
Projeto Diversificação 
da Citricultura 

Laranja Pincapplc' 

A citricultura brasileira apresenta baixa 

produtividade e deficiência de suprimento 

de frutas ao longo do ano, devido ao número 
restrito de cultivares em uso. 

A diversificação de cultivares copa e 

porta-enxerto é um objetivo que a 
Embrapa Mandioca e Fruticultura vem 

perseguindo de forma enfática. Com a 

recomendação da laranja 'Pineapple' inicia

se uma etapa visando introduzir novas 

alternativas que permitam ampliar a faixa 

de colheita dos pomares, favorecendo o 
processamento de suco em prazo mais 

longo e o próprio abastecimento do 

mercado interno. 
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Planta 

Características 
Botânicas 

Porte alto, altura em torno de 3,6 m, 
copa cilíndrica e forma lembrando o fruto 
do abacaxi (daí o nome da cultivar), 
circunferência em torno de 11,0 m e diâmetro 
do tronco (a 30 em do solo) de cerca de 16 
cm. 

Folha 
Típica da variedade, tonalidade verde

escuro. 

Fruto (dados médios) 
Tamanho médio (peso de 240 g), sucoso 

(conteúdo de suco 58%), 9 sementes por 
fruto, altura 7,3 cm e diâmetro 7,8 em. Sólidos 
solúveis totais - SST 10,9%, acidez total 
titulável- ATT 0,9% e relação SST / ATT 11 ,2. 
Casca ligeiramente rugosa, amarelo 
desuniforme e polpa alaranjado intenso. 

Floração 
Principal em setembro e outras 

temporãs variáveis. 

Maturação 
Precoce, colheita de março a junho. 

Produtividade 
Alta, em torno de 40,0 t por hectare. 

Origem 

É um clone nucelar obtido na Embrapa 
Mandioca e Fruticultura de semente 
introduzida de Riverside, Califórnia, embora 
a cultivar tenha sido originada na Flórida, 
ambos Estados dos EUA. 

'Pineapple' 

Detalhe da polpa da fruta 

Material Propagativo 

o germoplasma da laranja 'Pineapple' 
pode ser disponibilizado via borbulhas, ou 
mudas. 

o material será fornecido mediante um 
compromisso do interessado em 
disponibilizar informações sobre o seu 
comportamento. 

Recomendações 
A laranja 'Pineapple' caracteriza-se como 

uma fruta que atende principalmente ao 
mercado de suco concentrado. 


