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Apresentação
 
 

 

Desde 2012, a Embrapa Agrossilvipastoril realiza a Jornada Científica da 

Embrapa Agrossilvipasotril (JCEA) para a divulgação de resultados científicos de 

trabalhos desenvolvidos por pesquisadores e estudantes da Embrapa, de 

instituições de ensino e empresas de Mato Grosso. O evento promove o intercâmbio 

de conhecimento entre pesquisadores, estudantes e profissionais de instituições e 

empresas do estado, colocando em discussão temas relevantes para a pesquisa, 

desenvolvimento e inovação no setor agropecuário. Em sua nona edição, realizada 

em 14 de outubro de 2020, a IX JCEA promoveu palestras de pesquisadores que 

abordaram temas importantes para a complementação na formação científica e 

acadêmica de futuros profissionais: a experimentação e a ética na rotina do 

pesquisador e inovação na pesquisa agropecuária. Na presente edição do 

evento em formato online, realizada juntamente com o IV Encontro de Ciências e 

Tecnologias Agrossustentáveis, foram apresentados 49 trabalhos, nas áreas de 

Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Ciências Ambientais. Cabe destacar o 

esforço e dedicação do Comitê de Iniciação Científica (CIC) que, com o apoio de 

vários colegas e setores da Unidade, realizou a IX JCEA e IV ECTA com adaptações 

por conta da pandemia da Covid-19. 
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DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO DE LIMEIRA ÁC NPMF 02 
SOBRE PORTA-ENXERTOS DE CITROS NO NORTE DE MATO GROSSO18 

 
Givanildo Roncatto1*, Marcelo Ribeiro Romano2, Sandro Marcelo Caravina3, Silvia de 

Carvalho Campos Botelho1, Eduardo Augusto Girardi2, Walter dos Santos Soares Filho2 
 

1*Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, givanildo.roncatto@embrapa.br, 
silvia.campos@embrapa.br; 
2Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, BA, marcelo.romano@embrapa.br, 
eduardo.girardi@embrapa.br, walter.soares@embrapa.br; 
3Instituto Federal de Mato Grosso, Guarantã do Norte, MT, sandro.caravina@gta.ifmt.edu.br. 
 

reside na indisponibilidade de mudas formadas com porta-enxertos adaptados às condições 
edafoclimáticas da região. O objetivo foi determinar variáveis de crescimento vegetativo de 

. Os porta-enxertos 
utilizados foram: Í C. sunki (Hayata) hort ex Tanaka x Poncirus trifoliata (L.) 

 C. sunki x P. trifoliata 
C. paradisi Macfad. x P. trifoliata ,  

- C. sunki) e os híbridos HTR - 
069, TSKC x (LCR x TR) - 059, LVK x LCR - 038, TSKC x CTSW  028, LRF x (LCR x TR) - 
005, TSKC x TRFD 003 e 006 gerados pelo Programa de Melhoramento Genético de Citros 
da Embrapa Mandioca e Fruticultura. As siglas HTR, TSKC, LCR, TR, LVK, TRFD e LRF 

P. trifoliata C. volkameriana V. Ten. & Pasq.), P. trifoliata 
C. jambhiri Lush.). Com dois anos de idade 

foram avaliados os seguintes caracteres: altura de planta, diâmetro do caule (10 cm acima e 
abaixo da linha de enxertia), diâmetro e volume da copa. Observou-se que a tangerineira 

, o o induziram maior volume de 
copa à . O menor crescimento vegetativo em relação à altura e ao 
volume de copa foram observados nos híbridos HTR - 069, LRF x (LCR x TR) - 005. 
 
Palavras-chave: gomose, híbrido, cultivar, altura, diâmetro. 
 
  

                                                
18 Agradecimentos: ao Instituto Federal de Mato Grosso, Campus de Guarantã do Norte, MT. 


