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A laranja doce (Citrus sinensis) é a principal fruta produzida no Brasil. A produção no 

estado do Espírito Santo é imperceptível quando comparada à produção nacional. 

Contudo, trata-se de uma cultura importante para a diversificação das atividades 

agrícolas e tradicionalmente cultivada no município de Jerônimo Monteiro (JM) há 

mais de 40 anos. No ano de 2010 foi implantado o Polo de Laranja da Região Sul 

Caparaó com o objetivo de revitalizar a produção da fruta em JM e ampliar para os 

demais municípios, após drástica erradicação devido à “Pinta Preta”, doença causada 

pelo fungo Guignardia citricarpa. Para difundir variedades de copa e porta-enxerto, 

foram instaladas Unidades Demonstrativas em 10 municípios do Polo. As diferentes 

combinações de copa e porta-enxerto podem interferir nas características da planta e 

fruto. Portanto, é interessante buscar combinações que apresentem características 

desejáveis e adaptadas para cada local. Objetivou-se descrever a adaptação de 18 

combinações de copa e porta-enxerto de laranja na percepção do agricultor. O estudo 

foi realizado no município de JM, cuja altitude do pomar é de 120 m e o clima é do tipo 

Cwa, tropical quente úmido, com inverno frio e seco. O pomar foi implantado no ano 

de 2010 em delineamento inteiramente casualizado, contendo 88 plantas, das quais 

foram avaliadas 54 plantas e descartada a bordadura. Foram avaliadas seis 

variedades/cultivares de copa: Pera D6 “seleção Jetibá”, Salustiana, Pera IAC, 

Navelina, Navelate e Lanelate, sobre três porta-enxertos: 'limão-cravo', tangerina 

'cleopatra' e Riverside. A adaptação foi caracterizada pela percepção do agricultor, 

que atribuiu uma nota para cada planta, numa escala de 0 a 5, sendo: Muito satisfeito 

(5), Satisfeito (4), Pouco satisfeito (3), Insatisfeito (2), Não sei opinar (1) e plantas 

inexistentes (0), considerando os últimos 10 anos de condução do pomar. Os dados 

foram analisados por meio de estatística descritiva. Todas as combinações 

envolvendo Pera Jetibá, Salustiana e Pera IAC foram classificadas como “Satisfeito”. 

No entanto Navelate, Lanelate e Navelina foram classificadas como “Pouco satisfeito” 

em todos os porta-enxertos, na percepção do agricultor. O trabalho indica que as 

variedades Pera D6 “seleção Jetibá”, Salustiana e Pera IAC são mais promissoras 

que as demais no município de Jerônimo Monteiro, sobre os porta-enxertos 

analisados para o indicador adaptação ao local, nas condições avaliadas. Outras 

avaliações contendo indicadores de planta e fruto serão realizadas para identificar as 

melhores combinações de copa e porta-enxerto de laranja na percepção do agricultor, 

bem como avaliações em outras Unidades Demonstrativas, objetivando comparar o 

comportamento das plantas em diferentes localidades. 

Palavras-chaves: Citros; Limão Cravo; Tangerina Cleopatra; Riverside; Laranja Pera. 
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