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RESUMO 

 

Com o objetivo de avaliar as características dos frutos de híbridos de tangerinas 

‘Kinnow’, ‛Lee’, ‛Mineolla’, ‛Nova’, ‛Page’, ‛Robinson’, para identificar cultivares com 

épocas de maturação diferentes da ‛Poncã’, e com qualidade para consumo in natura, 

foram avaliados frutos em cinco estádios de desenvolvimento. As plantas avaliadas 

pertencem à coleção de matrizes da Universidade Federal de Viçosa. Em relação às 

características físicas e físico-químicas os híbridos ‛Page’, ‛Nova’, ‘Lee’ e ‛Minneola’ 

estão no padrão comercial da ‛Poncã’. Os híbridos ‛Page’ e ‘Lee’ foram mais precoces, 

alcançando a época de colheita em meados de abril, com 2.032 GD, ‛Poncã’ e ‛Nova’ na 

primeira semana de maio, com 2.158 GD, e ‛Minneola’, no final de maio, com 2.331 GD. 
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ABSTRACT 

 

QUALITY CHARACTERISTICS AND HARVEST TIME OF 

TANGERINE HYBRID FRUITS IN VIÇOSA, MINAS GERAIS, 

BRAZIL 

 

Tangerine fruits were studied in five developmental stages to evaluate the 

characteristics of the hybrids ‘Kinnow’, ‛Lee’, ‛Minneola’, ‛Nova’, ‛Page’ and 

‛Robinson’, and to identify cultivars with maturation periods different from ‛Ponkan’, and 

adequate for in natura consumption. The studied plants belong to the collection of the 

Federal University of Viçosa. Regarding their physical and physical-chemical 

characteristics, the ‛Page’, ‛Nova’, ‛Lee’ and ‛Minneola’ hybrids present the same market 

standard as ‛Ponkan’. However, the ‛Page’ and ‛Lee’ hybrids had the earliest season 

maturation, reaching the harvest period in mid April, with 2.032 degrees-day (DD), 

‛Ponkan’ and ‛Nova’, in the first week of May, with 2.158 DD, and ‛Minneola’ in late 

May, with 2.331 DD. 

 

Key words: Citrus reticulata, maturation, degrees-day. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As tangerinas e seus híbridos ocupam posição de destaque, constituindo o segundo 

grupo mais importante na citricultura mundial e brasileira. No Brasil, a mais cultivada é 

tangerina ‛Poncã’, seguida da ‛Multou’ e mexerica do ‛Rio’ (21). 

As tangerinas vêm adquirindo importância em vista do aumento crescente das 

vendas desse tipo de produto no mercado de fruta fresca, embora apresentem pouca 

diversidade de variedades. Na Zona da Mata Mineira predomina o cultivo da ‛Poncã’, o 

que restringe as possibilidades comerciais dos citricultores, sendo de fundamental 

importância a introdução e avaliação de novos cultivares. 

As características de qualidade dos frutos cítricos são de extrema importância para 

uma boa comercialização, seja para o consumo in natura ou para processamento industrial 

(3). Por isso, antes que qualquer cultivar seja recomendado aos produtores, a avaliação 

criteriosa da qualidade dos frutos é fundamental. 

No processo de maturação das tangerinas ocorre um conjunto de mudanças 

externas, de sabor e de textura, quando o máximo tamanho e desenvolvimento são 

alcançados, incluindo aumento na concentração de açúcares solúveis, redução da acidez 

total e outras mudanças físicas e químicas, até atingirem a qualidade ideal para o consumo 

in natura (1). 

Para a determinação do tempo necessário entre o florescimento e a maturação dos 

frutos cítricos em diversas regiões (27) pode-se utilizar o parâmetro de graus-dia (GD), 

também conhecido por unidades térmicas. 

O valor médio de unidades térmicas necessário, para atingir a maturação de 

cultivares precoces é de 2.500 GD; para as cultivares médias, 3.100 GD; e para as 

cultivares tardias, 3.600 GD, desde que não haja outros fatores limitantes ao crescimento e 

desenvolvimento das plantas, principalmente a ocorrência de estresse hídrico (16). 

O tempo necessário para que cada cultivar de citros alcance o número de graus 

dias necessários para a maturação dos frutos é variável de uma região para outra, em 

função das condições climáticas. O conhecimento do acúmulo de graus dia para a 



maturação dos frutos em cada região é importante, pois permite prever a época de colheita 

dos frutos. 

Além disso, os valores apresentados (16) são muito gerais, visto que há variação 

na época de colheita entre as cultivares dentro de cada grupo (precoce, meia estação e 

tardias), justificando a necessidade de obtenção de informações específicas para cada 

cultivar. 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar as características dos 

frutos de híbridos de tangerinas, para identificar cultivares com épocas de maturação 

diferentes da ‛Poncã’, e que tenham qualidades adequadas para consumo in natura. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizadas plantas do pomar do Departamento de Fitotecnia da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV), localizada a 20
o
 45' de latitude Sul, a 42

o
51' de longitude Oeste 

e 650 m de altitude. O clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Cwa, 

mesotérmico úmido, com verões quentes e invernos secos; a média anual das temperaturas 

máximas é de 26,1°C e das mínimas 14,0°C; a pluviosidade anual de 1.340 mm e a 

umidade relativa média anual de 80%. 

As plantas encontram-se enxertadas em limão- ‛Cravo’ (Citrus limonia Osb.) e 

contavam com oito anos de plantio, no início do estudo. Elas foram conduzidas com tratos 

culturais rotineiros para a cultura dos citros, sem irrigação e sem desbaste de frutos. O 

solo apresenta textura argilosa, com 58% de argila e 11% de silte. 

O trabalho foi desenvolvido no período de 18/04/2002 a 13/06/2002, e foram 

avaliados neste estudo cultivares de tangerinas e híbridos: ‘Kinnow’ (Citrus nobilis Lour. 

X Citrus deliciosa Ten.); ‘Lee’ [(Citrus clementina) x (Citrus tangerina Hort. ex Tan. x 

Citrus paradisi Macf.)]; ‘Minneola’ (Citrus paradisi Macf. x Citrus tangerina Hort. ex 

Tan.);  ‛Nova’ [Citrus clementina Hort. ex Tan. x (Citrus paradisi Macf. x Citrus. 

tangerina Hort. ex Tan.)]; ‛Page’ [(Citrus paradisi Macf. x Citrus tangerina Hort. ex Tan.) 

x Citrus clementina Hort. ex Tan.]; ‘Robinson’ [Citrus clementina Hort. ex Tan. x (Citrus 

paradisi Macf. x Citrus tangerina Hort. ex Tan.)]; ‛Poncã’(Citrus reticulata Blanco). As 

borbulhas para a formação das mudas dos híbridos foram obtidas no Centro de Mandioca 

e Fruticultura da Embrapa em Cruz das Almas — BA. 

As amostras de frutos para análise foram colhidas quinzenalmente, durante o 

período de 18.04.2002 a 13.06.2002, de duas plantas por cultivar, quatro frutos por planta, 

sendo um por quadrante. As amostras foram analisadas no Laboratório de Análises de 

Frutas do Departamento de Fitotecnia (DFT) da UFV. 

As características físicas dos frutos determinadas foram: peso total dos frutos de 

cada amostra foi obtida de uma só vez, através de balança semi-analítica e tomada a 

média; diâmetro e altura em milímetros, determinados com o auxílio de um paquímetro 

digital; rendimento em suco obtido através de extração mecânica, calculando-se o 

rendimento de suco em função do peso da amostra menos o peso do resíduo, sendo o 

resultado expresso em percentagem de suco; o número médio de sementes por fruto, pela 

contagem total de sementes pelo número de frutos; peso do resíduo (bagaço + semente + 

casca). Para os frutos que apresentavam "pescoço", ou seja, uma protuberância da casca 

na região do pedúnculo, como o ‛Minneola’ , a altura dos frutos foi determinada sem 

considerar o "pescoço". 

As características físico-químicas e químicas determinadas foram: acidez titulável 

total (AT), expressa em percentagem de ácido cítrico anídrico, determinada por titulação 



com solução de NaOH 0,1N usando indicador fenolftaleína 0,1%; sólidos solúveis totais 

(SST) determinados com refratômetro portátil. A relação SSIIAT foi calculada através da 

divisão dos valores absolutos de SST pelos valores absolutos de AT. 

Os graus-dia foram determinados a partir da diferença entre a temperatura média 

diária e a temperatura basal inferior, que foi considerada de 13°C (5; 14; 24), pela 

seguinte equação: , em que: GD = somatório dos graus-dia desde a 

antese até a colheita, em °C; dm = data do pleno florescimento; cf = data de colheita do 

fruto; Tmd = temperatura média diária em °C. 

A temperatura média diária foi obtida através da média entre a máxima e a mínima 

diária. Os dados foram obtidos junto ao Departamento de Engenharia Agrícola da UFV. 

Foi tomado o dia 4 de setembro de 2001 como pleno florescimento. 

Foram considerados tratamentos os cultivares e cada fruto uma repetição em 

delineamento inteiramente casualizado. Foi aplicado o teste de Tukey às médias das 

características de diâmetro, altura e relação diâmetro/altura. Foram calculadas as equações 

de regressão e os coeficientes de determinação para as características físico-químicas e 

químicas com a soma de quadrados da regressão pela soma de quadrado dos tratamentos. 

Não foram realizadas análises estatísticas para as características peso do fruto e número de 

sementes, pois os valores foram obtidos calculando-se a média, ou seja, não se dispunha 

dos valores individuais dos frutos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação às características físicas dos frutos de seis híbridos avaliados e da 

tangerina ‛Poncã’ (Quadro 1), houve tendência crescente para peso do fruto no decorrer 

das avaliações. Na última avaliação, os híbridos ‛Minneola’, com 166,94 g, ‛Nova’, com 

159,33 g, e ‘Lee’, com 150,60 g, junto com a Poncã' com 185,54 g, atingiram pesos 

superiores a 138,0 g, que é o peso médio para ‛Poncã’ (6). 

O número de sementes nos frutos (Quadro 1) foi alto nas diferentes avaliações 

para todos os híbridos, sendo os valores extremos verificados para ‛Page’ (6,1sementes 

por fruto), e ‛Kinow’ (48,8 sementes por fruto). A ‛Poncã’ apresentou em média 21,70 

sementes por fruto. Ressalta-se que as plantas avaliadas fazem parte de uma coleção de 

variedades estando sujeitas à polinização, à fecundação e aos cruzamentos naturais entre 

as espécies, o que pode influenciar sensivelmente o número de sementes (7, 13). Os 

valores encontrados nesse trabalho se assemelham aos encontrados na literatura (6, 8, 9, 

10, 11, 12, 17, 28). 

Para o diâmetro (Quadro 1), os híbridos apresentaram na última avaliação valores 

entre 57,14 ± 6,45 mm (‛Robinson’) e 75,97 ± 10,77 mm (‛Poncã’). Os híbridos 

‘Minneola’, ‛Nova’ e ‘Lee’, foram os que mais se aproximaram do diâmetro da Poncã, 

porém todos atingiram o calibre estabelecido para tangerinas (23); os resultados 

encontrados assemelham-se aos da literatura (6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 28). 

Na relação diâmetro/altura, todos os frutos dos híbridos apresentaram valores 

acima de 1 (um), semelhantes ao formato da tangerina ‛Poncã’ e demais cultivares 

comerciais (17, 19, 20). 

Em relação ao teor de suco (Figura 1), encontrou-se variações entre híbridos e 

datas de avaliação. Os híbridos ‛Page’ e ‛Nova’ apresentaram maior teor de suco, 57,91% 

e 55,34% respectivamente, em 16 de maio, os demais híbridos, ‛Minneola’ 56,11%, 

‘Robinson’ 44,80%, ‛Lee’ 41,96%, ‘Kinow’ 41,92% e tangerina ‛Poncã’ 41,74% em 30 

de maio. Os híbridos apresentaram teores de suco superiores ou semelhantes à ‛Poncã’, 



atendendo o índice mínimo de 35% (23). Após atingirem o teor máximo, houve um 

decréscimo no teor de suco, em função do início da senescência. 

Os valores obtidos assemelham-se aos relatados em literatura (3, 19, 20, 22, 25, 

26). 



 
 



 



 



 
 

Quanto aos sólidos solúveis totais (SST), houve um incremento com a evolução da 

maturação (Figura 1). Os valores observados na última avaliação variaram de 11,4 
0
Brix 

(‛Minneola’) a 15,0 °Brix (‛Robinson’), e, portanto, todos os híbridos e a tangerina 

‛Poncã’ superaram o valor mínimo de 9 
o
Brix (23). Os valores encontrados para ‛Page’, 

‛Nova’ e ‛Minneola’ foram superiores aos citados em literatura (15; 19, 20, 25; 26). 

A acidez total variou de 2,3% para o híbrido ‛Kinow’ na primeira avaliação, a 

0,55% para ‘Robinson' na terceira avaliação, entretanto ‘Kinow’' e ‛Poncã’' apresentaram 

tendência decrescente com a evolução da maturação. Os demais híbridos mostraram 

pouca variação (Figura 1). ‘Minneola’ teve valores entre 0,96 a 1,12% e ‛Lee’ e 

‛Robinson’ apresentaram valores abaixo da percentagem média de acidez de 0,85% 

determinado para a tangerina ‛Poncã’, Figueiredo (6). Destaca-se a elevada acidez 

apresentada pelo híbrido característica não desejável. 

Para a relação SST/AT, que é um indicador da maturacão, observou-se que os 

híbridos ‛Page’, ‛Nova’, ‘Robinson’ e superiores a 9,5 desde a primeira, avaliação, ‛Lee’ 

atingiram valores a ‛Poncã’ na segunda avaliação, ‛Minneola’ na terceira e ‘Kinow’ na 

quarta avaliação, o que indica a diferença de amadurecimento dos diferentes genótipos 

(Figura 1). 

Para determinar a época de colheita considerou-se a percentagem de suco e a 

relação SST/AT, com referência aos valores mínimos estabelecidos para a ‛Poncã’, de 

35% de suco e relação SST/AT de 9,5 (23). Os híbridos ‛Page’, ‘Lee’ e ‘Robinson’ já 

estavam com os valores adequados de maturação no inicio das avaliações, em meados de 

abril. ‛Nova’ e ‛Poncã’ atingiram o índice na primeira semana de maio e ‘Minneola’ e 

‘Kinow’ no final de maio. Estes resultados permitem identificar os híbridos que 

apresentam precocidade, mesma época de amadurecimento, e os que são mais tardios em 

relação à ‛Poncã’. A ‛Page’ e ‛Nova’ são classificadas como cultivares de estação média a 

precoce (4). 

Ao relacionar as datas em que os híbridos alcançaram a época de colheita com os 

graus-dia (GD) acumulados, os híbridos ‛Page’, ‛Lee’ e ‛Robinson’ alcançaram sua 

maturação em 18/04/2002, com 2.032 GD; ‛Poncã’ e ‛Nova’ em 02.05.2002, com 2.158 

GD; 'Minneola' e ‘Kinnow' em 30.05.2002, com 2.331 GD. Todas se enquadram como 



precoces de acordo com a classificação de Pedro Jr. (16), mas com diferentes épocas de 

colheita. 

 

CONCLUSÕES 

 

1) Os híbridos ‛Page’, ‛Nova’, ‘Lee’, ‘Minneola’ e a tangerina ‛Poncã’ apresentam 

frutos com características físicas e físico-químicas aceitáveis comercialmente. 

2) O híbrido ‛Kinnow’ apresenta elevado número de sementes e alta acidez e 

‛Robinson’ frutos pequenos, portanto não atingiram o padrão comercial. 

3) ‛Page’ e ‛Lee’ foram mais precoces, alcançando a época de colheita em meados 

de abril, com 2.032 GD, ‛Poncã’ e ‛Nova’ na primeira semana de maio, com 2.158 GD, e 

‛Minneola’, no final de maio, com 2.331 GD. 
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