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     Dentre os frutos cítricos existem muitas espécies e as mais conhecidas são as laranjas 

doces, os limões, as limas, as tangerinas e os pomelos. Menos conhecidos são a toranja, a 

cidra, e a laranja azeda. Todas são espécies do gênero Citrus. Existem outras rutáceas de 

gêneros diversos, como Poncirus, Fortunella e outros, menos conhecidos.  

 

 

 

     A laranja azeda é da espécie Citrus aurantium que difere da laranja doce, Citrus sinensis, 

esta englobando todas as variedades de laranjas mais comuns como Pera, Natal, Lima, 

Baianinha e outras. A principal diferença da laranja azeda das doces, é o seu fruto, a acidez 

da polpa e do suco, sendo mais ácida na azeda, o que impede, usualmente, de ser consumida 

ao natural ou como suco. A casca do fruto da laranja azeda é mais rugosa e espessa e tem 

glândulas típicas de óleo. A laranja azeda tem, entretanto, outros usos, tais como porta-enxerto 

de outras espécies cítricas e na culinária. Os doces, da casca da laranja azeda são muito 

reputados, seja em calda ou cristalizados, forma que entra na confecção de outros produtos, 

como bolos e tortas. O famoso licor cointreau tem como um de seus ingredientes, a laranja 

azeda. O maior teor de óleo na casca do fruto e sua qualidade, permite seu uso em cosméticos 

e medicinais, como chás e outros medicamentos.   



   

 

     A origem das espécies cítricas é comumente na Ásia, sendo ambas, as laranjas doces e a 

azeda, da China. As laranjas doces são entre os cítricos, as mais utilizadas no mundo, como 

suco e ao natural, sendo consumidas principalmente pela industrialização, pela qual são 

obtidos os sucos, comercializados na forma de concentrados ou congelados, que permitem sua 

exportação aos países não produtores e a diversos continentes. O Brasil é o principal produtor 

e exportador de laranja doce, na forma de suco. 

   Como porta-enxerto a laranja azeda foi muito utilizada, mas devido à doença tristeza, a 

sua combinação torna-se incompatível com outras espécies como as laranjas doces, 

tangerinas, limas ácidas e doces e cidras, e somente pode ser utilizada para os limões 

verdadeiros, da espécie Citrus limon.  

  

    As principais características da laranjeira azeda são ter uma copa alta, vigorosa, com 

folhas maiores que as das laranjas comuns e espinhos nos ramos, principalmente em plantas 

juvenis. O aroma das folhas também é típico, devido possuir óleos aromáticos, também 

presentes nas flores e nas cascas dos frutos. O óleo contém linalol, linalil, neroli, E-terpinol e 

limoneno. O óleo da flor, ou neroli, é o mais reputado.   

 


