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A pera é uma das frutas de clima temperado mais importantes no Brasil, pelo 

elevado consumo e baixa produção nacional, necessitando importar 

principalmente da Argentina e Portugal para atender o consumo. A baixa 

produtividade é a principal causa do pouco interesse na cultura, com destaque para 

a dificuldade de obter boas taxas de florescimento todos os anos e pela dificuldade 

de frutificação. Porém, nos últimos anos começaram a ser colhidos os frutos das 

pesquisas, e colocados em prática nos pomares, que estão mais produtivos. Abaixo, 

serão mostrados resultados preliminares de estudos sobre porta-enxertos e 

cultivares, bem como alguns pomares que tem se mostrado muito produtivos. 

Os porta-enxertos de pereiras europeias são um dos tópicos mais estudados 

da cultura no Brasil, e ainda continuam sendo devido às poucas opções que 

proporcionam um adequado desenvolvimento de planta. Dentro os marmeleiros, 

‘BA-29’ é a melhor opção por proporcionar produção precoce (a partir do 3º ano), 

adequado balanço vegetativo e produtivo, e por não necessitar obrigatoriamente de 

sistema de irrigação (porém, obtém melhores produções e qualidade de frutos com 

irrigação e fertirrigação). 

Os porta-enxertos do gênero Pyrus disponíveis no Brasil são o Pyrus 

calleryana e as seleções Old Home x Farmingdale (‘OHxF’).  P. calleryana é o 

porta-enxerto mais utilizados nos pomares brasileiros, porém confere muito vigor 

às cultivares de pereiras, dificultando os tratos culturais e consequentemente 

aumentando os custos de produção. Embora seja possível obter boas produções 

sobre este porta-enxerto, é necessário utilizar todas as técnicas disponíveis para 

controlar de vigor e favorecer o florescimento e frutificação, necessitando muito 

conhecimento técnico e estar disposto a investir mais em mão de obra, do que faria 

em um pomar com crescimento mais equilibrado. 

As seleções ‘OHxF’ foram desenvolvidas em Oregon, nos Estados Unidos, 

em 1960, resultantes de cruzamentos entre duas cultivares de pera pertencentes à 

espécie Pyrus communis ‘Old Home’ e ‘Farmingdale’. A série ‘OHxF’ tem grande 

sucesso a nível comercial no mundo, sendo a mesma constituída por inúmeros 

clones com diversos níveis de vigor. Dentre as características positivas desses 

porta-enxertos destacam-se a excelente afinidade de enxertia com as pereiras 

europeias, vigor médio, produção precoce e regular. 



Alguns genótipos de ‘OHxF’ estão sendo estudados no Brasil, juntamente 

com seleções avançadas de Pyrus obtidas pelo grupo de fruticultura do CAV 

UDESC, como o ‘CAV 3’ por exemplo (Figura 1). Resultados preliminares 

demonstram uma pequena redução de vigor nas pereiras enxertadas sobre CAV 3, 

comparado ao ‘OHxF 69’ e ‘OHxF 87’. No entanto, esta redução de vigor não 

conferiu precocidade de produção. Apenas os porta-enxertos ‘OHxF 69’ e ‘OHxF 

87’ proporcionaram a produção das pereiras no quarto ano após plantio, 

principalmente na cultivar Santa Maria e Rocha, sendo mais expressiva na pereira 

‘Santa Maria’/’OHxF 69’ com 14 t ha-1. Este é um estudo para se ter uma conclusão 

à longo prazo, porém a precocidade produtiva da cultivar Santa Maria sobre os 

porta-enxertos ‘OHxFs’ estudados demonstram que é possível obter 

produtividades precoces em porta-enxertos do gênero Pyrus. 

 

 
Figura 1 – Área experimental sobre combinação das cultivares Rocha, Santa Maria e 

Carmen® sobre os porta-enxerto ‘OHxF 69’, ‘OHxF 87’ e ‘CAV 3’, no município de São 

Joaquim, SC, em janeiro de 2021. 

 

A escolha das cultivares copa é um dos principais fatores para o sucesso do 

sistema de produtivo. Deve-se levar em consideração o requerimento de frio de 

cada cultivar, principalmente para seleção de cultivares com florescimento 

potencialmente coincidente, com boa brotação e riscos mínimos de geadas tardias, 

além de outros aspectos de manejo e preferência do consumidor. 

Rocha é uma das cultivares que se destaca pela produção regular quando bem 

manejada, e pelo interesse dos consumidores, que já conhecem esta pera de 

Portugal, segundo maior fornecedor de peras para o Brasil. Apresenta frutos de 

tamanho médio a pequeno, fato que dificulta a obtenção de altos rendimentos. São 

consideradas boas produtividades para esta cultivar entre 25 e 35 t ha-1. Esta safra 

(2020/21) está sendo ótima para a produção de peras no Brasil, principalmente 

para a pereira ‘Rocha’. Pelo terceiro ano seguido um pomar de ‘Rocha’ sobre ‘BA-



29’ produziu entre 30 e 34 t ha-1 (Figura 2) com peso médio de frutos de 190 g, em 

São Joaquim - SC. Já em outro pomar desta cultivar, localizado em Antônio Prado 

(Figura 3), no estado do Rio Grande do Sul, a produtividade média foi de 45 t ha-

1, este pomar possui sistema de irrigação e parte da nutrição é realizada por 

fertirrigações. 

A cultivar Rocha possui requerimento de pelo menos 550 horas abaixo de 7,2 

ºC, é uma cultivar interfértil e parcialmente autofértil, que para elevadas 

produções, é necessário ter polinizadores e 5 a 8 colmeias por hectare durante a 

floração. Entre as cultivares recomendadas como polinizadores para ‘Rocha’ estão 

Carapinheira, Packham’s Triumph, Tosca®, Angelys®, Carmen® e Santa Maria. É 

uma pera com bom potencial de armazenamento, com ponto de colheita 

recomendado entre 54 e 64 Newtons de firmeza de polpa e entre 11 e 13% ºBrix 

de sólidos solúveis. 
 

 
Figura 2 – Detalhe da produção de peras ‘Rocha’ sobre ‘BA-29’ no município de São 

Joaquim – SC, em fevereiro de 2021. 

 

 
Figura 3 – Pomar de pereira ‘Rocha’ com elevada produtividade, localizado no município 

de Antônio Prado no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2021. 



 

‘Packham’s Triumph’ e ‘Santa Maria’ também estão entre as peras mais 

produtivas nas condições brasileiras. ‘Santa Maria’ possui requerimento em frio 

médio, é indicado para regiões com mais de 500 horas abaixo de 7,2 ºC. Desperta 

o interesse pela precocidade e qualidade dos frutos, que são colhidos em meados 

de janeiro, início de fevereiro, com firmeza de polpa entre 57 e 48 N. As cultivares 

Passa Crassane, Precoce Morettini, Rocha e Packham’s Triumph são indicadas 

como polinizadores. Como limitações, possui baixo período de armazenamento e 

é considerado suscetível às principais doenças que ocorrem no Brasil, como a 

entomosporiose (Entomosporium mespili), a sarna da pereira (Venturia pirina) e o 

cancro europeu (Neonectria ditíssima). O pomar em São Joaquim - SC, citado 

anteriormente, apresentou elevadas produções da pereira ‘Santa Maria’ enxertada 

sobre ‘BA-29’, também pelo terceiro ano seguido, produzindo entre 50 e 59 t ha-1 

(Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Detalhe da produção de peras ‘Santa Maria’ sobre ‘BA-29’ no município de 

São Joaquim – SC, em janeiro de 2021. 

 

‘Kieffer’ é a pera mais produzida no Brasil, atingindo rendimentos em torno 

de 80 t ha-1, sem problemas graves de alternância de produção. É uma pera híbrida 

americana classificada como hard pear (pera dura), e considerada por muitas 

pessoas como uma pera de baixa qualidade, por isto não tem despertado interesse 

em pesquisas nacionais. Por outro lado, é a preferida dos produtores por sua alta e 

constante produção, sendo comercializada por entre 1,00 e 2,50 R$ Kg-1, um bom 

rendimento se comparado às macieiras que normalmente são comercializadas entre 



0,80 a 1,50 R$ Kg-1. Devido à baixa oferta de peras nacionais, ou peras de menor 

custo, existe uma procura desta pera que associada à elevada produtividade, torna-

se uma atividade bastante lucrativa. 

No Brasil, existem genótipos de pereira de baixa exigência de frio (Figura 5), 

desenvolvidos em programas de melhoramento genético brasileiro, do Instituto 

Agronômico de Campinas e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 

como as cultivares Tenra, Primorosa, Seleta, Teen, Centenária, Le Conte, 

Cascatense, entre outras registradas ou ainda em seleção. Algumas delas são 

cultivadas no clima tropical do semi-árido brasileiro. Estas pereiras apresentam 

elevado potencial produtivo, visto que as árvores apresentam boa floração e 

frutificação. Como ponto negativo, são cultivares precoces com risco de danos por 

geadas tardias durante a brotação. Essas cultivares são frequentemente 

consideradas inferiores às peras europeias tradicionais, mas a ‘Kieffer’ é a prova 

de que as peras de “baixa qualidade” são aceitas pelo consumidor brasileiro. 

 

 
Figura 5 – Detalhe dos frutos, próximo à colheita da safra 2020/21, de diferentes pereiras 

híbridas cultivadas na Universidade do Estado de Santa Catarina em Lages – SC. 

 

Já existe conhecimento suficiente para produzir peras com lucro no Brasil. A 

exploração de cultivares híbridas com baixa necessidade de frio pode ser uma 

alternativa viável, devido à maior adaptação dessas cultivares às condições 

edafoclimáticas, mas precisam ser mais bem estudadas nas diferentes áreas de 

cultivo. ‘Kieffer’ já é explorado com sucesso, mas através da pesquisa, formas 

mais eficientes de produção poderiam ser desenvolvidas. 



Entre as peras europeias, a pera ‘Rocha’ também possui tecnologias de 

produção viáveis, porém muitos pomares não utilizam essas tecnologias, não 

obtendo rendimentos lucrativos. Dentre as tecnologias, o uso do porta-enxerto Ba-

29 destaca-se até o momento, preferencialmente com sistema de irrigação, pelo 

menos duas cultivares polinizadoras compatíveis (Packham’s Triumph e Santa 

Maria), mas além destas, o uso de outros polinizadoras como ‘Carmen®’, ‘Coscia’, 

‘Carapinheira’, ‘Precoce Morettini’ e ‘Passe Crassane’ poderiam ajudar a 

aumentar a frutificação, uma das maiores dificuldades na produção de peras no 

Brasil. O uso de seis a dez colméias por ha durante o período de floração, assim 

como o uso de reguladores de crescimento de plantas podem garantir frutificação 

suficiente em todos os anos. 

Portanto, a produção de peras no Brasil é possível e a expansão do cultivo 

depende de diversos fatores que viabilizam o sistema produtivo, entre eles destaca-

se a utilização das tecnologias existentes e maior envolvimento de pesquisadores, 

técnicos e extensionistas com a cultura, bem como maiores investimentos em 

pesquisa, que foram drasticamente reduzidos nos últimos anos, seja 

financeiramente ou por meio de ações de pesquisa. 


