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Que condições são 

favoráveis ao plantio da goiaba?

A Índia e o Paquistão são os maiores 

produtores de goiaba do mundo, porém, ao 

contrário do Brasil e do México, só produ-

zem goiaba branca. Esse fato influenciou o 

mercado europeu, que tem dificuldade de 

aceitar frutos com polpa vermelha.

A temperatura média ideal para o 

cultivo da cultura  varia em torno de 20 oC 

a 25 oC. Em locais onde a temperatura fre -

quentemente esteja abaixo dos 12 oC não 

Como Plantar 

se recomenda o cultivo.

Goiabas?
1Carlos David Ide  

2Luiz Aurélio Peres Martelletto
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Como vegetal, a goiabeira suporta 

bem as secas, porém, nessas condições, 

quase não produz. Portanto, atualmente, 

não se concebe a ideia de ter um pomar 

comercial sem que se faça uso da irriga-

ção, mesmo em regiões mais chuvosas.

A goiabeira não se adapta bem 

a locais onde o vento é constante, pois 

muitos ramos costumam quebrar-se e, às 

vezes, as próprias plantas são arrancadas. 

Os frutos sofrem lesões por causa da po-

eira e dos grãos de areia em suspensão 

nos ventos.

A goiabeira desenvolve-se bem em 

quase todos os tipos de solo, desde que 

não esteja sujeito a encharcamento cons-

tante. Além disso, é muito importante que 

o solo seja profundo o suficiente para 

abrigar suas raízes. 

A goiabeira também não deve ser 

plantada em solos salinos (na beira do 

mar, por exemplo), porém pode se de-

senvolver bem tanto em solos muito ar-

gilosos quanto na areia, desde que seja 

bem adubada.

Como plantar goiabeiras?

Se o pomar for irrigado, o plantio 

pode ser feito em qualquer época do ano, 

se não houver irrigação (só é admissível 

em locais onde há abundantes chuvas, 
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bem distribuídas ao longo do ano) melhor 

plantar entre agosto e outubro.

A área escolhida pode ser plana ou 

inclinada, abrigada dos ventos, solo pro-

fundo e boa drenagem. Em relevo muito 

inclinado devem ser escolhidas áreas com 

exposição norte, pois a goiabeira não pro -

duz bem em áreas pouco ensolaradas. 

O espaçamento ideal para goia-

beiras é de 7 m x 5 m (286 plantas por 

hectare), podendo ser utilizado também 

o espaço de 6 m x 6 m (278 plantas por 

hectare). Há ainda quem plante no espa-

çamento de 7 m x 7 m.

O preparo do solo pode ser feito 

da forma convencional: aração, seguida 

de uma ou duas gradagens, aproveitando 

para incorporar calcário (caso necessá-

rio). Porém, nas áreas de encostas, dá-se 

preferência a roçar o mato e a abrir as co-

vas diretamente no solo (plantio direto).

O tamanho ideal para as covas de 

plantio é de 60 cm x 60 cm x 60 cm, mas 

esse espaço pode ser ainda maior.

As recomendações para a aduba-

ção de plantio variam muito. Quanto mais 

matéria orgânica for aplicada melhor. 

É necessário aplicar, no mínimo, 20 L de 

esterco, e podem ser usados ainda 10 L 

de esterco de aves ou húmus de minhoca.  

É também importante usar de 500 g a 
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1 kg de uma fonte de fósforo, como fos-

fato de rocha, fosfato de Araxá, farinha 

de osso, superfosfato simples, etc. Além 

disso, é aconselhável o emprego de 1 kg 

de calcário por cova. Há quem recomen -

de aplicar micronutrientes: a quantidade 

de 50 g a 100 g de FTE BR-12 por cova 

já seria suficiente.

Plantio passo a passo

• Marcar o local das covas com o 

espaçamento recomendado. Co-

locar uma estaca de bambu de 

1,20 m de comprimento no local 

onde será aberta a cova.

• Abrir a cova de acordo com as 

dimensões recomendadas.

• Espalhar o calcário nas partes la-

terais da cova.

• Misturar o esterco e a fonte de fós-

foro com a terra retirada da cova.

• Colocar a terra de volta na cova e 

deixar descansar por 15 dias.

• Retirar o saquinho da muda ou 

retirar a muda do jacá.

• Fazer um “buraquinho” do tama-

nho do torrão da muda.

• Plantar cuidadosamente a muda 

de modo que o torrão esteja no 

nível do solo ou até um pouqui-

nho acima.
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• Fincar a estaca de 1,20 m de com -

primento na cova. Em seguida, 

amarrar a muda deixando-a frou-

xa e  formando um 8.

Como podar goiabeiras?

Costuma-se fazer três tipos de poda 

em goiabeira: a) a poda de formação é fei-

ta quando a planta ainda é pequena, com 

o objetivo de dar a planta o formato ide-

al, que no caso da goiabeira é a forma de 

taça com três ou quatro ramos (pernadas) 

saindo do tronco; b) a poda de limpeza é 

executada 1 mês ou 2 após a produção 

(a cada 8 ou 9 meses) e serve para abrir 

a copa para que fique bem iluminada; 

c) a poda de frutificação, que na realidade 

é uma continuação da poda de limpeza, 

tem como objetivo induzir a planta a pro-

duzir o máximo possível de ramos novos, 

pois são eles que florescem e frutificam. 

No período de 6 a 7 meses após a poda de 

frutificação, inicia-se a produção. 

Em pomares não irrigados, as podas 

de limpeza e de frutificação são feitas an-

tes do período mais chuvoso do ano (de 

agosto a outubro). A produção é obtida 

na época de maior oferta no mercado (de 

janeiro a abril). Em pomares irrigados, as 

podas são feitas em qualquer época do 

ano. Dessa forma, é possível programar 

a safra.
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Poda passo a passo

Poda de formação

• Deixar as plantas crescerem em 

“haste única”, retirando, periodi-

camente, todos os ramos laterais.

• Fazer a primeira poda quando, a 

50 cm do solo, o tronco estiver 

com a coloração amarronzada e 

forma cilíndrica. Nesse ponto, é 

feito o corte (Figura 1).

Figura 

 

1. Poda de formação.

• A segunda poda de formação é fei-

ta alguns meses após a primeira. 

Nessa etapa, eliminam-se todos 

os ramos abaixo de 35 cm, dei-

xando apenas três ramos (“perna-

das”), os quais devem sair de 

alturas diferentes do tronco, e de-

vem estar bem distribuídos no 

espaço (um ramo não pode som-

brear o outro).

• Uma terceira poda poderá ser fei-

ta, mais tarde, após o desenvol-

vimento das pernadas, quando, 
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a 40 cm da base, o ramo estiver 

com coloração amarronzada e 

forma cilíndrica. Nesse ponto, 

efetua-se a poda.

Poda de limpeza

• Retirar todos os galhos doentes, 

rachados, roídos por insetos, etc.

• Cortar os galhos que crescem 

muito para cima.

• Podar os ramos que se desenvol-

vem para dentro da copa.

• Eliminar os ramos que pendem 

para baixo (Figura 2).

Figura 2. Poda de limpeza.

Poda de frutificação

• Eliminar todos os raminhos com 

menos de 3 mm de espessura.

• Podar todos os ramos pela meta-

de, até alcançar o ponto em que 

a casca seja amarronzada e te-

nha a forma cilíndrica (Figura 3). 

Obs.: O local do ramo em que a co-

loração é verde e a secção é quadrada não 

presta para a poda.
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Figura 3. Poda de frutificação.

Principais variedades

Quanto a sua utilização, as variedades 

de goiaba podem ser dividas em três grupos:

 Grupo 1  – Variedades de goiaba para 

mesa: são plantadas com o objetivo de 

comercializar frutas para serem consu-

midas frescas. Nesse grupo, encontram-

-se as variedades Pedro Sato e Sassaoca, 

que são de polpa avermelhada e ideais 

para o consumo interno e para a expor-

tação para os Estados Unidos e Canadá. 

A variedade Ichijo tem a polpa rosada, 

mas firme, suporta bem o transporte e 

dura mais na prateleira.

Grupo 2 – Variedade mista: servem 

tanto para a indústria quanto para consu-

mo “in natura”. As variedades Ogawa-1 

e Ogawa-3 vermelhas possuem essas 

características.

Grupo 3 – Frutos com bom aroma, 

sabor, coloração vermelha ou rosada, po-

rém com baixa firmeza de polpa: represen-

tadas pelas variedades ‘Paluma’ e ‘Rica’, 

são ideais para a produção de polpa, de 

sucos e, é claro, da popular goiabada.
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Nenhuma das variedades comer-

ciais de goiaba é bem fixada genetica-

mente. Isso significa que, se você plantar 

uma semente de uma fruta de determi-

nada variedade, o mais certo é que você 

não colha frutos com as mesmas carac-

terísticas. Não raro observam-se algumas 

plantas que produzem frutos com polpa 

vermelha e outras com polpa branca. 

Além do mais, plantas obtidas por meio 

de sementes demoram mais a produzir. 

Pelo método de enxertia, as plantas le-

vam em média 18 meses para que se 

obtenha a primeira colheita, enquanto 

uma goiabeira de semente leva mais de 

3 anos. Apesar disso, as mudas enxerta-

das são menos utilizadas atualmente por 

causa de seu alto custo, pois levam de 15 

a 18 meses para produzir e possuem o 

custo adicional dos serviços de um bom 

enxertador. Hoje em dia, tem-se dado 

preferência às mudas obtidas por meio 

de estacas herbáceas. Essas mudas são 

produzidas aos milhares em estufas es-

peciais, chamadas “câmaras de nebuliza-

ção”, e levam apenas 6 meses para serem 

produzidas. Desse modo, possuem baixo 

custo e não deixam nada a desejar em 

relação às plantas enxertadas. Ao adqui-

rir a muda, é importante observar se ela 

tem as seguintes características: de dois a 

três palmos de altura, sem ramos laterais, 

com grande número de folhas brilhantes, 

sem sinais de ataque de pragas.
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Adubação de goiabeiras

Para adubar a goiabeira, quanto 

mais matéria orgânica for aplicada melhor. 

No mínimo, deve-se aplicar 20 L de ester-

co de curral ou 10 L de esterco de aves 

ou húmus de minhoca. É também impor-

tante usar de 500 g a 1kg de uma fonte de 

fósforo, como fosfato de rocha, fosfato de 

araxá, etc. Também é aconselhável utilizar 

1 kg de calcário por cova. Há quem reco-

mende aplicar micronutrientes: 50 a 100 g 

de FTE BR-12 por cova já seria suficiente.  

A frequência com que se realizam 

as adubações de cobertura depende do 

sistema pelo qual é produzida a goiaba. 

Em pomares não irrigados, são realizadas 

três ou quatro aplicações de adubo por 

ano. Em goiabais irrigados, chega-se a re-

alizar fertilizações quinzenais com potás-

sio e hidrogênio.

Durante a poda de frutificação, tam-

bém são aplicados o fósforo e o calcário, 

os quais devem ser lançados ao redor da 

planta, na projeção da copa. Nessa época, 

também são aplicados micronutrientes. 

As fontes de nitrogênio e de potássio são 

aplicadas mensalmente em pomares irri-

gados ou de três a quatro vezes ao lon-

go do ano em pomares não irrigados. 

A quantidade de fertilizante depende 

de muitos fatores. Na Tabela 1, seguem  

algumas sugestões a respeito das aplica-

ções de fertilizantes.
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Controle de pragas e doenças

O ensacamento dos frutos previ-

ne pragas e doenças, além de proteger 

da ação de alguns agentes externos (ex.: 

poeira, sol, vento e queima causada pela 

fitotoxidade dos agrotóxicos) que podem 

provocar pequenas lesões no fruto. 

Utilizam-se sacos de papel-man-

teiga com no mínimo 16 cm de compri-

mento por 10 cm de largura. Esse tipo de 

material já existe no mercado para acon-

dicionar pipoca, porém, por causa do alto 

custo, é aconselhável fazer os saquinhos 

na propriedade.

Ensacamento passo a passo

• Pulverizar o pomar com um  

fungicida à base de cobre (oxi-

cloreto ou calda bordalesa) 2 ou  

3 dias antes da operação.

• Fazer o desbaste dos frutos e das 

flores laterais dos “cachos” que 

saem das axilas das folhas, deixan-

do apenas o fruto central (Figura 1).

• Envolver o fruto com saquinho 

de papel-manteiga.

• Amassar levemente a borda do 

saquinho junto ao pendúnculo 

do fruto e amarrar com um peda -

ço de arame bem flexível ou fio 

de cobre.
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• Em uma planta adulta, bem con-

duzida, são ensacados de 800 a 

1.000 frutos.

Como deve ser feito o controle 

de pragas em goiabeiras?

Um dos maiores desafios que a cul-

tura da goiabeira impõe ao produtor são os 

problemas fitossanitários. Porém, algumas 

medidas podem ser tomadas para raciona-

lizar o uso de agrotóxicos. Pelo menos uma 

vez por semana, o produtor ou um empre-

gado de confiança deve percorrer todo o 

pomar, examinar cada planta e anotar os 

problemas fitossanitários. No caso de ha-

ver apenas algumas plantas infestadas com 

uma determinada praga, apenas essas plan-

tas e as que estão ao seu redor devem ser 

pulverizadas com agrotóxicos. A aplicação 

só deve estender-se por todo o pomar se 

a praga estiver muita alastrada. O nível de 

controle de uma determinada praga é de-

terminado pelo bom senso do produtor, já 

que não existe nenhum estudo relacionado 

às pragas de goiabeiras.

O desbaste dos frutos é um procedi-

mento importante na produção de goiabas 

de mesa. Quando se retira o excesso de 

frutos, obtêm-se goiabas de bom tamanho 

e sem defeitos. Portanto, o desbaste torna 

os frutos mais atrativos para o comércio, 

além de facilitar o ensacamento de frutos. 

Esse procedimento deve ser feito quando 
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os frutos atingem em média 1 cm de diâ-

metro. Primeiramente, retiram-se os fruti-

nhos com marcas de doenças (ferrugem) 

e com pragas (picados por percevejos, 

com ovoposição do gorgulho, etc). Em 

seguida, é necessário “capar” em cada 

“penquinha” (dicásio) todos os frutinhos, 

deixando apenas o fruto originado da flor 

“central”, que produzem goiabas maiores 

e melhor formadas.

Produtos alternativos usados 

no cultivo da goiabeira

Calda bordalesa – Obtida pela mis-

tura de uma solução de sulfato de cobre 

com uma suspensão de cal virgem ou 

hidratada. É tóxica para peixes e apresen-

ta fitoxidade em alguns vegetais, princi-

palmente em rosáceas e em solanáceas. 

É utilizada no combate à ferrugem-da-goia-

beira a uma concentração de 1%. Quando 

é diluída apenas em 10%, chama-se pasta 

bordalesa e é utilizada para pincelar, como 

curativo, as feridas abertas pela poda.

Enxofre – É feito com enxofre ele-

mentar, que é um produto que permite a 

emulsão em água. É usado no combate ao 

ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus 

Banks) em uma concentração de 400 g 

por 100 L de água (0,4%).

Calda sulfocálcica – É resultante de 

uma reação corretamente balanceada entre 
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o cal virgem ou hidratada e o enxofre, 

dissolvidos em água e submetidos à fer-

vura. Funciona como fungicida, inseticida 

e acaricida. É utilizado em goiabeiras no 

combate à ferrugem. A aplicação deve ser 

feita na seguinte proporção: 1 L da calda 

para 100 L de água.

Oxicloreto de cobre (nem sempre 

aceito como produto alternativo) – Trata-

se de um fungicida preparado à base de 

cobre, tóxico para peixes. É utilizado no 

combate à ferrugem, na concentração de 

0,5% (0,5 kg em 100 L de água). Além dis-

so, na forma de pasta, é usado para fazer 

curativo no local das podas. É vendido co-

mercialmente com várias denominações. 

O período de carência é de 7 dias.

Para evitar o uso de agrotóxicos, o 

produtor, antes de produzir goiabas, deve 

eliminar todas as goiabeiras inativas em 

um raio de 200 m a 500 m da lavoura, 

para que elas não sirvam de fonte de pra-

gas e doenças para a plantação. Retirar 

todos os frutos caídos no chão (se possível 

a cada 3 dias), enterrá-los ou cremá-los. 

Caso seja necessário utilizar ve-

neno para combater pragas, doenças e 

plantas invasoras, a aplicação deve ser 

realizada com cuidado, segundo as reco-

mendações do fabricante. Não se deve, 

por exemplo, aplicar produtos que não 

indiquem na bula seu uso para goiabeira.  
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Deve ser respeitada a carência, ou seja, 

o tempo decorrido ente a última aplica-

ção e a colheita. O aplicador deve usar 

o equipamento de proteção individual 

(luva, máscara, etc.). A preparação da 

calda e a limpeza do pulverizador deve-

rão ser feitas longe de mananciais e reser-

vatórios de água.

Esses produtos devem ser receita-

dos por um agrônomo e seria leviano por 

parte dos autores, formulá-los no presen-

te manual.

Principais pragas

Psilídeos – Pequenos insetos (2 mm) 

que sugam as folhas novas enrrugando as 

bordas das folhas deixando-as com uma 

coloração rosada. Aparecem nas primei-

ras brotações após a poda de produção. 

Trips – Pequenos insetos (2 mm) 

que sugam as folhas novas e as flores e os 

frutos. Nas folhas, a borda torna-se entre-

cortada e no lombo aparecem inúmeros 

pontos pretos.

Tingídeos – Pequenos insetos (2 mm)  

ou micropercevejos, que atacam as folhas 

maduras deixando-as com uma tonalida-

de pardacenta. O controle pode ser feito 

de duas formas: cultural (poda da goia-

beira) e químico (sob orientação de um 

especialista).
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Gorgulho-da-goiaba – Pequeno be-

souro acinzentado. Sua larva (o bicho-da-

-goiaba) é a principal praga da cultura. É 

branca, vermiforme e tem a cabeça preta. 

A prevenção pode ser feita por meio do 

ensacamento dos frutos ainda bem pe-

quenos. Não existe produto químico re-

comendado para o combate a essa praga.

Mosca-das-frutas – A mosca ataca o 

fruto no estádio intermediário (entre ver-

de e “de vez”). A larva (também chamada 

de “bicho”) é toda branca com a cabeça 

afilada, alimenta-se da polpa tornando o 

fruto impróprio para o consumo. O combate 

é feito por meio de iscas atrativas e do en-

sacamento de frutos. Em caso de alta in-

cidência, deve-se procurar um agrônomo.

Percevejos – Diversas espécies de 

percevejos atacam os frutos da goiabeira e 

causam lesões que os desqualificam para o 

comércio. O principal deles é o Monalonium 

annulipes, que é o causador de lesões cha-

madas, em algumas regiões, de “pipoca”.

Ferrugem-da-goiabeira  –  Ataca ra-

mos flores e frutos com pústulas que contêm 

um pó amarelo-vivo. O arejamento das plan-

tas, realizado na poda de limpeza, diminui 

a incidência dessa doença nos ramos, e o 

ensacamento previne a infecção dos frutos. 

A pulverização de Tebuconazole (Folicur) 

a 0,1%-0,2% (100 mL a 200 mL em 100 L 

de água) durante o florescimento (com re-

petição da aplicação após 15 e 30 dias) 
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e o posterior ensacamento dos frutos pre-

vinem a doença, mesmo nas épocas mais 

úmidas do ano. Em pomares, cujos frutos 

serão destinados à indústria, é aconselhá-

vel realizar a pulverização quinzenal com 

calda sufocálcica a 1%. O oxicloreto de 

cobre (0,5%) e a calda bordalesa (1%) tam-

bém poderão ser utilizados, obedecendo 

as carências antes da colheita (15 dias).

Nematóide-da-goiabeira – Ataca as 

raízes das árvores e formam pequenas 

galhas (batatinhas), dentro das quais se 

alimentam da goiabeira podendo até mes-

mo matá-la. Pode ser controlado por meios 

culturais, pelo plantio de crotalária ou de 

amendoim bravo nas entrelinhas.

Produção, embalagem 

e comercialização

Em pomares irrigados, colhe-se o 

ano todo, enquanto em regime de sequei-

ro o período vai de dezembro a abril, com 

pico nos meses de janeiro e fevereiro.

A colheita deve ser realizada de 

duas a três vezes por semana para que os 

frutos não passem do ponto, e a goiaba 

não adquira uma coloração verde-pálida. 

Ao serem retirados, os frutos deverão ser 

colocados com cuidado na caixa de co-

lheita. As unhas dos trabalhadores deve-

rão estar aparadas e lixadas. Em algumas 
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propriedades, utiliza-se uma sacola de 

colheita feita de lona, com fundo falso, 

adaptada aos coletores de frutos.

A produção poderá ser vendida fres-

ca ao mercado local, às feiras livres, aos 

supermercados, ao Ceasa, às fábricas de 

polpa e de doce e aos intermediários. Caso 

o produtor industrialize o produto na pro-

priedade, abrem-se novas frentes de mer-

cado, além de permitir o armazenamento 

do produto para uma época em que os pre-

ços estejam melhores.

Tanto as goiabas frescas destinadas 

para consumo quanto aquelas que se des-

tinam à industrialização devem seguir al-

guns padrões de qualidade.

Para os frutos destinados à mesa, 

pressupõe-se que tenham as seguintes ca-

racterísticas: polpa firme, sem sinais de 

apodrecimento, sem marcas de picada de 

percevejo, ovoposição de gorgulho ou mos-

ca-das-frutas, sem cicatrizes de ferrugem.

Os frutos destinados à indústria não 

devem apresentar defeitos, tais como: fru-

tos verdes, frutos com polpa branca ou 

atacados por larvas (ou furador), frutos 

com presença de fungos ou rachados. São 

aceitos frutos com textura que variam de 

firme a mole (para compotas, só devem ser 

aceitos os de polpa firme). Uma goiaba de 

padrão especial não deve apresentar mais 

de 20% de defeitos graves.
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Embora as caixas do tipos “K” (495 

mm x 355 mm x 220 mm), “KN” (495 mm 

x 355 mm x 200 mm) e “Meia M” (430 mm 

x 290 mm x 140 mm) sejam aceitas pelo 

Serviço de Padronização e Fiscalização 

da Classificação de Produtos Vegetais, do 

Ministério da Agricultura, elas não corres-

pondem às reais necessidades de emba-

lagem de goiaba, fruta bastante sujeita a 

danos mecânicos.

Aconselha-se envolver cada fruto 

em películas de papel-manteiga, colo-

cando-os na caixa em uma única cama-

da. Uma caixa de papelão ondulado ou 

madeira, com 380 mm x 230 mm x 80 

mm, é uma boa opção para acondicionar 

goiabas, desde que os frutos não sejam 

muito grandes.
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