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 Desde os anos 80 o Brasil lidera a 
produção mundial de citros e a exportação 
de suco concentrado congelado de 
laranja, com o processamento industrial 
absorvendo a maior parte da produção 
brasileira. O consumo fresco de citros tem 
se mantido estável ao longo dos anos, 
mas com potencial para um aumento 
significativo. Neste contexto, é preciso 
ampliar a oferta de variedades com boa 
qualidade para consumo de mesa, pois 
hoje há um número restrito de cultivares 
em uso,   com predominância absoluta da 
laranja ‘Pêra’ em alguns Estados, a 
exemplo da  Bahia e Sergipe. Com a 
recomendação da laranja BRS 002 - 
‘Sincorá’, visa-se  oferecer uma opção à 
diversificação dos pomares, atendendo 
tanto o mercado interno como o 
processamento de suco.
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Planta
Porte pequeno a médio, altura em torno 
de 2,70 m, volume de copa (cônica 
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similar à da laranjeira ‘Pêra’) de 14,3 m  
e diâmetro do tronco (a 30 cm do solo) de 
cerca de 9,5 cm.

Fruto
Tamanho médio, ovóide, peso médio de 
200 g, sucoso (conteúdo de suco de 
38%), 5,5  sementes por fruto, altura 
média de 7,8 cm e diâmetro médio de 7,2 
cm. Sólidos solúveis totais - SST 8,34%, 
acidez total titulável - ATT  1,16% e 
relação SST/ATT 7,12 - dados tomados 
em agosto quando os frutos não 
atingiram o pico da maturação. Casca 
ligeiramente rugosa, amarela-uniforme 
e polpa alaranjada intensa.

Floração
Principalmente em setembro, havendo 
temporãs.

Maturação
Tardia: colheita a partir de agosto.

Produtividade
Alta, em torno de 40 t por hectare, 
adotando-se o espaçamento de 6 x 4 m.

A laranjeira BRS 002 - ‘Sincorá’ é 
um clone nucelar, selecionado na 
Embrapa Mandioca e Fruticultura 
Tropical, oriundo de semente da 
variedade Jinchen, introduzida da 
Província de Sichuan, China, onde foi 
selecionada em 1930 e intensivamente 
explorada. 

O m a t e r i a l  p r o p a g a t i v o  d a  
laranjeira BRS 002 - ‘Sincorá’ pode ser 
disponibilizado via borbulhas ou mudas 
enxertadas.

A laranja BRS 002 - ‘Sincorá’ pode 
ser destinada ao mercado de fruta 
fresca e ao processamento de suco.
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