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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 aumento na área de cultivo e que 

novos plantios têm sido realizados em locais com altas altitudes, ou seja, acima de 

900 m. A produção nestes locais possibilita retardar as épocas de florescimento e 

produção em relação a locais de menor altitude. Entretanto, não são todas as 

cultivares que apresentam boa produtividade em regiões com temperatura mais baixa, 

alta umidade e consequentemente mais propícias ao desenvolvimento da verrugose 

(Sphaceloma perseae). 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 mais elevadas do Espírito Santo com as suas épocas de produção. As 

observações de campo foram realizadas com as cvs. Breda, Fortuna, Margarida e 

Primavera. Outras cultivares importantes comercialmente, como ‘Geada’ e ‘Quintal’, 

não apresentaram boa produtividade nessas condições, principalmente por serem 

mais suscetíveis à verrugose. As informações foram coletadas de produtores da 

região das Montanha do Espírito Santo, a maior produtora de abacate do estado. 

Constatou-se que as melhores cultivares nessas condições e com as épocas de 

produção com os melhores preços das frutas foram o ‘Margarida’ e o ‘Breda’. Nessas 

duas cultivares observou-se que a produção consegue retardar a colheita em até dois 

meses após a época normal nas regiões mais baixas, com o período de colheita da 

segunda quinzena de setembro à segunda quinzena de dezembro. As cvs. Fortuna e 

Primavera também apresentaram bom desempenho agronômico nessas regiões 

altas, mas foram mais sensíveis às condições de baixa temperatura e alta umidade. 

A cv. Fortuna apresentou produção no período da primeira quinzena de junho à 

segunda quinzena de agosto; a ‘Primavera’ produziu da segunda quinzena de junho 

à primeira quinzena de setembro. Com base nas informações obtidas, conclui-se que 

as melhores cultivares para regiões consideradas altas, são a ‘Margarida’ e ‘Breda’, 

que surgem como uma boa estratégia para o produtor sair do pico de oferta do 

mercado. Apesar das cvs. Fortuna e Primavera terem sido relativamente bem 

produtivas, é preferível que elas sejam plantadas em regiões de altitudes 

intermediárias. Além disso, constatou-se a necessidade de conhecer as 
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particularidades quanto às exigências edafoclimáticas e posicionamento de plantio 

nas propriedades e utilização de cultivares que sejam resistentes à verrugose. 
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