fina que pode apresentar coloração de verde a roxo. 

 

Época de produção dos frutos: Figos podem ser colhidos o ano inteiro, 
principalmente nos meses de outubro a maio, cujo variação depende da época em que 
foi realizada a poda. 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 82 cal; água – 82 g; 
proteína – 1,0 g; gordura – 0,2 g; carboidrato – 19 g; cinza – 0,7 g; cálcio – 46 mg; 
fósforo – 44 mg; ferro – 1,0 mg; potássio – 196 mg; vitamina A – 0,01 mg; vitamina B1 
– 0,04 mg; vitamina B2 – 0,07 mg; vitamina C – 11 mg e niacina B3 – 0,4 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: A conservação de figos frescos é 
reduzida, pois eles devem ser colhidos maduros e não amadurecem mais depois da 
colheita. O período de conservação varia de dois a quatro dias em local fresco a 
temperatura ambiente e de quatro a sete dias em refrigeração, dependendo da 
variedade. Os figos devem ser armazenados em única camada (não em cima uns dos 
outros). Podem ser cobertos por filme plástico ou dentro do saco plástico para não 
queimar com o ar frio. 

 

Curiosidades: É considerada uma das fruteiras mais antigas que foram domesticadas, 
com referências na Bíblia, nos escritos gregos e romanos. 

 

 

  



ABACATE 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Persea sp. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: Tem origem Americana, 
desde o México, Guatemala e outros países da América Central, estendendo-se até 
Equador, Venezuela, Colômbia e Peru. Relatos descrevem que as primeiras mudas de 
abacate chegaram ao Brasil no ano de 1893, provenientes da Guiana Francesa. As 
mudas foram dadas a Dom João VI e plantadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

 

Nomes em outros idiomas: avocado (inglês), aguacate (espanhol), avocado (italiano), 
avocat (francês), avocado (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Tropical. 

 

Classificação botânica: Família Lauraceae; gênero Persea; espécies Persea 
americana var. drymifolia (Mexicana), Persea americana var. americana (Antilhana) e 
Persea nubigena var. guatemalensis (Guatemalense ou Guatemalteca). 

 

Principal região de cultivo no Brasil: A cultura está distribuída nos Estados do 
Paraná, São Paulo e Minas Gerais. 

 

Formas de propagação: Sementes, enxertia. 



 

Características da planta: Planta de porte médio a alto, podendo atingir de 10 a 14 
metros de altura, com tronco cilíndrico, casca aromática. As folhas são cartáceas, 
persistentes, porém tem variedades com hábito caducifólio no florescimento. As flores 
são pequenas, de diâmetro de 5 a 15 mm, bissexuais, de cor verde-amarelo, com 
pecíolo curto e agrupadas em inflorescências axilares, sendo perfeitas, mas sem corola. 
O fruto é baga, com formato variável, podendo ser piriforme, ovalado ou esférico, de 
cor verde, marrom ou violáceo, cuja casca pode variar em textura. Apresenta única 
semente em seu interior. 

 

Época de produção dos frutos: Ano todo, dependendo da cultivar e local de cultivo.  

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 180 cal; água – 76 g; 
proteína – 2,0 g; gordura – 16 g; carboidrato – 7,0 g; cinza – 1,0 g; cálcio – 18 mg; 
fósforo – 44 mg; ferro – 1,0 mg; potássio – 289 mg; vitamina A – 0,04 mg; vitamina B1 
– 0,2 mg; vitamina B2 – 0,3 mg; vitamina C – 11 mg e niacina B3 – 2,0 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: O abacate somente completa sua 
maturação depois da colheita. Portanto, ele deve ser mantido a temperatura ambiente 
até sua completa maturação. Para conservá-lo após maduro, pode-se manter em local 
fresco por três a quatro dias. Pode-se colocar abacates inteiros maduros na geladeira 
e conservá-los por até três a cinco dias, sem danos a fruta. Após este período, é comum 
o aparecimento de manchas escuras na polpa, pontuações ou fibras escuras, o que 
deteriora a fruta. Se já foi cortado os abacates, pode-se pulverizar com suco de limão, 
e embrulhar em filme plástico para evitar a descoloração enquanto estiverem na 
geladeira. 

 

Curiosidades: Um dos mais famosos pratos da culinária mexicana seja o original 
guacamole, iguaria feita com abacate amassado e temperado de acordo com a tradição 
mexicana, com sal, para ser utilizado como acompanhamento de saladas. De acordo 
com as lendas e mitos que tratam daquela civilização, a receita teria sido enviada pelo 
próprio deus Quetzalcóatl, que presentou o seu povo com iguaria hoje consumida em 
todo o mundo, como verdadeiro sinônimo de comida mexicana. No Brasil, o abacate 
amassado normalmente é consumido com açúcar. 

  



CAQUI 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Diospyros kaki L. f. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: Origem asiática, mas 
especificamente da China e Japão, sendo introduzida no Brasil em 1890 no munícipio 
de Pereira Barreto – SP, cujo material veio por meio de sementes trazidas da França. 

 

Nomes em outros idiomas: khaki (inglês), caqui (espanhol), cachi (italiano), kaki 
(francês), khaki (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Subtropical. 

 

Classificação botânica: Família Ebenaceae; gênero Diospyros; espécies Diospyros 
kaki L. f. 

 

Principal região de cultivo: As principais regiões produtoras do Brasil, abrangem os 
Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
Santa Catarina. 

 

Formas de propagação: Sementes, enxertia, estaquia. 

 



Características da planta: Árvore decídua, que se livremente cultivada pode atingir de 
seis a 12 metros de altura, tronco curto, tortuoso e a copa ramificada. As folhas são 
dísticas, alternadas, curto-pecioladas, com forma variada. As flores podem ser 
masculinas, femininas e adróginas, podendo em alguns casos ser considerada planta 
monóica e em outros dióica. O fruto do caquizeiro é baga, podendo apresentar várias 
formas (esférica, cônica, alongada, achatada, quadrática ou lobulada), com polpa 
suculenta, de cor amarelo-avermelhada até quase marrom, podendo ter ou não 
sementes. As sementes, quando presentes, tem formato achatado de cor castanha. 

 

Época de produção dos frutos: A colheita pode ocorrer de fevereiro a maio. 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 86 cal; água – 79 g; 
proteína – 0,7 g; gordura – 0,4 g; carboidrato – 20 g; cinza – 0,6 g; cálcio – 6,0 mg; 
fósforo – 26 mg; ferro – 0,3 mg; potássio – 174 mg; vitamina A – 0,02 mg; vitamina B1 
– 0,06 mg; vitamina B2 – 0,04 mg; vitamina C – 11 mg e niacina B3 – 0,1 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: Na hora de escolher o caqui, no 
caso de compra, indica-se a fruta que que se apresentar mais firme e com a cor mais 
uniforme. A fruta pode ainda estar em processo de maturação. Caso o caqui esteja 
firme, pode deixá-lo em temperatura ambiente, em local fresco e arejado. Se desejar 
que seja acelerada a maturação pode-se embrulhá-los em jornal para auxiliar no 
amadurecimento. Se já estiver maduro recomenda-se armazenar na geladeira. A fruta 
madura em boas condições, dura em torno de cinco dias se refrigerado, mantendo 
ótima qualidade. 

 

Curiosidades: Era considerado o alimento dos Deuses. No Brasil, os caquizeiros são 
classificados em três tipos, os taninosos, os não taninosos e os variáveis. Os taninosos 
são de cor amarela quando maduros, podendo ter ou não sementes e a polpa antes do 
amadurecimento apresenta adstringência. Os não taninosos são caquis doces, não 
apresentando polpa adstringente, sendo esta firme e mais amarelos quando maduros, 
podendo ou não ter sementes. Os variáveis são frutos que podem ter polpa amarela e 
sem sementes, mas com adstringência na polpa quando ainda não amadurecido ou ter 
polpa escura, com sementes e sem tanino. 

 

 

 

 

 

 

 

  



LARANJA 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Citrus sinensis (L.) Osbeck. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: A história da laranja inicia-
se na Índia, onde era conhecida pelo nome nareng. Da Índia este fruto espalhou-se 
pela restante da Ásia, passando a denominar-se narang, nome que foi dado a uma 
cidade paquistanesa, situada na província de Punjab. A laranja foi introduzida no Brasil 
por portugueses, no século XVI, logo após o descobrimento. Foi cultivada em pomares 
ao lado das casas grandes nos engenhos de cana-de-açúcar. Em São Paulo, foi 
cultivada, talvez a partir de 1530, em Cananéia e, posteriormente, em São Vicente, 
Santo Amaro, Guarulhos e Santos. 

 

Nomes em outros idiomas: orange (inglês), naranja (espanhol), arancia (italiano), 
orange (francês), orange (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Subtropical. 

 

Classificação botânica: Família Rutaceae; gênero Citrus; espécies Citrus sinensis (L.) 
Osbeck.  

 



Principal região de cultivo: Os maiores produtores brasileiros envolvem os Estados 
de São Paulo, Bahia, Sergipe, Minas Gerais e Paraná. 

 

Formas de propagação: Sementes, enxertia, micropropagação. 

 

Características da planta: Árvore perenifólia, espinescente, de cinco a 10 metros de 
altura. Folhas subcoriáceas, glabras, lustrosas, aromáticas, com pecíolo variavelmente 
alado. As flores são solitárias ou agrupadas em duas a seis. A pétala é de cor branca. 
Os frutos são globosos ou subglobosos, com casca de coloração amarela quando 
amadurecido. A polpa apresenta-se em gomos, que pode variar de 10 a 14, de sabor 
subácido a doce, com ou sem sementes.  

 

Época de produção dos frutos: A época de produção da laranja pode ocorrer durante 
o ano inteiro, dependendo das condições climáticas de cada região. 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 53 cal; água – 86 g; 
proteína – 0,7 g; gordura – 0,2 g; carboidrato – 12 g; cinza – 0,6 g; cálcio – 41 mg; 
fósforo – 23 mg; ferro – 0,4 mg; potássio – 140 mg; vitamina A – 0,1 mg; vitamina B1 – 
0,04 mg; vitamina B2 – 0,05 mg; vitamina C – 54 mg e niacina B3 – 0,3 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: Após a colheita, laranjas frescas 
e inteiras podem ser mantidas em temperatura ambiente por uma a duas semanas, 
antes de iniciar sua degradação e perda de qualidade, o que pode variar dependendo 
da variedade. A umidade pode causar o desenvolvimento de mofo na casca da laranja, 
que pode penetrar na fruta, estragando-a. Em regiões de maior umidade, considere 
refrigerar suas laranjas para armazenamento mais longo ou embrulhá-las em papel de 
cera para proteger a fruta do mofo. Ao cortar a laranja, deixe-a em temperatura 
ambiente por no máximo duas horas, ou uma hora em clima quente. Se optar por 
armazenar em refrigeração ou geladeira pode-se ter conservação por um a dois meses 
até a diminuição na qualidade da fruta ou formação de mofo. Nos primeiros sinais de 
mofo, descarte a fruta, independente do tempo de armazenamento. As laranjas pré-
fatiadas duram até dois dias na geladeira em um recipiente coberto. Em refrigeração 
pode utilizar recipientes ou coberturas para evitar mofos. 

 

Curiosidades: O cultivo dos citros remonta a mais de dois mil anos antes de Cristo, 
conforme demonstram escritos encontrados na China. O Brasil é o maior produtor 
mundial de laranja. 

 

 

 

  



TANGERINA 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Citrus reticulata Blanco. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: A tangerina é cultivada há 
milênios na China, sendo nativa do Sudoeste daquele país, com relatos também de sua 
origem no Noroeste da Índia. No Brasil a variedade poncã veio com os colonos 
portugueses em 1892. 

 

Nomes em outros idiomas: tangerine (inglês), mandarina (espanhol), mandarino 
(italiano), mandarine (francês), mandarine (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Subtropical. 

 

Classificação botânica: Família Rutaceae; gênero Citrus; espécies Citrus reticulata 
Blanco. 

 

Principal região de cultivo: Os maiores produtores brasileiros envolvem os Estados 
de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. 

 

Formas de propagação: Sementes, enxertia, micropropagação. 

 

Características da planta: Planta perenifólia, com espinhos axilares, de três a cinco 
metros de altura. As folhas são simples, coriáceas, glabras e lustrosas. Em geral 



solitárias e de perfume suave, suas flores pequenas têm cinco pétalas brancas, 
numerosos estames e um pistilo. O fruto arredondado, com achatamento nos polos, de 
casca fina com pontos glandulares. Tem casca lisa ou um pouco enrugada, que se 
desprende facilmente dos gomos (de oito a 15), e sua polpa é coberta por fibras 
emaranhadas. Os gomos internos são grandes, suculentos e de sabor um tanto ácido. 

 

Época de produção dos frutos: A colheita ocorre entre os meses de maio à outubro, 
sendo esta condicionada a variedade comercial. 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 48 cal; água – 88 g; 
proteína – 0,7 g; gordura – 0,5 g; carboidrato – 10 g; cinza – 0,5 g; cálcio – 40 mg; 
fósforo – 18 mg; ferro – 1,0 mg; potássio – 43 mg; vitamina A – 0,01 mg; vitamina B1 – 
0,1 mg; vitamina B2 – 0,04 mg; vitamina C – 41 mg e niacina B3 – 0,2 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: A tangerina pode ser armazenada 
em temperatura ambiente, em local fresco e arejado por até uma semana, mantendo-
se com mesma qualidade. Isso dependerá se a fruta estiver em excelente estado 
quando foi armazenada e as condições do local também forem ideais. Em condições 
de geladeira, a maioria das variedades duram entre uma ou duas semanas sem perda 
de qualidade. Você pode até conseguir mantê-las em bom estado por pouco mais de 
tempo se todas as condições de armazenamento e ponto de maturação da fruta forem 
ideais. Nos dois casos, é importante ter cuidado com a umidade excessiva, em 
embalagem plástica ou de tela, que provoca o aparecimento de mofos. 

 

Curiosidades: Mexerica, bergamota, vergamota, laranja-cravo, laranja-mimosa, 
mandarina, mimosa, tangerina-cravo e tangerina-do-rio são, segundo o dicionário 
Houaiss, nomes diferentes para uma mesma fruta: a tangerina. 

 

 

 

 

  



LIMÃO 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Citrus limon (L.) Burm. f. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: A origem do limão tem sido 
fonte de muitas dúvidas, mas acredita-se ser nativo da porção oriental do Himalaia, na 
Índia e áreas adjacentes.  

 

Nomes em outros idiomas: lemon (inglês), limón (espanhol), limone (italiano), citron 
(francês), zitrone (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Subtropical. 

 

Classificação botânica: Família Rutaceae; gênero Citrus; espécies Citrus limon (L.) 
Burm. f. 

 

Principal região de cultivo: Os maiores produtores brasileiros envolvem os Estados 
de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito 
Santo. 

 



Formas de propagação: Sementes, enxertia, micropropagação. 

 

Características da planta: Árvore perenifólia, espinescente, de três a seis metro de 
altura. As folhas são glabras e lustrosas, sendo muito aromáticas. As flores são 
brancas, de botões arroxeados, solitárias ou em grupos de duas a seis, axilares. Os 
frutos são ovalados, com mamilo no ápice, aromáticos, com casca média apresentando 
pontos glandulares. A polpa é suculenta, firme e ácida, com ou sem sementes (depende 
da variedade).  

 

Época de produção dos frutos: A colheita do limão pode ocorrer o ano inteiro, 
variando de acordo com a variedade e local de cultivo, mas concentra-se mais de abril 
a outubro. 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 37 cal; água – 90 g; 
proteína – 0,6 g; gordura – 0,3 g; carboidrato – 8 g; cinza – 0,3 g; cálcio – 41 mg; fósforo 
– 15 mg; ferro – 0,4 mg; potássio – 102 mg; vitamina A – 0,2 mg; vitamina B1 – 0,05 
mg; vitamina B2 – 0,04 mg; vitamina C – 45 mg e niacina B3 – 0,2 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: Em geral, os limões permanecem 
com qualidade, se mantidos em temperatura ambiente, em local fresco e longe da 
exposição à luz solar, por cerca de uma semana. Depois, as frutas começam a enrugar, 
murchar, perder o brilho e apresentar pontos moles ou duros, escurecimento de polpa 
e por fim perdendo a qualidade em função da deterioração avançada. Para aumentar o 
tempo de armazenamento, pode-se colocá-lo na geladeira, em embalagens plásticas 
herméticas, e caso haja possibilidade mantendo em embalagem a vácuo. Nesse 
estado, o limão pode preservar o suco e o sabor por até quatro semanas. A temperatura 
ideal de armazenamento de limões maduros é entre 5 ºC e 10 ºC. Na maioria das 
geladeiras, as prateleiras centrais ou as da porta têm mais ou menos essas 
temperaturas. Após este período estimado, as frutas começam a perder qualidade, com 
murchamento, enrugamento e principalmente pelo escurecimento de polpa e sabor 
amargo do suco. 

 

Curiosidades: O é fruta ácida que pode ser usada para tirar ferrugem de roupas. 

 

 

 

 

 

  



BANANA 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Musa sp. L. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: A maioria dos cultivares de 
banana se originou do continente asiático, embora tenham-se centros secundários de 
origem nas ilhas do Pacífico e nas Áfricas Oriental e Ocidental. Nos séculos XV e XVI, 
colonizadores portugueses começaram a plantação sistemática de bananais nas ilhas 
atlânticas, no Brasil e na costa ocidental africana. 

 

Nomes em outros idiomas: banana (inglês), plátano (espanhol), banana (italiano), 
banane (francês), banane (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Tropical. 

 

Classificação botânica: Família Musaceae; Subfamília Musoideae; gênero Musa; 
espécie Musa sp. 

 



Principal região de cultivo: Cultivada em todos os Estados brasileiros, mas com 
destaque para produção na Bahia, Pará, São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso, 
Paraíba, Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Rio de 
Janeiro, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Amazonas, Sergipe, Rondônia, 
Alagoas, Roraima, Minas Gerais e Tocantins. 

 

Formas de propagação: Rizomas, micropropagação. 

 

Características da planta: Planta herbácea, de raízes fibrosas, tendo como caule 
verdadeiro o rizoma. O pseudocaule é formado por bainhas foliares, terminando com 
uma copa de folhas compridas e largas, com nervura central desenvolvida. As folhas 
surgem do cilindro central, de forma de vela. As folhas são longas e largas de coloração 
verde. Uma planta pode emitir de 30 a 70 folhas, com o aparecimento de uma nova 
folha a cada 7 a 11 dias. As flores surgem em inflorescências, nos quais podem ser 
masculinas, femininas e hermafroditas. As flores femininas situam-se na base da raque 
e as masculinas na parte terminal. As flores hermafroditas quando surgem situam-se 
mais no ponto intermediário. A inflorescência sai do centro da copa, apresentando 
brácteas ovaladas, de coloração geralmente roxo-avermelhada, em cujas axilas 
nascem as flores. De cada conjunto de flores formam-se as pencas (7 a 15), 
apresentando número variável de frutas (40 a 220), dependendo da variedade. As frutas 
são formadas partenocarpicamente, sem necessidade de polinização. A fruta apresenta 
formato alongado, de coloração amarela ou vermelha e sabor doce. Por ser um fruto 
partenocárpico, a banana não possui sementes, com exceção da espécie vendida no 
mercado indonésio, a Musa balbisiana. Todavia, o tamanho da fruta é variado, 
dependendo da cultivar. 

 

Época de produção dos frutos: Em geral, nas regiões de clima tropical e nas áreas 
irrigadas é possível a colheita do primeiro cacho de 11 a 13 meses; em clima subtropical 
e sem irrigação, a primeira colheita ocorre depois de 15 a 18 meses e em regiões mais 
frias, de 21 a 24 meses após o plantio da muda no campo. 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 100 cal; água – 73 g; 
proteína – 1,0 g; gordura – 0,3 g; carboidrato – 23 g; cinza – 1,0 g; cálcio – 10 mg; 
fósforo – 31 mg; ferro – 1,0 mg; potássio – 240 mg; vitamina A – 0,05 mg; vitamina B1 
– 0,2 mg; vitamina B2 – 0,06 mg; vitamina C – 19 mg e niacina B3 – 0,8 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: O armazenamento para 
conservação de bananas pode ser realizado no estádio imaturo ou maduro. Refrigerar 
ou congelar bananas antes que elas amadureçam pode impedir que a fruta amadureça 
da forma apropriada, mesmo após serem trazidas de volta à temperatura ambiente. 
Então, o ideal é deixar as bananas imaturas amadurecerem em temperatura ambiente. 
Refrigerar desacelera bastante o processo de amadurecimento, mas não o para por 
completo. A casca continuará escurecendo, mas a fruta ficará fresca e firme de uma a 
duas semanas, se utilizarmos temperaturas em torno de 10 °C. Temperatura abaixo 
disso podem acelerar o escurecimento da polpa. As embalagens podem ser utilizadas, 
contanto que não acumulem umidade em seu interior. 



 

 

Curiosidades: Essa fruteira é uma das poucas que se propaga por rizomas. Os 
rizomas são caules modificados, subterrâneos, contendo meristema. Os tipos de mudas 
que caracterizam rizomas inteiros são chamados de chifrinho [mudas com 20 a 30 cm 
de altura, 2 a 3 meses de idade, com peso de 1.000 a 2.000 g e que apresentam folhas 
lanceoladas (em forma de lança)], chifre (mudas com 50 a 60 cm de altura, 3 a 6 meses 
de idade, com peso de 1.500 a 2.500 g e que também apresentam folhas lanceoladas) 
e chifrão (tipo ideal de muda, com 60 a 150 cm de altura, 6 a 9 meses de idade, com 
peso de 2.000 a 3.000 g e que apresentam mistura de folhas em forma de lança com 
folhas típicas de planta adulta). 

 

 

 

 

 

  



MAMÃO 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Carica papaya L. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: O mamoeiro foi descoberto 
pelos espanhóis no Panamá. Não se tem muitos relatos da presença desta fruteira no 
Brasil, mas sua expansão comercial em nosso país ocorreu a partir de 1973.  

 

Nomes em outros idiomas: papaya (inglês), papaya (espanhol), papaya (italiano), 
papaye (francês), papaya (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Tropical. 

 

Classificação botânica: Família Caricaceae; gênero Carica; espécie Carica papaya L. 

 

Principal região de cultivo: As principais regiões de cultivo envolvem os Estados da 
Bahia, Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pará, Minas Gerais, 
Pernambuco, Sergipe e São Paulo. 

 

Formas de propagação: Sementes. 

 



Características da planta: Arbusto perene, de tronco oco e tenro e suculento que pode 
atingir de três a seis metros de altura, onde se inserem de forma espiralada as folhas 
de longo pecíolo. As folhas membranáceas e glabras apresentam pecíolo oco também. 
Na base das folhas surgem as flores individuais ou em cachos. Essas flores que 
determinam o sexo da planta, podendo serem masculina, feminina ou hermafrodita. O 
fruto do mamoeiro é baga, com formato ovoide, esférico-periforme, com tamanho e 
peso variável. A cor da polpa pode variar de amarelo a salmão ou róseo-avermelhado. 
A casca é lisa, verde, tornando-se amarela ou alaranjada quando maduro. O fruto 
apresenta cavidade central grande, contendo numerosas sementes. O fruto 
proveniente de flores hermafroditas é alongado, com polpa mais espessa e, 
consequentemente, com cavidade central menor, por isso são comercialmente 
preferidas.  

 

Época de produção dos frutos: A época de maior oferta no Brasil vai de setembro a 
janeiro, mas a fruta pode ser encontrada durante todo o ano, já que é produzida em 
diferentes condições climáticas do país.  

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 34 cal; água – 90 g; 
proteína – 0,7 g; gordura – 0,3 g; carboidrato – 7 g; cinza – 0,3 g; cálcio – 19 mg; fósforo 
– 10 mg; ferro – 0,5 mg; potássio – 216 mg; vitamina A – 0,6 mg; vitamina B1 – 0,03 
mg; vitamina B2 – 0,04 mg; vitamina C – 57 mg e niacina B3 – 0,6 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: O mamão é fruta extremamente 
sensível a danos mecânicos e físicos, principalmente após maduros. Em temperatura 
ambiente é possível conservá-lo por quatro a seis dias. No entanto, depois de efetuado 
corte, é recomendado embalar com filme plástico e colocá-lo em refrigeração na 
geladeira por apenas alguns dias. O mamão inteiro pode ser mantido embalado em 
geladeira entre seis a nove dias, dependendo da cultivar, pois alguns são mais 
sensíveis que outros. Em alguns casos, se optar por cortar o mamão em fatias, deve-
se obrigatoriamente guardá-lo em geladeira, em potes plásticos com tampa, no qual 
pode ser conservado por dois a três dias. 

 

Curiosidades: Uma das poucas fruteiras exóticas que prevalece a propagação por 
sementes. O mamão havaiano é menor e tem formato de pêra, podendo atingir 450 
gramas. A variante mexicana, por outro lado, é bem mais pesada e pode atingir cinco 
quilos. Existe uma enzima chamada papaína na fruta verde do mamão, que é usada 
como amaciante natural de carne. 

 

 

 

  



MANGA 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Mangisfera indica L. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: A espécie é originária da 
Ásia Meridional e do Arquipélago Indiano, sendo cultivada há mais de 4000 anos. Foi 
introduzida no Brasil pelos portugueses no século XVI, com a primeiras plantas sendo 
oriundas da África e plantadas na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Nomes em outros idiomas: mango (inglês), mango (espanhol), mango (italiano), 
mangue (francês), mango (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Tropical. 

 

Classificação botânica: Família Anacardiaceae; gênero Mangifera; espécie Mangifera 
indica L.  

 

Principal região de cultivo: As principais regiões produtoras do Brasil, abrangem os 
Estados da Bahia, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Minas Gerais, 
Paraíba, Sergipe, Piauí, Distrito Federal, Alagoas e Maranhão. 

 



Formas de propagação: Sementes, enxertia. 

 

Características da planta: Árvore de porte médio a grande, podendo atingir até 30 
metros de altura, com copa arredondada, simétrica. As folhas são ovóide-lanceoladas, 
de textura coriácea, face superior plana, com pecíolo curto, de coloração verde-clara a 
levemente amarronzada ou arroxeada quando jovens e verde quando maduras. As 
flores são hermafroditas e masculinas mantidas em panícula, cujo número de flores 
pode variar de 500 a 4 mil. O fruto é drupa, com tamanho e peso variável, de forma 
reniforme, ovada, oblonga, arredondada ou cordiforme e casca cuja cor pode variar de 
verde, amarelo e vermelho. A polpa é amarela, podendo ser mais ou menos fibrosa, 
contendo caroço (semente). 

 

Época de produção dos frutos: No Nordeste brasileiro a colheita ocorre de outubro a 
fevereiro (condições naturais) e de agosto a outubro (com adoção de tratamento de 
indução artificial de florescimento) e, no Centro-Sul, de novembro a dezembro. 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 69 cal; água – 83 g; 
proteína – 0,6 g; gordura – 0,3 g; carboidrato – 16 g; cinza – 0,0 g; cálcio – 10 mg; 
fósforo – 15 mg; ferro – 0,3 mg; potássio – 0,0 mg; vitamina A – 0,3 mg; vitamina B1 – 
0,06 mg; vitamina B2 – 0,05 mg; vitamina C – 36 mg e niacina B3 – 0,6 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: A manga continua seu processo 
de amadurecimento após a colheita, portanto dependendo do estádio de maturação, o 
tempo de conservação pode variar. Assim sendo, para termos uma fruta com melhor 
sabor é recomendável que elas amadureçam em temperatura ambiente, em local 
arejado e fresco ao abrigo da luz, de preferência. O tempo de maturação a partir da 
compra pode variar entre dois a oito dias, para chegar ao ápice de maturidade para o 
consumo. Depois de maduras, o ideal é armazenar na geladeira. Podemos conservar 
por até seis dias na geladeira, se tivermos temperaturas em torno de 4 °C. 

 

Curiosidades: O Brasil foi o primeiro país das Américas a cultivar a manga, sendo 
atualmente grande produtor e exportador desta fruta. 

 

 

 

 

 

  



CARAMBOLA 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Averrhoa carambola L. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: Originária da Indonésia e 
Malásia, sendo introduzida no Brasil no início do século XIX, em 01 de maio de 1811 
pelo agrônomo francês Paul Germain, que as trouxe de cultivos em Cayenna para o 
extinto jardim da Aclimação em Olinda, em Pernambuco, de onde se espalhou para 
todo o litoral do país 

 

Nomes em outros idiomas: star fruit (inglês), fruta estrella (espanhol), stella di frutta 
(italiano), carambole (francês), sternfrucht (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Tropical. 

 

Classificação botânica: Família Oxalidaceae; gênero Averrhoa; espécie Averrhoa 
carambola L. 

 



Principal região de cultivo: A principal região de cultivo localiza-se no Sudeste 
brasileiro, no Estado de São Paulo. Todavia, é considerada como fruta de quintal muito 
apreciada em outros Estados do país. 

 

Formas de propagação: Sementes, estaquia, alporquia. 

 

Características da planta: Árvore perenifólia com cinco a 10 metros de altura. 
Apresenta folhas compostas imparipinadas, com raque de 10-16 cm de comprimento, 
com 4-5 pares de folíolos cartáceos, pubescentes e de cor mais clara na face inferior. 
As flores andróginas, são reunidas em cimeiras axilares formadas em ramos do ano. O 
fruto é baga carnosa, com forma ovóide ou elipsoidal, variando no tamanho entre 50-
250 mm de comprimento e 30-100 mm de diâmetro, com peso comercial entre 100-250 
g. Apresenta cinco costelas ou asas longitudinais, raramente 4-6, ainda que haja 
citação com duas e oito, que torna os frutos, quando seccionados longitudinalmente 
com aspecto único, no formato de estrela com cinco pontas. A configuração das asas 
pode ser aguda ou plana, com bordas arredondadas ou afiladas, estas últimas pouco 
desejáveis, já que são mais susceptíveis a danos por atritos. A carambola madura tem 
coloração verde ou amarela, alguns tipos apresentando coloração esbranquiçada, 
marrom pálida ou laranja. O ponto de colheita ideal da carambola ocorre quando 25 a 
75% de sua superfície se encontra amarelada. A epiderme, consumida junto com a 
polpa, é translúcida, delgada, possuindo ou não cutícula cerosa. A polpa é translúcida, 
bastante sucosa, sem fibras, com textura variando desde branda a firme e crocante. 
Quando amadurecem na planta têm o sabor mais agradável. As sementes são 
brilhantes, delgadas, de coloração marrom (café) claro, forma ovóide e aplainada, com 
6,0-13,0 mm de comprimento, envolvidas por um arilo gelatinoso. 

 

Época de produção dos frutos: A carambola tem dois períodos de floração 
separados. Uma floração em abril e maio levando à colheita em agosto, setembro e 
outubro, enquanto a floração em setembro e outubro leva à colheita em dezembro, 
janeiro e fevereiro. Algumas flores ocorrem ao longo do ano, o que pode levar a 
produção quase que em qualquer época do ano. 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 38 cal; água – 90 g; 
proteína – 0,4 g; gordura – 0,8 g; carboidrato – 9,0 g; cinza – 0,4 g; cálcio – 6,0 mg; 
fósforo – 15 mg; ferro – 1,0 mg; potássio – 172 mg; vitamina A – 0,3 mg; vitamina B1 – 
0,05 mg; vitamina B2 – 0,04 mg; vitamina C – 39 mg e niacina B3 – 0,3 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: Recomenda-se deixar a 
carambola em temperatura ambiente até seu completo amadurecimento. Se mantida 
em temperatura ambiente, a fruta conserva sua qualidade por três a quatro dias. Na 
geladeira, pode embalá-la em saco ou filme plástico para evitar danos pelo frio e 
armazená-la por uma a duas semanas. No caso de frutas que passaram por 
processamento, corte e fatiamento, é necessário primeiro embalar e manter 
armazenada na geladeira, onde é possível conservá-la de três a quatro dias. 

 



Curiosidades: A carambola tem formato curioso, de gomos achatados, que, quando 
cortados no sentido transversal, têm o aspecto de uma estrela, o que a faz ser muito 
no embelezamento de pratos culinários, principalmente junto a saladas. A carambola 
possui uma toxina, que em pessoas normais é facilmente eliminada pela urina. Porém, 
em pacientes com problemas renais ela se concentra no organismo e causa sintomas 
como soluços constantes por várias horas, confusão mental, convulsão e sem 
tratamento adequado, pode levar à morte.   



LICHIA 

 

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Litchi chinensis Sonn. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: Originária do sul da China e 
introduzida no Brasil em 1810 como presente do imperador chinês a D. Pedro I e 
plantada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro de onde migrou para outros locais e 
Estados, principalmente São Paulo. 

 

Nomes em outros idiomas: lychee (inglês), lychee (espanhol), litchi (italiano), litchi 
(francês), litschi (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Tropical. 

 

Classificação botânica: Família Sapindaceae; gênero Litchi; espécie Litchi chinensis 
Sonn. 

 

Principal região de cultivo: No Brasil destacam-se os Estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Bahia. 

 



Formas de propagação: Sementes, alporquia, enxertia. 

 

Características da planta: Planta arbórea que dificilmente ultrapassa os 10-12 metros 
de altura, com crescimento lento. Copa arredondada, densa, compacta e simétrica. As 
folhas são compostas e formadas por quatro a sete folíolos, dispostos em lados opostos 
ao longo da raque. Folhas jovens apresentam coloração avermelhada, passando pelo 
amarelo, verde-claro e, chegando ao verde-escuro, quando maduras. Apresenta 
inflorescências paniculadas terminais em ramos do ano. O fruto é drupa, cuja cor da 
casca varia do rosa ao vermelho. A casca é fina, levemente rugosa, sendo fácil sua 
remoção. A polpa, botanicamente denominada como arilo é de coloração branca, 
translúcida, de sabor doce, com baixa acidez e leve aroma, contendo uma semente em 
seu interior. 

 

Época de produção dos frutos: A colheita ocorre entre dezembro e janeiro. 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 63 cal; água – 84 g; 
proteína – 0,9 g; gordura – 0,4 g; carboidrato – 14,0 g; cinza – 0,4 g; cálcio – 8,0 mg; 
fósforo – 38 mg; ferro – 0,8 mg; potássio – 17 mg; vitamina A – 0,0 mg; vitamina B1 – 
0,02 mg; vitamina B2 – 0,05 mg; vitamina C – 42 mg e niacina B3 – 0,3 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: A lichia se conserva por apenas 
alguns dias em temperatura ambiente. Portanto, o ideal, caso você não vá consumir a 
fruta de imediato, é conservá-la em saquinho plástico, de preferência, a vácuo. Além de 
manter a lichia em saquinhos, é essencial mantê-la refrigerada. Na geladeira, a fruta 
pode durar, em média, quinze dias. Congelada sem casca, a lichia preserva suas 
propriedades. Quando descongelada, mantêm seu sabor fresco. 

 

Curiosidades: O termo “litchi” ou “Li-zhi” vem do dialeto chinês e originariamente 
significava a propriedade de “ser destacada do galho”. Com o tempo se descobriu que 
esse nome também se referia à propriedade de ocorrer uma rápida deterioração dos 
frutos após a colheita. Plantas de sete a oito anos podem produzir até 45 kg de frutas 
por ano. Com 10 anos passa para 50 a 70 kg; com 15 anos de 100 kg e chega aos 20 
e 24 anos produzindo de 150 a 180 kg. 

 

  



ACEROLA 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Malpighia emarginata DC. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: Fruteira provenientes das 
Antilhas, norte da América do Sul e América Central, porém, seu centro de origem ainda 
não está bem esclarecido. No Brasil, foi introduzida inicialmente no Estado de 
Pernambuco, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em 1955, por 
meio de sementes oriundas de Porto Rico, de onde se espalhou para o Nordeste e para 
outras regiões do País. 

 

Nomes em outros idiomas: acerola (inglês), acerola (espanhol), acerola (italiano), 
acérola (francês), acerola (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Tropical. 

 

Classificação botânica: Família Malpighiaceae; gênero Malpighia; espécie Malpighia 
emarginata. 

 



Principal região de cultivo: No Brasil têm maior destaque o cultivo nos Estados do 
Pernambuco, Ceará, Sergipe, Paraíba, Piauí, São Paulo, Pará, Paraná, Bahia e Espírito 
Santo. 

 

Formas de propagação: Sementes, enxertia, estaquia. 

 

Características da planta: Arbusto perene, de porte médio, podendo atingir de dois a 
três metros de altura e três metros de diâmetro de copa. Possui tronco único, ramificado 
e copa densa, formada por vários ramos lenhosos, normalmente curvados para baixo. 
As folhas são opostas, ovaladas a elíptico-lanceoladas, com pecíolo curto e de cor 
verde escura e brilhante da face superior e, verde-pálido na face inferior. As flores são 
em inflorescências dispostas em pequenas cimeiras axilares, pedunculadas, com três 
a cinco flores perfeitas, cuja cor varia de rosa a violeta. Os frutos são pequenas drupas, 
com formato variado (ovalados, arredondados ou cônicos), de cor vermelha, roxa ou 
amarela quando maduros. As sementes são pequenas, ovoides. 

 

Época de produção dos frutos: A acerola normalmente concentra a frutificação nas 
épocas da primavera e verão. Todavia, pode-se obter várias safras por ano, de acordo 
com a variação climática no ambiente de cultivo. 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 45 cal; água – 86 g; 
proteína – 1,0 g; gordura – 0,1 g; carboidrato – 10,0 g; cinza – 0,8 g; cálcio – 21 mg; 
fósforo – 27 mg; ferro – 1,0 mg; potássio – 240 mg; vitamina A – 0,2 mg; vitamina B1 – 
0,03 mg; vitamina B2 – 0,06 mg; vitamina C – 1880 mg e niacina B3 – 0,3 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: A acerola é uma das frutas que 
menos perde nutrientes durante a pós-colheita. No entanto, o período de conservação 
é bastante curto. Em temperatura ambiente, embalada com saco ou filme plástico, pode 
durar até três a quatro dias. Se quisermos aumentar sua conservação pode-se optar 
pela refrigeração em geladeira, onde pode-se mantê-la com qualidade por 
aproximadamente uma semana. Muitas pessoas, também optam por congelar a fruta 
inteira ou mesmo a polpa, visto que é utilizada muito em sucos. Esta estratégia aumenta 
por alguns meses sua conservação. 

 

Curiosidades: Comparando-se uma mesma quantidade de polpa, permite dizer que a 
acerola apresenta até 100 vezes mais vitamina C que a laranja e o limão, 20 vezes 
mais que a goiaba e 10 vezes mais que o caju e a amora. Apenas quatro acerolas 
suprem a necessidade diária de vitaminas C de um adulto. 

 

 

 

  



MORANGO 

  

                 Vamos Colorir 

 

Espécie: Fragaria x ananassa Duch. 

 

Origem da espécie e ano que foi introduzida no Brasil: O morangueiro cultivado 
atualmente, cuja espécie é Fragaria x ananassa tem sua origem na Europa, da 
hibridização entre as espécies americanas F. chiloensis Mill. e F. virginiana Duch. Tal 
hibridização ocorreu na França por volta de 1750. O início do cultivo do morangueiro no 
Brasil não é bem conhecido, porém tem-se informação de que ele vem sendo cultivado 
desde o final do século 18 em jardins e em hortas.  

 

Nomes em outros idiomas: strawberry (inglês), fresa ou frutilla (espanhol), fragola 
(italiano), fraise (francês), erdbeere (alemão). 

 

Classificação: Fruteira de Clima Tropical. 

 

Classificação botânica: Família Rosaceae, Subfamília Rosoideae; gênero Fragaria; 
espécie Fragaria x ananassa Duch.  



 

Principal região de cultivo: As principais regiões produtoras do Brasil, abrangem os 
Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, 
Distrito Federal, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 

 

Formas de propagação: estolão, micropropagação. 

 

Características da planta: O morangueiro é planta herbácea, mesmo que as raízes e 
caules com mais de um ano lignificarem-se parcialmente. A altura pode variar de 15 a 
30 cm, podendo ser de porte rasteiro ou ereto, formando pequenas touceiras. O caule 
é rizoma estolhoso, cilíndrico e retorcido, com entrenós curtos, tendo nas gemas 
terminais o surgimento das folhas compostas, os estolhos ou as inflorescências. As 
folhas têm forma, espessura, textura e pilosidade variadas. As folhas apresentam longo 
pecíolo composto normalmente por três folíolos dentados. A cor do limbo pode variar 
na tonalidade de verde-claro a verde-escuro. As flores são hermafroditas, de cor 
branca, agrupadas em inflorescências do tipo cimeira. Os frutos são os aquênios, 
diminutos, cuja coloração pode variar de amarelo a vermelho, sendo normalmente 
confundidos como sementes. Os aquênios estão presos ao receptáculo desenvolvido, 
o denominado pseudofruto de cor vermelho quando maduro. 

 

Época de produção dos frutos: A época de colheita depende da cultivar de 
morangueiro e do clima na região de cultivo, variando de abril a outubro em regiões de 
climas quentes, podendo estender-se até dezembro, em regiões de climas mais frios, 
como no Sul do Brasil. 

 

Valores calóricos e nutricionais por 100 g de fruta: calorias – 40 cal; água – 91 g; 
proteína – 1,0 g; gordura – 0,5 g; carboidrato – 8,0 g; cinza – 0,0 g; cálcio – 23 mg; 
fósforo – 26 mg; ferro – 0,9 mg; potássio – 155 mg; vitamina A – 0,03 mg; vitamina B1 
– 0,03 mg; vitamina B2 – 0,04 mg; vitamina C – 63 mg e niacina B3 – 0,4 mg. 

 

Como conservar a fruta por mais tempo em casa: Morangos estão entre as frutas 
mais sensíveis e com menor período de conservação. Em temperatura ambiente podem 
se limitar de dois a três dias de conservação com qualidade, pois são susceptíveis a 
ocorrência de doenças como mofos. Portanto, o uso de sacos e/ou filmes plásticos para 
evitar o contato com ar e umidade é imprescindível. Quando embalados desta forma 
podem chegar até cinco dias de conservação. Este período de conservação pode 
aumentar, quando colocarmos em refrigeração ou geladeira, ficando por 
aproximadamente sete dias. 

 

Curiosidades: Os frutos do morangueiro são os aquênios, presentes no pseudofruto 
de cor vermelha que muitos confundem como frutos. Estes aquênios são confundidos 
como sementes deste pseudofruto. Os aquênios contêm as sementes. O morango é a 
fruta símbolo de Vênus, deusa do amor. O morango é considerado uma hortaliça.  

  



VAMOS TESTAR SEUS CONHECIMENTOS? 

 

  



 

Identifique no mapa as fruteiras exóticas que são cultivadas em cada Estado 

brasileiro 
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