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JABUTICABEIRAS E SEU 

POTENCIAL PAISAGÍSTICO 
Ana Paula Batista1; Thaís Pereira Arantes2; Taís Ferreira de Almeida3 

 

O paisagismo impressiona pelo seu aspecto sociocultural, pois cada 

região tem sua particularidade, sendo uma tendência mundial o uso de espécies 

nativas do país, da região ou do bioma em que o paisagismo está inserido. Assim, 

o paisagismo trabalha promovendo o conhecimento e conservação da 

biodiversidade da flora nacional, despertando a valorização de diferentes biomas, 

e muitas vezes, remetendo a memórias afetivas. No Brasil, vários estudos com 

espécies nativas e endêmicas, para uso no paisagismo, têm mostrado resultados 

positivos que evidenciam perspectivas de novidades para o paisagismo. Dentre as 

espécies arbóreas, utilizadas em paisagismos, principalmente para ambientes 

internos, as jabuticabeiras, tem chamado a atenção dos paisagistas e agradando 

ao público. A jabuticabeira (Plinia sp) é uma planta nativa da Mata Atlântica e 

pertence à família Myrtaceae, a mesma da goiabeira e pitangueira. O que chama 

a atenção das jabuticabeiras para o paisagismo, são as características do tronco, 

que apresenta casca lisa e ramificado, com floração cauliflora, ou seja, suas flores 

ficam aderidas ao caule, dando-lhes características ornamentais. A jabuticabeira 

se adapta facilmente em diferentes locais, podendo ser usada em vasos grandes 

ou pequenos, ou diretamente no solo em jardins internos e externos. Suas flores 

são de coloração branca e apresentam perfume suave. Após a florada, os frutos 

também agregam um charme a mais ao ambiente, de coloração verdes evoluindo 

para roxas-escuras, podendo ser consumidos in natura. Todas essas 
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características, tornam as jabuticabeiras plantas com alto potencial paisagístico, 

pois proporcionam uma estética única para o local onde serão inseridas.  

 

Cultivo de jabuticabeiras para uso paisagístico 

As variedades de jabuticabeiras mais cultivadas no Brasil e suas 

características estão apresentadas na Tabela 1. Considerando o uso paisagístico, 

todas as variedades atendem os critérios para o cultivo em vasos e jardins, 

considerando também, o aproveitamento da fruta, as variedades Sabará e Pingo 

de Mel são priorizadas pelo sabor. 

 

Tabela 1. Identificação e caracterização das principais espécies de jabuticabeiras 

cultivas no Brasil. 

Nome comum Porte da planta Características do fruto 
Branca Médio Alta capacidade de produção, frutos 

grandes, casca com coloração verde clara 
Híbridas Médio - Baixo Alta capacidade de produção, frutos 

grandes, doces com casca roxa-escura. 
Paulista Alto Alta capacidade de produção, frutos 

grandes com casca roxa. 
Pingo de mel Alto - Médio Alta produção e com frutos grandes. 
Ponhema Alto Alta produção e com frutos grandes. 
Rajada Médio Alta capacidade de produção, frutos 

grandes, doces com casca com coloração 
verde bronzeada. 

Sabará Médio - Baixo Alta capacidade de produção, frutos 
pequenos e doces. 

Fonte: Adaptado de Lima, 2009. 

Obtenção das mudas  

As mudas devem ser obtidas de viveiristas idôneos, com qualidade 

fitossanitária das plantas e garantia da variedade desejada. 

 

Preparo dos vasos 

O cultivo das jabuticabeiras em vaso, deve ser iniciado 

preferencialmente, com mudas de aproximadamente 3-4 meses de idade. O vaso 

deve apresentar tamanho proporcional à altura desejada da planta. O preparo do 

vaso deve ser iniciado com uma camada de drenagem, podendo-se utilizar, caco 

de telha ou argila expandida ou brita, dentre outros materiais. Com isso, evita-se 

o acúmulo de água e consequentemente, o apodrecimento das raízes. O fundo do 

vaso deve ser preenchido por completo, formando uma camada de 



aproximadamente 3 cm de altura. A manta de drenagem de solo, quando 

utilizada, deve ser colocada sobre o material de drenagem. Embora a manta de 

drenagem não seja obrigatória, seu uso ajuda na retenção dos nutrientes e evita 

o entupimento da região de drenagem. Vale lembrar que o vaso deve ter furo no 

fundo, para que a água drenada seja escoada. Após a formação da camada de 

drenagem, adiciona-se o substrato para cultivo, que pode ser adquirido em lojas 

especializadas, ou preparado. Quando preparado, preconiza-se o uso da relação 

3:2:1, ou seja, 3 partes de solo (terra); 2 de matéria orgânica de qualidade e 

curtida; e 1 parte de areia. Após o preenchimento do vaso, o mesmo deve ser 

“batido” para melhor acomodação do substrato e retirada do ar. O transplantio 

da muda deve ser realizado no centro do vaso, na mesma profundidade do torrão 

da muda, devendo priorizar mudas com torrão de 20-30cm (Figura 1). Após o 

plantio, deve-se realizar prensagem do caule junto ao substrato, retirando assim, 

todo o ar. Realizada todas essas práticas, a planta deve ser irrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Qualidade de muda de jabuticaba para plantio e cultivo em vasos.  

 

Manutenção da planta cultivada em vaso 

Embora a jabuticabeira não seja uma planta exigente, a falta de 

luminosidade pode limitar seu desenvolvimento. Portanto, o ideal é que a planta 

fique em locais com alta incidência de luz solar e com alguma ventilação. Quando 



colocada internamente, deve estar perto de janelas ou portas, sendo ideal para 

sacadas, varandas e entradas (Figura 2). 

 

Figura 2. Jabuticabeiras cultivadas em vasos para uso no paisagismo em 
ambientes internos. 

 

As plantas devem ser irrigadas diariamente, principalmente na época 

seca do ano, mantendo o solo sempre úmido, mas nunca encharcado. As regas 

devem ocorrer no período da manhã ou no final do dia, direcionadas apenas ao 

solo, evitando o molhamento da parte aérea. Vale lembrar que a floração está 

relacionada a disponibilidade de água para a planta, ou seja plantas mantidas em 

vasos, a floração pode ser intensificada com uso da irrigação. A suplementação 

nutricional das plantas, deve ser realizada anualmente, com fertilizantes 

químicos ou com a incorporação de matéria orgânica.  

As jabuticabeiras aceitam a prática de podas, o que permite limitar seu 

desenvolvimento em altura e diâmetro de copa (Figura 3). Entretanto, para 

manter uma arquitetura única, os paisagistas recomentam apenas a poda de 

limpeza (retirada de ramos secos).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Jabuticabeira cultivada em vaso para o paisagismo interno com poda. 

 

Outra forma de cultivo das jabuticabeiras em vasos, é na forma de bonsai. 

As jabuticabeiras aceitam as podas de bonsai, resultando em mini árvores para 

uso paisagístico em diferentes ambientes. Entretanto, os bonsais requerem 

conhecimentos específicos de poda para manutenção das plantas (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Jabuticabeiras cultivadas em vaso e conduzida com poda de condução 
de bonsai. 

 

Uso de jabuticabeiras em jardins 

Outra forma de explorar as jabuticabeiras no paisagismo, é o cultivo 

diretamente no solo, em áreas internas ou externas (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Jabuticabeiras utilizadas no paisagismo de jardins e áreas internas 
cultivadas no solo. 

 



As mudas podem ser obtidas jovens ou na forma de planta adulta 

(Figura 6). Os critérios são os mesmos mencionados anteriormente, entretanto, 

caso sejam cultivadas em áreas menores e ambientes internos (Figura 7), é 

importante o bom planejamento, visando evitar a ruptura de calçadas, pisos e 

instalações hidráulicas, que podem ser ocasionadas pelo desenvolvimento do 

sistema radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Jabuticabeiras adultas comercializadas para uso em paisagismo. 

 

Quando se obtém plantas adultas, o desenvolvimento radicular é 

menor, porém não se pode descartar o risco de danificação da área em torno da 

planta. Nesse caso, é importante o acompanhamento de um engenheiro 

agrônomo e paisagista para o melhor planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Jabuticabeira utilizada no paisagismo interno cultivada diretamente 

no solo. 
 



Quando cultivadas em jardins abertos, as jabuticabeiras não são 

exigentes na irrigação. Já se cultivadas internamente, mesmo que diretamente no 

solo, é importante a irrigação semanal, principalmente no período seco do ano.  

 

Comercialização e Transporte  

O custo de uma muda de jabuticabeira varia de região para região. A 

produção de mudas normalmente está concentrada em regiões produtoras de 

jabuticabas, podendo ser obtidas de sementes e estaquias (Consultar Informe 

Técnico: Produção de mudas de Jabuticabeiras da Emater). Seu valor está 

associado à idade das plantas. Quanto mais velha a planta, maior o valor. A tabela 

2 apresenta os valores estimados das mudas comercializadas em Goiânia e 

Hidrolândia, GO. As mudas comercializadas com idade adulta, são cultivadas 

diretamente no solo, portanto requerem maior atenção na retirada, transporte e 

transplantio.  

 

Tabela 2. Média do valor das mudas de jabuticabeiras comercializadas no 

município de Goiânia e Hidrolândia (GO) em função da idade (2022). 

Idade da Planta 

Valor Unitário de Mudas de Jabuticabeiras 

(R$)* 

Goiânia Hidrolândia 

De 1 a 2 ano 20,00 20,00 

De 2 a 5 anos 60,00 100,00 

De 6 a 10 anos 80,00 120,00 

De 10 a 15 anos 300,00 1000,00 

Acima de 15 anos 1.300,00 2.200,00 

*valor médio de viveiristas 

 

O primeiro passo, consiste na escolha da planta, que deve apresentar 

boa sanidade, ou seja, livre de pragas e doenças. É recomendado que a retirada 

da planta, seja realizada antes ou após o florescimento e frutificação (Figura 8A). 

A planta deve ser cuidadosamente sustentada (amarrada) durante o processo de 

retirada do solo, evitando a quebra de ramos e galhos. O solo deve ser recortado 

                                                           

* Valores médios para retirada na propriedade ou no viveiro 



na projeção da formação da copa, retirando a maior quantidade de raiz e 

radícolas, garantido o maior número de raízes viáveis na planta (Figura 8B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Características de jabuticabeira para comercialização de plantas 

adultas (A); Marcação e sustentação de planta adulta de jabuticabeira retirada 

do solo para uso paisagístico (B). 

Deve-se manter o solo associado às raízes, protegendo com tecido, e 

mantendo-o úmido (Figura 9). O ideal é que a planta seja transportada e 

transplantada rapidamente, evitando ressecamento na área do sistema radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Jabuticabeiras com sistema radicular protegido. 

Oportunidade de renda 

A produção de muda de jabuticabeira é uma atividade atrativa, 

principalmente para os pequenos produtores rurais. Entretanto, o que garante 

maior valor agregado às mudas, é a sua idade, ou seja, plantas mais velhas 



próximas a fase produtiva, com copa bem formada. Essas características, 

normalmente se obtém em mudas acima de 5 anos. Nesse caso, o ideal é que as 

plantas sejam cultivadas no “chão” o que já exige disponibilidade de área.  

Considerando o espaçamento de 5x5m para plantas de porte médio, em 1ha é 

possível produzir 400 plantas. Nesse caso, o ideal é o cultivo associado com 

culturas de ciclo curto, como por exemplo; mandioca, milho, feijão, permitindo 

obter renda até a idade desejada de comercialização das plantas. Outro fato que 

o produtor deve estar atento, quando se deseja trabalhar com plantas adultas, é o 

mercado, avaliando o interesse da região por esse produto, bem como o custo do 

frete. Normalmente, produtores que trabalham nesse segmento, estabelecem 

parcerias com viveiristas, paisagistas e decoradores com intuito de melhor 

garantir essa demanda.  
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