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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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Avaliação vegetativa de limeira ácida ‘Tahiti’ sobre porta-enxertos de citros em Mato 
Grosso 
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A demanda crescente pela lima ácida ‘Tahiti’, atende ao mercado interno e externo de 
frutas frescas. Sendo assim, as alternativas que possam ampliar a produção são essenciais, 
devido à suscetibilidade do limão ‘Cravo’ à gomose-de-Phytophthora, que diminui a 
longevidade das plantas. A seleção de porta-enxertos resistentes para a limeira ácida ‘Tahiti’ 
está entre os fatores que mais influenciam na produção e na qualidade dos frutos. O objetivo 
do trabalho foi avaliar variáveis de crescimento vegetativo de limeira ácida ‘Tahiti CNPMF 02’ 
enxertada em novos porta-enxertos no município de Guarantã do Norte, localizado no bioma 
Amazônia. O experimento foi implantado em dezembro de 2016, na fazenda experimental do 
IFMT, Campus de Guarantã do Norte, MT. Os tratamentos foram 14 porta-enxertos, num 
delineamento experimental de blocos ao acaso em quatro repetições e cinco plantas na 
parcela, com os porta-enxertos: limoeiros ‘Cravo Santa Cruz’ e ‘Cravo CNPMF - 003’ (LCR-
003), citrumelo ‘Swingle’, tangerineira ‘Sunki Tropical’ (TSKTR), citrandarins ‘San Diego’ e 
citrandarin ‘Indio’, HTR – 069, TSKC x TRFD - 003, TSKC x TRFD - 006, TSKC x CTSW - 028, 
TSKC x CTSW - 041, TSKC x (LCR x TR) – 059, LVK x LCR – 038, LRF (LCR x TR) – 005. 
Com quatro anos e seis meses de idade do plantio à campo as variáveis avaliadas: foram: 
altura da planta, diâmetro do tronco do porta-enxerto, diâmetro do tronco do enxerto, relação 
de compatibilidade porta-enxerto/enxerto, diâmetro da copa, volume da copa e índice de vigor 
vegetativo, as quais serão realizadas até o final de dez anos de pesquisa. Todas as 
combinações copa/porta-enxerto apresentaram compatibilidade de enxertia e crescimento 
vegetativo das copas. Os porta-enxertos comerciais citrandarin ‘Indio’, limoeiro ‘Cravo Santa 
Cruz’ e ‘Cravo CNPMF - 003’ induziram os maiores volumes de copa e índice de vigor 
vegetativo, enquanto que os híbridos HTR – 069, TSKC x TRFD – 006, LVK x LCR – 038 e 
LRF (LCR x TR) – 005 se destacaram entre os novos híbridos por induzirem os menores 
volume de copa e vigor da planta. Os porta-enxertos comerciais citrandarin ‘Indio’, o citrumelo 
‘Swingle’, os limoeiros ‘Cravo Santa Cruz’ e Cravo CNPMF - 003’ induziram as maiores alturas 
da planta, enquanto a menor altura foi verificada na combinação do híbrido LRF (LCR x TR) – 
005 com a limeira ácida ‘Tahiti’. 

Palavras-chave: híbrido, citricultura, cultivar, porta-enxerto, crescimento. 
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