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RESUMO 

A variação na intensidade luminosa sobre plantas de determinada espécie pode 

levar a diferentes respostas em suas características fisiológicas, bioquímicas, 

anatômicas e de crescimento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de 

ambientes com diferentes níveis de sombreamento no desenvolvimento de 

diferentes porta-enxertos cítricos e da combinação porta-enxerto Limoeiro Cravo 

enxertado com a variedade de laranjeira Folha Murcha. Para isso, foram conduzidos 

três experimentos. No primeiro experimento, avaliou-se o desenvolvimento dos 

porta-enxertos na fase de sementeira compreendendo o período da semeadura até 

a fase de transplantio. O segundo experimento correspondeu às avaliações no 

período compreendido entre o transplantio dos porta-enxertos até o ponto de 

enxertia. O terceiro experimento trata da avaliação do crescimento da combinação 

enxerto da variedade Folha Murcha sobre porta-enxerto Limoeiro Cravo. O primeiro 

e o segundo experimentos foram instalados e conduzidos em propriedade particular 

localizada na cidade de Alegre-ES, situada a 20º49’ de latitude sul e 41º32’ de 

longitude oeste e a 322 m de altitude. O terceiro foi instalado no Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo, localizado no município de 

Alegre-ES, situado a 20º45’ de latitude sul e 41º32’ de longitude oeste de Greenwich 

e a 271 m de altitude. O delineamento utilizado no primeiro e segundo experimentos 

foi inteiramente casualizado no esquema de parcela subdividida 4x5, sendo quatro 

ambientes com 0%, 30%, 50% e 80% de sombreamento e cinco variedades de 

porta-enxerto (Limoeiro Cravo, Limoeiro Volkameriano, Poncirus Trifoliata, Flying 

Dragon e Citrumelo Swingle), com quatro repetições e vinte e cinco sementes por 

parcela no primeiro, e três plantas por parcela no segundo experimento. No terceiro 

experimento, foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, no qual os 

tratamentos foram compostos por quatro ambientes 0%, 30%, 50% e 80% de 

sombreamento, utilizando-se o a variedade Folha Murcha enxertada sobre o porta-

enxerto Limoeiro Cravo. No primeiro experimento, foram avaliados: percentagem de 

emergência, índice de velocidade de emergência, número de folhas, altura, área 

foliar, massa seca da parte aérea, massa seca das raízes e teor de clorofila total 

(a+b). No segundo experimento, foram avaliados área foliar, número de folhas, 

diâmetro do caule a 10 centímetros do coleto, altura das plantas, teor de clorofila 
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total (a+b) e massa seca da parte aérea e das raízes. No terceiro, foram avaliados 

diâmetro do porta-enxerto medido dois cm do ponto da enxertia, diâmetro do enxerto 

a 10 cm, comprimento do enxerto, área foliar, número de folhas e massa seca da 

parte aérea. Da semeadura até o transplantio, o sombreamento em 50% 

(luminosidade média de 249,06 µmol m-2 s-1) proporciona maior vigor às mudas. As 

diferentes variedades dos porta-enxertos podem ser cultivadas nas mesmas 

condições de sombreamento. Na fase pós-transplantio e enxertia, o maior 

crescimento das mudas ocorre na ausência de sombreamento. 

 

Palavras-chave: Citros. Clorofila. Efeito da luz. Mudas. 
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ABSTRACT 

The variation in light intensity on plants species can lead to different responses in 

their physiological, biochemical, anatomical and growth. The objective of this study 

was to evaluate the influence of environments with different levels of shading in the 

development of different rootstocks of citric and combination variety of rootstocks 

Rangpur lime grafted with a variety of orange tree withered leaves. With this purpose 

three experiments were conducted. In the first experiment evaluated the 

development of rootstocks on phase comprising the period from seed sowing to 

transplanting phase. The second experiment with the assessments for the period 

from transplanting to the point of rootstocks grafting. The third experiment evaluated 

the growth of the graft combination of variety on leaf wilt rootstocks Rangpur Lime. 

The first and second experiment were conducted on private property and located in 

the city of Alegre-ES, located at 20º 49’ south latitude and 41º 32’ west longitude and 

322 m altitude. The third was installed at the Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Espírito Santo, located in the municipality of Alegre-ES, 

located at 20º 45’ south latitude and 41º 32’ longitude west of Greenwich e a 271 m 

de altitude. The design in the first and second experiments was completely 

randomized in a split-plot 4x5, four environments 0%, 30%, 50% and 80% shading 

and five varieties of rootstock (Rangpur Lime, Lemon Volkameriano, Poncirus 

Trifoliata, Flying Dragon and Citrumelo Swingle) with four repetitions and twenty-five 

seeds per plot in the first, and three plants per plot in the second experiment. In the 

third experiment was used a randomized design in which treatments were composed 

of four environments 0%, 30%, 50% and 80% shading, using him to wilt leaf variety 

rootstocks grafted on Rangpur Lime. In the first experiment were evaluated 

emergence percentage, emergence speed index, leaf of number, height, leaf area, 

shoot dry mass, dry mass of roots and total chlorophyll (a + b). In the second 

experiment were evaluated leaf area, leaf number, stem diameter at 10 cm of the 

collar, plant height, total chlorophyll (a + b) and dry mass of shoots and roots. In third 

were evaluated rootstocks diameter measured two inches from the point of grafting, 

the graft diameter 10 cm, length of the graft, leaf area, leaf number and dry weight of 

shoots. From sowing to transplanting the shading to 50% (average brightness of 

249,06 mol m-2 s-1) provides greater strength to the seedlings. Rootstocks of the 

different varieties can be grown under the same conditions of shading. In the post 

transplanting and grafting the highest plant growth occurs in the absence of shading. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é o maior produtor mundial de citros, com uma produção em torno de 20 

milhões de toneladas anuais, em uma área colhida de aproximadamente 940 mil 

hectares (FAO, 2006). O Estado de São Paulo responde por 81% da produção 

brasileira de citros dos quais 82% destinam-se às indústrias de suco concentrado 

congelado, 17% ao mercado interno e apenas 1% à exportação de fruta fresca 

(NEVES & LOPES, 2005; FNP, 2007). Do ano de 2005 para 2009, a área colhida e a 

produção de laranja diminuíram e, em contrapartida, houve um aumento na 

produtividade (IBGE, 2009).  

A produção comercial de laranja no Estado de São Paulo para a safra 2011/12 está 

estimada em 375,743 milhões de caixas de 40,8 kg, superior à colheita da safra 

anterior em 26,6% que foi de 297,525 milhões de caixas. A área em produção foi de 

512,9 mil ha para 525,5 mil ha. E a produtividade média cresceu de 1,75 caixas de 

40,8 Kg por pé na safra 2010/11 para 1,9 caixas por pé no levantamento 2011/12, 

com variação positiva de 8,7% (CONAB, 2011). No Estado do Espírito Santo, a área 

plantada passou de 1.470 para 1.620 ha do ano de 2007 para 2010, 

respectivamente, com projeção de alcançar 2.700 ha até o ano de 2025. Com 

relação à produção, esta saltou de 19,130 mil t para 21,438 mil t no período, com 

projeção de chegar a 47,6 t no ano de 2025 (PEDEAG, 2007-2025). 

Para aumentar a produtividade de pomares cítricos, vários fatores e ou tecnologias 

podem ser planejados e trabalhados. A produção e a utilização de mudas de 

qualidade é, sem dúvida, uma forma de garantir a produtividade e o sucesso da 

citricultura. Para Carvalho (1998), o sistema propõe a produção de mudas de citros 

em casa de vegetação protegida com tela antiafídeos com os porta-enxertos 

cultivados em tubetes, contendo substrato livre de pragas, e seu posterior 

transplantio para vasos maiores, onde serão conduzidos até atingirem o ponto ideal 

para a realização da enxertia e a formação final da muda.  

Segundo a portaria CDA - 16, de 15 de outubro de 2003, para o Estado de São 

Paulo, a muda cítrica certificada deve ser produzida em ambiente protegido. Ter 

idade máxima de 15 meses contados a partir da semeadura. A haste da muda deve 

estar podada a altura de, no mínimo, 30 cm para as tangerinas e 40 cm para as 

laranjas e demais cultivares, e possuir 3 a 5 ramos espiralados, dispostos 



2 

 

radialmente em torno dos 10 a 15 cm superiores. O sistema radicular deve ser bem 

desenvolvido, com raiz principal reta e comprimento mínimo de 25 cm.  

Em ambientes protegidos ocorre variação da luminosidade devido aos materiais 

utilizados para cobertura e proteção. Variações no grau de luminosidade causam 

mudanças morfológicas e fisiológicas na planta, em função da interação planta x 

ambiente (MORAES NETO et al., 2000). 

Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes níveis de 

sombreamento no crescimento de cinco porta-enxertos e para a combinação porta-

enxerto Limoeiro Cravo, enxertado com a variedade de laranjeira Folha Murcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Influência da luminosidade no desenvolvimento das plantas 

A luz é um dos mais importantes fatores determinantes da produtividade, além de 

determinar a morfologia, a anatomia foliar, a ultraestrutura dos cloroplastos, o teor 

de clorofila, a exportação total dos assimilados e os padrões de distribuição desses 

assimilados (GAWROSNSKA & DWELLE, 1990). A luz exerce papel de destaque 

sobre todos os estágios de desenvolvimento vegetal (SILVA et al., 2007). 

A modificação da intensidade luminosa sobre uma determinada espécie pode 

acarretar diferentes respostas em suas características fisiológicas, bioquímicas, 

anatômicas e de crescimento. Assim, o crescimento e o desenvolvimento estão 

relacionados à habilidade de adaptação das plantas e às condições de intensidade 

luminosa do ambiente (ATROCH et al., 2001).  

Várias características são modificadas nas plantas com a variação da intensidade 

luminosa. Entre essas, a mais frequente é a altura da planta, visto que a capacidade 

em crescer rapidamente quando sombreadas é um mecanismo de adaptação, 

compreendendo uma valiosa estratégia para escapar do sombreamento (MORAES 

NETO et al., 2000), respostas essas, que são mediadas pelo efeito dos fitocromos e 

criptocromos (TAIZ & ZEIGER, 2009).     

Telas de polipropileno (sombrite ou tela de sombreamento) vêm sendo cada vez 

mais utilizadas, reduzindo a incidência direta dos raios solares nas espécies que 

necessitam de menor fluxo de energia radiante. Ramos (1995), trabalhando com 

alface, verificou que o sombreamento proporcionou maior altura de plantas e maior 

produção de massa seca, tanto na fase de formação de mudas quanto na fase de 

campo.  

Alguns estudos têm evidenciado a plasticidade fisiológica de espécies vegetais em 

relação à radiação fotossinteticamente ativa disponível por meio de avaliações de 

crescimento inicial em relação a diferentes níveis de sombreamento (ALMEIDA et 

al., 2005).  

Nesse contexto, a adaptação das plantas ao ambiente de luz depende do ajuste de 

seu aparelho fotossintético, de modo que a luminosidade ambiental seja utilizada de 
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maneira mais eficiente possível, sendo, as respostas dessa adaptação refletidas no 

crescimento global da planta. Assim, a eficiência do crescimento pode estar 

relacionada com a habilidade de adaptação das plântulas e as condições de 

intensidade luminosa do ambiente; frequentemente, as análises do crescimento são 

utilizadas para indicar o grau de tolerância das diferentes espécies ao 

sombreamento (FANTI & PEREZ, 2003). 

 

2.2 Porta-enxerto 

Os porta-enxertos influenciam mais de 20 características hortícolas e patológicas 

dos citros, destacando-se: a absorção, a síntese e a utilização de nutrientes; a 

transpiração e a composição química das folhas; a resposta aos produtos de 

abscisão de folhas e de frutos; o porte, a precocidade de produção e a longevidade 

das plantas; a maturação, o peso e a permanência de frutos na planta; a coloração 

da casca e do suco; os teores de açúcares, ácidos e de outros componentes do 

suco; tolerância aos insetos, doenças e fatores abióticos, como o frio, a salinidade e 

a seca; a conservação pós-colheita; a produtividade; e a qualidade da fruta 

(POMPEU JUNIOR, 1991; 2005; SOUZA et al., 2010). 

O primeiro porta-enxerto utilizado na citricultura brasileira foi à laranja azeda (Citrus 

aurantium L.), mas com o aparecimento da Tristeza do Citrus o uso desse porta-

enxerto tornou-se inviável. No Brasil, a Tristeza foi introduzida na década de 1940 e 

dizimou cerca de 10 milhões de laranjeiras doces [Citrus sinensis (L.) Osbeck] 

enxertadas sobre laranjeira azeda. A doença é causada pelo vírus tristeza dos citros 

(Citrus tristeza vírus - CTV) do gênero Closterovirus, sendo disseminado 

rapidamente de maneira semipersistente pelo afídeo vetor Toxoptera citricidus Kirk. 

(TANAKA et al., 2009). O CTV infecta exclusivamente o tecido do floema. Massas 

fibrosas, formadas de vírions estão presentes em células companheiras do floema 

misturadas com vesículas. Ocorre também desintegração dos cloroplastos, com 

acúmulo de fitoferritina em seu interior e alterações nas mitocôndrias que contém 

frequentemente glóbulos osmiofílicos (TANAKA et al., 2009). 

O limoeiro ‘Cravo’ (Citrus limonia Osbeck) é o principal porta-enxerto da citricultura 

paulista, estimando-se que ele esteja presente em 80% das plantas comerciais, 

sendo a alternativa encontrada no controle da Tristeza do Citrus, pois apresenta 

tolerância ao vírus (POMPEU JUNIOR et al., 2004). Apesar de suas excelentes 



5 

 

características agronômicas, com destaque para a resistência à seca e à indução de 

produção precoce, o Limoeiro Cravo é suscetível ao declínio (RODRIGUEZ et al., 

1979), à morte súbita dos citros (BASSANEZI et al., 2003) e à gomose de 

Phytophthora, que reduz a produtividade, onera os tratos culturais e as colheitas e 

encurta a vida útil dos pomares com reflexos em toda a cadeia produtiva.  

Devido à suscetibilidade do limoeiro Cravo, novos porta-enxertos estão sendo 

utilizados como: Limoeiro Volkameriano (Citrus volkameriana Tem. & Pasq), 

Trifoliata (Poncirus trifoliata L.), Flyng Dragon (Trifoliata que induz menor copa às 

plantas nele enxertadas), citrumeleiro 'Swingle' [Citrus paradisi Mac Fad. x Poncirus 

trifoliata (L.) Raf.] e das tangerineiras 'Cleópatra' (C. reshni Hort. ex Tanaka) e 'Sunki' 

[C. sunki (Hayata) Hort. ex Tanaka], que são tolerantes a essas doenças. Além 

disso, quando se utiliza apenas um mesmo porta-enxerto para todas as cultivares 

copa, provavelmente não se atende às características peculiares de cada variedade, 

impedindo que a planta manifeste todo o seu potencial produtivo, mesmo recebendo 

os tratos culturais necessários. Sendo assim, é necessário selecionar porta-enxertos 

tolerantes ou resistentes aos principais fatores limitantes à citricultura, entre eles, 

tristeza, declínio, gomose, morte súbita, nematoides e secas, e que formem, em 

conjunto com as principais cultivares copas, plantas produtivas e longevas. Procura-

se também porta-enxertos nanicantes, visando maiores densidades de plantio e 

maior eficiência produtiva, redução nos custos dos tratos culturais, nas inspeções e 

controle de pragas e doenças e nas colheitas (POMPEU JUNIOR et al., 2002). 

 

2.3 Sistema de produção para mudas cítricas 

A propagação dos porta-enxertos de citros é realizada através de sementes, o que 

proporciona melhor desenvolvimento do sistema radicular da muda e, 

consequentemente, da planta cítrica (MODESTO et al., 1996).  

A muda cítrica com formação normal deve apresentar um bom sistema radicular, 

com raiz principal longa e reta, provida de abundantes raízes secundárias e 

radicelas. Devem-se evitar raízes enoveladas ou excessivamente tortuosas. A haste 

das mudas deve ser ereta com 60 a 65 cm de altura, sustentando 3-4 ramos bem 

distribuídos nos últimos 15 cm (ROBLES, 2000). 

As mudas são classificadas em certificadas e não certificadas pela legislação federal 

vigente, Lei nº 10711, de 05 de agosto de 2003 (BRASIL, 2003), sendo que as 
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certificadas são as que oferecem maior garantia de identidade genética e de 

qualidade horticultural e fitossanitária (OLIVEIRA; SCIVITTARO, 2003). 

As normas para produção de mudas certificadas de citros, do Estado de São Paulo, 

obrigatoriamente preveem que estas sejam produzidas em ambiente protegido 

contra vetores de doenças, em recipientes com substrato isento de patógenos e de 

propágulos de plantas daninhas, a partir de sementes e borbulhas certificadas, e a 

adoção de medidas para evitar a incidência de cancro cítrico, clorose variegada dos 

citros, gomose e mancha preta (CARVALHO, 1998; CATI, 1998).  

Esse sistema de produção de mudas, além de melhorar as condições fitossanitárias, 

visa também promover crescimento mais rápido e padronizar o processo de 

formação das mudas. Há grande crescimento das plantas em curto espaço de tempo 

e em volume restrito de substrato para o desenvolvimento do sistema radicular. 

Portanto, o fornecimento de nutrientes em doses adequadas e balanceadas, no 

período de maior exigência das plantas, é necessário para estimular o máximo 

crescimento. 
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4 Emergência de plântulas de cinco variedades de porta-enxertos cítricos 

cultivadas em ambientes com diferentes níveis de sombreamento 

 

RESUMO 

A emergência de plântulas cítricas é influenciada por vários fatores. Um deles é o 

grau de luminosidade. O objetivo do experimento foi avaliar a influência de quatro 

ambientes na emergência de plântulas de cinco variedades de porta-enxerto cítrico. 

O trabalho foi realizado em propriedade particular localizada na cidade de Alegre-

ES, situada a 20º49’ de latitude sul e 41º32’ de longitude oeste e a 322 m de altitude. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em parcela 

subdividida, sendo quatro ambientes constituídos em 0, 30, 50 e 80% de 

sombreamento na parcela e cinco variedades de porta-enxerto nas subparcelas, 

com quatro repetições e vinte e cinco sementes por repetição. Os porta-enxertos 

utilizados foram Limoeiro Cravo, Limoeiro Volkameriano, Poncirus Trifoliata, Flying 

Dragon e Citrumelo Swingle. Aos 60 dias após a semeadura foram avaliados: índice 

de velocidade de emergência, percentagem de emergência, número de folhas e 

altura. Aos 124 dias foram avaliados: área foliar, teor de clorofila total (a+b), massa 

seca da raiz e da parte aérea. Observa-se que o porta-enxerto Trifoliata obteve um 

melhor desempenho quando comparado aos demais e que o sombreamento em 

50% pode ser adotado nessa fase de produção da muda cítrica, pois diminui o 

tempo da muda no tubete e não interfere na qualidade da muda. 

 

Palavra-chave: Enxertia. Sementes. Tela de sombreamento. Tubetes. 

 

 

Emergence of seedlings of five citros varieties rootstocks grown in environments with 

different shades 

 

ABSTRACT 

The emergence of citros seedlings is influenced by several factors. One is the degree 

of brightness. The objective of the experiment was to evaluate the influence of four 

environments in the emergence of seedlings of five citrus varieties rootstocks. The 

work was carried out on private property located in the city of Alegre-ES, located at 

20° 49’ south latitude and 41° 32’ west longitude and 322m altitude. The 
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experimental design was completely randomized in a split plot, with four rooms 

consisting of 0, 30, 50 e 80% shading in the plot and five varieties of rootstocks 

subplots, with four repetitions and twenty-five seeds per replicate. The rootstocks 

used were the Rangpur lime, lemon Volkameriano, Poncirus Trifoliata, Swingle 

Citrumelo and Flying Dragon. At 60 days after sowing were evaluated: emergency 

speed index, percentage of emergence, leaf number and height. At 124 days were 

evaluated: leaf area, total chlorophyll (a + b), root dry mass and shoot. It is observed 

that the rootstocks Trifoliata obtained a better performance than others and that the 

50% shading can be adopted at this stage of the seedling citros production because 

it reduces the time and changes in the cartridge does not affect the quality changes. 

 

Key words: Grafting. Seeds. Shade cloth. Plastic tubes. 

 

4.1 Introdução 

A muda cítrica é formada, quase em sua totalidade, usando a técnica de enxertia por 

borbulhia. A propagação seminífera não é mais utilizada há várias décadas, a 

exceção para obtenção dos porta-enxertos. 

O limoeiro ‘Cravo’ (Citrus limonia Osbeck) até o início da década de 70 correspondia 

a 99% dos porta-enxertos plantados no Estado de São Paulo. Sua participação foi 

reduzida para 72% no final da década de 80. A tangerineira ‘Cleópatra’ (Citrus reshni 

Hort. Ex Tan.), por sua vez, teve sua participação elevada de 0,3% em 1970 para 

24% entre os anos de 1984 e 1988 (SILVA et al., 1990). Dados do Fundecitrus 

(1996) revelam que limoeiro ‘Cravo’, a tangerineira ‘Cleópatra’ e citrumeleiro 

‘Swingle’ [Citrus paradisi Mac f. x Poncirus trifoliata (L.) Raf.] respondem, 

respectivamente, por 85%, 9% e 3% dos porta-enxertos utilizados no mesmo estado. 

A tendência à diversificação no uso de porta-enxertos vem aumentando com 

resultados promissores. Segundo Pompeu Júnior et al. (1986), o emprego de um 

único porta-enxerto para todas as variedades de copa não permite, provavelmente, 

atender às características inerentes de cada cultivar, impedindo que a planta 

manifeste todo o seu potencial produtivo, além de constituir-se um problema no caso 

de moléstias endêmicas. 

No sistema de produção da muda cítrica certificada, existe uma legislação (CDA - 

16, de 15 de outubro de 2003), na qual possui um artigo único que exige que todas 
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as etapas para a produção dessa muda sejam feitas em ambiente protegido com 

tela antiafídica com malha de no máximo 1 mm2. De acordo com o Fundecitrus 

(2009), a evolução do histórico sobre a inspeção em viveiros cítricos no São Paulo, 

revela que do ano de 2005 para 2009 o número de viveiros diminuiu de 550 para 

517 viveiros, houve aumentou no número de mudas produzidas, partindo de 

11.939.759 milhões para 17.581.974 milhões respectivamente, sendo que dos 517 

viveiros ativos, 500 são telados e resposáveis pela produção de 99,80% das mudas 

inspecionadas em junho de 2009. Quando se trabalha com o ambiente protegido 

para a produção de mudas, utiliza-se algum tipo de material para cobrir o teto e as 

laterais. Desse modo, sabe-se que essa cobertura pode ser feita com telas de 

sombreamento ou com materiais transparentes. Porém, mesmo com adição de 

materiais transparentes, ocorre redução na luminosidade do interior da casa de 

vegetação, devido ao acúmulo de poeira sobre a sua cobertura, reduzindo assim, a 

passagem da luz solar. 

O efeito da intensidade luminosa sobre a germinação de sementes, a emergência, o 

crescimento e a sobrevivência de plântulas variam entre espécies. Em geral, na 

produção de mudas, as sementes são colocadas para germinar em condições de 

sombra, e as plântulas são transferidas para condições de maior luminosidade 

(CLAUSSEN, 1996). A taxa de germinação, contudo, pode ser semelhante entre 

áreas sombreadas e em pleno sol e variar entre diferentes graus de sombreamento 

(MORRIS et al., 2000) ou ser homogeneamente superior em diferentes condições de 

sombreamento quando comparada com a germinação e emergência em pleno sol. 

Contanto que a quantidade de radiação incidente no interior do ambiente protegido 

seja um fator que promove diferentes efeitos no comportamento da emergência das 

plântulas das variedades cítricas, o objetivo do trabalho foi verificar a influência de 

quatro ambientes sobre a emergência e crescimento inicial das plântulas de cinco 

variedades de porta-enxerto cítrico. 

 

4.2 Material e métodos 

O trabalho foi realizado no período de 25 de outubro de 2010 a 08 de março de 

2011, em propriedade particular localizada no município de Alegre-ES, situada a 

20º49’ de latitude sul e 41º32’ de longitude oeste de Greenwich e a 322 m de 

altitude.  
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Para instalação do experimento, foram construídos quatro túneis revestidos com 

telas de sombreamento e cobertos com filme plástico transparente. Cada túnel foi 

construído com 2,60 m de comprimento, 1,20 m de largura e 1,40 m de altura. Cada 

túnel foi fixado em bancadas de alumínio, com dimensões de 1 m de altura, 1,25 m 

de largura e 2,90 m de comprimento, dispostas no sentido leste oeste 

acompanhando o seu comprimento (Anexo A – Figura 1A). O delineamento 

experimental utilizado foi inteiramente casualizado em parcela subdividida, sendo 

quatro ambientes na parcela e cinco variedades de porta-enxerto nas subparcelas, 

com quatro repetições e vinte e cinco sementes por parcela. Nos ambientes foram 

aplicados 0%, 30%, 50% e 80% de sombreamento, utilizando para isso telas de 

sombreamento da marca Sombrite®. 

Os porta-enxertos utilizados foram: Limoeiro Cravo, Limoeiro Volkameriano, 

Poncirus Trifoliata, Flying Dragon e Citrumelo Swingle. As sementes dos porta-

enxertos foram adquiridas na empresa Citrolima, localizada no município de Casa 

Branca - SP. Foi feita a semeadura em tubetes de polietileno, cônicos, com seis 

estrias e volume de 50 cm3, preenchidos com substrato Plantmax® Florestal. Foram 

feitas irrigações manualmente duas vezes ao dia, por meio de um regador com crivo 

fino. Não foi realizado adubação durante a fase de condução do experimento.  

Com o auxílio de um radiômetro Quantum Meter, marca Apogee Instruments Inc., 

modelo QMSW-SS, o fluxo de fótons fotossintéticos foi medido 20 vezes durante a 

experimentação, sendo que cada leitura foi repetida quatro vezes em locais 

diferentes dentro de cada túnel. Os valores médios do fluxo de fótons fotossintéticos 

foram de 713, 405, 249 e 133 µmol m-2 s-1 nos ambientes com 0%, 30%, 50% e 80% 

de sombreamento, respectivamente. Aos 60 dias após a semeadura, foram 

avaliados a percentagem de emergência (BRASIL, 2009), o índice de velocidade de 

emergência através da fórmula de Maguire (1962): IVG = G1/N1 + G2/N2 + ... + Gn/Nn 

onde: G1, G2, Gn = número de plântulas germinadas na primeira, segunda, até a 

última contagem e N1, N2, Nn = número de semanas desde a primeira, segunda, até 

a última contagem; o número de folhas e a altura expressa em centímetros. Aos 124 

dias, foram coletadas quatro repetições de dez plantas tomadas aleatoriamente 

dentro de cada parcela experimental para avaliação da área foliar, com o aparelho 

de bancada AREA METER LI-3100C, massa seca da raiz e da parte aérea em 

gramas, e teor de clorofila total (a+b).  
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Para determinação do teor de clorofila foram coletadas três plantas aleatoriamente 

de cada tratamento, dessas plantas as três primeiras folhas foram retiradas e 

trituradas com auxílio de uma tesoura em seguida esse material foi macerado. Do 

material resultante da maceração, foram retiradas amostras com 0,1 g, colocadas 

em beckeres de 25 mL em seguida foi adicionado 10 mL de acetona 80% e 

imediatamente, os beckeres foram lacrados com papel filme para evitar a 

evaporação da acetona. Posteriormente, os beckeres foram acondicionados em 

agitador magnético da marca Marconi, modelo MA 085 e agitados por 10 minutos. 

Os extratos obtidos foram filtrados utilizando papel filtro marca Melitta® e coletados 

em balões volumétricos de 25 mL, completando-se o seu volume com água 

destilada ao final da filtragem. A densidade ótica dos filtrados foi lida em 

espectrofotômetro (FEMTO®, CIRRUS 80) nos λ de 645 e 663 nm, utilizando cubetas 

de quartzo. A partir dessas leituras, determinou-se a concentração (mg cm-3) de 

clorofila total (a+b) nas soluções de leitura, por meio de fórmulas propostas por 

Arnon (1949): 

Clorofilas totais = 20,2 * A645nm + 8,02 * A663nm 

Esses valores foram transformados para teores de clorofila total (a+b) nas folhas, 

expressos em unidades de área de massa fresca (µg g-1), segundo sugestão de 

Richardson et al. (2002).  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. Para a comparação das 

médias foi empregado o teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

4.3 Resultados e discussão 

A análise de variância mostra que para o índice de velocidade de emergência não 

há efeito significativo da interação entre os fatores ambiente e porta-enxerto, 

observando-se efeito significativo somente para o fator porta-enxerto. Com relação à 

percentagem de emergência, número de folha e massa seca da raiz, foi observado 

efeito significativo do fator sombreamento e do porta-enxerto, mas não para a 

inteiração entre os mesmos. Quanto à massa seca da parte aérea, área foliar, altura 

e clorofila total (a+b), há efeito significativo da inteiração entre os fatores ambiente e 

porta-enxertos (Anexo A – Tabela 1A).  
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Observa-se para as caracteristicas percentagem de emergência e índice de 

velocidade de emergência, que o porta-enxerto Limoeiro Cravo não difere do 

limoeiro Volkameriano, porém esses diferem estatisticamente do Trifoliata, Flying 

Dragon e Swingle, que não diferem entre si, em avaliações aos 60 dias após a 

semeadura (DAS) (Figura 1). Estes resultados são parcialmente semelhantes aos 

encontrados por Schafer et al. (2005), que observaram que o porta-enxerto Limoeiro 

Cravo apresenta maior velocidade de emergência em relação aos porta-enxertos 

Trifoliata e Swingle, porém, estes não diferem entre si.  

 

 
Letras seguidas de mesma letra entre os porta-enxertos não diferem entre si pelo teste 
Tukey, a 5% de probabilidade. 
 
Figura 1 - Comparação entre médias das características percentagem de 

emergência (PE), índice de velocidade de emergência (IVE), massa 
seca da raiz (MSR) e número de folhas (NF), em função de 
diferentes porta-enxertos cítricos, aos 124 dias após a semeadura. 
Alegre - ES, 2011. 
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Com relação à massa seca da raiz, observa-se diferença significativa somente entre 

os porta-enxertos Limoeiro Cravo e Swingle. Para número de folhas, observa-se 

superioridade dos porta-enxertos Trifoliata e Flying Dragon em relação aos demais 

tratamentos. Observa-se também que o Swingle não difere do Limoeiro Cravo, mas 

difere do volkameriano (Figura 1). 

A Figura 2 evidencia que a maior média (83,7%) para percentagem de emergência 

ocorre em ambiente com 30% de sombreamento, que difere estatisticamente do 

tratamento sem sombra. Fonseca (2006) observou que o sombreamento aumenta a 

percentagem de germinação de P. psilostachya. Comportamento também observado 

para três espécies arbóreas tropicais estudadas por Mclaren & Mcdonald (2003). A 

menor germinação dos porta-enxertos a pleno sol pode ser devido à intensidade 

luminosa, a temperatura do ambiente e umidade do substrato. O aumento da 

temperatura e a maior perda de água do solo por evaporação, em áreas 

completamente abertas em relação ao solo coberto, podem acelerar a deterioração 

das sementes (MORRIS et al., 2000), reduzindo, assim, a percentagem de 

germinação. 

A maior média (1,14 g) para massa seca da raiz é obtida na ausência de 

sombreamento, entretanto, difere apenas do tratamento com maior sombreamento 

(Figura 2). Supõe-se que essas espécies de porta-enxertos apresentam 

mecanismos e capacidade de se adequar a ambientes com certo grau de 

sombreamento, mantendo a qualidade da muda. As espécies, que toleram a 

sombra, são classificadas como tolerantes, ao contrário das intolerantes ou 

heliófilas, que se desenvolvem melhor em plenas condições de luminosidade 

(CONNEL & SLATYER, 1977; POGGIANI et al.,1992). O sombreamento em 80% 

promove menor rendimento em massa seca da raiz. Nesse caso, não seria uma 

opção viável, pois um bom volume de raiz é primordial para produção da muda 

cítrica. Resultado semelhante foi obtido por Pinto et al. (2005), em que a muda de 

Jacaranda puberula apresentou maior concentração de biomassa da raiz seca aos 

30 e 50% de sombreamento, respectivamente. Tambelini & Perez (2007) verificaram 

que as espécies B. holophylla, C. chrysocarpa e E. gracilipes utilizam o mesmo tipo 

de estratégia no crescimento inicial, com um grande investimento de massa seca da 

raiz independente do sombreamento utilizado. 
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Médias seguidas de mesma letra entre os ambientes não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. 
 
Figura 2 - Valores médios para percentagem de emergência (PE), massa seca da 

raiz (MSR) e número de folhas (NF), em função dos diferentes 
ambientes, aos 124 dias após a semeadura. Alegre - ES, 2011. 

  

Para a característica número de folhas, a maior média (4,40) registrada é para as 

plântulas cultivadas em ambiente com 80% de sombreamento. Nos outros 

tratamentos, não há diferença estatística entre si (Figura 2). Resultados semelhantes 

foram observados por Carvalho et al. (2006), em que o número de folhas diferiu 

entre os tratamentos para plantas de Licuri com maior valor para esta característica, 

quando as plantas cresceram em ambientes mais sombreados. De acordo com 

Nodari et al. (1999), o número de folhas não é a característica mais indicada para 

representar diferenças no crescimento de plantas quando submetidas a diferentes 
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níveis de luz, uma vez que, continuamente, há queda e emissão de novas folhas. 

Entretanto, o ambiente de cultivo tem influência direta sobre o fenômeno da queda 

das folhas, com reflexo na área foliar, sítio da fotossíntese, responsável pelo 

crescimento das plantas, quando os demais fatores de produção se encontram 

otimizado.   

Na Tabela 1, observa-se que somente dentro do tratamento sem sombreamento as 

médias para a característica teor de clorofila total (a+b) não diferem entre os 

diferentes porta-enxertos. Para o porta-enxerto Limoeiro Cravo, o teor de clorofila 

total não difere entre os diferentes níveis de sombreamento utilizados, embora se 

observe crescimento progressivo do valor para essa característica com elevação do 

nível de sombreamento. O Trifoliata apresenta os maiores teores de clorofila total 

nos dois maiores sombreamento. Para os demais porta-enxertos, observa-se 

também que há incremento significativo no teor de clorofila total quando se elevou o 

nível de sombreamento, sendo observados, os maiores valores quando cultivado no 

ambiente com 80% de sombreamento.  

 

Tabela 1 - Valores médios de clorofila total (a+b) (CLOT) em µg g-1 de massa fresca, 
das plântulas dos porta-enxertos cítricos desenvolvidas em diferentes 
ambientes, aos 124 dias após a semeadura. Alegre-ES, 2011 

 

Porta-enxertos 
Ambientes 

0% 30% 50% 80% 

L. cravo 2.347,61 Aa 2.818,76 Ba 3.071,28 Ca 4.861,63 Ca 

Volkameriano 2.395,23 Ac 4.123,13 ABbc 5.973,44 BCb 8.847,11 Ba 

Trifoliata 4.872,24 Ab 5.845,10 ABb 11.563,16 Aa 13.186,59 Aa 

Flying Dragon 4.022,23 Ac 6.662,23 Abc 7.806,51 Bb 12.518,86 Aa 

Swingle 2.695,74 Ab 3.869,83 ABb 4.917,65 BCb 8.448,89 Ba 
Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
 

Nota-se que sombreamento em níveis de 50 e 80% promove as maiores médias 

para clorofila total (Tabela 1). Esse maior acúmulo de clorofila nos níveis de maior 

sombreamento possivelmente está associado à compensação da espécie à menor 

quantidade de radiação disponível. Boardman (1977) verificou que folhas de plantas 

desenvolvidas sob condições de sombra apresentam maior concentração de 

clorofilas do que as desenvolvidas em sol pleno. Uma explicação para esse 
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comportamento é que as plantas crescidas sob baixas radiações apresentam melhor 

desenvolvimento dos grana; logo, o aumento relativamente maior de clorofila b e sua 

maior correlação com a radiação. Folhas à sombra possuem maior teor de clorofila 

que as folhas ao sol (KRAMER; KOZLOWSKI, 1979), devido à sua maior 

concentração de clorofila b em ambientes sombreados. Esse aumento no teor de 

clorofila b está associado à degradação mais lenta da clorofila b em relação à 

clorofila a com o aumento da intensidade luminosa (ENGEL; POGGIANI, 1991). 

Scalon et al. (2002) sugerem que o aumento da clorofila b nas folhas submetidas à 

baixa luminosidade é uma característica importante, porque a clorofila b capta 

energia de outros comprimentos de onda e a transfere para a clorofila a, que 

efetivamente atua nas reações fotoquímicas da fotossíntese e representa um 

mecanismo de adaptação à condição de menor intensidade luminosa. Portanto, 

folhas em sombra apresentam, geralmente, maior concentração de clorofilas em 

relação às crescidas em sol pleno (CASTRO & ALVARENGA, 2002). Rego et al. 

(2006) concluem que os teores de clorofila total é maior quando as mudas de 

jequitibá rosa são cultivadas sob luminosidade reduzida. 

Quanto à característica área foliar apresentada na Tabela 2, no ambiente com zero 

de sombreamento, todos os porta-enxertos apresentaram comportamento 

semelhante, porém com valores significativamente inferiores ao ambiente com 80% 

de sombreamento. Ainda neste nível de sombreamento, os porta-enxertos 

Volkameriano e Swingle apresentaram as maiores médias de área foliar, não 

diferindo entre si. O porta-enxerto Volkameriano não difere do Flying Dragon sob 

30% de sombreamento. Já o porta-enxerto Swingle não diferiu do Limoeiro Cravo no 

ambiente com 50% de sombreamento. Os maiores valores para a característica área 

foliar foram registrados nos maiores sombreamentos (50 e 80%), sendo que apenas 

para o porta-enxerto Swingle as médias diferem nestes níveis de sombreamentos. 

Para o porta-enxerto Flying Dragon, observa-se que as maiores médias (84,24, 

83,99, 103,41 cm2) foram registradas, respectivamente, nos sombreamentos em 30, 

50 e 80%, mas apenas a média (103,41 cm2) do ambiente com 80% de sombra 

diferiu da média (59,74 cm2) do sombreamento 0% (Tabela 2). 

Esses resultados sugerem que em condições de maior sombreamento ocorre maior 

número de folhas com maior área foliar, enquanto nos ambientes com menores 

sombreamentos desenvolve-se menor número de folhas com menor área foliar. 
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Dousseau et al. (2007), estudando o comportamento de Tapirira guianensis Alb. 

submetida a diferentes sombreamentos, registraram os maiores valores para área 

foliar em sombreamento de 30% a 70%. Taiz & Zeiger (2009) demonstram que 

folhas cultivadas à sombra possuem maior área foliar e menor espessura do 

mesófilo que as folhas desenvolvidas ao sol.   

 

Tabela 2 - Valores médios de área foliar (AF) em cm2, das plântulas dos porta-
enxertos cítricos desenvolvidas em diferentes ambientes, aos 124 dias 
após a semeadura. Alegre-ES, 2011 

 

Porta-enxertos 
Ambientes 

0% 30% 50% 80% 

L. Cravo 71,24 Ab 77,01 Cb 109,59 BCa 106,43 Ba 
Volkameriano 81,15 Ab 107,07 ABb 161,78 Aa 160,93 Aa 
Trifoliata 63,75 Ac 71,29  Cbc 96,84 Cab 100,75 Ba 
Flying Dragon 59,74 Ab 84,24 BCab 83,99 Cab 103,41 Ba 
Swingle 89,06 Ac 114,81 Abc 133,10 ABb 175,42 Aa 
Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas não diferem 
entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 
 

Para altura das plântulas (Tabela 3), o estudo da interação entre os fatores 

ambientes e porta-enxertos apresenta comportamento semelhante ao verificado 

para a área foliar, quando os maiores valores foram registrados predominantemente 

nos ambientes com 50 e 80% de sombreamento. Ainda para todos os ambientes 

testados, observa-se diferença estatística entre os porta-enxertos, sendo que o 

Trifoliata destaca-se com as maiores médias nos sombreamentos 50 e 80%, embora 

não difere do porta-enxerto Flying Dragon quando cultivado em ambiente com 0 e 

30% de sombreamento. Nota-se que houve incremento diretamente proporcional na 

altura das plantas com o aumento do sombreamento. As maiores médias para altura 

entre os porta-enxertos foram registradas para o trifoliata que não difere apenas do 

Flying Dragon nos ambientes com 0 e 30% de sombreamento. 

Os resultados obtidos neste estudo estão de acordo com os resultados obtidos por 

Fonseca et al. (2002), ao afirmarem que as condições de cultivo em casa de 

vegetação afetam o desenvolvimento das plantas. Afirmam, ainda, que foi verificado 

na fase de viveiro efeito na sobrevivência e no crescimento inicial das mudas no 

campo. Esse comportamento está de acordo com Lemos et al. (2007) e 

Mazuchowski et al. (2007), em que sugerem que o aumento da taxa de alongamento 
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do caule ocorre proporcionalmente ao nível de sombreamento. Morais et al. (2003) 

encontraram maior crescimento da altura do  cafeeiro (Coffea arábica L.) em 

ambiente sombreado com guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp.), sugerindo que seja 

para tentar captar maior nível de radiação e compensar baixos níveis na taxa 

fotossintética e na transpiração.  

Segundo Taiz & Zeiger (2009), o fitocromo é uma proteína quinase que possibilita às 

plantas perceber o sombreamento por outras plantas. Em plantas cultivadas no 

escuro ou estioladas, o fitocromo está presente na forma que absorve a luz 

vermelha, referido como Pr. Essa forma inativa de coloração azul é convertida pela 

luz vermelha para uma forma que absorve a luz vermelho-distante denominada Pfr, 

a qual é azul-esverdeado. O Pfr, por sua vez, pode ser convertido de volta ao Pr 

pela luz vermelho-distante. As plantas que alongam o caule em resposta ao 

sombreamento são ditas exibir uma resposta de evitação da sombra. À medida que 

aumenta o sombreamento, a razão luz vermelha (R)/luz vermelho-distante (FR) 

diminui. A maior proporção de luz vermelho-distante converte mais Pfr em Pr, e a 

razão Pfr/fitocromo total diminui.  

O processo fotossintético ocorre principalmente nas folhas, portanto as plantas que 

as possuem em maior número têm uma disponibilidade maior de fotoassimilados e, 

assim, maior crescimento (FARIA et al., 2002). Morais et al. (2003) verificaram 

acentuada diminuição da fotossíntese líquida em cafeeiros sombreados devido, 

principalmente, às modificações anatômicas e a características metabólicas; a 

redução de transpiração e a temperatura foliar, atribuído à redução de radiação 

incidente, reduzindo perdas de água e o aquecimento da planta.  

No que diz respeito à produção da muda cítrica de qualidade, a altura das plântulas 

é um dos fatores primordiais, por ser considerado como um parâmetro que 

determina o momento do transplantio das mudas do tubete para a sacola. Dessa 

forma, foi observado neste estudo que o ambiente com sombreamento é uma boa 

opção para diminuir o tempo de permanência da muda nos tubetes e proporcionar 

melhores condições para expressão do vigor das plântulas.  

O vigor fisiológico das sementes é afetado pela constituição genética, condições 

ambientais durante a produção, nutrição da planta mãe, estádio de amadurecimento 

e colheita, tamanho e massa da semente, idade da semente, integridade mecânica, 

ataque de patógenos e insetos, condições ambientais durante o armazenamento e 
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baixas temperaturas durante a embebição (SÁ, 1994; CARVALHO & NAKAGAWA, 

2000). Nesse contexto, observa-se que o ambiente sombreado em 50% proporciona 

melhor condição para expressão do vigor das plântulas dos porta-enxertos testados. 

 

Tabela 3 - Valores médios para altura (ALT) em cm, das plântulas dos porta-
enxertos cítricos desenvolvidas em diferentes ambientes, aos 124 dias 
após a semeadura. Alegre-ES, 2011 

 

Porta-enxertos 
Ambientes 

0% 30% 50% 80% 

L. Cravo 3,31 Cb 3,90 Cab 4,31 Ca 4,24 Ca 

Volkameriano 2,82 Cc 3,80 Cb 4,37 Cab 4,98 Ca 

Trifoliata 6,88 Ac 7,14 Abc 8,02 Aa 7,91 Aab 

Flying Dragon 6,18 Ab 6,56 Aab 5,85 Bb 7,01 Ba 

Swingle 4,74 Bc 5,46 Bbc 5,85 Bab 6,56 Ba 
Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas não diferem 
entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 
 

Os resultados da massa seca da parte aérea estão na Tabela 4, em que se observa 

que existe diferença entre os porta-enxertos dentro de todos os ambientes. Porém, 

somente o porta-enxerto Volkameriano responde de forma significativamente 

diferente quando submetido aos sombreamentos, sendo que o ambiente com 50% 

de sombreamento é o que proporciona maior resultado não diferindo 

estatisticamente do sombreamento de 80%. Um maior acúmulo de biomassa seca 

em 30% e 50% de sombreamentos foi observado para Dinizia excelsa (VARELA & 

SANTOS, 1992), Licaria canella (PINTO et al., 1993) e Sclerolobium paniculatum 

(FELFILI et al., 2003). Fonseca (2006) constatou que o sombreamento é necessário 

para produção de mudas de P. psilostachya, ao menos nos estádios iniciais de 

desenvolvimento das plântulas. Nesse caso, pode-se considerar que as plântulas 

dos porta-enxertos em estudo são favorecidas pela diminuição da intensidade 

luminosa. 
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Tabela 4 - Valores médios de massa seca da parte aérea (MSPA) em g, das 
plântulas dos porta-enxertos cítricos desenvolvidas em diferentes 
ambientes, aos 124 dias após a semeadura. Alegre-ES, 2011 

 

Porta-enxertos 
Ambientes 

0% 30% 50% 80% 

L. Cravo 0,7757 Ba 0,7407 Ca 0,9775 Ba 0,8245 Ba 

Volkameriano 0,6960 Bc 0,8722 BCbc 1,2530 ABa 1,0330 ABab 

Trifoliata 1,2918 Aa 1,1328 ABa 1,3610 Aa 1,0888 Aba 

Flying Dragon 1,3295 Aa 1,2565 Aa 1,2342 ABa 1,1250 Aba 

Swingle 1,0213 ABa 1,1463 ABa 1,1028 ABa 1,3080 Aa 
Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas não diferem 
entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 
 

4.4 Conclusões 

O ambiente com 50% de sombreamento para produção de porta-enxertos cítricos 

pode ser recomendado para a fase de sementeira. 

O sombreamento de 50% proporciona um maior crescimento dos porta-enxertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

4.5 Referências 

ARNON D. I. Copper enzymes in isolated chloroplasts: polyphenoloxidases in Beta 
vulgaris. Plant Physiology, Rockville, v.24, n.1, p.1-15, 1949. 

BOARDMAN, N. K. Comparative photosynthesis of sun and shade plants. Annual 
Review of Plant Physiology, Davis, v.28, p.355-377, 1977. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise 
de sementes. Secretaria de Defesa Agropecuária – Brasília: Mapa/ACS. 2009. 399p.  

CARVALHO, N. M. de; NAKAGAWA, J. Ed. Sementes: ciência, tecnologia e 
produção. Jaboticabal: FUNEP, 2000. 588p. 

CARVALHO, N. O. S. et al. Crescimento inicial de plantas de licuri (Syagrus coronata 
(Mart.) Becc.) em diferentes níveis de luminosidade. Revista Árvore, Viçosa, v.30, 
n.3, p.351-357, 2006. 

CASTRO, A. H. F.; ALVARENGA, A. A. Influência do fotoperíodo no crescimento 
inicial de plantas de confrei (Symphytum officinale L.). Ciência e Agrotecnologia, 
Lavras, v.26, n.1, p.77-86, 2002. 

CLAUSSEN, J.W. Acclimation abilities of three tropical rainforest to an increase in 
light intensity. Forest Ecology and Management, Ringwood, v.80, p.245-255, 1996. 

CONNEL, J. H.; SLATYER, R. O. Mechanisms of succession in natural communities 
and their role in community stability and organization. American Naturalist, 
Chicago, v.111, n.982, p.1119-1144, 1977. 

DOUSSEAU, S. et al. Superação de dormência em sementes de Zeyheria montana 
Mart.. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.31, p.1744-1748, 2007. 

ENGEL, V. L.; POGGIANI, F. Estudo da concentração de clorofila nas folhas e seu 
espectro de absorção de luz em sombreamento em mudas de quatro espécies 
florestais nativas. Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, Londrina, v.3, n.1, p.39-
45, Jun. 1991.  

FARIA, W. S.; GAÍVA, N. H; PEREIRA, W. E. Comportamento de cinco genótipos de 
coqueiro (Cocos nucifera L.) na fase de germinação e de crescimento de mudas, sob 
diferentes sistemas de produção. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, 
v.24, n. 2, p.458-462, 2002. 

FELFILI, J. M. et al. Comportamento de plântulas de Sclerolobium paniculatum Vog. 
var. rubiginosum (Tul.) Benth sob diferentes níveis de sombreamento, em viveiro. 
Revista Brasileira de Botânica, São Paulo, v.22, p.297-301, 2003. 

FONSECA, E. P. et al. Padrão de qualidade de mudas de Trema micrantha (L.) 
Blume, produzidas sob diferentes períodos de sombreamento. Revista Árvore, 
Viçosa, v. 26, n. 4, p. 515-523, 2002. 

FONSECA, M. G. et al. Germinação de sementes e crescimento inicial de mudas de 
Pseudo piptadenia psilostachya (Leguminosae) em diferentes ambientes de luz. 
Revista Árvore, Viçosa, v.30, n.6, p.885-891, 2006. 

FUNDECITRUS. Amarelinho, o papel do citricultor. Revista Fundecitrus, 
Araraquara, v. 7, n.78, set/out. 1996. 



24 

 

FUNDECITRUS. Viveiros. Araraquara. Disponível em: 
<www.lpv.esalq.usp.br/lpv661/Aula%20porta%20enxerto%202011f.pdf>. Acesso em 
15 de agosto de 2011. 

KRAMER, T.; KOSLOWSKI, T. Physiology of Woody plants. New York, Academic 
Press, 1979. 811p. 

LEMOS, C. L. et al. Avaliação do desenvolvimento vegetativo em cafeeiros 
sombreado e a pleno sol. Revista Brasileira de Agroecologia, Porto Alegre, v.2, 
n.2, p.1062-1065, 2007. 

MAGUIRE, J. D. Speeds of germination-aid selection and evaluation for seedling 
emergence and vigor. Crop Science, Madison, v.2, p.176-177, 1962. 

MAZUCHOWSKI, J. Z.; SILVA, E. T. da; MACCARI JUNIOR, A. Efeito da 
luminosidade e da adição de nitrogênio no crescimento de plantas de Ilex 
paraguariensis St. Hil.. Revista Árvore, Viçosa, v.31, n.4, p.619-627, 2007. 

MCLAREN, K. P.; MCDONALD, M. A. The effects of moisture and shade on seed 
germination and seedling survival in a tropical dry forest in Jamaica. Forest Ecology 
and Management, Ringwood, v.183, p.61-75, 2003. 

MORAIS, Het al. Características fisiológicas e de crescimento de cafeeiro 
sombreado com guandu e cultivado a pleno sol. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
Brasília, v.38, n.10, p.1131-1137, 2003.  

MORRIS, M. H.; NEGREROSCASTILLO, P.; MIZE, C. Sowing date, shade, and 
irrigation affect big-leaf mahogany (Swietenia macrophylla King). Forest Ecology 
and Management, Ringwood, v.132, p.173-181, 2000. 

NODARI, R. O. et al. Crescimento de mudas de palmiteiro (Euterpe edulis Mart.) em 
diferentes condições de sombreamento e densidade. Revista Árvore, Viçosa, v.23, 
n.3, p.285-292, 1999. 

PINTO, A. M.; VARELA, V. P.; BATALHA, L. F. P. Influência do sombreamento no 
desenvolvimento de mudas de louro pirarucu (Licariacanella (Meiss.) Kosterm.). 
Acta Amazônica, Manaus, v.23, p.383-394, 1993. 

PINTO, L. S. et al. Crescimento de mudas de Jacaranda puberula Cham. em viveiro 
submetidas a diferentes níveis de sombreamento. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 
15, n.3, p.323-329, 2005. 

POGGIANI, F.; BRUNI, S.; BARBOSA, E. S. Q. Efeito do sombreamento sobre o 
crescimento das mudas de três espécies florestais. Revista do Instituto Florestal 
de São Paulo, v.4, n.2, p.564-569, 1992. 

POMPEU JÚNIOR, J. et al. Competição de clones de limão‘Cravo’ e 
limão‘Volkameriano’ como porta-enxerto para laranja ‘Natal’. In: VIII 
CONGRESSOBRASILEIRO DE FRUTICULTURA, Brasília. Anais... Brasília; 
EMBRAPA-DDT/CNPq, p.147-151, 1986. 

REGO, G. M.; POSSAMAI, E. Efeito do sombreamento sobre o teor de clorofila e 
crescimento inicial do jequitibá rosa. Boletim de Pesquisa Florestal. Embrapa 
Florestas, Colombo, v.53, p.179-194, 2006. 

RICHARDSON A. D.; DUIGAN S. P.; BERLYN G. P. An evaluation of noninvasive 
methods to estimate foliar chlorophyll content. New Phytologist, Woodward, v.153, 
p.185-194, 2002.  



25 

 

SÁ, M. E. Importância da adubação na qualidade de sementes. In: SÁ, M. E.; 
BUZETTI, S. Importância da adubação na qualidade dos produtos agrícolas. 
São Paulo: Ícone, 1994. p.65-98. 

SCALON, S. de P. Q. et al. Crescimento inicial de mudas de espécies florestais 
nativas sob diferentes níveis de sombreamento. Revista Árvore, Viçosa, v.26, n.1, 
p.1-5, 2002. 

SCHAFER, G. et al. Substratos na emergência de plântulas e expressão da 
poliembrionia em porta-enxertos de citros. Ciência Rural, Santa Maria, v.35, n.2, 
p.471-474, 2005. 

SILVA, M. M. et al. Diversificação de porta-enxertos em decorrência do declínio dos 
Citros no estado de São Paulo. Revista Laranja, Cordeirópolis, v.11, n.1, p.309-321, 
1990. 

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 819p. 

TAMBELINI, M.; PEREZ, S. C. J. G. A. Produção de mudas de três espécies de 
cerrado sob diferentes intensidades luminosas. Revista Brasileira de Biociências, 
Porto Alegre, v.5, n.2, p.879-881, 2007. 

VARELA, V.P.; SANTOS, J. Influência do sombreamento na produção de mudas de 
Angelim pedra (Dinizia excelsa Ducke). Acta Amazonica, Manaus, v.22, n.3, p.407-
411, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

5 Efeito do ambiente com diferentes níveis de sombreamento no crescimento de 

cinco porta-enxertos cítricos 

 

RESUMO 

A produção de muda cítrica com qualidade e com menor espaço de tempo são 

fatores fundamentais para o sucesso da citricultura. Para produção de mudas 

certificadas, a legislação exige que essas mudas sejam conduzidas em ambiente 

protegido.  O objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento das mudas de cinco 

variedades de porta-enxertos cítricos submetidas a diferentes ambientes. O trabalho 

foi realizado em propriedade particular localizada no município de Alegre-ES, situada 

a 20º49’ de latitude sul e 41º32’ de longitude oeste e a 322 m de altitude. O 

delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em parcela 

subdividida, sendo quatro ambientes na parcela e cinco variedades de porta-

enxertos nas subparcelas, com quatro repetições e três mudas por parcela. Aos 95 

dias após o início do experimento, as plantas foram avaliadas quanto à área foliar, o 

diâmetro do caule a 10 cm de altura a partir do coleto, a altura das mudas medidas 

do coleto até o ápice, a massa seca da parte aérea, a massa seca das raízes e teor 

de clorofila total (a+b). Apesar de haver diferença de comportamento quanto ao 

crescimento dos porta-enxertos avaliados, observa-se que o tratamento sem o uso 

de sombreamento proporciona melhor desenvolvimento das mudas nesta fase de 

produção que compreende o período do transplantio até o ponto de enxertia. 

 

Palavra-chave: Enxertia. Desenvolvimento. Diâmetro da muda. Sombreamento. 

 

Effect of environment with different levels of shading on growth of five citrus 

rootstocks. 

 

ABSTRACT 

Citrus seedling production and quality in the shortest time are critical to the success 

of this activity. For production of certified seedlings legislation requires that these 

seedlings are conducted in a protected environment. The objective of this study was 

to evaluate the behavior of seedlings of five citrus varieties rootstocks under different 

environments. The work was carried out on private property located in the city of 

Alegre-ES, located at 20° 49’ south latitude and 41° 32’ west longitude and 322 m 



27 

 

altitude. The experimental design was completely randomized in a split plot, with four 

environments in the plot and five varieties of rootstocks subplots with four replications 

and three plants per plot. At 95 days after the start of the experiment the plants were 

evaluated for leaf area, stem diameter to 10 cm tall from the collar, seedling height 

measures neck to the apex, shoot dry mass, dry mass of roots and total chlorophyll 

(a + b). Although there are differences in behavior and rootstocks evaluated, was 

observed that treatment without the use of shading provides better development of 

the seedlings at this stage of production, which covers the period from transplanting 

to the point of grafting. 

 

Key words: Grafting. Growth. Diameter changes. Shading. 

 

5.1 Introdução 

Segundo a FAO (2009), a citricultura é uma das atividades de maior importância do 

agronegócio brasileiro, destacando-se entre as seis maiores culturas em volume de 

produção (18,7 milhões de toneladas) e proporcionando um faturamento de US$ 3,3 

bilhões. O principal problema enfrentado pela citricultura está relacionado à 

ocorrência de pragas, concorrendo para redução da produtividade, vida útil do 

pomar e elevação do custo do produto. Uma das recomendações básicas para 

superação desses problemas é o emprego de mudas de qualidade enxertadas sobre 

diferentes porta-enxertos. A muda de alta qualidade é a base do sucesso para uma 

citricultura competitiva.  

O tempo para a formação de uma muda cítrica no sistema de viveiro até ao ponto de 

ser levada a campo varia entre 18 e 36 meses, dependendo do clima, da região e do 

nível tecnológico adotado (ABOU-RAWASH et al., 1998). Segundo Carvalho et al. 

(2005), em sistemas de produção de mudas de citros em vaso e ambiente protegido, 

pode-se produzir a muda num período de 10 a 15 meses após a semeadura.  

No que se referem ao ambiente, as espécies apresentam exigências próprias para o 

seu desenvolvimento. Fatores como: luz, água, temperatura e condições edáficas 

são alguns dos elementos do ambiente que influem no comportamento das plantas. 

A luz, por exemplo, é importante no crescimento da planta por influir, entre outros 

processos, na taxa de fotossíntese; a intensidade, a qualidade, duração e a 

periodicidade da luz influenciam tanto quantitativa como qualitativamente no 
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desenvolvimento da planta (KRAMER & KOZLOWSKI, 1972). Nesse aspecto, 

inúmeros pesquisadores (DOUSSEAU et al., 2007; TAMBELINI & PEREZ, 2007; 

ROSA et al., 2009) têm utilizado o método de sombreamento artificial para avaliar o 

comportamento das mudas de espécies florestais quanto à intensidade luminosa. 

Em face à carência de informações e da importância da intensidade de luz na 

qualidade das mudas de porta-enxertos produzidas em ambiente protegido com 

alteração deste fator, foi desenvolvida este estudo com o objetivo de analisar o 

crescimento de mudas de cinco variedades de porta-enxertos cítricos em diferentes 

ambientes e estabelecer as melhores condições para que essas expressem o seu 

melhor desenvolvimento, na fase pós-transplantio. 

 

5.2 Material e métodos 

O trabalho foi realizado no período de 28 de fevereiro de 2011 a 03 de junho de 

2011, em propriedade particular localizada no município de Alegre-ES, situada a 

20º49’ de latitude sul e 41º32’ de longitude oeste de Greenwich e a 322 m de 

altitude.  

Para instalação do experimento, foram construídos quatro túneis revestidos com 

telas de sombreamento e cobertos com filme plástico transparente, com as 

seguintes dimensões: 2,60 m de comprimento, 1,40 m de altura e 1,20 m de largura. 

Cada túnel confeccionado foi fixado em bancadas de alumínio, com dimensões: 1 m 

de altura, 1,25 m de largura e 2,90 m de comprimento, dispostas no sentido leste 

oeste acompanhando o seu comprimento. 

O experimento foi conduzido utilizando mudas com no mínimo 10 cm de altura, 

consideradas aptas para o transplantio, sendo estas cultivadas nos diferentes 

ambientes, desde a semeadura, ou seja, neste ensaio, foi avaliado o crescimento de 

mudas de cinco porta-enxertos cítricos cultivadas em diferentes ambientes 

sombreados, na fase pós-transplantio. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em parcela 

subdividida, sendo quatro ambientes na parcela e cinco variedades de porta-

enxertos nas subparcelas, com quatro repetições e três mudas por parcela. Nos 

ambientes, foram aplicados 0%, 30%, 50% e 80% de sombreamento, utilizando para 

isso telas de sombreamento da marca Sombrite®. As variedades de porta-enxertos 



29 

 

utilizados foram: Limoeiro Cravo, Limoeiro Volkameriano, Citrumelo Swingle, 

Poncirus Trifoliata e Flying Dragon. 

Para transplante das mudas, foram utilizadas sacolas de polietileno nas dimensões 

de 20 cm de diâmetro, 30 cm de altura e espessura de 0,018 cm. O substrato 

utilizado foi constituído de terra coletada de barranco + composto orgânico na 

proporção 3:1 respectivamente. O composto orgânico foi preparado utilizando-se 

folha seca de goiabeira, mangueira e oiti picadas com capim elefante e misturadas 

com cama de frango e esterco bovino. Após 90 dias, esse composto foi peneirado e 

misturado à terra para composição do substrato (Anexo A – Figura 2A). A análise 

química do substrato apresentou ph H2O = 6,5; P = 68 mg dm-3; K = 639 mg dm-3; 

Na = 34 mg dm-3; Ca = 3,8 cmol dm-3; Mg = 2,1 cmol dm-3; Al = 0,0 cmol dm-3; H+Al 

= 1,9 cmol dm-3; CTC(t) = 7,69 cmol dm-3; CTC(T) = 9,60 cmol dm-3; S.B. = 7,69 cmol 

dm-3; V = 80 %; m 0,0 % e ISNa = 1,92 %. 

Com o auxílio de um radiômetro Quantum Meter, marca Apogee Instruments Inc., 

modelo QMSW-SS, o fluxo de fótons fotossintéticos foi medido 33 vezes durante a 

experimentação, sendo que cada leitura foi repetida quatro vezes em locais 

diferentes dentro de cada túnel. Os valores médios do fluxo de fótons fotossintéticos 

foram de 923; 497; 316 e 221 µmol m-2 s-1 nos ambientes com 0, 30, 50 e 80% de 

sombreamento, respectivamente. 

Foram realizadas adubações semanais com 1 g de ureia por muda. Foram 

realizadas quinzenalmente pulverizações com Vertimec® na dose de 0,5 mL L-1 para 

controle da larva minadora do citros Phyllocnistis citrella. As mudas foram 

conduzidas em haste única com a eliminação sistemática das brotações laterais. 

Aos 95 dias após o transplantio, foram avaliados: área foliar utilizando-se o aparelho 

de bancada AREA METER LI-3100C, número de folhas, o diâmetro do caule a 10 

centímetros de altura a partir do coleto com auxílio de um paquímetro, altura das 

plantas medindo do colo até o ápice, massa seca da parte aérea, massa seca das 

raízes e teor de clorofila total (a+b). 

Para determinação do teor de clorofila, foram coletadas três plantas aleatoriamente 

de cada tratamento, retiradas as três primeiras folhas, trituradas com auxílio de uma 

tesoura e maceradas. Posteriormente, foram retiradas amostras com 0,1 g, essas 

amostras foram colocadas em beckeres de 25 mL, em seguida foram adicionados 10 

mL de acetona 80%, sendo os beckeres rapidamente lacrados com filme de 
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polietileno, para evitar a evaporação da acetona. Assim preparados, os beckeres 

foram acondicionados em agitador magnético da marca Marconi, modelo MA 085 e 

agitados por 10 minutos. Os extratos obtidos foram filtrados utilizando-se papel filtro 

marca Melitta® e coletados em balões volumétricos de 25 mL, completando-se o seu 

volume com água destilada ao final da filtragem. A densidade ótica dos filtrados foi 

lida em espectrofotômetro (FEMTO®, CIRRUS 80) nos λ de 645 e 663 nm, 

utilizando-se cubetas de quartzo. A partir dessas leituras, determinou-se a 

concentração (mg cm-3) de clorofila total (a+b) nas soluções de leitura, por meio de 

fórmulas propostas por Arnon (1949):  

Clorofilas totais = 20,2 * A645nm + 8,02 * A663nm 

Tais valores foram transformados para teores de clorofila total (a+b) nas folhas, 

expressos em unidades de área de massa fresca (µg g-1), segundo sugestão de 

Richardson et al. (2002). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. Para a comparação das 

médias foi empregado o teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

5.3 Resultados e discussão 

Foi verificado efeito significativo da interação entre ambientes e porta-enxertos para 

todos os parâmetros avaliados, exceto para o comprimento da raiz, no qual se 

observa efeito significativo somente para o fator ambiente (Anexo A – Tabela 2A).  

Na Tabela 1, verifica-se que para a característica altura das plantas, o porta-enxerto 

Volkameriano é o que apresenta o maior desempenho entre os porta-enxertos, 

quando cultivado no ambiente com 0% de sombreamento. Esse juntamente com o 

Limoeiro Cravo apresenta os maiores resultados nos ambientes com 30, 50, 80% de 

sombreamento.  

Os porta-enxertos Flying Dragon e Swingle apresentaram menor altura em todos os 

ambientes testados. Analisando individualmente cada porta-enxerto quanto à 

característica altura das plantas nos diferentes ambientes, observa-se que para os 

porta-enxertos Volkameriano, Trifoliata e Flying Dragon, o maior comprimento 

aparece no tratamento sem sombreamento, sendo de 33,66, 26,77 e 19,54 cm, 

respectivamente. Para o porta-enxerto Swingle não há diferença significativa, 

quando comparado entre os ambientes. Já o Limoeiro Cravo apresenta o maior valor 
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(24,51 cm) para crescimento no ambiente sombreado em 50%, mas não diferindo do 

ambiente 30%, porém este não difere dos demais ambientes. Comportamentos 

semelhantes foram observados por Martinazzo et al. (2007), para Eugenia uniflora 

Linn e por Scalon et al. (2001), para a mesma espécie, em ambiente do cerrado, 

com maior crescimento das mudas na ausência de sombreamento. Ramos et al. 

(2004) similarmente observaram diferenças significativas no crescimento em altura, 

para plantas de Amburana cearensis (Alemão) A. C. Smith, mantidas a pleno sol.  

O menor crescimento apresentado pelo Trifoliata e seus híbridos Flying Dragon e 

Swingle pode ser atribuído ao fato destes materiais apresentarem naturalmente um 

ritmo de crescimento inferior aos demais porta-enxertos avaliados neste estudo, 

embora apresentem comportamentos diferenciados para os ambientes, com 

exceção do Swingle que apresenta comportamento semelhante nos quatro 

ambientes sombreados (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Valores médios para altura de planta (ALT), em cm, das mudas dos porta-
enxertos cítricos desenvolvidas em diferentes ambientes, aos 95 dias 
após o transplantio. Alegre-ES, 2011 

 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas não diferem 
entre si pelo teste de tukey, a 5% de probabilidade. 
 
Os resultados médios da área foliar, representados na Tabela 2, mostram que o 

porta-enxerto Volkameriano apresenta os maiores valores em todos os ambientes de 

cultivo analisados, diferentemente dos porta-enxertos Flying Dragon e Swingle, os 

quais apresentaram os menores valores. Avaliando individualmente a área foliar dos 

porta-enxertos nos diferentes sombreamentos, observa-se que, para o porta-enxerto 

Limoeiro Cravo, há maior área foliar (171,83 cm2) no ambiente com 50% de 

sombreamento, entre os demais ambientes não há diferença estatística. Para o 

porta-enxerto Volkameriano, há uma maior área foliar (284,87 cm2) na ausência do 

Porta-enxertos 
Ambientes 

0% 30% 50% 80% 
L. Cravo 19,21 Cb 20,42 ABab 24,51 Aa 19,65 ABb 
Volkameriano 33,66 Aa 22,81 Ab 26,61 Ab 23,68 Ab 
Trifoliata 26,77 Ba 16,77 BCb 16,58 Bb 14,95 BCb 
Flying Dragon 19,54 Ca 14,16 Cb 13,17 BCb 14,65 BCb 
Swingle 14,57 Ca 11,83 Ca 10,34 Ca 12,17 Ca 
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sombreamento. Já os porta-enxertos Trifoliata, Flying Dragon e Swingle apresentam 

comportamentos semelhantes nos diferentes ambientes (Tabela 2). 

O aumento da área foliar em ambiente sombreado é uma adaptação das plantas 

para aumentar a superfície fotossintetizante, promovendo um maior aproveitamento 

das baixas intensidades luminosas no ambiente (BOARDMAN, 1977; ENGEL, 1989). 

Porém, os resultados desta pesquisa mostram que os porta-enxertos comportam de 

modo diferente nos ambientes estudados, confirmando a importância do 

conhecimento da interação espécie x ambiente para o fenômeno do crescimento e 

desenvolvimento dessas plantas. Paiva et al. (2003) observaram que mudas de café 

arábica produzidas sob 50% de sombreamento obtiveram os maiores valores em 

área foliar. Resultados similares foram encontrados por Ricci et al. (2006), os quais 

observaram que esse pode ser um mecanismo utilizado pelo cafeeiro para 

compensar a menor luminosidade recebida. O porta-enxerto Volkameriano 

demonstra comportamento distinto ao apresentar maior área foliar em ambiente não 

sombreado (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Valores médios de área foliar (AF), em cm2, das mudas dos porta-
enxertos cítricos desenvolvidas em diferentes ambientes, aos 95 dias 
após o transplantio. Alegre-ES, 2011 

 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas não diferem 
entre si pelo teste de tukey, a 5% de probabilidade. 
 

Observa-se, na Tabela 3, que para a característica número de folhas em ambiente 

não sombreado os porta-enxertos Volkameriano e Trifoliata apresentaram os 

maiores valores (21,71 e 19,12, respectivamente), em relação aos demais porta-

enxertos e em relação aos outros ambientes avaliados. Porém, comportamento 

semelhante foi observado por Sousa Silva et al. (1999), para Cabralea canjerana 

Saldanha, que apresentou o maior valor para esta característica sob condição de sol 

pleno. Esse resultado difere do encontrado por Ramos et al. (2004), que verificaram 

Porta-enxertos 
Ambientes 

0% 30% 50% 80% 
L. Cravo 98,20 Bb 131,30 Bb 171,83 Ba 119,28 Bb 
Volkameriano 284,87 Aa 176,34 Ac 219,05 Ab 180,44 Abc 
Trifoliata 124,14 Ba 95,29 Ba 86,52 Ca 85,26 Ba 
Flying Dragon 39,4 Ca 26,88 Ca 24,03 Da 25,75 Ca 
Swingle 20,61 Ca 20,97 Ca 14,02 Da 20,48 Ca 
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para a espécie florestal Hymenaea Stigonocarpa Mart. Ex. Hayne maior número de 

folhas, quando cultivado em ambiente com 90% de sombreamento.  

Para os ambientes 30% e 80% não há diferença de comportamento entre os porta-

enxertos. No ambiente 50%, não há diferença estatística entre os porta-enxertos 

Limoeiro Cravo, Volkameriano, Trifoliata e Flying Dragon, sendo que este último não 

diferiu do Swingle, que difere dos demais porta-enxertos. Os porta-enxertos Limoeiro 

Cravo, Flying Dragon e Swingle não apresentaram diferença estatística para o 

número de folhas nos diferentes ambientes (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Valores médios de número de folhas (NF) das mudas dos porta-enxertos 
cítricos desenvolvidas em diferentes ambientes, aos 95 dias após o 
transplantio. Alegre-ES, 2011 

 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas não diferem 
entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 
 

Com relação ao diâmetro do caule medido a 10 cm de altura a partir do coleto, 

observa-se um melhor desempenho em todos os sombreamentos para o porta-

enxerto Volkameriano. Comportamento diferente é observado para porta-enxerto 

Swingle, que apresenta os menores valores em todos os ambientes avaliados, 

porém não diferindo do Flying Dragon nos ambientes 30; 50 e 80% (Tabela 4). Para 

os porta-enxertos Volkameriano, Trifoliata e Flying Dragon, maiores diâmetros a 10 

cm do coleto são observados quando não há sombreamento, ambiente em que o 

Volkameriano apresenta o maior desempenho em relação aos outros porta-enxertos. 

Para o porta-enxerto Swingle, não há diferença estatística entre os ambientes 

estudados.  

O crescimento em diâmetro depende da atividade cambial que, por sua vez, é 

estimulada por fotoassimilados e hormônios. Mudas que possuem altos diâmetros 

do caule sugerem que haverá uma boa taxa de sobrevivência após o plantio. De 

acordo com Almeida et al. (2005), esse é um indicador das taxas de assimilação 

Porta-enxertos 
Ambientes 

0% 30% 50% 80% 
L. Cravo 13,83 Ca 12,50 Aa 15,87 Aa 12,75 Aa 
Volkameriano 21,71 Aa 14,92 Ab 15,62 Ab 13,54 Ab 
Trifoliata 19,12 Aa 14,00 Ab 13,83 Ab 12,50 Ab 
Flying Dragon 15,00 BCa 12,62 Aa 13,00 ABa 13,12 Aa 
Swingle 12,21Ca 11,04 Aa 8,75 Ba 10,30 Aa 
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líquida dos produtos da fotossíntese. Durante a produção da muda cítrica, 

considera-se o parâmetro diâmetro do caule como primordial, pois é através dele 

que se define o momento da execução da enxertia. Quando o porta-enxerto atinge 

um diâmetro de 0,6 a 1,0 cm, o mesmo se torna apto a ser enxertado uma vez que 

esteja soltando a casca. Dessa maneira, este estudo mostra que para a muda de 

porta-enxerto cítrico cultivado em ambiente sem sombreamento, o diâmetro do caule 

medido à 10 cm de altura a partir do coleto, apresenta maiores médias do que nos 

ambientes com 30, 50, 80% de sombreamento. No entanto, notou-se que os porta-

enxertos cultivados em ambiente com sol pleno apresentaram a casca mais aderida, 

não se soltando com facilidade, dificultando assim a execução da enxertia. O fato de 

a casca estar mais aderida também pode ser atribuído a época de meses com clima 

frio (março, abril, maio) em que foi conduzido o experimento.   

 

Tabela 4 - Valores médios de diâmetro do caule medido a 10 cm a partir do coleto 
(D2), expresso em mm, das mudas dos porta-enxertos cítricos 
desenvolvidas em diferentes ambientes, aos 95 dias após o 
transplantio. Alegre-ES, 2011 

 

Médias seguidas de mesma letra maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas não 
diferem entre si pelo teste de tukey, a 5% de probabilidade. 
 

Segundo Santos et al. (2011), estudando o efeito do sombreamento sobre o 

desenvolvimento de mudas de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden, sugerem que o 

crescimento em diâmetro das mudas tem relação direta com a fotossíntese e 

desenvolvimento do coleto, e notaram que no tratamento a sol pleno a altura das 

mudas foi menor, no entanto o diâmetro aumentou, sendo de 0,20 cm quando 

cultivada em sol pleno e 0,09 cm no tratamento com 70% de sombreamento. Ricci et 

al. (2006), trabalhando com cultivo orgânico de café a pleno sol e sombreado, 

relataram que o sombreamento reduziu o diâmetro do caule dos cafezais. 

Porta-enxertos 
Ambientes 

0% 30% 50% 80% 
L. Cravo 1,68 CDab 1,70 BCab 2,20 Ba 1,41 Bb 
Volkameriano 3,48 Aa 2,26 Abc 2,78 Ab 2,01 Ac 
Trifoliata 2,65 Ba 1,99 ABb 1,73 Bb 2,02 Ab 
Flying Dragon 2,11 BCa 1,42 CDb 1,11 Cb 1,11 Bb 
Swingle 1,26 Da 1,01 Da 0,90 Ca 1,21 Ba 
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Ao analisar os dados para clorofila total na Tabela 5, observa-se que os porta-

enxertos Limoeiro Cravo e Volkameriano apresentaram as menores médias na 

maioria dos ambientes testados. Maiores valores de clorofila total são observados 

para os porta-enxertos Trifoliata, Flying Dragon e Swingle no ambiente com 80% de 

sombreamento, sendo de 9499,16, 11506,68 e 11640,03 µg g-1. Observa-se ainda 

que o porta-enxertos Fly Dragon na ausência de sombreamento e o Trifoliata no 

ambiente 50%, que não diferirem do ambiente com maior sombreamento. Nota-se 

no geral que os porta-enxertos apresentam uma tendência de maior acúmulo de 

clorofila quando submetidos a ambientes com sombreamento. 

Comportamento semelhante foi observado por Almeida et al. (2004), em estudo com 

Cryptacaria aschersoniana, Mez. & Scalon et al. (2002), para mudas de 

Bombacopsis glaba (Pasq.) A. Robyns. O maior acúmulo de clorofila em ambientes 

mais sombreados pode ser atribuído ao efeito compensatório da espécie a menor 

intensidade de radiação disponível no ambiente. Almeida et al. (2004) reforçam esta 

hipótese de que folhas de plantas cultivadas sob baixas intensidades de luz, 

apresentam maiores teores de clorofila por unidade de peso. 

 

Tabela 5 - Valores médios de clorofila total (CLOT), em µg g-1 de massa fresca das 
mudas dos porta-enxertos cítricos desenvolvidas em diferentes 
ambientes, aos 95 dias após o transplantio. Alegre-ES, 2011 

 

Médias seguidas de mesma letra maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas não 
diferem entre si pelo teste de tukey, a 5% de probabilidade. 
 

Folhas à sombra possuem maior teor de clorofila que as folhas ao sol (KRAMER; 

KOZLOWSKI, 1979), devido à sua maior concentração de clorofila b em ambientes 

sombreados. Esse aumento no teor de clorofila b está associado à degradação mais 

lenta da clorofila b em relação à clorofila a com o aumento da intensidade luminosa 

(ENGEL; POGGIANI, 1991). 

Porta-enxertos 
Ambientes 

0% 30% 50% 80% 

L. Cravo 2623,10 Ba 3120,57 Ba 3996,81 Ba 2418,72 Ba 
Volkameriano 2416,43 Ba 4523,76 Aba 4061,38 Ba 5321,42 Ba 
Trifoliata 4947,57 Bb 5098,64 ABb 8982,12 Aa 9499,16 Aa 
Flying Dragon 10746,10 Aa 6751,28 Ab 4825,40 Bb 11506,68 Aa 
Swingle 5060,72 Bb 3540,43 ABb 6525,71 ABb 11640,03 Aa 
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Na Tabela 6, nota-se que em quase todos os ambientes, o porta-enxerto 

Volkameriano apresenta as maiores médias para massa seca da parte aérea, não 

diferindo do Limoeiro Cravo nos ambientes 30% e 80% e do Trifoliata no ambiente 

com 30% de sombreamento, ao contrário dos porta-enxertos Swingle e Fly Dragon, 

que apresentaram menores médias em todos os ambientes avaliados. Para os 

porta-enxertos Volkameriano e Trifoliata, maiores valores de massa seca da parte 

aérea são observados em ambientes a pleno sol. Para o porta-enxerto Swingle não 

há diferença significativa para massa seca nos diferentes ambientes, situação que 

se repete, neste porta-enxerto, para todas as variáveis avaliadas anteriormente. 

 

Tabela 6 - Valores médios de massa seca da parte aérea (MSPA), em g das mudas 
dos porta-enxertos cítricos desenvolvidas em diferentes ambientes, aos 
95 dias após o transplantio. Alegre-ES, 2011 

 

Médias seguidas de mesma letra maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas não 
diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 
 

Observa-se na Tabela 7 que para a massa seca de raiz o comportamento foi 

semelhante ao obtido para massa seca da parte aérea, onde o porta-enxerto 

Volkameriano apresenta maior desenvolvimento e o porta-enxerto Swingle 

desempenho menor em todos os sombreamentos. Maiores valores de massa seca 

de raiz foram observados na ausência de sombreamento, sendo de 1,78 e 1,47 g, 

respectivamente para os porta-enxertos Volkameriano e Trifoliata. Para o porta-

enxerto Swingle, não há diferença estatística significativa entre os níveis de 

sombreamento, nesse caso a média da massa seca da raiz é de 0,38 g.  

Diferentes comportamentos para crescimento de mudas em ambientes com alta 

luminosidade foi observado por Gajego et al. (2001) com maior produção de massa 

seca para Sesbania sesban L., enquanto a espécie Muntigia calabura L., o maior 

acúmulo de massa seca ocorreu em ambiente com baixa luminosidade.  

Porta-enxertos 
Ambientes 

0% 30% 50% 80% 

L. Cravo 1,17 Cab 1,30 Aab 1,63 Ba 1,07 ABb 

Volkameriano 3,64 Aa 1,70 Ac 2,23 Ab 1,57 Ac 

Trifoliata 2,12 Ba 1,26 Ab 1,08 Cb 0,92 Bb 

Flying Dragon 1,00 CDa 0,51 Bab 0,43 Db 0,37 Cb 

Swingle 0,58 Da 0,42 Ba 0,30 Da 0,35 Ca 
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Sturion (1980), em estudos com Prunus brasiliensis, obteve valores maiores para 

massa seca da parte aérea para mudas conduzidas a céu aberto e sob 30% de 

sombreamento. Martinazzo et al. (2007), testando o efeito do sombreamento sobre o 

crescimento inicial de Eugênia uniflora Linn, verificaram que a maior produção de 

matéria seca da parte aérea e da raiz foram obtidas em mudas produzidas a pleno 

sol. 

 

Tabela 7 - Valores médios de Massa Seca da Raiz (g), das mudas dos diferentes 
porta-enxertos cítricos desenvolvidas em diferentes ambientes, aos 95 
dias após o transplantio. Alegre-ES, 2011 

 

Médias seguidas da mesma letra maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas não 
diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
 

Os dados obtidos para comprimento de raiz submetidos a análises de variância não 

mostram efeito para interação entre os fatores avaliados neste estudo, registrando 

efeito significativo apenas para o fator ambiente, sugerindo que todos os porta-

enxertos testados reagem de formas semelhantes quando cultivados nos diferentes 

ambientes.  

Na Figura 1 os maiores valores de comprimento da raiz são obtidos em ambiente 

com ausência de sombreamento, diferindo estatisticamente dos outros ambientes, 

não difere entre si. Cancian & Cordeiro (1999) observaram maiores médias de 

comprimento da raiz principal das mudas de Lonchocarpus muehlbergianus Hassl, 

quando cultivadas sob 0% de sombreamento. Maior crescimento no comprimento da 

raiz pode ser interessante, pois, no momento em que esta muda é transplantada 

para o campo, ela terá mais facilidade para absorver água mais profunda, sofrendo 

menos na ocorrência de seca nos primeiros meses após a prática do transplantio e 

dessa forma garantindo uma maior sobrevivência.  

 

Porta-enxertos 
Ambientes 

0% 30% 50% 80% 

L. Cravo 0,87 Ca 0,75 ABab 0,75 Bab 0,46 ABb 
Volkameriano 1,78 Aa 0,84 Ac 1,21 Ab 0,75 Ac 
Trifoliata 1,47 Ba 0,83 Ab 0,76 Bb 0,56 ABb 
Flying Dragon 0,73 CDa 0,48 BCab 0,44 Cab 0,35 Bb 
Swingle 0,52 Da 0,35 Ca 0,34 Ca 0,30 Ba 
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Figura 1 - Comprimento de raiz (CR) das mudas dos diferentes porta-enxertos 

cítricos desenvolvidas em diferentes ambientes, aos 95 dias após o 
transplantio. Alegre-ES, 2011. 

 
Com frequência a análise do crescimento de mudas é utilizada para predizer o grau 

de tolerância de diferentes espécies ao sombreamento. Neste estudo, observa-se 

uma grande diversidade de resposta com relação ao crescimento das espécies de 

porta-enxertos cítricos avaliadas. Dessa forma, acredita-se que o grau de eficiência 

da planta em crescer em ambientes com diferentes intensidades luminosa está 

relacionado ao grau de evolução dessas espécies para sobreviver em diferentes 

ambientes. Por conseguinte, cada espécie tem suas exigências quanto às interações 

entre fatores do ambiente para o seu maior desenvolvimento (PORTELA et al., 

2001). O maior crescimento de algumas espécies em ambientes com diferentes 

disponibilidades luminosas pode ser atribuído à capacidade de ajustar, eficaz e 

rapidamente, seu comportamento fisiológico para maximizar a aquisição de recursos 

nesse ambiente (DIAS-FILHO, 1997). 

De maneira geral, neste estudo, observa-se que o porta-enxerto Swingle apresenta 

comportamento similar nos diferentes ambientes com sombreamento, quando 

avaliado nas seguintes características: altura das plantas, área foliar, número de 

folhas, diâmetro do caule medido a 10 cm do coleto, clorofila total, massa seca da 

parte aérea e massa seca da raiz. O mesmo comportamento ocorre nos porta-

enxertos: Trifoliata e Fly Dragon para a característica área foliar, Limão Cravo e Fly 

Dragon para número de folhas e Limão Cravo e Volkameriano para clorofila total.  

Resultado semelhante foi encontrado por Scalon & Alvarenga (1993), para mudas de 

Pau-pereira (Platycyamus regnelli). Estudo realizado por Inoue & Galvão (1986), 
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com Canafístula indicou que tal espécie possui plasticidade em aproveitar ampla 

faixa de níveis de energia luminosa. Esse fato corrobora com os resultados 

encontrados no presente estudo. O qual apresenta diferença entre os tratamentos 

para a característica massa seca da raiz. Com relação a esse parâmetro, essas 

variedades de porta-enxertos cítricos tiveram como resposta o maior engrossamento 

do sistema radicular sob condições de sol pleno (0%), em relação a 50% de 

sombreamento. Esse resultado foi encontrado por Ferreira et al. (1977), em estudo 

realizado sobre o efeito do sombreamento na produção de mudas de quatro 

espécies florestais nativas. 

 

5.4 Conclusão 

O ambiente com sol pleno proporciona maior crescimento dos porta-enxertos cítricos 

na fase pós-transplantio.  
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6 Crescimento de mudas de laranjeira Folha Murcha enxertada sobre o 

porta-enxerto Limoeiro Cravo em ambientes com diferentes níveis 

sombreamentos 

 

RESUMO 

A adoção do sistema de produção de mudas certificadas demanda estudos sobre o 

comportamento das plantas em diferentes níveis de sombreamento. O objetivo do 

trabalho foi avaliar o crescimento de mudas de laranjeira Folha Murcha enxertada 

sobre o porta-enxerto Limoeiro Cravo em ambientes com diferentes níveis 

sombreamentos. O trabalho foi desenvolvido no período de 19 de Agosto de 2010 a 

11 de Janeiro de 2011, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do 

Espírito Santo, localizado no município de Alegre-ES, situado a 20º45’ de latitude sul 

e 41º32’ de longitude oeste de Greenwich e a 271 m de altitude. Seguindo a prática 

da enxertia da variedade Folha Murcha em limoeiro cravo, iniciou-se o experimento. 

O delineamento foi inteiramente casualizado com tratamento constituído de quatro 

níveis de sombreamento sendo de 0%, 30%, 50% e 80%, com seis repetições e uma 

planta por parcela. Aos 145 dias após a enxertia, avaliou-se o diâmetro do porta-

enxerto, o diâmetro do enxerto, a altura do enxerto, o número de folhas, a área foliar 

e a massa seca da parte aérea. Os resultados mostram o maior crescimento das 

mudas da variedade Folha Murcha enxertada em Limoeiro Cravo na ausência de 

sombreamento. 

Palavras chave: Ambiente protegido. Citrus. Enxerto. Propagação. 

 

Growth of seedlings of orange Folha Murcha grafted upon the Rangpur lime under 

different shading 

 

ABSTRACT 

The adoption of the system of production of certified seedlings demand studies on 

the behavior of plants in different levels of shading. The objective of this study was to 

evaluate the effect of different levels of shading on the growth of the seedling leaf wilt 

orange grafted on the Rangpur Lime rootstock. The work was carried out from 19 

August 2010 to 11 January 2011 at the Centro de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal do Espírito Santo, Alegre-ES, located at 20º 45’ south latitude and 41° 32' 
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west longitude Greenwich and 271 m altitude. Following the practice of grafting the 

variety on the Lemon Leaf wilt harpsichord, began a phase of experimentation. The 

design was completely randomized with treatment consisting of four levels of shading 

is 0%, 30%, 50%, e 80%, with six replications and one plant per plot. At 145 days 

after grafting were evaluated diameter of the rootstock, the graft diameter, graft 

height, leaf number, leaf area and shoot dry mass. The results show that the 

seedlings of the variety grafted onto wilt Leaf Clove have higher growth in the 

absence of shading. 

 

Key words: Protected environment. Citrus. Graft. Propagation. 

 

6.1 Introdução 

A produção brasileira de laranja em 2009 foi de 17.618.450 toneladas, com um 

rendimento de 22,38 toneladas por hectare (EMBRAPA, 2009). Desse montante, 

destaca-se a produção das cultivares Pêra, Natal e Valência. 

De acordo com Nascente & Jesus (2004), a espécie Citrus sinensis L. Osbeck, 

conhecida vulgarmente como Folha Murcha, Valência Folha Murcha, Natal Folha 

Murcha e Seleta Folha Murcha, pertence à família botânica Rutaceae, caracteriza-se 

por apresentar frutos de ótima qualidade, cuja maturação ocorre nos meses de 

janeiro a março nas condições da região Sudeste do Brasil, responsável por 82,12% 

da produção nacional de laranja em 2009. Por apresentar bom rendimento, quando 

comparada com as outras variedades tardias, pode ser utilizada na diversificação 

agrícola para fins industriais. 

As respostas das características, como o sistema radicular, altura e a área foliar, em 

relação ao grau de radiação solar levaram Kriedmann & Barrs (1981) a sugerirem 

que a proveniência dos parentais das plantas cítricas atuais fosse do sub-bosque de 

florestas tropicais. Essa suposição também encontra fundamento ao se analisar que 

a máxima taxa de assimilação líquida de CO2 da maioria das cultivares de citros 

satura em baixas irradiâncias (600-700 µmol m-2 s-1), o que ocorre em 30% a 35% da 

máxima irradiância solar (1500-2200 µmol m-2 s-1), sendo considerado que o 

excesso de radiação pode provocar fotoinibição, estresse por calor e fechamento 

estomático, que provocarão redução na assimilação líquida, e por consequência, 

reduz a acumulação de sólidos solúveis totais (SST) (SYVERTSEN, 1984).  
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Baseado nas poucas suposições de que o sombreamento tenha efeito sobre a 

produção e qualidade das mudas cítricas, é necessário que autores estudem sobre o 

uso de sombreamento em plantas cítricas através de tela de sombreamento 

avaliando a adaptação a condições de sombra. Os autores podem se fundamentar 

pela menor exigência em radiação de plantas cítricas que outras C3 (RAVEH, et al., 

2003; GARCÍA-SANCHERZ et al., 2006). Esses autores observaram uma redução 

da temperatura foliar, aumento do potencial de água nas folhas, da condução 

estomática e da taxa de assimilação liquida de CO2, porém, a transpiração foi pouco 

afetada. 

No Estado de São Paulo, existe legislação (CDA - 16, de 15 de outubro de 2003) 

que proíbe a produção e a comercialização de mudas cítricas que não são 

produzidas em ambiente protegido com tela antiafídica que tenha malha com 

abertura de no máximo um mm2. No cultivo em ambiente protegido, existe a opção 

do uso das telas de sombreamento, porém há necessidade de se conhecer o efeito 

dessa prática no processo de produção da muda cítrica certificada.  

Diante desse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de 

diferentes níveis de sombreamento, no crescimento das mudas da laranjeira 

variedade Folha Murcha, enxertada sobre o porta-enxerto Limoeiro Cravo. 

 

6.2 Material e métodos 

O trabalho foi desenvolvido no período de 19 de Agosto de 2010 a 11 de Janeiro de 

2011 no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo, 

localizado no município de Alegre-ES, situado a 20º45’ de latitude sul e 41º32’ de 

longitude oeste de Greenwich e a 271 m de altitude. Para instalação do experimento, 

foram construídos quatro túneis encapados com telas de sombreamento e cobertos 

com filme plástico transparente, com arcos nas dimensões de 1,20 m de altura, 1,15 

m de largura e 1,20 m comprimento. Em seguida, os túneis foram fixados em 

bancadas de alumínio, com dimensões de 0,90 m de altura, 1,30 m de largura e 5,20 

m de comprimento, dispostas no sentido leste oeste no sentido de seu comprimento 

(Anexo A – Figura 3A). As sementes do porta-enxerto Limoeiro Cravo para a 

produção das mudas foram adquiridas em propriedade particular, localizada no 

município de Alegre-ES. Foi feita a semeadura das sementes dos porta-enxertos em 
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tubetes de polietileno, cônicos, com seis estrias e volume de 50 cm3, preenchidos 

com de substrato Plantimax® Citrus.  

Após a semeadura, as bandejas foram irrigadas manualmente duas vezes ao dia, 

por meio de um regador com crivo fino. As mudas permaneceram nos tubetes até os 

quatro meses após a semeadura, quando foram transplantadas para sacolas de 

polietileno nas dimensões de 20 cm de diâmetro, 30 cm de altura e 0,018 cm de 

espessura, contendo os substratos terra + areia e esterco na proporção 3:2:1, 

respectivamente. Após o transplantio, foram realizadas adubações mensais com 

dois gramas de sulfato de amônio. Também foram realizadas três pulverizações com 

Vertimec® na dose de 0,5 mL L-1 para controle da Phyllocnistis citrella.  

Quatro meses após o transplantio do porta-enxerto Limoeiro Cravo foi realizada a 

enxertia com a variedade Folha Murcha, pelo método da borbulha, e mantidas em 

diferentes níveis de sombreamento.  

O delineamento foi inteiramente casualizado, no qual os tratamentos foram 

constituídos de quatro níveis de sombreamento com 0%, 30%, 50% e 80%, sendo 

seis repetições e uma planta por parcela. Foram realizadas adubações semanais 

com 1 g de ureia por muda. Foram realizadas quinzenalmente pulverizações com 

Vertimec® na dose de 0,5 mL L-1 para controle da Phyllocnistis citrella. As mudas 

foram conduzidas em haste única com a eliminação sistemática das brotações 

laterais durante todas as fases do experimento.   

Após 145 dias da prática da enxertia, foram avaliados o diâmetro do caule do porta-

enxerto medido a 2 cm abaixo do ponto da enxertia e o diâmetro do caule do enxerto 

a 10 cm do ponto da enxertia, ambos expressos em cm e medidos com auxílio de 

um paquímetro; a altura em cm medida por fita métrica; o número de folhas; a área 

foliar, com auxílio do aparelho de bancada AREA METER LI-3100C, sendo este 

expresso em cm2; e a massa seca da parte aérea do enxerto, com auxílio da 

balança analítica expressa em g. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e à análise de regressão, 

pois os tratamentos do fator níveis de sombreamento são de natureza quantitativa.  
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6.3 Resultados e discussão 

Na Tabela 1, a análise de variância mostra efeito significativo dos níveis de 

sombreamento para as características: diâmetro do porta-enxerto, diâmetro do 

enxerto, área foliar e a massa seca da parte aérea ao nível de 1% de probabilidade. 

Comportamento diferente do observado para as características altura do enxerto e 

número de folhas, onde o sombreamento não apresenta efeito significativo. 

 

Tabela 1 - Resumo de análise de variância para diâmetro do porta-enxerto (DPE) e 
do enxerto (DE) medidos em mm, altura (ALT) em cm, área foliar (AF) 
em cm2, número de folhas (NF) e massa seca da parte aérea (MSPA) 
em g, das mudas de diferentes porta-enxertos nos diferentes 
sombreamentos. Alegre-ES, 2011 

 

FV GL 
  Quadrado Médio e Significância     
DPE DE ALT AF NF MSPA 

SOMB 3 15,80** 15,91** 324,72ns 589101,10** 48,11ns 1268,52** 
RESÍDUO 20 0,40 0,34 162,62 36309,70 31,48 9,81 
CV (%)   5,41 9,83 18,32 13,71 16,50 17.17 
**, * e ns, indicam significância a 1%, 5% e não significativo respectivamente; pelo teste F, a 
5% de probabilidade; FV: fonte de variação; GL: grau de liberdade. 
 

Para os diâmetros do porta-enxerto e do enxerto, observa-se uma função quadrática 

descendente a partir do ponto de maior valor médio 13,09 cm e 7,34 cm, 

respectivamente, para o tratamento com 0% de sombreamento (Figura 1 e 2). Rego 

et al. (2006), trabalhando com mudas de jequitibá-rosa, observaram um maior 

diâmetro do coleto, quando cultivadas em condições de maior disponibilidade de 

radiação fotossinteticamente ativa. Maiores diâmetros para o coleto, em maiores 

níveis de radiação, também foram observados em espécies como Tabebuia 

avellanedae e Erythrina speciosa (ENGEL, 1989) e Platycy amusregnelli (SCALON, 

1991).  

Segundo Kozlowski (1962) e Larcher (2000), o crescimento em diâmetro apresenta 

uma relação direta com a fotossíntese líquida, a qual depende dos carboidratos 

acumulados e de um balanço favorável entre fotossíntese líquida e respiração. 

Observa-se que a redução da luminosidade no tratamento com 80% de 

sombreamento reduz o crescimento das mudas e, consequentemente, a produção 

de uma muda de qualidade, quando comparada com os demais tratamentos. 
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Rodrigues et al. (2009), trabalhando com luminosidade, verificaram que a redução 

de 50% de luz proporciona um maior diâmetro do caule de Angico. Comportamento 

diferente do observado nesta pesquisa para mudas de laranjeira Folha Murcha 

enxertada em Limoeiro Cravo, quando o máximo alcançado em diâmetro de caule 

tanto do enxerto como o do porta-enxerto é registrado para o tratamento sem 

sombreamento (Figuras 1 e 2). 

 
Figura 1 - Valor médio do diâmetro do porta-enxerto Limoeiro Cravo em função dos 

diferentes níveis de sombreamento, após a enxertia da variedade Folha 
Murcha, aos 145 dias após a enxertia. Alegre-ES, 2011. 

 

 
Figura 2 - Valor médio do diâmetro do enxerto em função dos diferentes níveis de 

sombreamento, após a enxertia da variedade Folha Murcha, aos 145 
dias após a enxertia. Alegre-ES, 2011. 

 

Para se produzir muda cítrica de qualidade, um fator que se deve levar em 

consideração é a diferença de diâmetro entre o porta-enxerto e o enxerto, sendo que 

essa diferença não deve ultrapassar os 0,5 cm. Desse modo, observa-se que o 

sombreamento 0% e 50 % proporcionam valores aceitáveis com relação a diferença 
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entre o diâmetro do porta-enxerto e o enxerto, porém, não foi verificado o mesmo 

comportamento nos sombreamentos de 30% e 80%, que apresentam valores acima 

de 0,6 cm de diferença entre os diâmetros do porta-enxerto e do enxerto. 

Observa-se efeito significativo para níveis de sombreamento sobre a característica 

área foliar das mudas de laranjeira Folha Murcha (Figura 3). O maior valor para área 

foliar estimado pela equação foi de 1670,87 com 33,45 % de sombreamento. 

Observa-se que os enxertos produzidos em 80 % de sombreamento apresentam 

folhas pouco desenvolvidas, isso pode ser explicado pela redução da intensidade 

luminosa. O índice de área foliar é uma medida importante na avaliação da 

interceptação luminosa e do potencial de produção das plantas em diferentes 

ambientes (HIKOSAKA, 2005). Alguns estudos com plantas forrageiras confirmam a 

redução desse índice em dosséis de plantas sombreadas (GARCEZ NETO, 2006). 

Aguilera et al. (2004), trabalhando com Siegesbeckia orientalis, observaram que 

plantas sombreadas apresentam área foliar três vezes maior do que as cultivadas a 

sol pleno. Taiz & Zeiger (2009) demonstram que folhas cultivadas à sombra 

possuem maior área foliar e menor espessura do mesófilo que as folhas 

desenvolvidas a sol pleno. 

 
Figura 3 - Valor médio da área foliar da muda de laranja Folha Murcha enxertada 

em Limoeiro Cravo e cultivada em diferentes níveis de sombreamento, 
aos 145 dias após a enxertia. Alegre-ES, 2011. 

 

Na Figura 4, observa-se que a massa seca da parte aérea das mudas apresenta um 

comportamento explicado por equação linear decrescente em função dos níveis de 

sombreamento. O maior valor estimado é de 25,46 g para mudas do tratamento a 

sol pleno.  
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Figura 4 - Valor médio de massa seca da parte aérea das mudas de laranja Folha 

Murcha enxertada em Limoeiro Cravo e cultivada em diferentes níveis de 
sombreamento, aos 145 dias após a enxertia. Alegre-ES, 2011. 

 

A quantidade total de massa seca acumulada pela planta é reflexo direto da 

produção fotossintética líquida, somada à quantidade de nutrientes minerais 

absorvidos (ENGEL, 1989). O menor desenvolvimento do enxerto da variedade 

Folha Murcha no tratamento com 80% de sombreamento é em grande parte devido 

à redução da atividade fotossintética pela carência de luz. Costa et al. (2010), 

trabalhando com diferentes níveis de sombreamento na produção de mudas do 

maracujazeiro amarelo, observaram que o tratamento com 50% de sombreamento é 

estatisticamente superior aos demais tratamentos, com relação à característica 

massa da matéria fresca da parte aérea. Como resultado do presente estudo, o 

tratamento com 0% de sombreamento produz mudas mais rústicas, que 

provavelmente terão maior índice de sobrevivência e melhor desenvolvimento no 

campo, principalmente na fase inicial após o plantio.  

 

6.4 Conclusão 

Mudas da variedade Folha Murcha, enxertada em Limoeiro Cravo, apresentam 

maior crescimento na fase após a enxertia na ausência de sombreamento. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os experimentos desenvolvidos nesta dissertação propiciaram a obtenção de 

informações conclusivas, indicando que para a produção de mudas cítricas 

vigorosas pode-se utilizar o sombreamento em 50% na fase de sementeira. Já nas 

fases pós-transplantio e enxertia, o melhor é não utilizar sombreamento. O estudo e 

o entendimento sobre a interação entre os fatores ambientais e genéticos são 

primordiais para que se possa manipular com êxito o sistema de produção das 

mudas cítricas.  
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Figura 1A - Estrutura de túneis revestidos com tela de sombreamento e fixados nas bancadas utilizadas no estudo envolvendo a 
emergência das plântulas de cinco variedades de porta-enxerto cítrico. Alegre-ES, 2011. 
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Tabela 1A - Resumo de análise de variância para percentagem de emergência (PE), índice de velocidade de emergência (IVE), 

clorofila total (a+b) (CLOT) em µg g-1 de massa fresca, área foliar (AF) em cm2, altura (ALT) em cm, número de 
folhas (NF), massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca da raiz (MSR) ambas expressas em g, das plântulas 
dos porta-enxertos cítricos desenvolvidas em diferentes ambientes. Alegre-ES, 2011 

 
                     Quadrado Médio e Significância       

FV GL PER IVE CLOT AF ALT NF MSPA MSR 

SOMB 3 618,8500** 9,56ns 149.715.600,0** 12.937,81** 6,45019** 0,509562** 0,113181** 0,257219** 
ERRO (a) 12 82,2500 3,67 1.327.441,0 178,42 0,18273 0,045233 0,031966 0,025475 

PORTA 4 2024,7500** 74,26** 80.735.810,0** 8.731,39** 37,93059** 5,870463** 0,496143** 0,188239** 

PORTA * SOMB 12 136,3500ns 3,47ns 7.174.687,0** 754,35** 0,58299** 0,168489ns 0,077116** 0,058136ns 
ERRO (b) 48 126,5833 3,83 2.352.516,0 214,30 0,176136 0,094056 0,027048 0,040721 
CV (%) parcela   11,50 20,59 19,07 13,02 7,76 5,09 16,58 15,12 
CV (%) subparcela 14,26 21,02 25,38 14,27 7,64 7,34 15,25 19,12 

 (1)**, * e ns, indicam significância a 1%, 5% e não significativo; respectivamente, pelo teste F, a 5% de probabilidade; (2)FV: fonte de 
variação; (3)GL: grau de liberdade; (4)SOMB: sombreamento; (5)PORTA: porta-enxerto. 
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(a  
(a)           (b) 
 
Figura 2A - (a)Composto orgânico (b)Substrato utilizado no enchimento das sacolas utilizadas para a pesquisa envolvendo o 

transplantio e avaliação do crescimento das mudas de cinco variedades de porta-enxertos cítricos. Alegre-ES, 2011. 
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Tabela 2A - Resumo da análise de variância para altura das plantas (ALT) em cm, comprimento da raiz (CR) em cm, área foliar 
(AF) em cm2, número de folhas (NF), diâmetro do porta-enxerto medido a 10 cm do coleto (D2) em mm, clorofila 
total (CLOT) em µg g-1 de massa fresca, massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca da raiz (MSR) ambas 
expressas em g, das mudas dos porta-enxertos cítricos desenvolvidos em diferentes ambientes. Alegre-ES, 2011 

 
  Quadradro Médio e Significância 

FV GL ALT CR AF NF D2 CLOT MSPA MSR 
SOMB 3 144,24** 22,97** 3.093,62** 61,54** 1,80** 46728160,00** 2,65** 1,24** 
ERRO (a) 12 4,84 3,52 465,45 5,78 0,20 2967959,00 0,08 0,04 

PORTA 4 487,22** 7,82ns 103.041,80** 74,72** 5,65** 80691670,00** 8,85** 1,53** 

PORTA * SOMB 12 34,33** 3,75ns 3.103,28** 11,77** 0,48** 18872290,00** 0,68** 0,13** 
ERRO (b) 48 7,22 6,14 469,43 5,84 0,07 2810352,00 0,07 0,02 
CV (%) parcela   11,70 6,50 21,94 17,40 24,58 29,30 23,76 26,37 
CV (%) subparcela   14,29 8,58 22,06 17,49 15,26 28,51 22,26 20,51 

(1)**, * e ns, indicam significância a 1%, 5% e não significativo; respectivamente, pelo teste F, a 5% de probabilidade; (2)FV: fonte de 
variação; (3)GL: grau de liberdade; (4)SOMB: sombreamento; (5)PORTA: porta-enxerto. 
 

 



59 

 

 
 
Figura 3A - Estrutura de túneis revestidos com tela de sombreamento e fixados nas bancadas utilizada na pesquisa envolvendo o 

crescimento de mudas de laranja Folha Murcha enxertada sobre Limoeiro Cravo. Alegre-ES. 
  


