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Apresentação 
 
 

 

Em sua décima primeira edição, realizada em 31 de agosto de 2022, a XI 

JCEA promove palestras de pesquisadores que abordam temas importantes e 

atualizados para a complementação na formação científica e acadêmica de futuros 

profissionais: cenário dos fertilizantes no Brasil e Bioeconomia. 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. Na presente edição do evento, em formato online, 

realizada juntamente com o VI Encontro de Ciências e Tecnologias 

Agrossustentáveis, são apresentados 42 trabalhos nas áreas de Agronomia, 

Ciências Ambientais, Medicina Veterinária e Zootecnia, sendo 11 trabalhos 

apresentados na forma oral. Destaco o esforço e dedicação do Comitê de Iniciação 

Científica (CIC) que, com o apoio dos demais empregados da Embrapa, tornou 

possível a realização da XI JCEA e VI ECTA. 
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Diversidade de porta-enxertos de citros sob limeira ácida ‘TAHITI’ no Bioma Cerrado 
 

Givanildo Roncatto1, Marcelo Ribeiro Romano2, Dácio Olibone3, Eduardo Augusto Girardi4, Walter dos 
Santos Soares Filho5 

 
1 Engenheiro Agrônomo, doutor em fitotecnia, pesquisador, Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, 
givanildo.roncatto@embrapa.br; 
2 Engenheiro Agrônomo, doutor em fitotecnia, pesquisador, Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, BA, 
marcelo.romano@embrapa.br;  
3 Engenheiro Agrônomo, doutor em agronomia, professor do IFMT, Sorriso, MT, dacio.olibone@ifmt.edu.br; 
4 Engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia, pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, 
BA, eduardo.girardi@embrapa.br; 
5 Engenheiro agrônomo, doutor em melhoramento genético de plantas, pesquisador da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, Cruz das Almas, BA, walter.soares@embrapa.br. 
 
No Centro-Oeste e Norte, onde é comum a ocorrência de elevadas taxas de precipitação 
pluvial, altas temperaturas e manutenção de solo e ar saturados por períodos prolongados, o 
processo de infecção-doença-disseminação da gomose é acelerado, causando elevada 
mortalidade de plantas mais precocemente. Assim, o trabalho foi realizado com o objetivo de 
avaliar variáveis de crescimento vegetativo de limeira ácida clone ‘Tahiti CNPMF 02’ enxertada 
em 12 porta-enxertos. Os porta-enxertos foram gerados e pré-selecionados pelo Programa de 
Melhoramento Genético de Citros da Embrapa e avaliados no município de Sorriso, MT. 
Os porta-enxertos utilizados foram: citrandarins ‘Indio’ [C. sunki (Hayata) hort ex Tanaka x 
Poncirus trifoliata (L.) Raf. ‘English’] (CTRI) e ‘San Diego’ (C. sunki x P. trifoliata ‘Swingle’) 
(CTRSD), citrumelo ‘Swingle’ (C. paradisi Macfad. x P. trifoliata) (CTSW), limoeiro ‘Cravo’, 
clones ‘Santa Cruz’ e ‘CNPMF-003’, tangerineira ‘Sunki Tropical’ (C. sunki) e os híbridos HTR - 
069, TSKC x (LCR x TR) - 059, LVK x LCR - 038, TSKC x TRFD 003, TSKC x CTSW – 028 e 
041. O delineamento experimental foi de blocos inteiramente casualizados, quatro repetições e 
doze tratamentos. As parcelas foram constituídas por cinco plantas. Os dados foram 
submetidos à ANOVA e as médias ao teste de Scott-Knott à 5% de significância. Com quatro 
anos e seis meses 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, este 
calculado pela fórmula V=2/3 x [(π x D/4) x H], o Índice de Vigor Vegetativo (IVV) foi calculado 
pela fórmula IVV = [(H x 100) + (D x 100) + (DPE)]/100. No conjunto das características 
avaliadas, observou-se que os limoeiros ‘Cravo Santa Cruz’ e o ‘Cravo CNPMF-003’, TSKC x 
CTSW – 028, o citrumelo ‘Swingle’ e os citrandarins ’San Diego’ e ‘Índio’ foram 
significativamente superiores à tangerineira ‘Sunki Tropical’ e aos híbridos TSKC x (LCR x TR) 
– 059, LVK x LCR – 038, TSKC x TRFD 003, HTR – 069 e TSKC x CTSW - 041, alcançando 
uma altura média de 3,62 m e diâmetro de 12,59 cm para o porta-enxerto limoeiro ‘Cravo Santa 
Cruz’, enquanto que o crescimento foi menor para os demais porta-enxertos, com altura média 
de plantas, de 3,17 m e diâmetro do enxerto de 11,62 cm para o híbrido TSKC x (LCR x TR) – 
059 de menor crescimento vegetativo. 
 
Palavras-Chave: gomose, porta-enxertos, volume da copa, híbridos, Poncirus trifoliata. 
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