
SELEÇÃO DE PORTA-ENXERTOS PARA A LIMEIRA ÁCIDA ‘TAHITI’ 

NO MUNICÍPIO DE JAÍBA, REGIÃO NORTE DE MINAS GERAIS 
Daniel Lucas Magalhães Machado

1
; Dalmo Lopes de Siqueira

2
; Ariel Santivañez Aguilar

3
; 

Dierlei dos Santos
4
; Gabriel Lemes Jorge

5 

 

1
Doutorando em Agronomia – Universidade Federal de Uberlândia /Uberlândia-MG/Brasil. 

Bolsista CAPES – email: danielmagalhaes_agro@yahoo.com.br; 
2
Professor Associado IV – 

Universidade Federal de Viçosa – Viçosa-MG/Brasil. 
3
Mestrando em Agronomia – Universidade 

Federal de Uberlândia/Uberlândia-MG/Brasil. Bolsista CAPES 
4
Doutor e produtor Rural - 

Cacoal-RO/Brasil.
5
Mestrando em Agronomia – Universidade Federal de Uberlândia/Uberlândia-

MG/Brasil. 

 

A limeira-ácida-‘Tahiti’ (Citrus latifolia Tanaka), atualmente vem despertando interesse para a 

ampliação dos plantios comerciais. A Região Norte do Estado de Minas Gerais vem aumentando 

sua participação neste mercado, com a produção da lima ácida ‘Tahiti’ crescendo 

exponencialmente na região. Apesar da importância comercial da lima ácida, são poucas as 

pesquisas sobre a fruta na região do Perímetro irrigado do Jaíba e, por consequência, a 

disponibilização de dados que auxiliem o produtor na tomada de decisão, no momento de 

planejar o plantio, a fim de obter melhores rendimentos. Um dos problemas na região, refere-se 

ao fato dos cultivos serem baseados quase que exclusivamente no uso de plantas enxertadas 

sobre o limoeiro ‘Cravo’, devido à tradição de uso desse porta-enxerto, à falta de mudas 

enxertadas sobre outros porta-enxertos e à falta de pesquisas que indiquem outros porta-enxertos 

alternativos. O objetivo do trabalho foi selecionar dentre doze variedades de porta-enxertos o 

desenvolvimento e a qualidade dos frutos da limeira ácida ‘Tahiti’ cultivadas no município de 

Jaíba-MG. O plantio do pomar experimental foi realizado em novembro de 2008, em 

espaçamento de 8 x 5 metros e irrigado usando gotejamento. O experimento foi constituído por 

um cultivar copa (lima ácida Tahiti, cultivar IAC-5) e doze diferentes porta-enxertos: limoeiro 

‘Cravo’, citrangeiro ‘Troyer’, citrangeiro ‘Carrizo’, híbrido 1707 citrandarin 1710, citrandarin 

1697, citradia 1708, citrumeleiro ‘Swingle’, tangerineira ‘Cleópatra’, tangerineira ‘Sunki’, 

limoeiro ‘Volkameriano’ e trifoliata ‘Limeira’. Foi utilizado o delineamento em blocos 

casualizados, com cinco repetições e três plantas por parcela. Foram realizadas avaliações do 

diâmetro do caule do porta-enxerto e do enxerto, a altura, o diâmetro da copa e o volume médio 

de copa, produção por planta, peso médio dos frutos, número de frutos por planta, produtividade, 

índice de eficiência de produção, diâmetro longitudinal, diâmetro equatorial, teor dos sólidos 

solúveis totais, acidez total titulável e teor de vitamina C do fruto. Todas as variáveis de 

produção apresentaram diferenças significativas no teste F, ao nível de 5% de probabilidade, em 

pelo menos um ano de avaliações, sendo que, o limoeiro ‘Volkameriano’ e a tangerineira 

‘Cleópatra’ foram os que induziram maior vigor vegetativo e produtividade ao ‘Tahiti’. Por outro 

lado, o trifoliata ‘Limeira’ e citrangeiro ‘Troyer’ induziram menor vigor e maior eficiência de 

produção, despontando como porta-enxertos alternativos ao limoeiro ‘Cravo’, desde que sejam 

feitos ajustes nos espaçamentos de plantio visando ao aumento da produtividade. Os frutos, em 

geral, não apresentaram diferenças quanto às características físicas e químicas, entre os 

tratamentos, mantendo-se dentro dos padrões comerciais.  
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