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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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Efeito da diversificação de porta-enxertos sob tangerineira ‘ponkan’ no norte de Mato 
Grosso 
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A gomose-dos-citros não tem controle na maioria dos pomares da tangerineira ‘Ponkan’ sobre 
o limoeiro ‘Cravo’, necessitando ampliar os trabalhos para diversificação dos porta-enxertos, a 
fim de descobrir uma forma de controlar a doença através da resistência genética. 
Isso beneficiará os produtores locais, considerando que Mato Grosso não tem ocorrência de 
outras doenças cítricas. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento 
vegetativo da tangerineira ‘Ponkan’ sobre diferentes híbridos e variedades de porta-enxertos de 
citros, com quatro anos e seis meses de idade em Sinop, MT. Os porta-enxertos 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, LCR x TR 001, HTR 051, HTR 208, TSKC x (LCR x TR) - 040, LCR x TR 001 e 
073 gerados pelo Programa de Melhoramento Genético de Citros da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura - PMG Citros. As siglas HTR, TSKC, LCR, TR, LVK, TRFD e LRF correspondem a, 
respectivamente, híbrido trifoliolado, tangerineira ‘Sunki’ comum, limoeiro ‘Cravo’, P. trifoliata, 
limoeiro ‘Volkameriano’ (C. volkameriana V. Ten. & Pasq.), P. trifoliata ‘Flying Dragon’ e 
limoeiro ‘Rugoso da Florida’ (C. jambhiri Lush.). 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]. Em relação às características avaliadas, observou-se que a tangerineira ‘Sunki 
Tropical’, os citrandarins ‘Indio’ e ‘San Diego’, além das testemunhas de limoeiros ‘Cravo’ e 
‘Cravo Santa Cruz’ determinaram maior vigor à copa da tangerineira ‘Ponkan’. Os menores 
valores dos caracteres de crescimento vegetativo foram observados com o citrumelo ‘Swingle’ 
e os híbridos LVK x LCR 038, TSKC x (LCR x TR)  040, HTR - 069, LCR x TR - 001 e TSKC x 
CTCM 008. 
 
Palavras-Chave:  Altura, diâmetro, volume da copa, híbrido, cultivar. 
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