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                      A laranja Pera 

Gerd Walter Muller 

 

A laranja ‘Pera’ é, certamente, a variedade copa mais importante da citricultura 

nacional. Detentora de vantagens e qualidades múltiplas, ganhou a preferência dos 

produtores e consumidores, tornando-se a variedade de citros mais cultivada no País. 

Para indústria, seu rendimento industrial é muito bom, e as qualidades de seu suco 

tornaram-na preferida, além de sua época de produção, entre as precoces e as tardias. O 

mercado consumidor brasileiro de fruta fresca, tanto para consumo direto, assim como 

para extração e consumo local do suco, dá preferência à ‘Pera’ também pelas suas 

qualidades. As plantações de laranja ‘Pera’ predominam em todos os Estados 

brasileiros, do Amapá ao Rio Grande do Sul. No fim da década de 90 do século 

passado, o Estado de São Paulo, contabilizava 82% dos 18,8 milhões de toneladas de 

laranja produzidas no Brasil, a laranjeira ‘Pera’ representava perto da metade da 

população de plantas da espécie, estimada em 220 milhões de árvores. A expressiva 

maioria da produção paulista de laranja ‘Pera’, é absorvida pelas indústrias 

processadoras de suco concentrado congelado. No mercado da CEAGESP (SP), do total 

de 13,1 milhões de caixas de laranja (27 kg) comercializadas em 1998, nada menos que 

10,7 milhões ou 81% foram de laranja ‘Pera’, consagrando também a variedade na 

preferência do consumidor de fruta fresca.  

 

O vírus da tristeza e a laranja ‘Pera’  

 

No final da década de 50 do século passado, muitos dos pomares de pera, foram 

fortemente afetados por caneluras induzidas pelo vírus da tristeza, apesar de estarem em 



porta-enxertos tolerantes ao vírus como o limão Cravo. Enfezamento, deficiências de 

zinco e manganês nas folhas e frutos “coquinho” sem valor comercial eram sintomas 

adicionais da infecção por CTV. Os citricultores afirmavam que as árvores paravam de 

crescer ou cresciam menos que as de outras variedades. A variedade foi então 

desaconselhada para cultivo, indicando-se outras laranjas tardias, como a ‘Natal’ e a 

‘Valência’ para substituí-la. A laranja ‘Pera’, por essa razão, não foi incluída no 

Programa de Certificação de Plantas Matrizes de Citros, iniciado em São Paulo em 

1961.  

No entanto, devido à alta qualidade da fruta, a pera era a preferida para o mercado 

local e a exportação, bem como para a nascente indústria processadora de suco, ficando 

assim uma lacuna de difícil preenchimento. Para continuar a cultivar a pera medidas de 

controle adicionais tinham que ser desenvolvidas e a proteção cruzada ou premunização 

foi considerada a opção mais adequada. Durante os trabalhos realizados na ex-seção de 

virologia do Instituto Agronômico (IAC), foi observada uma diferença no que toca a 

reação dos tecidos dos cinco clones utilizados em relação à tristeza, sendo o n.2 o 

melhor, ou seja, o que apresentou menos sintomas de caneluras. Esse clone, inoculado 

com o isolado de CTV acesso 66, coletado na faz. Moinho Verde do grupo Fischer em 

Limeira, constituiu a ‘Pera’ premunizada ou ‘Pera vacinada’, oficialmente denominada 

‘Pera IAC’, cuja distribuição tomou vulto na década de 1970. Como resultado, no fim 

do século XX cerca de 80 milhões das plantas de laranja Pera no Brasil originaram-se 

desse programa que distribuiu material premunizado com isolados fracos protetivos do 

vírus. Em 1998, 13 clones de laranja Pera selecionados na região de Bebedouro, SP, 

Brasil, sanitizados e preimunizados, foram comparados com os clones padrões ‘Pera 

IAC’ e ‘Pera Olímpia’ em um experimento instalado no município de Bebedouro, Os 

clones velhos sanitizados apresentaram desempenho similar ao do clone ‘Pera IAC’. 

Tais resultados, mostram que ainda hoje após inúmeras propagações clonais o isolado 

fraco original continua com sua capacidade protetiva.  

 



 

 

Fonte: Informativo do Centro de Citricultura Março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEGENDA: À ESQUERDA – FRUTOS DE PLANTA COM TRISTEZA, À DIREITA, COM PREMUNIZAÇÃO. 


