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Introdução 
 O estado de Mato Grosso produz 5 mil toneladas de citros, numa área de 

aproximadamente 700 ha (IBGE, 2018), sendo que a tangerineira ‘Ponkan’ tem se destacado 

entre as variedades cítricas de mesa, pelo amplo cultivo e alto valor de mercado. É a cultivar 

mais difundida no país do grupo das tangerineiras, estando em fase de expansão. Apesar de 

ter boa aceitação comercial e ser a preferida entre os citricultores pelo tamanho e qualidade 

do fruto, a tangerineira ‘Ponkan’ tem casca pouco aderente, que leva a expressivas perdas 

pós-colheita, no transporte aos mercados consumidores e na vida de prateleira. No entanto, 

com a produção local potencializada pelas condições edafoclimáticas favoráveis e sem o 

deslocamento e o desgaste pelo transporte, os custos de produção serão menores. Também, 

evita-se a importação de pragas e doenças de outras regiões produtoras, onde as principais 

pragas de citros, Huanglongbing (HLB, ex-greening) e o ‘declínio dos citros’ causam prejuízos, 

juntamente à gomose (Phytophthora nicotianae var. parasitica), que compromete a 

longevidade dos pomares (Neves; Trombin, 2017). 

 A escolha de porta-enxertos que ofereçam resistência ou tolerância às pragas e 

doenças como a gomose de Phytophthora spp., também é limitante para o cultivo de citros. 

Essa doença, que não têm controle, ocasiona a morte dos pomares de citros com prejuízo 

aos produtores. Além disso, há outros critérios de interesse para a escolha do porta-enxerto, 

tais como porte baixo que facilita tratos culturais e adensamento de plantas, início precoce de 

produção de frutos, alta eficiência produtiva às copas e tolerância à seca pela adaptabilidade 

à região, aumentando a produtividade e a obtenção de frutos de melhor qualidade dos 

pomares (Pompeu Junior et al., 2008). 

 Salienta-se que os pomares de citros existentes no país são cultivados na grande 

maioria com a combinação laranjeira ‘Pera’/Limoeiro ‘Cravo’, os quais tem mostrado alta 

suscetibilidade aos fungos do gênero Phytophthora, causadores da gomose. Isso reduz a vida 

útil dos pomares, causando prejuízos para os citricultores, onerando o custo de produção e, 

consequentemente, diminuindo a renda dos produtores, com aumento de preço do produto 

vendido ao consumidor. Por isso, tem-se procurado outras alternativas de porta-enxertos, 
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como o limoeiro ‘Volkameriano’, o citrumeleiro ‘Swingle’ e o P. trifoliata cv. Flying Dragon e 

seus híbridos. Para reverter essa realidade são necessários ensaios de competição de porta-

enxertos em Mato Grosso, como propõe o presente estudo para que sejam validados porta-

enxertos como alternativa de produção, suprindo essa lacuna nos sistemas de cultivo de 

citros, fornecendo aos produtores diversos porta-enxertos cítricos. 

 Nesse sentido, objetivou-se com o trabalho avaliar o desenvolvimento vegetativo de 

tangerineira ‘Ponkan’ sobre diferentes híbridos e variedades de porta-enxertos de citros em 

Sinop, MT. 

 

Material e Métodos 
O experimento foi instalado em 9 de fevereiro de 2017 na área experimental da 

Empresa Mato-grossense de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (EMPAER, Sinop, 

MT). O município de Sinop está localizado nas coordenadas geográficas 11º51'43”S e 

55º35'27”W, à altitude de 384 m. O clima é do tipo AWI (quente e úmido), conforme a 

classificação de Köppen, com temperatura média de 25 ºC, precipitação média anual de 2020 

mm e umidade relativa de 76% na estação chuvosa, sendo inferior a 30% na estação seca. 

 O delineamento experimental utilizado no campo foi de blocos casualizados com 12 

tratamentos e quatro repetições. A parcela foi constituída de cinco plantas. O espaçamento 

de plantio foi de 6,0 m x 2,0 m e o experimento ocupou uma área total de aproximadamente 

0,5 ha. Os porta-enxertos avaliados foram os híbridos citrandarin ‘Índio’ [C. sunki (Hayata) 

hort ex Tanaka x Poncirus trifoliata ‘English’ (L.) Raf.] (CTRI), citrandarin ‘San Diego’ (C. sunki 

x P. trifoliata ‘Swingle’) (CTRSD), citrumeleiro ‘Swingle 4475’ (C. paradisi Macfad. x P. 

trifoliata)(CTSW), HTR – 069, TSKC x (LCR x TR) – 059, LVK x LCR – 038, TSKC x (LCR x 

TR) – 040, TSKC x CTCM – 008, LCR x TR – 001 e 073, tangerineira Sunki Comum x 

citrumeleiro Swingle 028 e 041; e quatro variedades: limoeiro ‘Cravo Santa Cruz’ (C. limonia), 

limoeiro ‘Cravo 03’, Limão ‘Cravo’ e tangerineira ‘Sunki Tropical’ (C. sunki). As siglas HTR, 

LCR, TR, LVK, TSKC e TRFD correspondem a, respectivamente, híbrido de P. trifoliata, 

limoeiro ‘Cravo’, P. trifoliata, limoeiro ‘Volkameriano’ (C. volkameriana V. Ten. & Pasq.), 

tangerineira ‘Sunki’ comum, P. trifoliata var. monstrosa ‘Flying Dragon’. A variedade copa 

enxertada foi a tangerineira ‘Ponkan’. As sementes dos porta-enxertos foram obtidas de 

plantas matrizes do Programa de Melhoramento Genético de Citros da Embrapa Mandioca e 

Fruticultura. O plantio foi conduzido com irrigação, aplicando-se os tratos culturais 

recomendados para os citros. 

 Aos 6 meses de idade foram avaliados as seguintes características vegetativa: altura 

de planta, diâmetro (10 cm acima e abaixo da linha de enxertia), diâmetro da copa e volume 

da copa, calculado pela fórmula V=2/3 x [(π x D/4) x H]. Os dados foram submetidos à análise 
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de variância, teste F e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância, 

com auxílio do programa SISVAR. 

    

Resultados e Discussão 
Os resultados dos parâmetros avaliados e que apresentaram diferença estatística 

entre as médias estão apresentados na Tabela 1. Para a característica de altura de plantas, 

os híbridos que apresentaram melhor desempenho foram o híbrido de limoeiro ‘Volkameriano’ 

com limoeiro ‘Cravo’ (LVK x LCR – 038) e citrandarin ‘Índio’ (CTRI), juntamente com a 

variedade limoeiro ‘Cravo’ (LMC), que alcançou 87,6 cm de altura de plantas. Os híbridos HTR 

069, TSKC x CTCM 008, LCR x TR 001 e 073 apresentaram as menores alturas de plantas. 

Os demais híbridos de citros apresentaram comportamento intermediário em relação a esta 

variável. 

 

Tabela 1. Altura de plantas (cm), Diâmetro abaixo (mm), diâmetro acima (mm), diâmetro da 
copa (cm) e volume de copa (m3) de híbridos e variedades de citros sob tangerineira ‘Ponkan’, 
aos 6 meses de idade. Sinop, 2018. 

Porta-enxerto 
Altura de 
plantas 

(cm) 

Diâmetro 
abaixo 
(mm) 

Diâmetro 
acima 
(mm) 

Diâmetro 
da copa 

(cm) 

Volume de 
copa 
(m3) 

LMC 87,6 a 12,3 a 8,8 a 28,3 a 0,04 a 
CTRI 83,5 a 12,7 a 9,0 a 33,6 a 0,05 a 
LVK x LCR 038                                          77,3 a 14,5 a 10,7 a 30,1 a 0,04 a 
LMC 03 73,3 b 13,1 a 10,4 a 36,6 a 0,05 a 
CTRSD 72,1 b 13,8 a 9,5 a 36,3 a 0,06 a 
TSKT 68,1 b 10,6 b 9,0 a 35,8 a 0,04 a 
HTR 051 62,0 b 11,1 b 8,1 a 29,0 a 0,03 b 
HTR 208 53,4 c 10,6 b 6,9 b 23,5 b 0,02 b 
CTSW 50,2 c 10,2 b 6,1 b 20,6 b 0,01 b 
TSKC x (LCR x TR) 059 49,6 c 8,8 c 7,4 b 23,7 b 0,02 b 
LCSC 44,1 c 8,9 c 6,6 b 26,2 a 0,02 b 
TSKC x (LCR x TR)  040 43,6 c 8,7 c 5,8 c 19,5 b 0,01 b 
LCR x TR 001 37,2 d 7,6 c 4,9 c 18,1 b 0,01 b 
HTR 069 32,3 d 6,5 c 4,8 c 14,1 c 0,01 b 
TSKC x CTCM 008                        32,0 d 7,0 c 5,3 c 14,5 c 0,01 b 
LCR  x TR 073 24,7 d 6,6 c 5,0 c 8,9 c 0,01 b 
CV*  18,68 15,51 16,69 24,76 59,60 

* Médias seguidas pela mesma letra, na vertical, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 
Scott-Knott, a 5% de probabilidade; CV: coeficiente de variação, %.  
 

O diâmetro abaixo e o acima do ponto de enxertia foi maior para os híbridos de limoeiro 

‘Volkameriano’ com limoeiro ‘Cravo’ (LVK x LCR – 038), citrandarin ‘Índio’ (CTRI) e ‘San Diego’ 

(CTRSD), juntamente com as variedades de limoeiro ‘Cravo’ (LMC) e (LMC – 03). Enquanto 

que os híbridos CTSW, HTR 208 e 051 e a variedade de tangerineira ‘Sunki Tropical’ (TSKT) 

foram intermediários. Já para os demais híbridos e variedades de citros os diâmetros foram 

menores. 
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O diâmetro e o volume de copa foi maior para o híbrido de limoeiro ‘Volkameriano’ com 

limoeiro ‘Cravo’ (LVK x LCR – 038), o citrandarin ‘San Diego’ (CTRSD) e o citrandarin ‘Índio’ 

(CTRI) juntamente com a variedade de limoeiro ‘Cravo’ (LMC - 03), limoeiro ‘Cravo’ (LMC) e 

de tangerineira ‘Sunki Tropical’ (TSKT), sendo menor para os demais híbridos. Isso demonstra 

que os diferentes porta-enxertos de citros induzem vigor contrastantes à copa de tangerineira 

‘Ponkan’, ocasionando diferenças no desenvolvimento das plantas. 

 

Conclusão 
Os porta-enxertos híbridos de citros, limoeiro ‘Volkameriano’ com limoeiro ‘Cravo’ (LVK 

x LCR 038), Citrandarin ‘Índio’ e a variedade Limoeiro ‘Cravo’ apresentaram melhor 

desempenho em relação às características de desenvolvimento de plantas cítricas com copa 

de tangerineira ‘Ponkan’, aos 6 meses do plantio. 
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