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Desempenho da laranjeira ‘Pera CNPMF D-6’ 
e de outros clones obtidos por microenxertia 
em Bebedouro, região norte do Estado de 
São Paulo

Novas cultivares de laranja

O melhoramento genético dos citros caracteriza-se por ser um processo contínuo, 
tendo em vista os inúmeros problemas sanitários que a cultura enfrenta, agravados 
pela ocorrência do huanglongbing (HLB, ex-greening). O objetivo maior do 
melhoramento é a busca por variedades mais produtivas, com épocas de maturação 
distintas e melhor qualidade de frutos, notadamente em relação às variedades-
padrão. Tais atributos visam à ampliação do período de colheita de modo a atender 
diferentes mercados de fruta fresca, suco concentrado congelado (FCOJ - frozen 
concentrated orange juice) e suco pasteurizado (NFC - not from concentrate). No 
melhoramento genético convencional, tem-se basicamente a seleção de variedades 
de interesse agronômico em bancos de germoplasma e a partir da identificação de 
clones-elite a campo, assim como a obtenção de indivíduos mediante hibridações 
controladas seguidas da seleção de novas variedades híbridas. 

O resgate de cultivares de alto nível

O aspecto fitossanitário tem papel importante, pois assegura a sanidade do 
material de multiplicação e permite a recuperação de seleções e de variedades 
eventualmente contaminadas com patógenos transmissíveis por enxertia. 

Na década de 1980, a Embrapa Mandioca e Fruticultura realizou diversos 
trabalhos de melhora sanitária no Banco Ativo de Germoplasma de Citros, em 
Cruz das Almas, Bahia. A partir desses trabalhos, foram selecionadas plantas-elite 
para indexação biológica e limpeza clonal por meio da técnica da microenxertia de 
ápices caulinares, originando diversos clones microenxertados (NAVARRO et al., 
1975; SANTOS FILHO et al., 1998). 

A técnica da microenxertia de ápices caulinares in vitro tem se mostrado efetiva 
para a eliminação de patógenos transmissíveis por enxertia mundialmente. Os 
clones assim obtidos não apresentam variação de tipo e não necessitam passar 
por período de amadurecimento (ROISTACHER; NAVARRO; MURASHIGE, 1976; 
CARVALHO et al., 2002; NAVARRO; SUAREZ, 2007). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho horticultural de seis clones 
microenxertados de laranjeira doce obtidos pela Embrapa em condições 
edafoclimáticas e de cultivo em Bebedouro, SP.

A avaliação no Estado de São Paulo

Seis clones de laranjeiras doces [Citrus sinensis (L.) Osbeck], obtidos por 
microenxertia pela Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, BA,  
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Figura 1. Temperaturas médias mensais do ar, máxima, mínima e 
precipitação pluviométrica mensal, coletadas em estação meteo-
rológica automatizada, localizada próxima à área experimental no 
período 1989 a 1998. Bebedouro, SP, Brasil. 
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foram plantados em sequeiro na Estação 
Experimental de Citricultura de Bebedouro, SP em 
1989, no espaçamento de 7,0 m x 5,0 m, em 
Latossolo Vermelho Escuro de álico a moderado, 
textura média. O controle de pragas e doenças 
foi o usual para a cultura à época da condução do 
experimento. O pomar nunca foi podado, à exceção 
da retirada de brotos do porta-enxerto, ramos 
ladrões e galhos secos. 

As condições climáticas médias do local podem ser 
vistas na Figura 1. O delineamento experimental 
foi em blocos casualizados com seis tratamentos 
(clones): laranjeiras ‘Pera’ clones ‘M-1’ (clone da 
Embrapa, provavelmente ‘CNPMF D-6’, em que M-1 
significa Manaus-1), ‘CNPMF D-6’ e ‘CNPMF D-9’, 
‘Baianinha CNPMF-3’, ‘Valência CNPMF F-27’ e 
‘Natal CNPMF-112’, com duas plantas por parcela e 
10 repetições. Todos os clones foram enxertados em 
tangerineira ‘Cleópatra’ (C. reshni hort. ex Tanaka). No 
período de 1992 a 1998, avaliou-se a produção por 
planta, a qualidade de frutos e o tamanho das plantas. 

Os resultados foram analisados estatisticamente 
como uma maneira de ver com maior exatidão as 
diferenças entre as variedades no que se refere ao 
tamanho das plantas, à produção e à qualidade dos 
frutos. Para isso, empregou-se o Teste de Tukey, 
com margem de erro de 5%. Para os resultados de 
produção, consideraram-se, além das diferenças 
entre as variedades, o efeito que as condições 
do tempo tiveram sobre estas ano a ano. As 
colheitas dos frutos dos clones e a análise de suas 
propriedades físicas e químicas foram realizadas 
quando o suco dos frutos apresentava a relação 
sólidos solúveis: acidez, também chamada de ratio 

ou índice de maturação igual ou superior a 12, o 
que ocorreu em datas distintas a cada ano e clone 
(Quadro 1). Em todos os anos, as amostras foram 
compostas por 20 frutos por parcela, coletados ao 
redor das plantas.

Quadro 1. Datas de colheitas e análises tecnológicas dos 
frutos de seis clones microenxertados de laranjeiras doces 
[Citrus sinensis (L.) Osbeck] sobre tangerineira ‘Cleópatra’ 
(C. reshni hort. ex Tanaka) em Bebedouro, SP, no período 
1993 a 1998.

Clones 
Ano

1992* 1993 1994 1995 1996 1997 1998

‘Baianinha 
CNPMF-03’ 29/09 07/07 16/06 26/06 24/06 05/05 08/06

‘Pera M-1’ 29/09 11/08 11/07 06/11 05/08 23/09 14/07

‘Pera 
CNPMF D-6’ 29/09 11/08 11/07 06/11 05/08 23/09 14/07

‘Pera 
CNPMF D-9’ 29/09 11/08 11/07 06/11 05/08 23/09 14/07

‘Valência 
F-27’ 29/09 28/09 01/11 06/11 25/09 01/10 15/09

‘Natal 
CNPMF-112’ 29/09 28/09 01/11 06/11 25/09 01/10 15/09

*Ano em que não se realizou análise de qualidade dos frutos.

Tamanho das plantas

As plantas dos clones avaliados apresentaram 
diferenças no seu crescimento, sendo as do clone 
de ‘Baianinha’ mais vigorosas e maiores em altura, 
diâmetro e volume de copa do que as demais, aos 
nove anos de idade (Tabela 1). 

Tabela 1. Dimensões das plantas de seis clones 
de laranjeiras doces [Citrus sinensis (L.) Osbeck] 
enxertadas em tangerineira ‘Cleópatra’ (C. reshni 
hort. ex Tanaka) aos nove anos de idade, em 1998, 
em Bebedouro, SP.

Clones

Dimensões das plantas

Altura Diâmetro Volume
m m m3

‘Baianinha  
CNPMF – 03’ 4,27 a 4,99 a 56,29 a

‘Valência CNPMF 27’ 3,96 b 4,56 b 43,46 b

‘Pera M-1’ 3,53 c 4,54 b 38,26 bc

‘Natal CNPMF 12’ 3,64 c 4,44 b 37,82 bc

‘Pera CNPMF D-9’ 3,58 c 4,36 b 36,13 bc

‘Pera CNPMF D-6’ 3,51 c 4,35 b 35,06 c

CV (%) 4,64 5,41 13,33

*Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo 
teste de Tukey (p<0,05).
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Durante todo o período de avaliação não foram 
observados sintomas do vírus da tristeza dos citros 
(Citrus tristeza virus - CTV) nas plantas de todo 
o experimento. Em estudo realizado no Paraná, a 
severidade de stem pitting (caneluras) em plantas de 
‘Pera CNPMF D-6’ enxertadas em limoeiro ‘Cravo’ 
(C. limonia Osbeck) foi similar à de ‘Pera IAC’, e 
ambas não diferiram de outros oito acessos, todos 
eles enxertados sobre o mesmo porta-enxerto, entre 
eles o clone ‘Pera Bianchi’ (Baba et al., 2014).

Produção de Frutos

O clone ‘CNPMF D-6’ apresentou a maior 
produção média de frutos em relação à ‘Baianinha 
CNPMF - 03’, sem, contudo, diferir dos demais 
clones. A cultivar ‘Natal CNPMF 112’ mostrou 
bom desempenho, porém com tendência à 
alternância de produção (Tabela 2), que também 
pôde ser observada no clone ‘Valência CNPMF 
F-27’ e na ‘Baianinha CNPMF - 03’. No Estado da 
Bahia, a produtividade média do clone ‘CNPMF 
D-6’ foi de 30 t ha-1 (Passos et al., 2009), valor 
superior ao alcançado pelas plantas do mesmo 

clone em Bebedouro (26,1 t ha-1), na densidade de 
285 plantas ha-1 do presente trabalho.

No Estado do Paraná, a produção média de frutos 
de plantas de ‘Pera CNPMF D-6’ enxertadas em 
limoeiro ‘Cravo’ foi superior à daquelas de ‘Pera IAC’ 
no mesmo porta-enxerto. As primeiras produziram 
89,9 kg enquanto as segundas apenas 53,6 kg, isso 
na média de três safras, entre o 10º e o 12º anos 
de idade do pomar, com as primeiras apresentando 
eficiência produtiva mais alta (4,9 kg m-3 versus  
3,2 kg m-3) (Baba et al, 2014).

Os três clones de ‘Pera’ testados em Bebedouro 
apresentaram valores médios de produção de frutos 
similares aos clones tardios ‘Natal CNPMF 112’ e 
‘Valência CNPMF F-27’, o que não é usual, pois 
as cultivares tardias do tipo ‘Valência’ e ‘Natal’ 
são mais produtivas que as principais seleções 
ou clones de ‘Pera’ na grande prática, em geral. 
Esse desempenho pode ser atribuído à menor 
precocidade de entrada em produção do clone 
‘Valência CNPMF F-27’ e sua maior alternância 
de produção. Já o clone ‘Natal CNPMF 112’ 
apresentou apenas maior alternância de produção 
(Tabela 2).

Tabela 2. Produção de frutos de seis clones de laranjeiras doces [Citrus sinensis (L.) Osbeck] enxertadas 
em tangerineira ‘Cleópatra’ (C. reshni hort. ex Tanaka) no período 1992 a 1998 (3º ao 9º ano de idade) em 
Bebedouro, SP.

Produção de frutos – kg planta-1

Clones 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Média 

‘Pera CNPMF 
D-6’

47,01 abD* 62,57 abCD 91,69 abB 137,15 bA 101,65 aB 112,78 abAB 86,17 aBC 91,29 a

‘Natal 
CNPMF 112’

49,30 aD 86,36 aBC 65,37 bcCD 182,95 aA 70,81 bcCD 109,12 abB 55,65 bcD 88,51 ab

‘Pera M-1’ 41,32 abC 86,68 aB 96,48 aB 132,72 bA 93,57 abB 101,72 abB 56,71 abcC 87,02 ab

‘Valência 
CNPMF 27’

18,67 bD 83,17 abC 57,11 cC 185,00 Aa 57,40 Cc 129,51 aB 59,41 abcC 84,32 ab

‘Pera CNPMF 
D-9’

38,23 abD 55,69 bCD 91,97 abB 132,44 bA 93,30 abB 84,90 bB 82,67 abBC 82,74 ab

‘Baianinha 
CNPMF 03’

17,64 bD 79,70 abB 76,61 abcBC 75,75 cBC 110,65 aA 95,82 bAB 51,40 cC 72,50 b

Média 35,36 F 75,69 DE 79,87 CD 141,00 A 87,88 C 105,64 B 65,33 E

CV (%) 24,60

*Médias seguidas de mesma letra minúscula (maiúscula) na coluna (linha) não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05).
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Tabela 3. Valores médios de atributos de qualidade de frutos de seis clones de laranjeiras doces [Citrus 
sinensis (L.) Osbeck] enxertadas em tangerineira ‘Cleópatra’ (C. reshni hort. ex Tanaka) no período 1993 a 
1998 (4º ao 9º ano de idade) em Bebedouro, SP.

Clones

Altura Diâmetro Massa  
do Fruto

Sólidos 
Solúveis Acidez Ratio Suco IT

cm cm g ºBrix %  % kg SS  
caixa 40,8

‘Baianinha 
CNPMF – 03’

7,88 a 7,63 a 229,28 a 9,50 c 0,66 c 14,67 a 49,26 c 1,90 b 

‘Pera CNPMF 
D-6’

7,13 b 6,70 b 170,33 b 10,83 bc 0,92 b 12,51 ab 56,34 ab 2,47 a

‘Pera CNPMF 
D-9’

7,10 bc 6,66 b 171,86 b 11,34 ab 0,94 b 12,58 ab 57,35 a 2,67 a

‘Valência CNPMF 
27’

6,63 cd 6,66 b 156,66 b 12,34 a 1,29 a 9,93 b 50,66 bc 2,53 a

‘Pera M-1’ 7,28 b 6,53 b 167,41 b 10,64 bc 0,91 b 12,07 ab 56,32 ab 2,41 a

‘Natal CNPMF 
112’

6,58 d 6,32 b 141,87 b 12,33 a 1,13 ab 11,19 ab 53,01 abc 2,65 a

CV (%) 3,90                3,50                  10,28                  6,98                     13,30            16,26               6,50                 6,06

*Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05).

Qualidade dos Frutos

Frutos de ‘Pera M-1’ e de ‘Pera CNPMF D-6’ 
apresentaram maior altura que os de ‘Valência 
CNPMF F-27’ e de ‘Natal CNPMF-112’, sem diferir 
da ‘Pera CNPMF D-9’ que, por sua vez, não diferiu 
da ‘Valência CNPMF F-27’. 

O diâmetro e a altura dos frutos das cultivares 
‘Pera M-1’, ‘Pera CNPMF D-6’ e ‘Pera CNPMF D-9’  
foram, em média, superiores aos relatados para 
plantas de ‘Pera IAC’ enxertadas em tangerineira 
‘Cleópatra’ que, na média, de 1994 a 2003 
(Stuchi et al. – dados não publicados). Já a ‘Natal 
CNPMF-112’ e a ‘Valência CNPMF F-27’ apre- 
sentaram valores médios inferiores aos da ‘Pera IAC’. 

Para massa dos frutos, a maioria dos clones 
apresentou frutos maiores, 229 g, 170 g, 172 
g, 156 g, 167 g para ‘Baianinha CNPMF – 03’, 
‘Pera CNPMF D-6’, ‘Pera CNPMF D-9’, ‘Valência 
CNPMF 27’, ‘Pera M-1’, respectivamente, em 
comparação com a ‘Pera IAC’ - 142 g. Baba et 
al. (2014) reportaram que frutos de ‘Pera CNPMF 
D-6’ apresentaram maior massa que os de ‘Pera 
IAC’, no Paraná, com médias de 148 g e 126 g, 
respectivamente. Passos et al. (2009) relataram 
massa média dos frutos da ‘Pera CNPMF D-6’ igual 

a 200 g, valor superior ao encontrado para o clone 
neste estudo.

Em estudo realizado em Bebedouro, Stuchi et al. 
(dados não publicados) relataram teor médio de 
sólidos solúveis de 12,1º Brix para ‘Pera IAC’ 
em tangerineira ‘Cleópatra’ em oito safras, valor 
esse superior aos encontrados para as cultivares 
‘Baianinha CNPMF – 03’, Peras ‘CNPMF D-6’, 
‘CNPMF D-9’ e ‘M-1’, mas inferior aos dos clones 
microenxertados de ‘Valência CNPMF F-27’ e ‘Natal 
CNPMF-112’.

A ’Pera CNPMF D-9’ produziu frutos com o maior 
rendimento em suco, diferindo dos de ‘Baianinha 
CNPMF - 03’ e de ‘Valência CNPMF F-27’, porém 
com valores similares aos verificados nos demais 
clones. O rendimento em suco de ‘Pera IAC’ em 
tangerineira ‘Cleópatra’ na mesma localidade 
foi 53,2%, superior apenas ao de ‘Baianinha 
CNPMF-03’ e ‘Valência CNPMF F-27’ (Stuchi et al., 
dados não publicados). 

Quanto ao índice tecnológico (IT), os frutos 
de todas as variedades apresentaram valores 
semelhantes entre si e maiores que os constatados 
na ‘Baianinha CNPMF - 03’, além de próximos ao 
valor médio encontrado por Stuchi et al. (dados não 
publicados) para ‘Pera IAC’, 2,61 kg caixa-1.
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Donadio (1999) obteve valores médios de acidez, 
sólidos solúveis, ratio, rendimento em suco e 
IT de frutos de seis clones de ‘Pera’ enxertados 
em tangerineira ‘Sunki’ (‘GS’, ‘Ipiguá’, ‘Vimusa’, 
‘Premunizada’, ‘Bianchi’ e ‘Olímpia’), a saber: 0,7% 
de acidez, 10,7 °Brix (sólidos solúveis totais), 15,4 
de ratio, 60,2% de rendimento em suco e 2,6 kg 
SS caixa-1 de IT. Esses valores são distintos dos 
valores médios encontrados para os três clones 
de ‘Pera’ (‘M-1’, ‘CNPMF D-6’ e ‘CNPMF D-9’) 
neste trabalho: 0,9% de acidez, 10,9 °Brix (sólidos 
solúveis), 12,4 de ratio, 56,7% de rendimento em 
suco e 2,5 kg SS caixa-1 para IT.

Donadio et al. (1999) apresentaram dados médios 
de qualidade dos frutos de laranjeira ‘Pera IAC’ 
enxertada em tangerineira ‘Sunki’ em três safras, 
a saber: massa dos frutos 200 g, SS 11,5 °Brix, 
rendimento em suco 60,6% e IT 2,8 kg de SS 
por caixa. À exceção da ‘Baianinha CNPMF - 03’, 
relativamente à massa do fruto, nenhuma variedade 
apresentou atributos de qualidade semelhantes 
aos relatados por esses autores. Por outro lado, 
‘Valência CNPMF F-27’ e ‘Natal CNPMF-112’ 
superam os valores de SS e a ‘Pera CNPMF D-9’ 
mostrou valor médio de SS muito próximo ao da 
‘Pera IAC’.

Nonino (1995) reportou a faixa de valores médios 
dos atributos de qualidade da cultivar Pera, sem 
especificação de clone, colhida na região Norte 
do Estado de São Paulo, no período de julho 
a dezembro da safra 1993-1994, considerada 
por ele como típica e representativa. Os valores 
foram os seguintes: massa dos frutos, 147 g, 
SS 11.14 a 12,14 °Brix, acidez 0,58 a 0,86 %, 
ratio de 12,94 a 20,75, rendimento em suco de 
56,7 a 59,2% e, finalmente, índice tecnológico 
ou rendimento industrial (IT) entre 2,68 a 2,85 
kg de sólidos solúveis caixa-1. Para tamanho dos 
frutos, os três clones de ‘Pera’ apresentaram-se 
como produtores de frutos maiores que a média 
relatada pelo autor e com teores de sólidos 
solúveis inferiores ao limite inferior da faixa de 
valores informada pelo autor. Quanto à acidez, os 
três clones apresentaram valores superiores ao 
do limite superior reportado. Porém, os valores 
de ratio se situaram logo abaixo do limite inferior 
faixa encontrada para a região Norte do Estado 

de São Paulo, sugerindo um comportamento mais 
tardio quanto à época de maturação.

Por último, o rendimento industrial (IT) foi inferior à 
faixa predita pelo autor para o ‘Pera CNPMF D-6’ e 
o ‘Pera M-1’, mas similar para o ‘Pera CNPMF D-9’, 
cujos valores foram similares ao limite inferior. 

Cabe ressaltar que os clones oriundos de plantas 
microenxertadas estudados apresentaram fidelidade 
varietal, não tendo sido observada qualquer variação 
na morfologia nem na fenologia das plantas, como 
também não em sintomas de tristeza durante o 
período de avaliação. O clone ‘Pera CNPMF D-6’ 
está bastante difundido no Norte e no Nordeste do 
Brasil, sempre com bom desempenho, entre outras 
razões, por ser portador de estirpe fraca do vírus 
da tristeza dos citros (Passos et al., 2009). Vem 
sendo estudado no Paraná com bom desempenho 
quanto à tolerância à tristeza (Giampani et al., 
2016). Estão em andamento mais observações 
sobre o desempenho desses clones em São Paulo, 
notadamente do clone ‘Pera CNPMF D-6’, cujas 
observações preliminares aqui apresentadas apontam 
na direção de sua boa adaptação às condições 
edafoclimáticas e de cultivo no Estado de São Paulo. 

Conclusões

Os clones obtidos por microenxertia das laranjeiras 
doces estudadas apresentaram bom desempenho 
horticultural e potencial para cultivo em condições 
subtropicais semelhantes às da região norte de São 
Paulo. Os clones de Pera ‘M-1’, ‘CNPMF D-6’ e 
‘CNPMF D-9’ se destacaram pela produção e pela 
qualidade dos frutos, com valores comparáveis aos 
verificados nas variedades tardias Valência e Natal e 
similares aos reportados para ‘Pera IAC’, cultivar de 
referência no Estado de São Paulo.
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