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A cultura do abacate (Persea americana) tem mostrado acentuado crescimento da 

área plantada e importância econômica, atingindo cerca de 16 mil hectares em 

produção e cerca de 266 mil toneladas no Brasil em 2020. A cultura está cada vez 

mais presente em todos os estados brasileiros, sendo o estado do Espírito Santo o 5° 

maior produtor nacional, com área plantada de 864 hectares e produção estimada em 

9 mil toneladas. Constata-se que essa cultura tem tido cada vez mais importância para 

a agricultura familiar nesse estado, onde se observa um aumento na área de cultivo e 

que grande parte da produção é realizada em locais de altitude intermediária, variando 

de 500 a 800 m. Dada a importância dessa cultura no estado, em cultivos solteiros ou 

consorciados com a cultura do café, o objetivo do presente trabalho foi associar as 

cultivares de abacate produzidas de forma comercial nessa região de altitudes 

intermediárias do estado com as suas épocas de produção. As análises foram feitas 

a partir das principais cultivares comercializadas no Espírito Santo: ‘Comando’, 

‘Fortuna’, ‘Geada’, ‘Margarida’, ‘Primavera’ e ‘Quintal’. Observou-se também o 

comportamento das cvs. Hass e Breda que possuem grande potencial de mercado, 

mas ainda pouco produzidas no Espírito Santo. As informações foram coletadas com 

produtores da região de Montanha do ES, a maior produtora de abacate do estado. 

Todas as cultivares apresentaram boa resposta à altitude, sendo potencialmente 

produtivas nessas regiões, onde a cv. Geada produz no período da primeira quinzena 

de janeiro à primeira quinzena de março, sendo a mais precoce. Entretanto, essa 

variedade é muito suscetível à severidade da verrugose (Sphaceloma perseae) e não 

deve ser plantada em locais com alta incidência de vento, o que facilita a disseminação 

do fungo. Na sequência de época de produção vêm as cvs. Comando (produção da 

primeira quinzena de março à segunda quinzena de abril), a cv. Quintal e a cv. Fortuna 

(primeira quinzena de abril à segunda quinzena de maio), a cv. Primavera (primeira 

quinzena de maio à segunda quinzena de julho) e a cv. Margarida (segunda quinzena 

de agosto à primeira quinzena de novembro). Esta última sendo a mais tardia. Com 

base nas informações obtidas, conclui-se que todas as variedades avaliadas têm 

potencial para serem produzidas em áreas de regiões consideradas intermediárias e 

que é possível, com o uso dessas cultivares, nesta região, produzir frutos de abacate 

durante os doze meses do ano. Entretanto, constatou-se a necessidade de conhecer 

as características de cada cultivar, principalmente quanto à suscetibilidade, tolerância 

ou resistência à verrugose. Também, é necessário conhecer as particularidades 

quanto às exigências edafoclimáticas e posicionamento de plantio nas propriedades. 
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