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Pergunta nº: 1267/Question nº: 1267 

 
Título: /Title: Abacateiro secando: peço ajuda urgente !!! 

 

    Por: / By:  Karen Gennari Sichmann 

 
E-mail: karen.gennari@hotmail.com  

 

Questão: /Question: 

 
Boa Tarde, 

 

Estou muito preocupada e espero que o Sr. possa me dar alguma 

indicação do que fazer. 
 

Moro na cidade de Mairiporã no estado de São Paulo,tenho um pé de 

abacate a uns 4 ou 5 metros de minha sala e reparei que no último mês 

as folhas caíram muito e ao olhar para cima reparei alguns galhos secos.  
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Pelo que sempre vejo esse pé de abacate todo ano, agora é hora de dar 

frutos e não de perder as folhas. Inclusive tem alguns abacatinhos nos 

ramos saudáveis. 

 
Essa árvore tem mais ou menos uns 10 anos e sempre nos deu todos os 

anos muita sombra, e frutos e agora ela está secando, gostaria de saber 

se possível dar uma orientação do que fazer e ou de quem procurar. 

 
Atenciosamente, 

Karen Gennari Sichmann  

_________________________________________________ 

 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Sra. Karen, boa tarde. 
 

Também notei que meu abacateiro perdeu muitas folhas nesse verão e 

isso atribui ao forte calor e poucas chuvas em uma época onde a água é 

vital - pois na frutificação as demandas são altas. 

 
Não seria eventualmente falta d'água? Procure irrigar e verifique se 

existe algum ataque de insetos (lagartas, besouros, brocas furando o 

tronco, etc.) ou doenças (fungos manchando ou enferrujando as folhas 

ou os ramos novos, etc.). Também o excesso de água pode ser 
perigoso, como o caso do encharcamento exagerado do terreno.  

 

De qualquer forma, seguem algumas literaturas para você observar e 

tentar verificar alguma similaridade com seu problema: 
http://www.lpv.esalq.usp.br/lpv0448/CULTURA%20DO%20ABACATEIRO

%2017_04_2013.pdf ; 

e 

http://www.lpv.esalq.usp.br/lpv0448/Cultura%20do%20abacateiro_201

2.pdf ; 
e 

http://files.prof-vanderufersa.webnode.com.br/200000196-

b0ab3b1a53/Fruticultura%20-

%20Volume%205%20%20Culturas%20do%20abacate%20e%20abacax
i.pdf ;  

e 

http://www.atividaderural.com.br/artigos/4e884f16202cd.pdf ;  

e 
http://www.almanaquedocampo.com.br/imagens/files/Abacate%20EMA

TER.pdf  

http://www.lpv.esalq.usp.br/lpv0448/CULTURA%20DO%20ABACATEIRO%2017_04_2013.pdf
http://www.lpv.esalq.usp.br/lpv0448/CULTURA%20DO%20ABACATEIRO%2017_04_2013.pdf
http://www.lpv.esalq.usp.br/lpv0448/Cultura%20do%20abacateiro_2012.pdf
http://www.lpv.esalq.usp.br/lpv0448/Cultura%20do%20abacateiro_2012.pdf
http://files.prof-vanderufersa.webnode.com.br/200000196-b0ab3b1a53/Fruticultura%20-%20Volume%205%20%20Culturas%20do%20abacate%20e%20abacaxi.pdf
http://files.prof-vanderufersa.webnode.com.br/200000196-b0ab3b1a53/Fruticultura%20-%20Volume%205%20%20Culturas%20do%20abacate%20e%20abacaxi.pdf
http://files.prof-vanderufersa.webnode.com.br/200000196-b0ab3b1a53/Fruticultura%20-%20Volume%205%20%20Culturas%20do%20abacate%20e%20abacaxi.pdf
http://files.prof-vanderufersa.webnode.com.br/200000196-b0ab3b1a53/Fruticultura%20-%20Volume%205%20%20Culturas%20do%20abacate%20e%20abacaxi.pdf
http://www.atividaderural.com.br/artigos/4e884f16202cd.pdf
http://www.almanaquedocampo.com.br/imagens/files/Abacate%20EMATER.pdf
http://www.almanaquedocampo.com.br/imagens/files/Abacate%20EMATER.pdf


 

Um abraço e sucessos, 

Celso Foelkel 

__________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:   
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