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RESUMO 

 

 A fruticultura é uma atividade que vem crescendo no Distrito Federal, destacando-se o 

cultivo da lima ácida „tahiti‟ (Citrus latifolia Tanaka). Entretanto, a área cultivada com essa 

frutífera vem diminuindo devido à falta de informações e técnicas de cultivo. Dessa forma, para 

oferecer informações técnicas e científicas como subsídios para se produzir lima ácida tahiti no 

período de entressafra no Distrito Federal e região geoeconômica, objetivou-se, neste trabalho, 

gerar informações sobre alguns parâmetros fenológicos do limão tahiti cultivado sob irrigação, 

como o período de carpogênese a partir de flores emitidas de junho de 2007 a maio de 2008 e as 

taxas de rendimentos de suco, taxas de vingamento, crescimento de frutos, espessuras de cascas e  

massas frescas dos fruto gerados e desenvolvidos  neste período. As flores marcadas foram 

analisadas mês a mês até que os frutos delas originados atingissem o ponto de colheita. As 

médias dos dados obtidos foram comparadas pelo teste de Tukey e Scott-Knot a 5% de 

probabilidade. Houve uma grande variação no período de carpogênese, de 121 a 183 dias, em 

função da época do ano, sendo que frutos que se desenvolveram em períodos de baixas 

temperaturas obtiveram os maiores períodos até o ponto de colheita. A partir dessa informação é 

possível estabelecer a época para que a indução floral seja feita, a fim de se obter frutos na 

entressafra. Há uma tendência de menor crescimento dos frutos nos meses mais frios, concluindo 

que temperaturas baixas causam um efeito depressivo no crescimento do fruto e retardam a 

maturação. Estatisticamente, as menores taxas de vingamento ocorreram nas flores marcadas nos 

meses de fevereiro, março e maio. Porém, analisando os outros meses que não diferiram pelo 

teste de Scott-Knot, percebe-se que as maiores taxas ocorreram na estação mais seca, devido à 

ausência da antracnose. As características físicas peso do fruto e tamanho do fruto também estão 

relacionadas às variáveis climáticas, sendo que a estação do ano com temperaturas mais elevadas 

proporcionou frutos maiores e mais pesados. Entretanto, essa diferença não é suficiente para que 

os frutos sejam rejeitados pelo mercado. Os frutinhos que se desenvolveram em meses mais frios 

têm um maior período de carpogênese, mas atingirão o tamanho característico para a 

comercialização. Em relação ao teor de suco, conclui-se que não há interferência da baixa 

umidade relativa do ar no teor de suco presente nos frutos. Há correlação positiva entre o peso do 

fruto e peso das cascas e alvéolos e entre peso de cascas e alvéolos e espessura de casca. A 
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correlação foi negativa entre teor de suco e peso de cascas e alvéolos e entre espessura de casca e 

teor de suco.  
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ABSTRACT 

 

Phenology and physical characteristics of acid Tahiti limes, grown under drip irrigation in 

Brazil’s Federal District 

 

Fruit production, and especially of tahiti acid lime (Citrus latifolia Tanaka) is increasing in the 

Federal District. However, the area devoted to cultivation of tahiti limes is declining, owing to a 

lack of technical information and techniques for inducing offseason fruit set. This paper aims to 

generate scientific information on phenological parameters, with a view to assisting in the 

development of techniques for harvesting tahiti limes in the offseason, in the Federal District and 

adjacent regions. Phenological parameters studied included the carpogenesis period (from 

blossom to harvesting) assessed by examining blooms   flowering between June 2007 and May 

2008,  juice yields, fruit set rates, fruit development rates, peel thickness, and fruit weight. 

Labeled flowers were examined each month until the fruit was ready for harvesting. Average data 

obtained was compared using the Tukey & Scott-Knott test at a 5% probability. There was 

considerable variation in the capogenesis period (from 121 to 183 days) depending upon the 

season, and fruits that developed during periods of lower temperature took the longest to ripen. 

Based on this information, fruit growers can determine the best moment to commence floral 

induction, in order to obtain offseason fruits. Fruits tend to grow more slowly and take longer to 

ripen in months when temperatures are low. Statistically, the lowest fruit set rates occurred with 

flowers labeled in February, March, and May. However, results of the Scott-Knot test indicate 

that the highest fruit set rates occurred during the dry season, probably due to a lower incidence 

of anthracnose. Alterations to such physical characteristics as weight and size of the fruit are also 

related to climatic variations, and larger and heavier fruits tend to be produced in the season with 

the highest temperatures. Such differences are not, however, sufficient to lead markets to reject 

the fruits. Smaller fruits that develop in colder months have a longer carpogenesis period, but 

nonetheless finally reach an acceptable marketing size. Low relative humidity does not affected 

juice yields. A positive correlation was found between the weight of the fruit and the weight of 

the peel and alveoli; and between the weight of the peels and alveoli and peel thickness. A 

negative correlation was detected between juice content and the weight of peel and alveoli; and 

between peel thickness and juice content. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Distrito Federal é um território autônomo, sendo que sua organização se da na forma de 

Regiões Administrativas, cujos limites territoriais definem a jurisdição da ação governamental 

regional, afim de que sejam descentralizados os serviços de natureza local, administrativos e 

financeiros. Atualmente, situam-se dezenove localidades urbanas, chamadas RA´s: Brasília, 

Gama , Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, 

Guará, Cruzeiro, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Lago Sul, Riacho 

Fundo, Lago Norte e Candangolândia. (www.codeplan.df.gov.br). 

 Segundo dados do IBGE, a população do DF em 2007 foi estimada em 2.455.903 (dois 

milhões quatrocentos e cinqüenta e cinco mil e novecentos e três) habitantes. 

Ocupa uma superfície territorial de 5.789,16 Km² , dos quais 440.000 ha podem ser 

considerados terras agricultáveis, de acordo com dados da Fundação Zoobotânica de Brasília. Há 

predominância de pequenas propriedades, sendo 61,4% inferiores a dois módulos mínimos (10,1 

ha) e 25,3% enquadrados entre 2 a 10 módulos (10,1 a 50,0 ha). (Lima e Yamanishi, 1999). 

No DF, merece destaque a produção de frutas, que ocupa uma área de aproximadamente 

1850 ha, segundo dados do IBGE, destacando-se Goiaba, Laranja, Limão, Manga, Maracujá e 

Tangerina, apresentados a seguir, na Tabela 1: 

 

TABELA 1. Áreas ocupada com frutíferas no Distrito Federal. 

Abacate 122 ha Mamão 4 ha 

Banana 186 ha Manga 275 ha 

Goiaba 277 ha Maracujá 115 ha 

Laranja 412 ha Tangerina 149 ha 

Limão 242 ha Uva 38 ha 

Fonte: IBGE, 2006. 

 

A fruticultura no DF é uma atividade promissora que requer atenção por parte dos 

empresários agrícola.  

Lima e Yamanishi (1999) afirmam que o consumo de frutas per capita no Distrito Federal 

é um dos maiores do país e, na maior parte das culturas, a oferta de frutas não atende à demanda. 

Esses autores afirmam que, no Distrito Federal, a cultura do limão tahiti é uma atividade rentável, 

http://www.codeplan.df.gov.br/
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podendo ser indicada para agricultura familiar. Entretanto, Mattos Junior et al. (2003) e De Negri 

(2004) relatam que a melhor rentabilidade pode ser conseguida com técnicas que possibilitem a 

produção na entressafra cujos preços são melhores. Lima e Yamanishi (1999) afirmam que os 

melhores preços pagos aos produtores no DF ocorrem de julho a dezembro, fato este confirmado 

por Junqueira (2006). 

Segundo dados do IBGE, a área plantada com limão tahiti no Distrito Federal em 2006 era 

de 242 hectares, cujo valor da produção foi estimado em R$1.796.000,00 com um rendimento 

médio de 12.237 kg/ha. Em 2004, entretanto, o plantio chegou a 341 ha, com valor da produção 

total do DF estimado em R$1.905.000,00 considerando a média ponderada dos preços ocorridos 

durante o ano e rendimento médio de 11.168 kg/ha. 

Pelos dados apresentados é possível perceber uma diminuição de 99 ha na área de plantio 

de limão tahiti de 2004 a 2006. Porém, mesmo com a queda, o rendimento médio aumentou. 

Possivelmente isso ocorreu devido à falta de conhecimentos técnicos sobre o sistema de cultivo 

do limão tahiti. A cultura necessita de conhecimentos relacionados à fenologia, indução floral, 

época de colheita, maturação de frutos, manejo de pragas e doenças, entre outros. Devido à 

escassez de determinadas informações e técnicas de cultivo, a produção pode tornar-se inviável 

economicamente, fazendo com que muitos produtores abandonem a cultura. 

O conhecimento da fenologia da lima ácida „tahiti‟ nas condições tropicais é de grande 

importância para o manejo da cultura e estabelecimento de condições necessárias para o aumento 

da produtividade, sendo fundamental o estudo das condições em cada região produtora. 

 Dessa forma, este trabalho teve como objetivo geral obter informações técnicas sobre 

alguns parâmetros fenológicos e físicos do limão tahiti cultivado no Distrito Federal. 

Os objetivos específicos foram: 

- determinação do período de carpogênese a partir de flores emitidas de junho de 2007 a 

maio de 2008. 

- taxas de vingamento de flores emitidas de junho de 2007 a maio de 2008. 

- tamanho (em mm, medido pelo diâmetro equatorial), massa fresca (g), espessura de 

casca (mm) e porcentagem de suco dos frutos desenvolvidos no período de junho de 2007 a maio 

de 2008. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

As plantas cítricas, compreendidas principalmente por laranjeiras, tangerineiras, 

limoeiros, pomeleiros, limeiras e toranjeiras, desempenham um papel de acentuada importância 

sócio-econômica mundial. De acordo com Mattos Junior et al. (2005), Brasil e Estados Unidos 

são os maiores produtores de frutas cítricas e juntos representam cerca de 45% da produção 

mundial.  

Os citros são amplamente aceitos na alimentação humana devido ao alto valor nutritivo e 

fonte de vitamina C. 

Além da vitamina C, os citros contêm em média de 6 a 12% de glicídios, elevada 

quantidade de compostos nitrogenados e de cálcio, bem como ferro e outros sais minerais. O teor 

de gorduras, em contrapartida, é baixo, oscilando entre 0,2 e 0,5% (Koller, 1994). 

Até a década de 60, o comércio das frutas cítricas se restringia à venda da fruta in natura. 

Entretanto, a instalação de unidades processadoras de suco foi fator primordial para a cultura 

continuar se expandindo (Maia, 1996). 

A cultura ainda desempenha um papel social destacado considerando-se que na produção, 

colheita, industrialização, comercialização das frutas é considerável o número de pessoas cujo 

sustento ou emprego está relacionado direta ou indiretamente com a citricultura. 

Em 2003, a área brasileira plantada com citros foi próxima a 1 milhão de hectares e a 

produção de frutas superava 19 milhões de toneladas, a maior no mundo, conferindo ao Brasil o 

destaque como maior exportador de suco concentrado congelado de laranja cujo valor das 

exportações, juntamente com as de outros derivados, tem gerado cerca de 1,5 bilhão de dólares 

anuais. ( Azevêdo, 2003). O mesmo autor enfatiza que lima ácida tahiti (ou limão tahiti) é o fruto 

cítrico fresco mais exportado, sobretudo para o mercado europeu (Países Baixos, Reino Unido, 

Alemanha, França, Espanha, Itália e Portugal). 

Segundo dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA), em 2005 foram produzidas 25 

milhões de caixas de limão „Tahiti‟. Dessa produção, 89% ficaram no mercado interno para o 

consumo in natura, 7% foram para a indústria e 4% para exportação. Em 2005, eram oito milhões 

de plantas em produção, mais 958 mil na fase juvenil. 
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 Lima ácida Tahiti 

 

 A lima ácida Tahiti (Citrus latifolia Tanaka) é popularmente conhecida por limão tahiti, 

sendo um fruto de origem tropical, de exploração econômica relativamente recente, cujo centro 

de origem exato ainda é desconhecido, admitindo-se, portanto, que seja proveniente de sementes 

de frutos cítricos importados do Tahiti (Coelho, 1993). 

 De acordo com a classificação hortícola proposta por Hodgson (1967), citado por Koller 

(1994), as limeiras podem ser agrupadas em doces, ácidas e semi-ácidas, a seguir descritas: 

Limeiras doces (Citrus limettioides Tanaka): apresentam certa semelhança com os limoeiros, 

sendo menos espinhosas e frutos desprovidos de acidez. Ex: Lima da Pérsia ou Palestina. 

Limeiras ácidas (Citrus latifolia Swingle): as plantas e os frutos se parecem com as limeiras 

doces, entretanto o suco é ácido como nos limões. Ex: Limão „Tahiti‟, Limão „Galego‟. O limão 

„Tahiti‟ pertence a esse grupo, mas cabe salientar que pertence à espécie Citrus latifolia Tanaka. 

Limeiras semi-ácidas (Citrus limetta Risso): não apresentam valor comercial por apresentarem 

polpa e suco com sabor agridoce. Ex: Lima „de umbigo‟, Lima „de bico‟, Lima „de bugre‟. 

  O suco do limão Tahiti é usado em culinária, na limpeza e preparo de alimentos (carnes, 

massas, bolos, confeitos) e no preparo de sucos. Na medicina caseira o fruto é utilizado como 

auxiliar no tratamento de gripes e deficiência de vitamina C, sendo que o óleo da casca do fruto é 

utilizado como aromático 

(http://www.seagri.ba.gov.br/LimaoTahiti.htm#Usos%20do%20Limão%20Tahiti). 

 Ramos et al. (2003) ainda indicam que o fruto do „Tahiti‟ possui indicação medicinal, 

sendo utilizado para curar e prevenir resfriados, obesidade, gota, reumatismo, náuseas, escorbuto, 

como vermífugo e na cura de aftas e frieiras (devido à sua ação cicatrizante). 

 A planta apresenta porte médio a grande, podendo chegar a quatro metros de altura. A 

copa é densa, vigorosa e as folhas são verdes e lanceoladas. A floração ocorre durante o ano todo, 

sendo o número de flores grande, porém somente uma percentagem muita baixa vinga e forma 

fruto. Os fatores que geram essa queda de flores não são claramente conhecidos, devendo ser, em 

boa parte, fisiológicos, relacionados à fenologia da planta, devido à competição por metabólitos, 

ou devido à ocorrência de temperaturas limitantes. Entretanto, é sabido que o estado nutricional 

das plantas e a ocorrência de doenças com a “estrelinha”, podem afetar essa perda de flores. 

http://www.seagri.ba.gov.br/LimaoTahiti.htm#Usos%20do%20Lim�o%20Tahiti
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Os frutos grandes, ovais, oblongos ou levemente elípticos e praticamente desprovidos de 

semente. A ausência de sementes ocorre pelo fato do limão tahiti se tratar de um híbrido triplóide 

(3n = 27), do qual o pólen e o óvulo não são viáveis, formando, assim, frutos partenocárpicos. 

(Mattos Junior et al., 2003). São monotípicos, ou seja, os frutos são muito parecidos nas várias 

áreas de produção devido à baixa variação morfológica. Apresentam casca fina e cor amarela 

pálida na maturação, a cor da casca é fator muito importante na comercialização, bem como sua 

textura. A preferência é por frutos firmes e de coloração verde-escura. O aspecto da casca é 

avaliado porque indica o teor provável de suco da fruta; a casca rugosa implica em uma fruta 

com baixa quantidade de suco, pois ainda não atingiu seu ponto de maturidade (Gayet et al., 

1995). 

 

Clima 

 

As limeiras se adaptam bem a diversos ambientes, sendo poucas as condições limitantes. 

Preferem temperaturas entre 23 e 32°C e alta umidade relativa. Temperaturas abaixo de 0°C, 

geralmente, são limitantes ao plantio, mas é possível, por exemplo, a instalação de pomares em 

áreas desérticas, desde que haja uso de irrigação (Koller, 1994). 

Segundo Amaral (1982), os danos causados às plantas cítricas devido a baixas 

temperaturas são proporcionais ao tempo de duração dessas temperaturas, sendo que 

temperaturas de -2°C por alguns dias são mais danosas que temperaturas de -5°C por algumas 

horas. Os danos ocorrem devido a perturbações das atividades metabólicas e da fisiologia da 

planta. 

Nos frutos, altas temperaturas ocasionam maior queda de frutos e temperaturas baixas, 

abaixo de 3°C, exercem um efeito significativamente depressivo no crescimento do fruto, devido 

a redução da fotossíntese (Fonfría et al., 1996). Além disso, frutos produzidos nos climas mais 

frios, em geral, são mais ácidos e apresentam coloração da casca e do suco mais intensa. Nos 

climas mais quentes os frutos são mais doces 

(http://www.iac.sp.gov.br/Tecnologias/Citros/Citros.htm). 

Entretanto, Coelho (1993), enfatiza que sob temperaturas constantes entre 12 e 13°C a 

maioria das espécies do gênero Citrus apresenta paralisação no crescimento e que a taxa de 

crescimento máxima ocorre quando a temperatura está entre 21 e 35°C. 

http://www.iac.sp.gov.br/Tecnologias/Citros/Citros.htm
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De acordo com Koller (1994), a temperatura afeta sensivelmente a forma, coloração da 

casca, textura e outras características físico-químicas dos frutos, sendo que frutos produzidos em 

épocas ou regiões mais quentes são maiores, mais oblongos e de casca menos colorida do que os 

produzidos em regiões onde ocorrem baixas temperaturas durante a maturação e colheita.  

As temperaturas noturnas também influenciam o acúmulo de fotossintatos, sendo que a 

quantidade de fotossintatos consumidos a 25°C é duas vezes superior àquela consumida a 15°C. 

Segundo Mayer (1983), citado por Koller (1994), o termoperiodismo baseado em condições de 

baixas temperaturas a noite e moderadas temperaturas de dia determina, normalmente, um maior 

acréscimo de montante fotossintético gerado em relação à ocorrência de situações noturnas 

elevadas.  

A temperatura possui ação condicionante sobre o processo de maturação, observando-se 

que em locais onde não são atingidos determinados valores de temperatura os frutos podem não 

amadurecer ou apresentar uma maturação tardia, não obtendo o aroma e sabor que lhe são 

característicos. (Amaral, 1982). 

Sob temperaturas mais altas o período floração-maturação é bastante encurtado e os frutos 

permanecem pouco tempo na planta depois de maduros. Os climas quentes são propícios ao 

cultivo dos pomelos e toranjas, limas doces e ácidas e limões verdadeiros. (Azevêdo, 2003) 

Em relação às precipitações, chuvas muito fortes podem derrubar flores e frutinhos, 

ocasionando menor produtividade, além de aumentar a incidência da antracnose.  

Azevêdo (2003) salienta que os citros se desenvolvem melhor em regiões que apresentam 

regime pluvial de 1200 mm anuais, bem distribuídos ao longo do ano, sendo que os déficits 

devem ser suplementados com o uso da irrigação, pois representam um fator limitante para a 

produção. 

 

Solo 

 

Assim como em relação ao clima, a limeira é bem adaptada a diversas texturas de solo, 

sendo encontradas em solos argilosos e arenosos. Entretanto, preferem solos mais profundos e 

bem drenados, pois não suportam excesso de umidade. 
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 Há autores que defendem que a cor, sabor, tamanho e textura dos frutos também são 

influenciados pelo tipo de solo, outros, entretanto, admitem que o solo não é essencial para tais 

características dos frutos. 

 As principais classes de solos onde predomina a citricultura brasileira, compreendem os 

Latossolos, os Argissolos e os Neossolos. Entretanto, observa-se, em menores proporções, a 

ocorrência de plantios em Alissolos, Cambissolos e Nitossolos 

(http://www.iac.sp.gov.br/Tecnologias/Citros/Citros.htm). 

 

 

Implantação do pomar e tratos culturais 

 

O sucesso na implantação de um pomar depende de fatores como clima, solo, fatores 

genéticos, plantio e manejo, objetivando um bom retorno do capital investido. Entretanto, não é 

admissível a implantação de sistemas agrícolas que priorizam o lucro e ocasionam a degradação 

do solo, poluição dos mananciais e destruição das reservas florestais. É necessária a busca por um 

sistema que gere lucros e que preserve o meio ambiente e que permitam o desenvolvimento 

sustentável. 

É importante que o solo do terreno escolhido para a implantação da cultura já esteja 

corrigido, pois os citros em geral são exigentes em fertilidade. 

Apesar do caráter perene da cultura e a boa cobertura proporcionada pela copa das árvores 

adultas, a erosão pode causar sérios prejuízos pela perda de solo, água e nutrientes. (Mattos et al., 

2003). Assim, deve-se planejar o uso do terreno, construindo terraços, se necessário, carreadores, 

proteção de nascentes e matas ciliares. A manutenção de cobertura vegetal entre as plantas e o 

controle de plantas espontâneas com o uso de herbicidas protege o solo e evita o uso de 

implementos agrícolas que causam compactação do solo. 

A implantação de pomares com mudas sadias consiste em medida quarentenária essencial 

para a proteção da citricultura. Além de recursos econômicos e financeiros, para começar a 

produzir mudas de citros é muito importante a conscientização dos agricultores e viveiristas sobre 

a importância da utilização de mudas de alta qualidade genética e fitossanitária, bem como 

apresentar as principais estratégias e práticas necessárias à produção de mudas de citros em 

http://www.iac.sp.gov.br/Tecnologias/Citros/Citros.htm
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ambiente protegido, seguindo as normas e os padrões de qualidade estabelecidos pela legislação 

estadual vigente no local. 

 Para o plantio de pomares comerciais, depois de preparar o terreno, é realizada a sulcação, 

com aplicação de calcário e fertilizantes, e o alinhamento das covas; em pomares domésticos, 

pode-se abrir covas com  0,4 m x 0,4 m x 0,4 m, misturando-se à terra, calcário e fertilizante 

orgânico. (http://www.iac.sp.gov.br/Tecnologias/Citros/Citros.htm) 

O espaçamento utilizado deve ser menor entre as plantas e maior entre as linhas. 

Geralmente são utilizados espaçamentos 5x6m ou 5x7m, sendo possível a passagem de 

implementos e máquinas agrícolas, se necessário, bem como a consorciação de culturas. 

O plantio deve ser feito, de preferência, na época das chuvas, em dias nublados, para 

evitar murchamento das mudas. Mas pode ocorrer durante o ano todo, desde que seja suprida a 

necessidade hídrica da planta. 

Os tratos culturais se resumem a controle de plantas invasores na linha da cultura e nas 

ruas, podas, irrigação e manejo do solo. As pragas e doenças que atacam a cultura serão expostas 

adiante. 

Em relação ao controle de plantas invasoras, este pode ser feito com o uso de herbicidas e 

roçadeiras e visa reduzir a competição entre espécies pelo uso da água e de nutrientes, e os 

possíveis prejuízos à produção de frutos; aumentar os nichos de ocorrência de inimigos naturais 

de pragas e doenças; e melhorar a conservação do solo. Esse controle deve ser maior nas áreas 

novas, onde as plantas ainda estão jovens. A presença de plantas, espontâneas ou cultivadas, nas 

entrelinhas, pode trazer benefícios à cultura, como por exemplo, o aumento de inimigos naturais 

de pragas e doenças de ocorrência na cultura do limão tahiti. Dessa maneira, cria-se um equilíbrio 

no pomar. 

 Quanto às podas, estas devem ser feitas de maneira a proporcionarem melhor 

aproveitamento da luz pelas folhas encontradas na parte mais interna ou externa. Podem ser de 

formação, limpeza ou rejuvenescimento. É interessante que as mudas sejam levadas a campo com 

cerca de três pernadas desencontradas e eqüidistantes, possibilitando uma arquitetura adequada à 

planta permitindo a entrada de luz. 

http://www.iac.sp.gov.br/Tecnologias/Citros/Citros.htm
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 A poda de formação consiste na retirada de brotos no tronco e no porta-enxerto e a 

retirada de ramos ladrões. Deve ocorrer quando ainda estão verdes e tenros, fáceis de tirar, 

utilizando ferramentas apropriadas ou manualmente. 

Após esse período, as podas devem ser restritas aos ramos ladrões, já que podas severas 

tornam-se onerosas e nem sempre atingem os objetivos, pois atrasam as floradas e o início da 

produção. A partir de três anos de idade, não são necessárias podas exageradas. Pode-se tirar um 

ou dois ramos centrais rente às pernadas principais. (Mattos Junior et al., 2003). 

Podas excessivas em locais antes sombreados podem causar queimaduras dos ramos 

remanescente e diminuição da produção posterior. 

A irrigação é importante, pois na maior parte do território nacional as chuvas são mal 

distribuídas, ocasionando déficit hídrico em algumas épocas. Os métodos de irrigação mais 

utilizados são por microaspersão e por gotejamento. No primeiro, não se deve esperar elevados 

coeficientes de uniformidade de distribuição de água e deve-se tomar cuidado no período de 

floração, quando o impacto do d‟água dos aspersores pode provocar queda de flores. O segundo 

método, gotejamento, apresenta alta eficiência de aplicação e bom controle sobre a umidade e 

aeração do solo. Além disso, evitam o escorrimento da água reduzindo a ocorrência de possíveis 

erosões. A área molhada sob irrigação, nesse caso deve estar entre 33 e 67%, devendo evitar 

umidecimento desnecessário entre as linhas do plantio, facilitando as práticas culturais 

(http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Citros/CitrosNEPequenosProdutores

/irrigacao.htm). 

No caso da lima ácida „tahiti‟, normalmente, instalam-se dois gotejadores por planta após 

o plantio e quando mais desenvolvida cada planta deve ter quatro gotejadores.  

É importante que a água utilizada na irrigação seja de boa qualidade e livre de resíduos 

que possam via a contaminar o solo, plantas e frutos. Além disso, deve-se ter cuidado ao retirar 

água de nascentes, córregos e rios, protegendo-os e mantendo a mata ciliar conforme previsto nas 

leis de conservação do meio ambiente.  

O consumo anual de água pelas plantas cítricas varia de 600 a 1200 mm. No Estado de 

São Paulo o consumo de água aproxima-se de 3 mm.dia
-1

 em pomares irrigados e de 1,5 mm.dia
-1

 

nos não irrigados. Como em qualquer cultura, a demanda por água na cultura do limão tahiti varia 

em função do estado fenológico. Na brotação, emissão de botões florais, frutificação e início de 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Citros/CitrosNEPequenosProdutores/irrigacao.htm
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Citros/CitrosNEPequenosProdutores/irrigacao.htm
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Citros/CitrosNEPequenosProdutores/irrigacao.htm
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desenvolvimento dos frutos há maior demanda de água e as plantas são muito sensíveis ao déficit 

hídrico nesse período, sendo que o aumento no tamanho dos frutos está altamente relacionado 

com a absorção de água. Na fase de maturação, colheita e semi-dormência a demanda hídrica é 

menor. (http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br) 

  As culturas intercalares, geralmente, são feitas em pequenas e médias propriedades e 

consiste no plantio de certas culturas nas entrelinhas da cultura principal, no caso, do limão tahiti. 

É uma forma de aproveitamento do solo e renda extra para o produtor. Além disso, o consórcio 

de culturas é benéfico no pomar, pois diversifica o ambiente, evitando o monocultivo e podendo 

atrair mais organismos benéficos, além de proteger o solo. As culturas intercalares devem ter 

baixo porte e ciclo curto, e situar-se a distância de 1,5 - 2 m da linha de plantio do limoeiro. 

Podem-se usar leguminosas (feijão de porco, leucena e crotolária), que posteriormente 

podem tornar-se adubos verdes, abacaxi, amendoim, batata doce, feijão, mandioca, abóbora, entre 

outros. (http://www.seagri.ba.gov.br/LimaoTahiti.htm#Irrigação) 

 

Nutrição e Adubação 

 

A adubação adequada de um pomar é fator de grande importância para a alta produtividade 

da cultura. Entretanto, esse objetivo pode não ser alcançado caso não sejam observados os 

diversos fatores que contribuem para o crescimento e produção, dentre os quais os fatores 

genéticos e aqueles relacionados ao clima, solo, etc. (Magalhães, 1997). 

Para a adubação correta, é necessário que se faça a análise do solo, que prediz a 

disponibilidade dos nutrientes e possíveis barreiras químicas, como a presença de alumínio, por 

exemplo. Essa análise é feita com subamostras retiradas nas profundidades 0-20 cm e 20-40 cm, 

que formarão a amostra que será analisada. 

O primeiro passo é a realização da calagem, ou seja, aplicar a quantidade de calcário 

necessária para suprir as necessidades de cálcio e magnésio e para redução do alumínio. 

 Depois do plantio, de três em três anos, recomenda-se a retirada de uma amostra composta 

da área adubada e outra do centro das entrelinhas das plantas para verificar a necessidade de 

calagem (Souza et al., 1999). 

A planta cítrica, como qualquer outra, necessita de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S) e 

micronutrientes (Mn, Zn, Cu, B, Fe, Mo e Cl). Tais nutrientes podem encontrar-se naturalmente 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/
http://www.seagri.ba.gov.br/LimaoTahiti.htm#Irriga��o
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no solo como resultado da fertilidade natural ou são incorporados através de corretivos e 

fertilizantes.  

 Devido aos baixos teores de matéria orgânica e baixa capacidade de retenção de água, a 

aplicação de adubos orgânicos poderá trazer inúmeros benefícios devido aos efeitos que causam 

no solo. Apesar das vantagens, os baixos teores de nutrientes das fontes orgânicas implicam na 

utilização de quantidades elevadas destas e a disponibilidade e viabilidade econômica passam a 

ser fatores limitantes do seu uso. Porém, se o produtor dispõe de tais adubos na sua propriedade 

ou nas proximidades, essas desvantagens podem ser minimizadas. 

 A utilização de diferentes fontes orgânicas, tais como esterco de bovinos, de aves e torta 

de mamona não tem mostrado diferenças nos efeitos observados, ficando a escolha da mesma em 

função da disponibilidade para o produtor (http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br) 

A EMBRAPA recomenda a aplicação, por cova, de 10 a 20 litros de esterco de bovinos ou 

5 a 10 litros de esterco de aves ou ainda 1 a 2 litros de torta de mamona. Para a planta adulta a 

quantidade de fertilizante orgânico é da ordem de 20 a 60 litros. 

Souza et al. (1999), recomendam a aplicação de 80 a 120 gramas/cova de Fósforo na 

ocasião do plantio. Os mesmos autores ainda recomendam a aplicação de Nitrogênio somente aos 

primeiros sinais de brotação das mudas e indicam os seguintes valores de nutrientes para a 

adubação de cobertura (Tabela 2): 

TABELA 2. Recomendação de adubação de cobertura para citros.  

ADUBAÇÃO DE 

COBERTURA 

NITROGÊNIO 

(N) 

FÓSFORO 

(P) 

POTÁSSIO 

(K) 

PRIMEIRO ANO 70 g/planta 20 a 30 g/planta 20 a 30 g/planta 

SEGUNDO ANO 130 g/planta 60 a 90 g/planta 40 a 60 g/planta 

TERCEIRO ANO 160 g/planta 60 a 90 g/planta 60 a 90 g/planta 

QUARTO ANO 240 g/ planta 100 a 150 g/planta 120 a 180 g/planta 

QUINTO ANO 340 g/planta 140 a 210 g/planta 160 a 240 g/planta 

SEXTO ANO 380 g/planta 100 a 150 g/planta 200 a 300 g/planta 

Fonte: (Souza, et al., 1999) 

Obs: A adubação deve ocorrer entre os meses de setembro a fevereiro, com o solo úmido. 

 

 

 

 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/
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Indução Floral 

 

 A indução do florescimento tem por objetivo aumento de produção na entressafra, época 

na qual os preços são melhores. É realizada pelo conjunto de fatores: adubação, poda, irrigação e 

uso de reguladores de crescimento (Machado Filho et al., 1999). 

 Machado Filho et al. (1999) e De Negri et al. (2004) indicam como o melhor tratamento 

para a produção na entressafra (julho a novembro), a remoção manual ou química (250 ppm de 

ethefon ou 1000 ppm do produto comercial Ethrel®) da florada da primavera; realização em 

março, do estresse hídrico e suspensão da adubação; irrigação de abril a novembro até a colheita. 

 Mattos Junior et al. (2003) relatam que o florescimento nos citros ocorre após 

temperaturas baixas e/ou estresse hídrico. Assim, no clima subtropical, no início da primavera as 

condições de temperatura e umidade são restabelecidas permitindo o desenvolvimento das flores.

 Ressaltam ainda que, para que a indução de florescimento seja satisfatória, a seca deve ter 

intensidade e duração suficientes para conduzir a visível perda de hidratação das folhas por um 

período de 40 dias, sem, no entanto, que haja desfolha excessiva e prejudicial à planta. Junqueira 

(2006) preconiza para o Distrito Federal, a indução floral por meio da aplicação de altas doses de 

fertilizantes a base de sulfato de amônio e cloreto de potássio por cobertura, durante os veranicos 

prolongados de fevereiro ou março, seguidas de um programa de manejo da antracnose. 

 

Manejo de Pragas e Doenças 

 

 O manejo de pragas e doenças é de fundamental importância para alta produtividade de 

um pomar. 

Entre os diversos problemas de ordem tecnológica enfrentados pelos citricultores 

brasileiros que interferem na produtividade e qualidade das frutas nacionais, encontram-se como 

um dos mais relevantes os relacionados com pragas e doenças, que direta e indiretamente 

prejudicam as comercializações do produto. Além de provocarem perdas, onerarem os custos de 

produção, diminuírem a qualidade das frutas e provocarem danos indiretos pela entrada de 

microorganismos nos frutos, também dificultam as exportações por causa das exigências 

fitossanitárias dos países importadores. 
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 Uma opção aos produtores de frutas é a adoção do sistema de manejo integrado de pragas 

(MIP), no qual um ácaro ou inseto fitófago só é considerado praga quando causa danos 

econômicos. Este sistema objetiva a preservação ou incremento dos fatores de mortalidade 

natural, através do uso integrado dos métodos de controle selecionados com base em parâmetros 

econômicos, ecológicos e sociológicos. O sistema é composto de quatro componentes básicos: a 

avaliação do agroecossistema, tomada de decisão do controle, estratégias de ação e táticas do 

controle.  

 Em relação às doenças, deve-se optar pela Proteção Integrada. O controle químico deverá 

ser utilizado em último caso, quando a produção estiver realmente prejudicada e não restarem 

alternativas. As pragas quarentenárias de citros são grandes barreiras para a comercialização e, 

mesmo que algumas delas não sejam típicas do limão tahiti, muitas vezes há necessidade de 

realizar levantamentos e comprovação da não ocorrência no pomar e de que os frutos não estejam 

levando o patógeno, representando risco para o País ou para o Estado de destino (Mattos Junior et 

al, 2003.) 

 A sanidade dos pomares é de interesse de todos, pois só assim o País poderá continuar 

sendo o maior produtor e exportador de frutas cítricas.  

 Como auxílio para o citricultor, a Fundecitrus organizou um calendário com a época de 

manifestação das principais pragas e doenças que afetam a citricultura e, conseqüentemente, o 

cultivo da lima ácida „tahiti‟ (Figua 1). 
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FIGURA 1. Calendário com a época de manifestação das principais pragas e doenças que afetam 

a citricultura. 
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A seguir são relatadas as principais pragas presentes na cultura do limão tahiti, de acordo 

com De Negri e Mattos Junior (2004), Rossetti (2001) e  Koller (1994). 

 

Pragas-Chave: 

 São aquelas que ocorrem todos os anos, em altas populações, provocando danos 

econômicos e por isso requer medidas de controle. O ácaro da ferrugem, a orthezia a larva 

minadora (em viveiro ou pomar novo), a cochonilha escama farinha e broca do tronco, são 

consideradas pragas primárias. (Gravena, 1995) 

  

 Ácaro da ferrugem / Plyllocoptruta oleivora  

( Acari) 

O maior prejuízo é causado no fruto pela redução do peso e comprometimento da aparência 

externa, reduzindo assim o seu valor comercial, principalmente para consumo In natura. Os 

ácaros roem a casca e picam a epiderme dos frutos, provocando o rompimento de glândulas de 

óleo. Este, vazando em contato com o ar, oxida-se e confere ao fruto a coloração escura, 

ferruginosa ou prateada.  

Controle – O controle químico só deve ser iniciado quando a infestação média alcançar 30 ácaros 

por cm
2 

de fruto. O ácaro da ferrugem é controlado biologicamente por ácaros predadores, tripes, 

dípteros, neurópteros e fungos. Dentre as espécies de ácaros benéficos o Iphiseiodes zuluagai é o 

mais importante no controle biológico do ácaro da ferrugem. Dentre os fungos benéficos, o 

Hirsutella thompsonii é o mais eficiente no controle biológico natural. A manutenção da 

vegetação nas entrelinhas e o uso de leguminosas favorecem a atuação dos inimigos naturais das 

pragas. 

 

 Ortézia dos citros (Cochonilha) / Orthezia praelonga 

(Homoptera: Ortheziidae) 

São insetos pequenos, exclusivamente fitópagos que provocam danos diretos através da sucção 

contínua da seiva elaborada ou inoculação de substâncias tóxicas às plantas. Suas excreções 

açucaradas servem de substrato para o desenvolvimento de determinados fungos, que interferem 

nos processos respiratórios e fotossintéticos. 
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Controle: a presença de inimigos naturais é um dos principais fatores que causam a diminuição da 

população de cochonilhas. Elas são controladas por joaninhas da família Coccinellidae, micro-

himenópteros, larvas de dípteros e lepidópteros e por fungos entomógenos. No caso do controle 

biológico, utiliza-se aqueles  organismos que mantém a população de uma praga em níveis baixos, 

estabelecendo o equilíbrio natural. Algumas variedades de citros mostram-se mais resistentes às 

pragas que outras podendo ser utilizadas como porta-enxertos, diminuindo a incidência de tais 

pragas. Quando as cochonilhas atacam as plantas cítricas com grande intensidade o controle 

químico é exigido. Um dos mais sérios problemas desse controle é que alguns inseticidas, 

acaricidas e fungicidas atacam os inimigos naturais, podendo provocar um desequilíbrio 

ecológico. Por ser um inseto sugador de seiva deve-se dar preferência aos inseticidas sistêmicos. 

 

 Minador das folhas dos citros – MFC / Phyllocnistis citrela 

(Lepidoptera: Gracillariidae) 

O MFC causa os maiores prejuízos em viveiros e em pomares novos devido ao ataque às folhas 

novas e brotações. As folhas fortemente atacadas secam, tornando-se inativas em sua função 

fotossintética, resultando em redução na produção de frutos, e interferindo no crescimento normal 

da planta cítrica. 

Controle: Quando se trata de viveiro ou pomar recém-instalado, o controle químico é 

indispensável; as pulverizações devem se efetuadas a intervalos de oito a 10 dias. Os produtos de 

maior eficiência são: lufenoron (match
R
), abamectin (vertimec

R
) e imidacloprid (confidor

R
 ou 

winner
R
). Em pomares adultos, o controle químico do MFC é desaconselhável e de um modo 

geral desnecessário, face a eficiência relativamente alta dos inimigos naturais. 

A espécie Ageniaspis citricola é a que apresenta maior eficiência e pode ser criada para liberação 

em campo, alcançando um controle que varia de 60 a 80%. Esta espécie está sendo criada e 

liberada em pomares do Estado da Bahia como forte alternativa dentro da Produção Integrada de 

Citros - PIC. 

 

Pragas Secundárias: 

São aquelas que ocorrem em baixas populações, raramente causam danos econômicos e 

por isso raramente exigem medidas de controle. A mosca branca, Aleurothrixus floccosus; pulgão 
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preto, Toxoptera citricidus cochonilhas verde Coccus viridis e cabeça de prego Chrysomphalus 

ficus; são classificadas como secundárias. 

 

 Cochonilha escama farinha / Unaspis citri e Pinnaspis aspiditrae 

(Homoptera: Diaspididae) 

São cochonilhas protegidas por escudos. Esse escudo é formado por secreções das glândulas 

especiais do próprio corpo do inseto e pela sobreposição das exúvias provenientes das mudas. 

Ataca as plantas da mesma forma que as ortézias dos citros. O controle é basicamente o mesmo. 

 

 Mosca Branca / Aleurothrixus floccosus 

(Homotera: Aleyrodidae) 

Encontra-se na face inferior das folhas em forma de flocos semelhante a algodão; raramente a sua 

população alcança níveis que justifique uma intervenção de controle químico, exceto quando 

ocorre desequilíbrio no pomar pelo uso de fungicidas à base de cobre. 

Controle - as ninfas de A. floccosus são fortemente atacadas nos meses úmidos do ano, pelo fungo 

Aschersonia sp., de coloração avermelhada . As larvas do bicho lixeiro, Chrisopa sp. efetuam um 

significativo controle da mosca branca. Raramente este inseto alcança populações que justifique o 

controle químico, o qual pode ser feito com um inseticida fosforado associado a óleo mineral. 

 

 Pulgão Preto / Toxoptera citricidus 

(Homotera: Aphididae) 

Inseto pequeno (cerca de 2 mm de comprimento) de cor castanho escuro, lustroso tendendo ao 

preto. Os maiores danos são provocados em plantas jovens, atacando os brotos terminais, folhas 

em desenvolvimento e os botões florais. Nas brotações novas o inseto pode ocorrer em grandes 

colônias. Ocasionando o encarquilhamento das folhas, como também o aparecimento da 

"fumagina". É uma espécie importante, pois é transmissora ou vetor do vírus da “tristeza dos 

citros”, doença de ocorrência endêmica no Brasil devido a presença do pulgão preto. 

Controle: predadores mais freqüentes são as joaninhas que no seu estágio larval e adulto se 

alimentam dos pulgões: Hipodamia convergens, Cicloneda sanguinea, Eriopos connexa, e larvas 

de moscas da família Sirphidae. Dentre os parasitóides as vespas Aphidius sp. são muito 

freqüentes. Os pulgões parasitados por estas vespas são facilmente reconhecidos pelo aspecto 
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arredondado do seu corpo. O controle químico só deve ser usado em casos extremos, quando o 

ataque é intenso e generalizado, e quando o número de inimigos naturais é reduzido. A 

pulverização deve ser efetuada quando os adultos estão presentes nas brotações. Utilizar os 

mesmos inseticidas recomendados para cochonilhas e minador das folhas. 

 

 Cochonilha verde / Coccus viridis 

(Homotera) 

É uma cochonilha desprovida de carapaça, de formato oval e de consistência mole. Mede 

cerca de 5mm de comprimento e é de coloração verde clara. Atacam ramos e a face inferior das 

folhas ao longo da sua nervura principal. 

Controle químico – o controle deve ser feito com pulverização com um inseticida fosforado 

associado a óleo mineral. Considerando que a infestação desta cochonilha não ocorre de forma 

generalizada no pomar, recomenda-se, na medida do possível, identificar as áreas foco, para onde 

devem ser dirigidas as pulverizações. 

 

 Cochonilha cabeça-de-prego / Crysomphalus fícus 

(Homotera) 

Esta cochonilha é mais freqüente em plantas jovens e desnutridas danificando ramos 

novos e frutos. Altas infestações são comuns em pomares mal manejados e com uso intenso de 

defensivos. Utilizar o mesmo tratamento recomendado para a escama farinha. 

 

 Com relação às doenças que ocorrem na cultura dos citros. Rossetti (2001) e o 

FUNDECITRUS relatam as principais. A seguir algumas informações sobre tais doenças. 

 

 • Cancro Cítrico (Xanthomonas axonopodis pv. citri) 

A doença manifesta-se por lesões locais, parecidas com verrugas, em folhas, frutos e ramos. 

Coloração cor de palha ou pardacentas. Nas folhas, a doença aparece primeiramente como 

manchas claras que depois ficam com o centro necrosado. Nos frutos ocorrem pequenas manchas 

amarelas que aos poucos vão crescendo e tornando-se marrons. Nos ramos, as lesões são 

salientes, na forma de crostas de cor parda. 
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A bactéria é disseminada pelo vento, pela chuva, por meio de mudas contaminadas ou por 

equipamentos. Além disso, a larva minadora dos citros (Phyllocnistis citrella) ao construir as 

galerias leva consigo a bactéria do cancro cítrico que provoca lesões dentro e fora da galeria feita 

(Rossetti, 2001). 

O controle químico só deve ser uma opção quando mais de 10% dos ramos de plantas novas 

e 30% dos ramos em pomares adultos, apresentarem folhas com larvas vivas. O controle 

biológico é feito com uma vespa, Ageniaspis citricola, que se adaptou muito bem nos locais onde 

foi solta. Outra opção bastante efetiva é a erradicação de planta doentes. 

Leite Jr. & Mohan (1984) citado por Koller (1994) e Rossetti (2001) classificam o limoeiro 

„Tahiti‟ como uma cultivar resistente ao cancro cítrico, não ocasionando, até o momento, danos à 

cultura. 

 

 • Gomose de Phytophthora (Phytophthora spp.) 

 O principal sintoma é uma lesão deprimida com eliminação de goma na região de 

enxertia, dado pela presença de fluxos de goma na região do colo da planta afetada. O fungo 

ataca a região cambial da planta, provocando a podridão dos tecidos cambiais infectados. A copa 

torna-se amarelada e pode vir a morrer se a lesão afetar toda a circunferência do tronco, anelando 

essa região e impedindo a passagem de seiva elaborada para as raízes. Geralmente, a entrada do 

fungo ocorre por ferimentos. 

 Algumas vezes o produtor pode não perceber a ocorrência de tal doença, devido ao fato da 

goma se dissolver com chuva abundante ou com água de irrigação.  

 A doença é policíclica e ocorre principalmente no período chuvoso. 

 O controle é feito com a escolha de porta-enxertos mais resistentes e de plantas sadias,  

evitando o plantio em áreas mal drenadas, o acúmulo de terra junto ao colo das plantas; aplicando 

adubos orgânicos no pomar, favorecendo o desenvolvimento de microorganismos antagônicos à 

Phytophthora. A utilização de isolados de Trichoderma mostrou-se eficiente no controle do 

patógeno. 
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 • Queda Prematura dos Frutos, Podridão Floral dos Citros ou Estrelinha. 

(Colletotrichum gloeosporioides e/ou C. acutatum ). 

O fungo causa infecções nas flores, cujas pétalas apresentam lesões de cor marrom e apodrecem 

após um tempo, impedindo o desenvolvimento dos frutinhos que caem prematuramente deixando 

os cálices retidos nas plantas, que são chamados de estrelinha. 

 A ocorrência se dá, principalmente, em períodos de chuva coincidindo com a época de 

florescimento. As flores tornam-se suscetíveis quando os botões florais estão em crescimento, 

podendo ocorrer antes mesmo da abertura dos botões florais. 

 O controle químico ainda é o método mais eficaz, mas na região Centro Oeste, a florada 

concentra nos meses de agosto, setembro e outubro, épocas de umidade relativa muito baixa e, 

portanto, a doença não ocorre. No entanto, essa florada é indesejável por produzir frutos no 

período de safra ocasião em que o preço da fruta é muito baixo. Rossetti (2001) preconiza a 

antecipação do florescimento para períodos de menor umidade por meio de porta-enxertos que 

induzem o florescimento precoce, irrigação e eliminação de plantas com florescimento contínuo. 

 

 • Rubelose [Erythricium salmonicolor (Berk. E Broome) Burdsall] sinônimo de 

Corticium salmonicolor 

Apresenta como sintoma típico a cor rosada nas lesões e seca dos ramos. A vegetação dos 

ramos apresenta clorose, principalmente nas nervuras, caracterizando deficiência geral de 

nutrientes e tornando difícil a detecção da doença (De Negri e Mattos Junior, 2004). 

A infecção causa diversos prejuízos, podendo até levar à morte da planta. O controle deve 

ser realizado através de podas de limpeza e os locais expostos devem ser protegidos com uma 

camada de fungicida cúprico para evitar a entrada do patógeno pelos ferimentos (De Negri e 

Mattos Junior, 2004). 
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RESUMO 

 

 Para que o cultivo da lima ácida „tahiti‟ seja manejado de forma correta, são 

imprescindíveis o conhecimento da fenologia da planta, como o período de carpogênese, que 

possibilita a produção na entressafra, e as taxas de vingamento. A qualidade dos frutos colhidos 

do limão „tahiti‟ é de suma importância durante a comercialização, pois frutos colhidos dentro 

dos padrões dos centros consumidores possuem preços mais elevados. Objetivou-segerar 

informações sobre alguns parâmetros fenológicos do limão tahiti cultivado sob irrigação, como o 

período de carpogênese a partir de flores emitidas de junho de 2007 a maio de 2008 e as taxas de 

rendimentos de suco, taxas de vingamento, crescimento de frutos, espessuras de cascas e  massas 

frescas dos fruto gerados e desenvolvidos  neste período. As flores marcadas foram analisadas 

mês a mês até que os frutos delas originados atingissem o ponto de colheita. As médias dos dados 

obtidos foram comparadas pelo teste de Tukey e Scott-Knot a 5% de probabilidade. Houve uma 

grande variação no período de carpogênese em função da época do ano, sendo que frutos que se 

desenvolveram em períodos de baixas temperaturas obtiveram os maiores períodos até o ponto de 

colheita. A partir dessa informação é possível estabelecer a época para que a indução floral seja 

feita, a fim de se obter frutos na entressafra. Há uma tendência de menor crescimento dos frutos 

nos meses mais frios, concluindo que temperaturas baixas causam um efeito depressivo no 

crescimento do fruto e retardam a maturação. As taxas de vingamento estão relacionadas a 

fisiologia da planta, mas também a fatores bióticos e abióticos. As características físicas peso do 

fruto e tamanho do fruto também estão relacionadas às variáveis climáticas, sendo que a estação 

do ano com temperaturas mais elevadas proporcionou frutos maiores e mais pesados. Entretanto, 

essa diferença não é suficiente para que os frutos sejam rejeitados pelo mercado. Os frutinhos que 

se desenvolveram em meses mais frios têm um maior período de carpogênese, mas atingirão o 

tamanho característico para a comercialização. Em relação ao teor de suco, conclui-se que não há 

interferência da baixa umidade relativa do ar no teor de suco presente nos frutos. Há correlação 

positiva entre o peso do fruto e peso das cascas e alvéolos e entre peso de cascas e alvéolos e 

espessura de casca. A correlação foi negativa entre teor de suco e peso de cascas e alvéolos e 

entre espessura de casca e teor de suco.  
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ABSTRACT 

 

Phenology and physical characteristics of acid Tahiti limes, grown under drip irrigation in 

Brazil’s Federal District 

 

 Correct management of acid tahiti lime cultivation requires an understanding of the 

phenology of the plant and its carpogenesis period, so as to enable off-season production and 

ensure fruit set rates. The quality of fruit harvested is of utmost importance, as limes must meet 

quality standards demanded by consumers in order to command higher prices. Certain 

phenological parameters of fruit derived from blossom flowering between June 2007 and May 

2008 using irrigation were examined, including carpogenesis, juice yields, fruit set rates, growth 

of the fruit, peel thickness, and fresh fruit mass. Marked flowers were examined each month until 

the fruits generated were ready for harvest. Average data obtained was compared using the Tukey 

& Scott-Knot test at a 5% probability. There was a considerable variation in carpogenesis periods 

depending upon the time of year, as fruits took longer to ripen in periods when temperatures were 

low. Based upon this information, it is possible to establish the best season in which to conduct 

floral induction, with a view to obtaining fruit during the offseason. Fruit tend to grow more 

slowly in the colder months, leading to the conclusion that low temperatures have a depressive 

effect on growth and ripening. Fruit set rates are determined by plant physiology, but biotic and 

non-biotic factors also play a role. Climatic variables also account for such physical 

characteristics as weight and size, and larger and heavier fruits tend to be produced in the season 

with the highest temperatures. Such differences are not, however, sufficient to lead markets to 

reject the fruits. Smaller fruits that develop in colder months have a longer carpogenesis period, 

but nonetheless finally reach an acceptable marketing size. Low air humidity does not appear to 

affect juice content of the fruit. A positive correlation was found between the weight of the fruit 

and the weight of the peel and alveoli; and between the weight of the peels and alveoli and peel 

thickness. A negative correlation was detected between juice content and the weight of peel and 

alveoli; and between peel thickness and juice content.  

 

 

 

 



 41 

INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento da fenologia da lima ácida „tahiti‟ nas condições tropicais é de grande 

importância para o manejo da cultura e estabelecimento de condições necessárias para o aumento 

da produtividade, sendo fundamental o estudo das condições em cada região produtora, já que as 

características das regiões mudam bastante, principalmente em relação às variáveis climáticas. 

O período de carpogênese é definido como o período da antese ao desenvolvimento do 

fruto e é essencial para que se possa planejar a indução floral e obter produtividade na 

entressafra, alcançando maiores rendimentos com a cultura.  

De acordo com Koller (1994), a floração ocorre durante o ano todo, sendo o número de 

flores grande, porém somente uma percentagem muita baixa vinga e forma fruto. Esse fator, a 

taxa de vingamento, também interfere na produtividade das plantas, e pode ser tanto de ordem 

fisiológica como também relacionada a fatores bióticos e abióticos.  

A qualidade do produto é de fundamental importância na comercialização, pois influencia 

diretamente os preços. O limão „tahiti‟ deve possuir frescor, elevado teor de suco e integridade 

das glândulas do óleo da casca. Os atributos da fruta para a comercialização variam nos mais 

distintos mercados, mas alguns como coloração da casca, tamanho do fruto, quantidade de suco, 

maturação e ausência de defeitos causados por pragas ou doenças, são imprescindíveis para 

qualquer tipo de negociação.(De Negri e Mattos Junior, 2004). 

 Para Coelho et al. (2006), a expectativa é de aumento da comercialização da lima ácida 

Tahiti para o exterior. Entretanto, estes autores alertam para atenção na qualidade do fruto e à 

regularidade na oferta. Os mesmos realizaram uma análise de containers de „Tahiti‟ 

comercializados por exportadoras baianas para o mercado europeu e identificaram problemas que 

resultam em perdas de frutos que, em determinados momentos, ultrapassam 20% do total 

comercializado, tais como: 

1) frutos excessivamente maduros;  

2) podridão estilar;  

3) danos mecânicos; 

4) mancha de ácaros;  

5) desuniformidade na cor;  

6) oleocelose causada por excesso de turgidez do fruto;  
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7) fumagina;  

8) presença de cochonilhas;  

9) podridões ou “bolor” (Penicillium digitatum e/ou Penicillium italicum);  

10) frutos imaturos, com baixo teor de suco;  

11) cicatrizes causadas por atrito do vento na árvore ou trips 

 Sendo assim é imprescindível atenção redobrada na colheita e pós-colheita dos frutos, 

observando ponto de maturação ideal para comercialização, coloração da casca, quantidade de 

suco, danos mecânicos ou provocados por pragas e doenças, distúrbios fisiológicos, tanto para 

mercado interno como externo. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Fenologia 

 

O termo “fenologia” refere-se aos eventos biológicos repetitivos e das causas de sua 

ocorrência em relação às forças bióticas e abióticas e da inter-relação entre as fases 

caracterizadas em diferentes espécies ou em uma única espécie, de acordo com Lieth (1974), 

citado por Arrigoni (1993). 

Para Volpe (1992), o estudo da fenologia de citros visa compreender a resposta das 

plantas em termos de crescimento vegetativo, florescimento, fixação, crescimento e maturação 

dos frutos, aos fatores climáticos, principalmente radiação solar, temperatura e 

evapotranspiração. 

Apesar da grande capacidade de adaptação das plantas cítricas em relação ao clima e ao 

solo, é necessário fazer um zoneamento que permita explorar da melhor maneira possível às 

diversas áreas do país, visando a utilização correta das espécies e cultivares (Magalhães, 1997). 

O conhecimento da fenologia da lima ácida tahiti nas condições tropicais é de grande 

importância para o manejo da cultura e estabelecimento de condições necessárias para o aumento 

de produtividade, sendo necessário o estudo das condições em cada região produtora. 

O período de maturação encontrado na literatura está em torno de 170 dias, variando em 

algumas regiões. Porém, alguns fatores podem influenciar o tamanho dos frutos (Fonfría et al., 

1996), merecendo destaque: 

a) Fatores genéticos: a genética da planta pode resultar em frutos maiores ou menores, bem 

como definir a textura da casca, rugosa ou lisa.  

b) Idade da planta: em geral, plantas jovens produzem frutos maiores e com a casca mais 

grossa. 

c) Posição do fruto: segundo Fonfría et al. (1996), a presença de folhas nos brotos estimula o 

desenvolvimento dos frutos, já que as folhas jovens adquirem um papel essencial como 

fonte de produtos fotossintéticos, principalmente carboidratos. Entretanto, essa 

exportação de fotoassimilados só ocorre após 24 a 26 dias de plena floração, quando 

começam a cair os primeiros frutinhos. Assim, as diferenças no tamanho dos frutos têm 
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início durante o desenvolvimento do ovário, devido a maior ou menor quantidade de 

hormônio nesse órgão. 

d) Número de frutos. 

e) Número de flores. 

Coelho et al. (1993) afirmam que a maturação dos frutos ocorre 120 dias após a florada. 

 De acordo com o Professor Paulo C.   Sentelhas       

(http://ce.esalq.usp.br/aulas/lce630/Aula_ClimaxCitros.ppt), os citros passam pelos seguintes 

estádios fenológicos: 

Indução Floral - é o resultado de estímulos ambientais, que normalmente estão ligados à 

redução do crescimento das plantas. Geralmente, esses estímulos ambientais são proporcionados 

pela diminuição das temperaturas, mesmo que não caiam abaixo dos 12,5ºC, nas regiões 

subtropicais, ou por período de seca, nas regiões tropicais. 

Repouso Vegetativo - os pomares de citros cultivados em regiões de clima tropical, com 

estação seca, e subtropical, com inverno relativamente rigoroso, estão sujeitos a entrarem em 

repouso vegetativo. Esse período de repouso vegetativo, caracterizado pela redução na taxa de 

crescimento ou até mesmo pela sua paralisação, ocorre devido à redução na taxa metabólica das 

plantas, sendo que sua duração varia de acordo com as condições ambientais. O repouso 

vegetativo ocorre apenas nos locais onde períodos de estresse térmico ou hídrico são bem 

definidos. 

Florescimento - ocorre após o período de indução e repouso, quando existirem condições 

térmicas e hídricas favoráveis. Apesar do florescimento poder ocorrer durante todos os meses do 

ano, normalmente ele é mais intenso, nas regiões subtropicais, durante o final do inverno e início 

da primavera. Por outro lado, nas regiões de clima tropical, onde há a ocorrência de estiagem 

durante certa época do ano e não ocorre variação sazonal das condições térmicas, o florescimento 

irá ocorrer sempre após o restabelecimento das chuvas, enquanto que nas regiões de clima árido o 

florescimento somente irá ocorrer, após período de estresse hídrico, com o uso da irrigação. 

Fixação do fruto - o período de fixação dos frutos é bastante extenso, iniciando-se logo 

após a polinização. Ao longo da fase de crescimento do fruto é difícil identificar as causas 

responsáveis pela sua queda, haja vista que as plantas de citros se adaptam a uma grande 

diversidade de condições climáticas. No entanto, fatores de ordem fisiológica, ambiental e 

fitossanitária são os principais responsáveis. Maior queda ocorre em novembro. 

http://ce.esalq.usp.br/aulas/lce630/Aula_ClimaxCitros.ppt
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Crescimento do fruto - o crescimento dos frutos da grande maioria das espécies de Citrus 

pode ser sub-dividido, basicamente, em quatro fases: 

1) DVC – divisão celular (define tamanho potencial do fruto) 

2) DFC – diferenciação celular 

3) EC – expansão celular (rápido crescimento, durando de 2 a 12 meses) 

4) M – maturação (lento crescimento do fruto, pequeno aumento do total de sólidos solúveis 

e rápido decréscimo da acidez total). 

 

Colheita e Pós-Colheita 

 

 De acordo com Gayet et al. (1995), a lima ácida „tahiti‟ ou limão „tahiti‟ deve ser 

comercializado, principalmente para exportação, com cor verde-escuro, casca parcialmente lisa 

com o mínimo de áreas amarelas e sem defeitos na casca. 

 A cor da casca é de grande importância na colheita, pois frutos colhidos muito maduros, 

ou seja, com a cor da casca tendendo para o amarelo, tem vida de prateleira curta e no caso de 

exportação são desclassificados. A Figura 2 estabelece uma escala de 5 graus de tons verdes, 

sendo que as frutas devem ser colhidas com a coloração dos graus 1 e 2 (Gayet, 1995). 

 

 

FIGURA 2. Escala de cores da lima ácida „tahiti‟. Fonte: Gayet, 1995. 
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O aspecto da casca é avaliado porque dá uma indicação do teor de suco da fruta. Segundo 

Gayet et al.. (1995), a casca rugosa significa que a fruta não chegou ao seu ponto de maturidade 

ideal e, portanto, não contém a quantidade de suco desejável.  A Figura 3 ilustra três grupos de 

limas ácidas: o grupo A de casca rugosa, o grupo B intermediário e um terceiro grupo com a 

casca lisa (Gayet, 1995). O grupo intermediário seria o mais indicado, mas alguns importadores 

permitem que a casca apresente a forma rugosa (Gayet, 1995). 

 

 

FIGURA 3. Rugosidade da casca. Fonte: Gayet, 1995. 

 Além dos fatores mencionados acima, as frutas destinadas ao comércio devem possuir o 

mínimo de áreas amarelas, não possuir defeito na casca ou algum tipo de ferimento. 

 Gayet (1995) ainda afirma que as frutas devem ser comercializadas com um teor mínimo 

de 42% de suco em relação ao peso do fruto. 

 Azevêdo (2003) indica que o ponto de colheita é definido quando o teor de suco é de no 

mínimo 40%, a casca já perdeu a rugosidade e a cor da casca está passando do verde-escuro para 

o verde-claro. Este autor também observa que o período de carência para os agrotóxicos deve ser 

obrigatoriamente respeitado para a colheita dos frutos. 

 Bleinroth (1995) cita como principais indicadores do ponto de colheita: 

- Coloração da casca: deve ser verde-oliva brilhante, indicando que fruta está fisiologicamente 

desenvolvida, porém não madura. 
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- Apresentação da superfície da casca: deve ser lisa, indicando a sua maturidade, sendo que os 

frutos com casca rugosa ainda não se desenvolveram totalmente, possuindo baixa quantidade de 

suco. 

- Tamanho da fruta: o tamanho ideal varia de 47 a 65mm de diâmetro equatorial. 

- Quantidade de suco: quanto maior a quantidade de suco, mais próximo da maturidade está o 

fruto. Sendo assim, o ponto ideal de colheita em relação à quantidade de suco é de 42 a 50%, 

calculado sobre o peso total da fruta.  

 A classificação dos frutos é um procedimento que pode agregar valor ao produto. Consiste 

na separação do produto por cor, tamanho e qualidade, sendo necessária para unificar a linguagem do mercado. 

 Produtores, atacadistas, indústrias, varejistas e consumidores devem ter os mesmos padrões para determinar a qualidade 

do produto (CEASAMINAS - Centrais de abastecimento de Minas Gerais). 

 Em Minas Gerais os frutos são recebidos nas centrais de abastecimento e separados em 

classes, de acordo com o tamanho do fruto medido pelo seu diâmetro equatorial, medido 

transversalmente ao eixo que vai do pedúnculo ao ápice do mesmo, conforme a Tabela 3 abaixo: 

 

TABELA 3. Classes dos frutos de limão „tahiti‟ comercializados na 

CEASAMINAS em relação ao tamanho, medido pelo diâmetro equatorial. 

Classe Menor diâmetro 

(mm) 

Maior diâmetro (mm) 

68 Maior que 68 Maior que 68 

64 64 68 

60 60 64 

56 56 60 

53 53 56 

50 50 53 

47 47 50 

45 45 47 

43 43 45 

40 40 43 

37 37 40 

Fonte: (http://www.ceasaminas.com.br/Agroqualidade/limao.asp). 

 

http://www.ceasaminas.com.br/Agroqualidade/limao.asp
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 As manchas e defeitos também são analisados e os frutos são separados em tipos ou 

categorias, dependendo da gravidade (Tabela 4): 

Defeitos graves: São aqueles que inviabilizam o consumo ou a comercialização do produto, como 

frutos passados, com podridão ou dano profundo. 

Defeitos Leves: Danos e defeitos superficiais que não inviabilizam o consumo e/ou a 

comercialização, mas prejudicam a aparência e a qualidade do produto, como frutos deformados. 

Manchas Difusas: São aquelas que não encobrem a cor original da casca do limão, permitindo a 

sua perfeita visualização. Trata-se de um conjunto de pequenas manchas.  

Manchas Profundas: São aquelas manchas que não permitem a visualização da cor original da 

casca do fruto, não importando a origem. Incluem-se aí os danos cicatrizados, as lesões 

patológicas, entomológicas e de ácaros que não atingiram o albedo.  

 

 

TABELA 4. Categorias dos frutos de limão „tahiti‟ 

comercializados na CEASAMINAS, de acordo com a gravidade 

dos defeitos. 

CATEGORIA  EXTRA  I  II  III  IV  

Defeitos Graves    

Podridão  0  2  3  4  4  

Dano profundo  0  3  5  5  5  

Passado  0  1  3  9  9  

TOTAL DE GRAVES  0  3  5  9  9  

Deformado  0  1  10  20  100  

Mancha   

Difusa nivel 1  5  20  40  100  100  

Difusa nivel 2  0  5  20  50  100  

Profunda nivel 1  0  15  20  30  100  

Profunda nivel 2  0  3  10  20  100  

TOTAL PARA MANCHAS 5  25  40  100  100  

TOTAL GERAL  5  25  40  100  100  

Fonte: (http://www.ceasaminas.com.br/Agroqualidade/limao.asp). 

 

 

 

 

Destino da Produção 

http://www.ceasaminas.com.br/Agroqualidade/limao.asp
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Segundo dados do CEPEA, São Paulo é o principal produtor de citros (62%), seguido por 

Minas Gerais (4%) e Sergipe (2%). 

Em 2004, observaram-se os seguintes números em relação à produção de limão „tahiti‟ no 

Brasil: 

Destino da Produção: (Fonte: IEA, SECEX, CEPEA) 

(http://www.cepea.esalq.usp.br/pdf/BRthaiti2005.pdf)  

 

89%: Mercado Interno 

7%: Processamento 

4%: Exportação 

 

 

Mercado Externo:  U$ 18 milhões – Fruta Fresca 

                               U$ 6 milhões – Suco 

                               U$ 5,6 milhões – óleo 

Total de 29, 5 milhões no ano de 2004. 

 

Como mostrado anteriormente, a maior parte da produção do DF destina-se ao mercado 

interno, não sendo diferente do que ocorre em outras regiões. Estima-se que cerca de 8% da 

produção seja destinada às industrias, processados, principalmente, para sucos. Entretanto, 

existem poucas estatísticas oficiais sobre o assunto. 

Atualmente, a produção de limão „tahiti‟ no DF atende à demanda da população. 

Entretanto, de acordo com Lima e Yamanishi (1999), a previsão pra 2010 é que o consumo per 

capita aumente e, conseqüentemente, a oferta poderá ser menor que a procura.  

O consumo de frutas no Distrito Federal é um dos maiores do país e considera-se que 

haverá um aumento de 25 % do consumo pelos brasilienses até o ano de 2010, fator que deve 

incentivar o plantio e comercialização de frutas pelos produtores. 

Em relação à comercialização, um dos problemas enfrentados pelos produtores está 

relacionado ao acesso aos agentes de comercialização. De acordo com Lima e Yamanishi (1999), 

somente cerca de 20% da produção do DF são comercializadas na CEASA, assim, os outros 80% 

seguem por outros canais de comercialização, como: Feira da Ceilândia, de Planaltina, entrega 

direta para as redes de supermercado e sacolões e comercialização direta para o varejo.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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Descrição do pomar 

 

O experimento foi desenvolvido em pomar comercial de limoeiro situado no Núcleo 

Rural Jardim II, Lote 40, Colônia Agrícola Itapeti, a 854 metros de altitude, a 100 Km da 

CEASA, DF, no período de 28 de maio de 2007 a 28 de setembro de 2008. Utilizou-se no estudo 

a variedade denominada CPAC-LT – 01 da Coleção “Orlando Passos” (Figura 4) disponível na 

Embrapa Cerrados, cuja origem ainda não foi confirmada. 

 

 

FIGURA 4. Limeira ácida tahiti, variedade da coleção “Orlando 

Passos”. UnB, Brasília/DF, março de 2009. 

  

 As mudas enxertadas sobre limoeiro-cravo, produzidas no Distrito Federal, foram 

plantadas em fevereiro de 2004, no espaçamento de 8 metros entre fileiras e 5 metros entre 

plantas, em Latossolo Amarelo drenado artificialmente, onde se verificou pela análise de 

amostras do solo retiradas na profundidade de 0 - 20 cm, coletadas em 29/06/2006, as seguintes 

características: pH em água = 6,02; Al = 0,0; P = 20,57 mg/L; K = 250,00 mg/L; Ca = 3,52 

me/100 cc; Mg = 1,47 me/100 cc; H + Al = 3,82 me/100cc e 2,39% de matéria orgânica.  Antes 

do plantio do limão, o solo era cultivado com maracujazeiro e gravioleiras. Estas últimas foram 

cortadas e queimadas dois meses antes do plantio do limão.  As covas com dimensões de 40 cm x 



 51 

40 cm x 40 foram adubadas com 800 gramas de superfosfato simples, 50 gramas de FTE BR-12, 

200 gramas de calcário dolomítico tipo “Filler” com PRNT de 98% e 5 litros de esterco de 

galinha poedeira contendo: P total = 2,5%; N total = 2,8%; K total = 2,7%; Ca = 14,1%, Mg = 

0,86%; Matéria orgânica = 31,7% e vários micronutrientes, A análise foi feita pelo Laboratório 

de Química Analítica da Embrapa e Laboratório de Solos da Universidade de Lavras utilizando o 

esterco a base seca, o que indica que o esterco natural, com 50% de umidade,  teria metade do 

teor de nutrientes descritos acima.  

 As adubações de formação foram efetuadas durante os meses de janeiro, fevereiro e 

março de cada ano, iniciando-se com 50 g por planta por mês de uma mistura de três partes de 

sulfato de amônio + uma parte de cloreto de potássio, totalizando 150 gramas/planta/ano. No 

segundo ano, cada planta recebeu 400 gramas; no terceiro ano recebeu 600 gramas e no quarto 

ano, 1200 gramas em uma aplicação efetuada no início  das estiagens (veranicos) de janeiro ou 

fevereiro, após a suspensão das  regas. A partir do quinto ano as adubações vem sendo acrescidas 

em  20 % ao ano. 

O manejo de plantas daninhas foi feito com  aplicações de gliphosato a 0,48% duas 

vezes por ano, durante o período chuvoso, até o terceiro ano. Após essa idade, as copas das 

plantas fornecem um sombreamento que impede a emergência de plantas invasoras. Nas 

entrelinhas, o controle das ervas daninhas foi feito por roçagem mecanizada. Até as plantas 

atingirem 1,0 metro em altura, as aplicações de herbicida na linha de plantio foram feitas com 

pulverizadores costais manuais utilizando-se uma bacia de plástico de 40cm em diâmetro no bico 

do pulverizador para evitar que derivas atingissem as plantas.  Quando  estas atingiram em torno 

de 1,0 metro em altura, passou-se a utilizar pulverizadores tracionados a tratores. 

O manejo da gomose (Phytophthora sp.) e da rubelose (Corticium salmonicolor) 

inicialmente foi feito pincelando-se os ferimentos provocados pela retirada dos brotos laterais, 

com o fungicida Metalaxyl+Mancozeb (Ridomil-Mancozeb BR® 1 kg/ 10 litros de água) na 

ocasião das desbrotas. A partir do segundo ano, o manejo destas doenças vem sendo feito por 

meio de três aplicações de Fosetyl-Al (Aliette® a 250g/100 litros) anualmente, durante os meses 

de novembro, janeiro e março e duas aplicações de fosfito de potássio (0 – 30- 20) a 500 g/100 

litros, em dezembro e fevereiro. A antracnose nas flores emitidas durante os meses úmidos e mais 

quentes, é controlada com aplicações de tebuconazole (Folicur® a 120 ml/100 litros), mas neste 

experimento, as plantas marcadas não foram pulverizadas para tratamento de antracnose. 
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Cochonilhas, ácaros, pulgões e larva minadora, quando apareceram em surtos 

epidêmicos foram controlados com aplicações de óleos vegetais (algodão, óleo de polpa de 

macaúba ou óleo de soja classe C) na proporção de 5 a 10 litros de óleo vegetal para 90 litros de 

água.   

A irrigação foi efetuada por meio de gotejadores com vazão de quatro litros/hora, 

iniciando-se com apenas um gotejador mantido a 30 cm do pé da planta durante o primeiro ano, 

passando para dois gotejadores no segundo ano, três no terceiro e quatro gotejadores a partir do 

quarto ano. A partir desta idade, os gotejadoes foram afastados do pé da planta, permanecendo 

fixados em série em uma mangueira PED (polietileno de baixa densidade) de 16 mm e espaçados 

de 80 cm, sendo que os gotejadores mais próximos do pé da  planta permaneceram à distância de 

120 cm do tronco enquanto os demais permaneceram a 180 cm. A partir do quarto ano, cada 

planta vem recebendo 80 litros de água a cada três dias de maio a outubro. 

 A indução floral foi efetuada conforme descrito por Junqueira (2006), durante os 

veranicos prolongados que ocorreram em fevereiro ou março, época em que foi feita a suspensão 

da irrigação e imediata aplicação de 300 gramas por m
2
 de superfície do solo na projeção da 

copa, da mistura de fertilizantes descrita acima, provocando a floração a partir de abril ou maio.  

 Após a emissão das primeiras flores que ocorreram durante o período chuvoso, foram 

efetuadas quatro pulverizações do fungicida difenoconazole (Score® a 0,05% ou 50 ml/100 litros 

de água) em intervalos de 25 dias, para controle da antracnose das flores e nos frutinhos. 

. 

Tratamentos e delineamento experimental. 

 

O delineamento experimental utilizado para os estudos de carpogenia e determinação 

das taxas mensais de vingamento e de crescimento do fruto obedeceu ao esquema de blocos 

casualizados, em arranjo simples, com 9 repetições por tratamento sendo cada repetição formada 

por uma planta útil. As plantas úteis foram marcadas ao acaso em um pomar composto por 12 

fileiras constituídas de 13 plantas. Em cada fileira marcou-se uma planta ao acaso, na qual 

realizaram-se as marcações das flores mês a mês, durante 12 meses. 

Para avaliação das características físicas coletaram-se 6 frutos em ponto de colheita 

oriundos das flores marcadas, de seis das nove plantas selecionadas anteriormente.  O 
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delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, em arranjo simples, sendo cada planta uma 

repetição. 

Os dados originais, oriundos das avaliações, foram submetidos à análise de variância, 

utilizando-se para o teste de F, o nível de 5% de probabilidade. As médias foram comparadas, 

entre si, pelos testes de Scott-Knott e Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. Também foram 

feitas correlações lineares (fenotípicas) utilizando o teste de Pearson a 5% de probabilidade. 

 

Avaliações 

 

Descrição da análise fenológica e taxa de vingamento. 

 

Para o estudo fenológico do limoeiro, nove plantas foram selecionadas ao acaso no 

pomar. A cada mês, os cachos de flores (Figura 5) das plantas selecionadas eram marcados e 

realizava-se a contagem das flores. A primeira marcação foi realizada no dia 01 de junho de 2007 

e a última ocorreu no dia 01 de maio de 2008, totalizando 12 meses, ou seja, um ano completo, 

abrangendo todos os meses do ano e as diferenças climáticas existentes entre eles. 

 

FIGURA 5. Flores de lima ácida „tahiti‟. UnB, Brasília/DF, março 

de 2009. 

 

Para a diferenciação dos cachos de flores (Figura 6) marcados dentro de uma determinada 

planta foram utilizados fitilhos de diferentes cores, conforme apresentado a seguir: 
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Junho: rosa 

Julho: azul claro 

Agosto: amarelo 

Setembro: branco 

Outubro: roxo 

Novembro: lilás 

Dezembro: estampado 

Janeiro: creme 

Fevereiro: azul escuro 

Março: verde claro 

Abril: verde escuro 

Maio: laranja 

 

 

 

FIGURA 6. Cacho marcado em junho de 2007. UnB, 

Brasília/DF, março de 2009. 

 

Todos os meses, até completar um ano, procedia-se à marcação dos cachos de flores e 

avaliação dos que haviam sido marcados anteriormente. Essa avaliação seguia até a colheita do 

fruto, considerado quando os frutos apresentavam cor verde-escura passando a verde-oliva e 

casca lisa ou pouco rugosa (Figura 7). 
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FIGURA 7. Frutos de lima ácida „tahiti‟ em ponto de colheita. 

UnB, Brasília/DF, março de 2009. 

 

Quando os frutos começavam a aumentar de tamanho eram ensacados, evitando assim que 

fossem colhidos ou perdidos, caso caíssem por algum motivo.  

Assim, para cada mês foi possível estabelecer o período de carpogênese, em dias, 

associando-o aos dados climáticos da região. 

Em cada data de avaliação, o diâmetro equatorial dos frutos foi medido com a utilização 

de um paquímetro digital e os dados foram anotados. Dessa forma, obteve-se a taxa de 

crescimento em milímetros dos frutos a cada mês até atingirem o ponto de colheita. 

A partir da diferença entre o número de flores marcadas e o número de frutos colhidos 

estabeleceu-se a taxa de vingamento de flores nas diferentes épocas do ano. 

Para fins de análise estatística e correlação com dados climáticos, foram utilizadas as 

médias dos dados colhidos. 

 

Estudo das características físicas. 

Para a avaliação das características físicas do limão tahiti, seis plantas foram selecionadas 

no pomar. A cada mês seis frutos fisiologicamente desenvolvidos, ou seja, no ponto de colheita, 

eram retirados das seis plantas selecionadas, totalizando 36 frutos para serem analisados. Cada 

planta foi considerada uma repetição. Esta avaliação foi feita durante 12 meses, compreendendo 
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todo os meses do ano. Procederam-se as avaliações de diâmetro equatorial do fruto, massa e 

espessura de casca, com o auxílio de um paquímetro digital e balança de precisão. O teor de suco 

foi obtido com o auxílio de um espremedor de frutas e uma peneira de malha fina. 

Os frutos eram conservados na geladeira até o dia da análise, afim de que fosse evitada a 

alteração de alguma característica. 

Os frutos de cada planta foram analisados separadamente, de acordo com o seguinte 

processo: 

1 - A massa dos frutos foi determinada utilizando-se uma balança de precisão. 

2 - Após a pesagem foi feito um corte transversal nos frutos e o suco foi extraído 

utilizando um espremedor de frutas. 

3 - O suco foi separado das sementes e dos alvéolos por meio de uma peneira de plástico 

de malha fina. 

4 - A espessura da casca foi determinada após a extração do suco utilizando um 

paquímetro digital. 

5 - Determinou-se a massa das cascas e alvéolos, isto é, o resíduo da extração do suco.  

O teor de suco foi calculado pela razão entre a diferença do peso inicial (Pi) e do peso 

após a extração (Pr) e o peso inicial do fruto, dado em porcentagem: 

 Pi – Pr 

_______ x 100 

    Pi 

Foram calculadas as médias dos valores em questão, sendo anotados separadamente para 

que pudessem ser relacionados aos dados fenológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Os resultados dos experimentos estão apresentados nas Tabelas 5, 6 e 7 e nas Figuras 10 a 

22, 25, 26, 27 e 28. 

 As diferentes condições climáticas ocorridas durante o ano alteraram de forma 

significativa alguns parâmetros analisados neste trabalho. Na Figura 8 são apresentadas as 

variáveis climáticas ocorridas durante o período do experimento, ou seja, de junho de 2007 a 

setembro de 2008, na região do PAD-DF as quais foram relacionadas aos dados obtidos no 

experimento. 
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FIGURA 8. Variáveis climáticas ocorridas na região do PAD-DF no período de junho de 2007 a 

setembro de 2008. Fonte: Embrapa Cerrados 

 

 As temperaturas mais baixas ocorreram nos meses de junho, julho e agosto e as mais altas 

nos meses de setembro e outubro. Durante o período em que foi realizado o experimento, a 

temperatura mais baixa ocorreu no mês de julho do ano de 2008, no qual atingiu 12,4°C e a mais 

alta foi constatada durante os meses de setembro e outubro de 2007, cujo valor foi de 32,5°C. 

  Em relação à umidade relativa (UR) do ar, houve uma grande variação durante o ano, 

sendo que as URs mais baixas ocorreram de junho a outubro. Os períodos mais úmidos se 

concentram no verão, de novembro a abril, período em que foi grande a ocorrência de chuvas. No 
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período demonstrado na Figura 8 a umidade relativa do ar mais baixa ocorreu em setembro de 

2007, chegando aos 30%. O mês mais úmido foi abril de 2008, com umidade relativa do ar média 

de 92,5%. 

 Em relação à radiação global, os dados estão apresentados na Figura 9. 
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FIGURA 9. Radiação global ocorrida na região do PAD-DF no período de junho de 2007 a 

setembro de 2008. Fonte: Embrapa Cerrados 

 

 É possível identificar que a maior radiação durante o experimento ocorreu no mês de 

outubro de 2007, com valor de 447,6cal/cm².dia e a mais baixa ocorreu em julho de 2007 e junho 

de 2008, atingindo 325,2cal/cm².dia. 

 Os resultados referentes às variáveis analisadas estão apresentados na Tabela 5 que é 

composta pelas médias dos dados obtidos. 
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TABELA 5. Período de carpogênese, taxa de vingamento e características físicas de limão tahiti provenientes de flores marcadas em 

diferentes épocas do ano. UnB, Brasília/DF, março de 2009. 

* Diâmetro equatorial em milímetros. 

** Peso da casca e alvéolos após a extração do suco. 

*** % de suco em relação ao peso inicial do fruto. 

Os dados são médias de nove plantas para período de carpogênese, taxa de vingamento e tamanho do fruto e de seis plantas para características físicas. 

As variáveis taxa de vingamento (%), tamanho do fruto (mm), peso do fruto (g), peso da casca e alvéolos (g), % de suco do 

fruto, quantidade de suco/fruto (mL) e espessura da casca (mm) foram comparadas pelo teste de Scott-Knott (5%) e as médias da 

variável período de carpogênese pelo teste de Tukey (5%) e serão discutidas nos itens a seguir.  

 

 

Data da 

Marcação 

das flores 

Data da 

colheita do 

fruto 

Período de 

carpogênese 

(dias) 

Taxa de 

vingamento 

(%) 

Tamanho 

do fruto * 

(mm) 

Massa do 

fruto (g) 

Massa da 

casca e 

alvéolos** 

(g) 

% de suco 

do fruto 

*** 

Quantidade 

de 

suco/fruto 

(mL) 

Espessura 

da casca 

(mm) 

01/06/2007 30/11/2007 183h 9,2b 52,9a 81,4b 42,8b 47,4b 32,8b 3,2b 

01/07/2007 30/12/2007 183h 15,3b 56,0b 82,6b 43,7b 47,2b 30,8b 3,1b 

01/08/2007 30/12/2007 154d 12,6b 52,5b 74,7a 41,7b 44,2b 29,7b 2,9a 

01/09/2007 30/12/2007 125b 14,8b 51,7a 65,9a 35,8a 45,7b 24,5a 2,6a 

01/10/2007 30/01/2008 121a 13,2b 58,1b 87,3b 47,2b 46,2b 36,4c 2,7a 

01/11/2007 30/02/2008 121a 11,4b 53,2b 92,7c 51,9c 43,8a 32,7b 3,4b 

01/12/2007 30/03/2008 121a 9,8b 53,1b 98,0c 57,1c 41,8a 37,3c 3,4b 

01/01/2007 30/04/2008 121a 15,6b 57,0b 97,4c 55,3c 43,1b 29,0b 3,4b 

01/02/2008 13/06/2008 136c 6,1a 52,1a 94,7c 56,4c 40,5a 35,9c 3,6b 

01/03/2008 03/08/2008 156e 4,2a 50,8a 87,3b 53,3c 39,1a 29,3b 3,6b 

01/04/2008 05/09/2008 160f 9,6b 48,5a 67,1a 40,8b 39,1a 20,9a 3,4b 

01/05/2008 12/10/2008 165g 3,4a 52,1a 71,5a 39,4a 44,9b 24,3a 3,4b 

CV (%)  0,0 67,23 5,60 10,15 9,66 13,40 17,30 10,35 
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Carpogênese ou período de desenvolvimento do fruto após a antese. 

 

        Os períodos de carpogênese do limão tahiti , compreendido como o período da antese ao 

ponto de colheita do fruto,  obtidos  a partir de flores marcadas de junho a maio estão 

apresentados na Tabela 5  e na Figura 10. 

 . 
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FIGURA 10. Períodos de carpogênese do limão „tahiti‟, de acordo com o 

mês de marcação das flores. UnB, Brasília/DF, março de 2009. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

  

 Baseado na comparação entre as médias dos tratamentos pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade, constata-se que houve diferença significativa entre os tratamentos em relação ao 

período de carpogênese. O valor do coeficiente de variação é explicado pela ausência de variação 

dentro das repetições, mostrando que não há variação no período de carpogênese de frutos 

marcados na mesma época. Verifica-se que no Distrito Federal, o período de carpogênese variou 

de 121 (flores marcadas nos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro) a 183 dias (junho e 

julho), dependendo do mês em que as flores foram marcadas, valores estes que vão de encontro 

aos apresentados na literatura, já que houve uma grande variação, de até 60 dias, durante o ano. 

Fonfría et al. (1996) afirmaram que o período de maturação dos frutos está em torno de 170 dias. 
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Já Coelho et al. (1993) afirmaram que esse número seria de 120 dias. Os resultados do 

experimento mostram que os frutos oriundos de flores marcadas de setembro a janeiro tiveram 

períodos de desenvolvimento de 121 a 125 dias, resultados similares aos encontrados por Coelho 

et al. (1993). Por outro lado, os frutos oriundos das flores marcadas em junho e julho tiveram 

período de carpogênese de 183 dias, resultados estes, bem superiores aos encontrados por Fonfría 

et al. (1996) e Coelho et al. (1993). Verifica-se também que os frutos derivados das flores 

marcadas em agosto, março, abril e maio tiveram períodos de carpogenia de 154 dias a 165 dias, 

resultados estes mais próximo dos encontrados por Coelho et al. (1993).  

Dessa forma, com base no período de carpogênese, pode-se deduzir que para produção de 

limão tahiti em períodos de entressafra no Distrito Federal (julho a novembro), o produtor terá 

que fazer a planta produzir flores no período de fevereiro a maio, preferencialmente nos meses de 

março e abril.  

Na tabela abaixo (Tabela 6), pode-se observar em quais meses ocorreu o desenvolvimento 

das flores marcadas. 

 

TABELA 6. Meses nos quais ocorreu o desenvolvimento dos frutos de acordo com os meses de 

marcação. UnB, Brasília/DF, março de 2009. 

Marcação Período para desenvolvimento fisiológico/colheita 

Junho Julho-agosto-setembro-outubro-novembro-dezembro 

Julho Agosto-setembro-outubro-novembro-novembro-dezembro 

Agosto Setembro-outubro-novembro-novembro-dezembro 

Setembro Outubro-novembro-novembro-dezembro 

Outubro Novembro-novembro-dezembro-janeiro 

Novembro Dezembro-janeiro-fevereiro 

Dezembro Janeiro-fevereiro-março 

Janeiro Fevereiro-março-abril 

Fevereiro Março-abril-maio-junho 

Março Abril-maio-junho-julho 

Abril Maio-junho-julho-agosto 

Maio Junho-julho-agosto-setembro-outubro 
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Nota-se que nos meses de marcação em que o período de carpogenia foi mais curto, o 

desenvolvimento dos frutos ocorreu nos meses mais quente do ano, não enfrentando baixas 

temperaturas.  

 Os frutos que se desenvolveram em meses mais frios, apresentaram um ciclo mais longo, 

confirmando o que Coelho (1993) e Amaral (1982) afirmam, ou seja, baixas temperaturas 

interferem no metabolismo da planta, causando um efeito depressivo no crescimento do fruto e 

retardando a sua maturação. Azevêdo (2003) também afirma que sob temperaturas mais altas o 

período floração-maturação é bastante encurtado, mas não indica a dimensão deste período. 

Fonfría et al. (1996), entretanto, salientam que o efeito depressivo ocorre somente quando as 

temperaturas estão abaixo de 3°C, o que não ocorreu durante o período de experimento, mas 

mesmo assim as plantas tiveram interferência no seu metabolismo. Com isso, pode-se perceber 

que a cultivar estudada é sensível ao frio, mesmo com temperaturas acima das citadas na 

bibliografia.   

 A mesma tendência pode ser confirmada observando o crescimento ao mês dos frutos 

obtidos, conforme mostrado na Tabela 7 e nos gráficos representados na Figuras 11 a 22. 
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TABELA 7. Crescimento ao mês de limão tahiti proveniente de flores marcadas em diferentes épocas do ano medido pelo diâmetro 

equatorial, em milímetros. UnB, Brasília/DF, março de 2009. 

Marcação 

das flores 

Data da 

colheita 

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês Somatório 

(mm) 

01/06/2007 30/11/2007 13,6 3,9 14,2 10,1 7,3 3,8 52,9 

01/07/2007 30/12/2007 9,6 10,3 15,6 9,2 5,7 5,6 56,0 

01/08/2007 30/12/2007 10,7 12,3 16,5 6,3 6,5 - 52,5 

01/09/2007 30/12/2007 10,8 19,8 11,6 9,5 - - 51,7 

01/10/2007 30/01/2008 14,1 21,0 13,6 9,4 - - 58,1 

01/11/2007 30/02/2008 13,5 11,6 15,5 12,6 - - 53,2 

01/12/2007 30/03/2008 11,1 12,6 19,6 9,8 - - 53.1 

01/01/2007 30/04/2008 19,4 19,6 11,7 6,3 - - 57,0 

01/02/2008 13/06/2008 15,7 15,6 12,7 5,8 2,3 - 52,1 

01/03/2008 03/08/2008 18,6 11,9 9,5 5,9 4,9 - 50,8 

01/04/2008 05/09/2008 15,7 9,9 9,7 6,8 6,4 - 48,5 

01/05/2008 12/10/2008 9,3 6,6 13,7 12,3 10,2 - 52,1 
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FIGURA 11. Crescimento em milímetros para frutos oriundos 

de flores marcadas em 01/06/2007. UnB, Brasília/DF, março de 

2009. 
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FIGURA 12. Crescimento em milímetros para frutos oriundos de 

flores marcadas em 01/07/2007. UnB, Brasília/DF, março de 

2009. 
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Marcação em 01/08/2007
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FIGURA 13. Crescimento em milímetros para frutos oriundos 

de flores marcadas em 01/08/2007. UnB, Brasília/DF, março de 

2009. 
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FIGURA 14. Crescimento em milímetros para frutos oriundos de 

flores marcadas em 01/09/2007. UnB, Brasília/DF, março de 2009. 



 66 

Marcação em 01/10/2007
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FIGURA 15. Crescimento em milímetros para frutos oriundos de 

flores marcadas em 01/10/2007. UnB, Brasília/DF, março de 2009. 
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FIGURA 16. Crescimento em milímetros para frutos oriundos de flores 

marcadas em 01/11/2007. UnB, Brasília/DF, março de 2009. 
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FIGURA 17. Crescimento em milímetros para frutos oriundos de flores 

marcadas em 01/12/2007. UnB, Brasília/DF, março de 2009. 
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FIGURA 18. Crescimento em milímetros para frutos oriundos de flores 

marcadas em 01/01/2008. UnB, Brasília/DF, março de 2009. 
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FIGURA 19. Crescimento em milímetros para frutos oriundos de 

flores marcadas em 01/02/2008. UnB, Brasília/DF, março de 2009. 
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FIGURA 20. Crescimento em milímetros para frutos oriundos de flores 

marcadas em 01/03/2008. UnB, Brasília/DF, março de 2009. 
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FIGURA 21. Crescimento em milímetros para frutos oriundos de flores 

marcadas em 01/04/2008. UnB, Brasília/DF, março de 2009. 
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FIGURA 22. Crescimento em milímetros para frutos oriundos de flores 

marcadas em 01/05/2008. UnB, Brasília/DF, março de 2009. 
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 O efeito mais depressivo parece ocorrer quando as temperaturas baixas coincidem com os 

primeiros meses de desenvolvimento, podendo alterar significativamente o período de colheita, 

como pôde ser visto nos gráficos apresentados.  

 Assim, pode ser sugerida a introdução de novas cultivares, mais resistentes ao frio. Com 

isso os frutos teriam o período de formação até o ponto de colheita reduzido, proporcionando 

mais florações durante o ano e, conseqüentemente, aumentando a produção. 

 Conforme apresentado nas Figuras 11 a 22 pode-se perceber que há uma tendência do 

fruto crescer mais nos meses mais quentes, principalmente nos três primeiros meses de 

desenvolvimento. Coelho (1993) cita que temperaturas entre 21 e 35°C proporcionam uma taxa 

de crescimento máximo dos frutos. Um alto crescimento em um mês é compensado pela 

diminuição nos meses seguintes, atingindo, assim, o tamanho característico do fruto. 

 A exceção ocorreu na Figura 22, referente às flores marcadas em 01/05/2008, em que o 

maior crescimento ocorreu no mês de julho. Esse fato pode ser explicado pelo termoperiodismo 

que se baseia em condições de baixas temperaturas a noite e altas durante o dia, o que determina 

um maior acréscimo de fotossintatos e, por conseqüência, elevando a taxa de crescimento do 

fruto naquele mês, como explicado por Mayer (1993) citado por Koller (1994). 

 É importante lembrar que não foram encontradas na literatura, informações específicas 

para a cultura do limão tahiti no Distrito Federal em relação às variáveis climáticas e a influência 

no metabolismo da planta e desenvolvimento do fruto. 

 

Taxa de vingamento 

 

 Baseando-se na comparação entre as médias da taxa de vingamento pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade, verificou-se que as menores taxas ocorreram para as marcações em 

fevereiro (6,1%), março (4,2%) e maio (3,4%). O alto coeficiente de variação encontrado para 

esta variável é explicado pela grande variação dentro dos tratamentos e o grande número de 

tratamentos visto que grande parte dos abortos de flores e perdas de frutinhos nos primeiros 

meses parece ser de origem fisiológica e não há estudos sobre tal assunto na literatura.  

 O aumento da taxa de vingamento nos meses de fevereiro a maio pode representar maior 

produção de frutos na entressafra. 
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Percebe-se que a taxa de vingamento, ou seja, o percentual de frutos que foram colhidos 

em um cacho em relação ao número de flores marcadas, está fortemente relacionado a algumas 

variações climáticas, dependendo do período em que a flor é emitida, como mostrado na Figura 

23. 
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FIGURA 23. Taxa de vingamento de frutos de acordo com o mês de marcação das 

flores. As médias seguidas pela mesma letra foram agrupadas pelo teste de 

Scott_Knott a 5% de probabilidade. UnB, Brasília/DF, março de 2009.  

  

 As maiores taxas de vingamento, em torno de 14%, ocorreram durante os meses mais 

secos. Nos períodos mais úmidos esta taxa declinou. Isso ocorreu, provavelmente,  pelo fato da 

alta umidade relativa do ar, associada a temperaturas quentes, aumentar a incidência da 

antracnose, também conhecida por “estrelinha”, queda prematura dos frutos e podridão floral dos 

citros, causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides e/ou C. acutatum (Figura 24). De 

acordo com Rossetti (2001), o fungo provoca infecções nas flores, que apodrecem impedindo o 

desenvolvimento dos frutinhos, que caem ainda muito novos deixando o cálice retido na planta. 
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FIGURA 24. Sintomas de antracnose ou Estrelinha (Colletotrichum 

gloeosporioides e C. acutatum). UnB, Brasília/DF, março de 2009. 

 

De acordo com Fonfría et al. (1996), altas temperaturas também ocasionam a queda de 

flores e frutos. O mesmo também acontece quando ocorrem chuvas e ventos fortes. 

 Em janeiro de 2008, a alta taxa de vingamento pode ser explicada pelo veranico ocorrido 

do dia 23/12/2007 até o dia 08/01/2008. Uma precipitação ocorreu no dia 09/01/2008 seguida por 

mais dez dias de escassez de chuvas, conforme pode ser observado no anexo I. 

 Nos meses com umidades relativas mais baixas (estação da seca), o aborto das flores ou a 

queda de frutinhos no primeiro e segundo meses parecem ser de ocorrência fisiológica. Assim, 

estudos mais aprofundados devem ser feitos para se obterem maiores taxas de fixação de frutos 

nas plantas, pois esses frutos poderão ser colhidos na entressafra, período de julho a outubro, em 

que os preços pagos ao produtor são mais elevados, de acordo com Junqueira (2006) (Figura 25). 
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FIGURA 25. Flutuação de preços pagos ao produtor para 

caixas/sacos de 25 Kg de limão tahiti. Fonte: Junqueira (2006) 

 

 Em relação à antracnose, Rossetti (2001) cita que o controle é bastante difícil e que o uso 

de caldas fungicidas não tem dado o resultado satisfatório ou não são econômicas. A referida 

autora cita que práticas que visam antecipar o florescimento para períodos de menor umidade 

devem ser aplicadas, como a utilização de porta-enxertos que induzem o florescimento precoce, 

irrigação, uso de quebra-vento e eliminação de plantas com florescimento contínuo. Essas 

práticas parecem, no entanto, inviáveis para as condições do Distrito Federal.  

 A antecipação do florescimento e eliminação de plantas com florescimento contínuo 

impedirão a produção na entressafra, já que as flores emitidas durante o verão formarão frutos 

que serão colhidos durante o período mais rentável economicamente para o produtor, já que os 

preços chegam a ser dez vezes maiores que os de outras épocas de colheita conforme observado 

por Junqueira (2006) e mostrado na Figura 25. 

 Koller (1994) indica o benomyl como o produto mais eficiente, mas este produto foi 

retirado do mercado. 

 Ledo et al. (1996) sugerem o uso de fungicidas à base de cobre, como o Cuprozeb®, 

Cupravit azul BR®, Cuprosan azul PM®, Coprantol 300 SC®, Recop®, Riconil®, Agrizone®, 

Cobre Sandox SC®.  

 Toffano (2006) mostrou a possibilidade do controle da antracnose por medidas 

alternativas que dispensem o uso de químicos. De acordo com o referido autor, o uso de flavedo 
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(exocarpo ou epicarpo) do limão „tahiti‟ apresentou efeito antifúngico para Colletotrichum 

gloeosporioides. Entretanto, novos estudos devem ser realizados para avaliação em grande escala 

e se é uma alternativa economicamente viável. 

 

Características físicas 

 

Tamanho do fruto 

 

O tamanho do fruto é uma característica de grande importância, pois, inicialmente, é a que 

mais chama a atenção do consumidor, já que não é possível definir, apenas pelas características 

físicas externas, a quantidade de suco presente nos frutos. 

Baseando-se na comparação entre as médias para a característica em questão, houve 

diferença significativa entre os tratamentos a 5% de probabilidade. Os frutos oriundos das flores 

marcadas nos meses de julho (56,53mm), agosto (55,31mm), outubro (58,71mm), novembro 

(56,34mm), janeiro (56,63mm) e dezembro (56,46mm) atingiram maior diâmetro equatorial. Isso 

ocorre devido ao aumento do metabolismo da planta nas temperaturas mais altas. Assim, os 

períodos mais quentes podem ser propícios para que os frutos alcancem um maior tamanho, mas 

é preciso tomar cuidado para que tais frutos não sejam colhidos demasiadamente maduros e não 

sejam aceitos no mercado. Coelho et al. (2006) cita como um dos principais problemas do 

mercado, a comercialização de frutos de limão tahiti excessivamente maduros, pois se perdem 

facilmente. 

Como apresentado na Tabela 5 e mostrado na Figura 26, há diferença significativa entre 

os tratamentos, confirmando a interferência das variáveis climáticas, especialmente a 

temperatura. Entretanto, na prática, essa diferença não é grande o suficiente para que haja 

problemas na comercialização. Mesmo por que, como apresentado anteriormente, as temperaturas 

baixas influenciam o crescimento e retardam o período para a maturação. Assim, frutos que se 

desenvolvem em meses frios demoram mais tempo para atingir o ponto de colheita, mas atingirão 

um tamanho adequado para o mercado. Bleinroth (1995) afirma que o tamanho ideal do fruto, 

medido pelo seu diâmetro equatorial, varia de 47 a 65 mm de diâmetro, de acordo com as 

especificações do mercado.  
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 Na CEASA de Minas Gerais os frutos são classificados a partir do diâmetro mínimo de 37 

mm até maiores que 68 mm de diâmetro equatorial. 

 Sendo obedecido o tempo de desenvolvimento fisiológico dos frutos, estes alcançarão o 

tamanho dentro dos padrões estabelecidos na literatura e se enquadrarão nas classificações das 

ceasas. 

 

Tamanho do fruto

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

ju
nh

o
ju
lh
o

ag
os

to

se
te

m
bro

ou
tu
bro

no
ve

m
br

o

de
ze

m
br

o

ja
ne

iro

fe
ve

re
iro

m
ar

ço
ab

ril

m
ai
o

Meses de marcação

d
iâ

m
e
tr

o
 e

q
u

a
to

ri
a
l 

e
m

 m
m

a

b

b

b

b b

b

a a

a

a

a

 

FIGURA 26. Tamanho do fruto medido pelo diâmetro equatorial, em 

relação ao mês de marcação das flores. As médias seguidas pela mesma letra 

foram agrupadas pelo teste de Scott_Knott a 5% de probabilidade. UnB, 

Brasília/DF, março de 2009.  

 

 Assim, presume-se que a ocorrência de temperaturas mais baixas no Distrito Federal 

durante o ciclo de desenvolvimento do limão tahiti  alterará o tamanho final do fruto, mas essa 

diferença não é suficiente para que o fruto seja rejeitado no mercado. Entretanto, o período de 

desenvolvimento para que atinja o ponto de colheita será mais extenso e deve ser respeitado. 
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Massa do fruto.  

  

 Com base na comparação entre as médias para a característica peso do fruto (Tabela 5), 

constata-se que houve diferença significativa a 5% de probabilidade entre os meses de marcação 

das flores. As flores formadas nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro 

proporcionaram frutos com maior massa (92,72g; 97,97g; 97,45; e 94,61g respectivamente). 

Frutos oriundos de flores marcadas nos meses de agosto, setembro, abril e maio tiveram as 

menores massas (74,70g; 65,93g; 67,07g; 71,47g, respectivamente). Não há na literatura 

nenhuma referência em relação ao peso ideal para comercialização do limão tahiti. 

 Na Figura 27 é mostrada a variação da massa dos frutos de lima ácida tahiti de acordo 

com o período de marcação das flores. 
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FIGURA 27. Massa do fruto em gramas de acordo com o mês de marcação 

das flores. As médias seguidas pela mesma letra foram agrupadas pelo teste 

de Scott_Knott a 5% de probabilidade. UnB, Brasília/DF, março de 2009.

  

 

 É possível perceber que a maior massa é obtida nos frutos que se desenvolveram nos 

meses mais quentes. Entretanto, um aumento da massa dos frutos pode não significar um grande 
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aumento no teor de suco, como mostrado pela Figura 29 e pela análise estatística da característica 

peso da casca e alvéolos a 5% de probabilidade (Tabela 5). Os meses de marcação das flores com 

maior massa de casca e alvéolos após a extração do suco foram os meses de novembro, 

dezembro, janeiro, fevereiro e março, coincidindo com os meses que apresentaram maior massa 

de fruto pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Pela análise de correlação também foi 

verificada a mesma condição. Houve forte correlação positiva (0,82) entre a massa do fruto e o 

peso de cascas e alvéolos após a extração do suco. Também houve correlação positiva entre a 

massa das cascas e alvéolos e a espessura da casca. Assim, conclui-se que a maior massa obtida 

nos frutos está relacionada à maior quantidade de cascas e alvéolos e a maior proporção de cascas 

está relacionada à maior espessura de casca. 

Por esse motivo, essa característica não é levada em consideração quando se avalia o fruto 

individualmente para fins de comercialização. O que se observa à primeira vista é o tamanho do 

fruto, característica que atrai mais o consumidor final.  

 

Espessura da casca 

  

 Houve diferença significativa a 5% de probabilidade para a espessura de casca dos frutos, 

baseando-se na comparação entre as médias dos meses de marcação das flores. As menores 

espessuras foram encontradas nos frutos desenvolvidos a partir de flores marcadas nos meses de 

agosto, setembro e outubro (2,95mm; 2,61mm; e 2,75mm, respectivamente). Os outros meses de 

marcação das flores não diferiram entre si pelo teste de Scott-Knott (Tabela 5). 

 Novamente, é possível associar os meses de marcação das flores em que os frutos 

atingiram maior peso do fruto e maior peso de casca e alvéolos com os meses de marcação das 

flores cujos frutos obtidos apresentaram maior espessura de casca, como mostrado nas Figuras 28 

(espessura da casca) e 27 (peso do fruto). Houve correlação positiva (0,53) entre a espessura da 

casca e o peso das cascas e alvéolos após a extração do suco. Assim, frutos mais pesados 

possuem maior peso de cascas e alvéolos que está associada à maior espessura de casca. 
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Espessura da casca
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FIGURA 28. Espessura da casca dos frutos medida em milímetros, de 

acordo com o mês de marcação das flores. UnB, Brasília/DF, março de 

2009. 

  

 A espessura de casca é um fator que está mais fortemente relacionado com o período de 

maturação do fruto. Frutos colhidos demasiadamente verdes ou que ainda não atingiram o ponto 

de desenvolvimento fisiológico, apresentam casca mais espessa e menor quantidade de suco. 

 

Porcentagem de suco. 

 

 A comparação de médias feita pelo teste de Scott-Knot a 5% de probabilidade constatou 

que os frutos formados a partir de flores marcadas em dezembro, fevereiro, março e abril tiveram 

os menores valores de teor de suco. Os outros meses não diferiram entre si e possuem médias 

ideais para a comercialização. 

Em relação ao teor de suco, não há um consenso entre autores quanto ao mínimo 

recomendado. Gayet (1995) e Bleinroth (1995) afirmam que o ideal seria o mínimo de 42% de 

suco, enquanto Azevedo (2003) preconiza o valor de 40%. 
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Sendo assim, os meses de dezembro e fevereiro que, estatisticamente, não diferiram dos 

meses de março e abril, na prática originaram frutos aptos para o comércio, pois possuem um 

valor acima de 40% de suco, diferente dos meses de março e abril, que apresentaram médias em 

torno de 39%. 

O menor teor de suco ocorreu nos frutos oriundos de marcações efetuadas em março e 

abril, como verificado na Figura 29, ficando em torno de 39%, valor 1% abaixo do desejável. 

Esse fato não pode ser atribuído às variações climáticas, pois outros meses de marcação, que 

também alcançaram períodos de desenvolvimento do fruto na estação seca não mostraram o 

mesmo comportamento. 
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FIGURA 29. Porcentagem de suco presente no fruto em relação ao peso 

inicial, de acordo com o mês de marcação das flores. UnB, Brasília/DF, 

março de 2009. 

 

 É necessário, que valores sejam estabelecidos nas ceasas, para que haja uma uniformidade 

e o consumidor final fique satisfeito com o produto. O teor de suco no fruto é a característica 

mais importante para fins de comercialização, pois o consumidor final preferirá um produto 



 80 

menor e com alto teor de suco a um fruto de grande em diâmetro e “seco”, como é comumente 

chamado o fruto com baixo teor de suco. 

 Houve fraca correlação negativa (-0,41) entre o teor de suco e o peso do fruto. Com isso, 

conclui-se que um fruto com maior massa fresca não significa frutos com alto teor de suco. 

Também foi negativa (-0,60) a correlação média existente entre a porcentagem de suco e a 

espessura da casca. Isso ocorreu, pois um maior peso dos frutos está relacionado ao maior peso 

de cascas e alvéolos e este está associado à maior espessura de casca. Assim, a maior massa está 

relacionada à maior espessura de cascas e alvéolos. 

 Os produtores de limão tahiti do Distrito Federal questionam muito a respeito do teor de 

suco nos frutos desenvolvidos durante a estação seca do ano, de junho a agosto. A colheita desses 

frutos ocorrerá no período de entressafra, período compreendido de julho a outubro (Junqueira, 

2006) (Figura 25). De acordo com os produtores, os intermediários responsáveis pela compra do 

produto dizem que durante a época seca o limão tahiti cultivado no Distrito Federal possui baixo 

teor de suco e assim abaixam o preço da fruta. No entanto, conforme verificado na Figura 29 e na 

Tabela 5, a partir das análises estatísticas, pode-se afirmar que isso não é verdade. Mesmo 

durante a estação seca, os frutos atingem o teor de suco recomendado para a comercialização 

conforme indicado na literatura. Assim, conclui-se que a variável climática umidade relativa do 

ar não interfere na quantidade de suco presentes nos frutos. Outros fatores podem acarretar a 

diminuição do teor de suco, como deficiência nutricional e falhas na irrigação, mas a umidade 

relativa do ar não interfere de forma significativa na porcentagem de suco. 
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CONCLUSÃO 

 

 Nas condições em que os trabalhos foram conduzidos, conclui-se que: 

 

- O período de carpogênese variou consideravelmente durante o ano, sendo que frutos 

desenvolvidos em meses mais quentes do ano tiveram seu período até o ponto de colheita 

reduzido, enquanto aqueles cujo desenvolvimento ocorreu na época fria, tiveram uma diferença 

de até 60 dias a mais até a data de colheita.  Assim, pode-se afirmar que as baixas temperaturas 

interferiram no metabolismo da planta, estendendo a época da colheita e conseqüentemente, 

retardando a fase de maturação dos frutos.  

- Dessa forma, com base no período de carpogênese, pode se inferir que, para produção de limão 

tahiti em períodos de entressafra no Distrito Federal (julho a outubro), o produtor terá que fazer a 

planta produzir e vingar flores no período de fevereiro a maio, preferencialmente nos meses de 

março, abril e maio. 

- Os frutos tiveram crescimento mais acelerado durante os meses mais quentes, entretanto o 

crescimento mais lento em meses mais frios foi compensado em outros meses. 

- A taxa de vingamento está relacionada à fisiologia da planta, mas também se relaciona a fatores 

bióticos e abióticos, principalmente pela ocorrência da antracnose causada pelo fungo 

Colletotrichum gloeosporioides e C. acutatum, que causam a queda prematura das flores e a 

retenção do cálice na planta. As maiores taxas de vingamento ocorreram durante o período seco, 

devido à inexistência de condições adequadas para o desenvolvimento dos fungos. 

- Nos meses com umidades relativas mais baixas (estação da seca), o aborto das flores ou a queda 

de frutinhos no primeiro e segundo meses devem ser de ocorrência fisiológica.  

- Em relação ao tamanho do fruto, as temperaturas mais baixas não interferiram de forma 

significativa quando se trata de comercialização, pois frutos que se desenvolveram em meses 

frios demoram mais tempo para atingir o ponto de colheita, mas atingiram um tamanho adequado 

para o mercado.  

- Os períodos mais quentes induziram a formação de frutos maiores; 

- Os frutos mais pesados apresentaram maiores massas de casca e alvéolos após a extração do 

suco. Assim, conclui-se que não houve relação entre a massa dos frutos e o teor de suco.  
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- Os frutos com maior espessura de casca foram também os que apresentaram o maior peso. 

Assim, a maior massa fresca dos frutos pode estar relacionada à maior espessura de casca.  

- A ocorrência de baixa umidade relativa do ar não interferiu no rendimento de suco do fruto. Os 

rendimentos mais baixos ocorreram nos frutos oriundos de marcações de flores efetuadas em 

março e abril. Esse fato não pode ser atribuído às variações climáticas, pois outros meses de 

marcação, que também alcançaram períodos de desenvolvimento do fruto na estação seca, não 

mostraram o mesmo comportamento. Nos outros meses os frutos atingiram uma porcentagem de 

suco ideal para o mercado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O limão „tahiti‟ é um fruto com produção significativa no Distrito Federal. A falta de 

conhecimentos sobre a cultura e tecnologias para produção no período de entressafra tem 

feito com que muitos produtores desistissem do seu cultivo.  

A maior parte das informações encontradas na literatura a respeito das características 

físicas e da fenologia refere-se à citricultura em geral, não existindo nenhum trabalho 

específico para a cultura da lima ácida „tahiti‟ no Distrito Federal. 

O estudo das variações de extensão do período de  carpogênese ao longo do ano, 

expostas neste trabalho, permite uma maior compreensão da fisiologia da produção dessa 

frutífera no Distrito Federal. Conhecer a fenologia da planta é de fundamental importância 

para o manejo da cultura e propiciar condições necessárias para que a produtividade 

aumente. 

Devido à grande variação no período de carpogênese, outras variedades de lima ácida 

„tahiti‟devem ser testadas, visando a resistência ao frio e maior produtividade ao ano, devido 

ao menor tempo entre a abertura das flores e o ponto de colheita, propiciando mais floradas 

por ano. 

As estimativas da taxa de vingamento permitem chamar a atenção para a grande 

perda ocorrida devido à antracnose, uma das doenças mais limitantes para a cultura no 

Distrito Federal. Novos produtos ou tecnologias precisam ser testados, de forma que se 

estabeleça um manejo eficiente e econômico. 

 A determinação dos atributos físicos em cada época do ano, considerando todo o 

período de desenvolvimento do fruto, mostra que os frutos produzidos no Distrito Federal 

são de excelente qualidade e desfez mitos, como o que diz que a produção durante a estação 

seca diminui o teor de suco. Entretanto, fatores como adubação, irrigação e manejo 

adequado da cultura também interferem na qualidade do fruto, devendo ser feitos conforme 

estabelecidos pelo profissional responsável.  

O presente trabalho apresenta grande contribuição para os produtores de lima ácida 

„tahiti‟ e para os pesquisadores da área. Outros estudos ainda devem ser feitos para que se 

consiga manejar a cultura adequadamente e, conseqüentemente, aumentar a produção e a 

qualidade dos frutos produzidos no Distrito Federal. 
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ANEXO I 

 

 Dados referentes ao clima na região do PAD-DF no período de condução do experimento, 

disponibilizados pela EMBRAPA – CPAC. 

 

data tmax tmin urmed rad.glo 

01/06/2007 29,3 14,5 49 364,59 

02/06/2007 26,7 15,4 66 268,90 

03/06/2007 27,7 13,9 62 299,28 

04/06/2007 28,5 14,1 56 229,90 

05/06/2007 28,2 17,4 51 315,79 

06/06/2007 27,4 16,3 46 348,80 

07/06/2007 25,8 12,9 51 376,32 

08/06/2007 26,4 12,0 51 357,66 

09/06/2007 27,6 12,1 46 356,70 

10/06/2007 27,1 13,1 45 410,05 

11/06/2007 27,4 14,0 56 348,80 

12/06/2007 29,6 15,7 56 341,63 

13/06/2007 28,7 16,6 55 336,84 

14/06/2007 27,3 14,5 45 347,85 

15/06/2007 28,3 15,3 38 340,91 

16/06/2007 28,7 14,4 55 333,73 

17/06/2007 26,3 13,3 55 333,01 

18/06/2007 25,4 12,1 59 348,09 

19/06/2007 25,5 11,4 59 351,20 

20/06/2007 25,4 12,4 59 336,36 

21/06/2007 26,1 10,6 56 340,67 

22/06/2007 27,1 14,5 53 342,11 

23/06/2007 25,4 15,3 51 364,83 

24/06/2007 23,5 13,7 56 319,86 

25/06/2007 25,1 12,2 66 333,97 

26/06/2007 26,4 12,2 54 358,85 

27/06/2007 27,3 14,7 53 336,12 

28/06/2007 27,4 15,3 45 327,99 

29/06/2007 26,9 14,1 44 316,75 

30/06/2007 26,3 14,7 45 319,14 

Média (06) 27,0 14,0 52,6 336,9 

01/07/2007 26,9 14,1 44 316,75 

02/07/2007 26,3 14,7 45 319,14 

03/07/2007 26,0 13,7 45 366,03 

04/07/2007 26,3 14,0 57 300,96 

05/07/2007 26,8 13,3 61 334,45 

06/07/2007 25,3 13,5 64 313,40 

07/07/2007 25,6 14,1 56 335,89 

08/07/2007 26,8 13,1 53 340,19 

09/07/2007 27,3 14,2 50 370,81 
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10/07/2007 28,6 14,2 52 344,26 

11/07/2007 28,1 14,4 52 332,78 

12/07/2007 26,9 13,6 48 339,95 

13/07/2007 26,3 12,6 47 339,95 

14/07/2007 28,1 15,1 45 326,32 

15/07/2007 28,0 14,3 43 344,02 

16/07/2007 29,9 14,1 37 342,58 

17/07/2007 28,5 15,4 34 307,66 

18/07/2007 30,9 15,4 35 277,03 

19/07/2007 29,1 14,8 52 324,16 

20/07/2007 30,0 13,1 52 345,69 

21/07/2007 28,6 17,4 50 300,96 

22/07/2007 28,9 16,5 48 342,58 

23/07/2007 30,4 16,4 42 319,62 

24/07/2007 30,7 18,7 41 300,96 

25/07/2007 30,5 17,5 39 278,47 

26/07/2007 26,6 13,8 73 331,34 

27/07/2007 29,8 14,3 46 334,69 

28/07/2007 26,1 14,5 64 248,56 

29/07/2007 25,7 14,0 66 321,05 

30/07/2007 25,0 12,5 69 315,31 

31/07/2007 25,8 10,0 57 364,83 

Média (07) 27,7 14,4 50,3 325,2 

Média (08) 29,5 16,5 45,0 388,3 

Média (09) 32,5 19,5 35,0 394,2 

Média (10) 32,5 19,5 45,0 #REF! 

Média (11) 29,5 19,5 65,0 #REF! 

01/12/2007 27,5 17,8 84 302,87 

02/12/2007 29,6 17,6 72 466,51 

03/12/2007 29,5 17,9 73 424,16 

04/12/2007 26,4 18,8 80 206,70 

05/12/2007 28,9 18,4 72 375,60 

06/12/2007 31,2 18,6 62 463,88 

07/12/2007 30,9 18,4 71 417,70 

08/12/2007 29,8 19,6 78 375,60 

09/12/2007 29,0 18,1 77 428,95 

10/12/2007 26,3 18,1 85 204,07 

11/12/2007 25,1 16,3 92 229,67 

12/12/2007 30,3 15,0 64 545,22 

13/12/2007 32,3 20,2 57 543,78 

14/12/2007 24,7 17,6 84 205,98 

15/12/2007 29,1 19,1 77 380,38 

16/12/2007 27,9 18,5 77 390,67 

17/12/2007 29,1 17,6 76 442,82 

18/12/2007 28,1 18,4 81 384,45 

19/12/2007 26,7 18,3 84 364,83 

20/12/2007 27,5 17,8 79 406,22 

21/12/2007 25,4 18,7 84 283,97 

22/12/2007 23,7 17,8 91 218,90 

23/12/2007 24,6 16,3 84 344,02 
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24/12/2007 26,2 18,3 84 262,92 

25/12/2007 27,3 16,6 73 494,02 

26/12/2007 28,5 16,8 61 577,75 

27/12/2007 28,7 15,5 53 610,53 

28/12/2007 29,5 15,4 52 533,25 

29/12/2007 29,3 18,0 57 570,81 

30/12/2007 30,5 18,0 57 566,51 

31/12/2007 30,7 18,6 52 568,66 

Média (12) 28,20323 17,80968 73,08065 406,1738 

01/01/2008 31,9 18,1 45 494,50 

02/01/2008 31,3 19,1 49 576,08 

03/01/2008 29,8 18,9 54 469,62 

04/01/2008 30,5 17,8 50 557,18 

05/01/2008 32,3 18,3 45 549,52 

06/01/2008 29,8 19,8 73 283,01 

07/01/2008 30,6 17,4 73 405,50 

08/01/2008 29,8 17,3 82 313,16 

09/01/2008 27,5 16,9 84 406,94 

10/01/2008 28,1 16,7 81 416,99 

11/01/2008 27,7 17,1 77 373,21 

12/01/2008 28,5 17,4 77 447,37 

13/01/2008 28,2 18,6 85 242,58 

14/01/2008 27,4 18,3 72 463,40 

15/01/2008 27,9 17,0 69 348,09 

16/01/2008 28,8 17,4 72 465,07 

17/01/2008 27,7 17,1 79 352,63 

18/01/2008 29,1 16,8 75 370,10 

19/01/2008 28,5 18,3 78 347,37 

20/01/2008 31,0 17,7 74 539,23 

21/01/2008 26,2 16,3 83 236,60 

22/01/2008 26,6 18,3 83 289,95 

23/01/2008 27,8 16,6 90 316,27 

24/01/2008 24,6 16,9 91 166,51 

25/01/2008 27,1 18,2 86 324,16 

26/01/2008 26,2 17,0 91 205,02 

27/01/2008 23,4 16,9 92 221,77 

28/01/2008 25,8 17,3 90 289,23 

29/01/2008 23,3 18,3 91 230,38 

30/01/2008 24,8 18,0 89 267,70 

31/01/2008 24,8 17,6 88 272,25 

Média (01) 28,0 17,7 76,1 362,6 

01/02/2008 29,0 18,4 82 406,22 

02/02/2008 28,3 19,2 86 366,99 

03/02/2008 27,0 18,6 86 380,38 

04/02/2008 28,5 18,7 78 441,15 

05/02/2008 27,8 18,2 88 310,05 

06/02/2008 25,9 17,0 91 217,22 

07/02/2008 24,0 17,3 92 197,13 

08/02/2008 29,0 17,8 79 461,00 

09/02/2008 30,0 17,4 69 531,10 
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10/02/2008 30,8 18,2 61 464,35 

11/02/2008 30,6 18,4 66 555,98 

12/02/2008 30,9 17,5 71 542,11 

13/02/2008 29,8 18,8 64 536,12 

14/02/2008 30,0 18,1 70 447,85 

15/02/2008 28,2 17,9 75 329,67 

16/02/2008 29,3 15,4 67 557,18 

17/02/2008 28,3 18,0 70 411,96 

18/02/2008 27,7 17,8 81 266,03 

19/02/2008 27,6 16,7 81 379,67 

20/02/2008 30,4 19,0 77 463,88 

21/02/2008 23,5 16,4 91 183,73 

22/02/2008 28,6 16,3 83 364,59 

23/02/2008 28,1 16,9 83 246,65 

24/02/2008 28,6 17,5 80 286,60 

25/02/2008 29,0 17,2 80 433,25 

26/02/2008 27,7 18,4 81 407,18 

27/02/2008 29,6 18,0 83 435,17 

28/02/2008 26,1 18,4 88 339,71 

29/02/2008 27,0 18,6 89 268,18 

Média (02) 26,5 16,6 73,7 362,3 

01/03/2008 23,9 18,8 89 266,99 

02/03/2008 26,9 18,4 84 365,55 

03/03/2008 23,8 18,5 89 181,58 

04/03/2008 27,2 18,2 78 270,81 

05/03/2008 30,9 17,3 78 425,36 

06/03/2008 28,8 17,7 83 391,15 

07/03/2008 27,8 17,3 86 344,98 

08/03/2008 26,8 18,1 84 275,12 

09/03/2008 28,7 17,4 78 479,19 

10/03/2008 26,7 17,8 83 318,42 

11/03/2008 29,1 17,8 84 342,82 

12/03/2008 29,7 17,7 79 453,83 

13/03/2008 28,2 18,0 84 444,74 

14/03/2008 28,3 17,9 80 415,31 

15/03/2008 29,3 17,8 77 469,86 

16/03/2008 27,6 17,5 84 288,28 

17/03/2008 28,0 16,6 80 431,58 

18/03/2008 27,7 16,6 78 426,79 

19/03/2008 28,2 15,5 72 471,77 

20/03/2008 27,5 16,1 74 386,12 

21/03/2008 28,1 16,9 73 426,79 

22/03/2008 28,9 17,3 70 450,96 

23/03/2008 30,4 17,7 71 384,93 

24/03/2008 27,2 18,1 81 271,29 

25/03/2008 27,5 17,5 78 316,99 

26/03/2008 27,9 17,4 78 363,88 

27/03/2008 26,9 17,1 88 211,96 

28/03/2008 29,5 16,1 73 481,58 

29/03/2008 29,4 16,7 70 405,98 
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30/03/2008 29,5 17,5 68 480,62 

31/03/2008 28,1 17,2 71 419,62 

Média (03) 28,0 17,4 78,6 376,3 

01/04/2008 27,5 15,3 72 402,39 

02/04/2008 27,7 16,2 70 357,42 

03/04/2008 28,2 18,8 95 308,61 

04/04/2008 25,5 18,2 99 147,61 

05/04/2008 25,4 17,6 96 293,54 

06/04/2008 23,7 18,2 96 165,79 

07/04/2008 28,0 17,6 96 428,71 

08/04/2008 28,8 17,8 96 404,55 

09/04/2008 29,0 18,0 95 387,56 

10/04/2008 30,2 17,4 93 400,48 

11/04/2008 30,5 17,9 93 462,92 

12/04/2008 30,7 17,8 93 392,11 

13/04/2008 29,8 16,7 91 400,00 

14/04/2008 28,7 17,1 95 362,20 

15/04/2008 28,3 16,2 95 295,45 

16/04/2008 28,0 17,9 95 298,56 

17/04/2008 27,9 17,8 96 339,23 

18/04/2008 27,8 17,9 93 326,32 

19/04/2008 28,7 17,4 95 413,40 

20/04/2008 27,6 18,0 95 346,17 

21/04/2008 28,4 17,3 94 400,96 

22/04/2008 29,2 17,6 94 410,53 

23/04/2008 25,2 15,9 96 221,05 

24/04/2008 29,2 16,7 95 383,73 

25/04/2008 29,6 17,1 92 383,25 

26/04/2008 29,8 17,6 94 371,29 

27/04/2008 29,0 17,4 96 322,01 

28/04/2008 29,8 17,6 95 413,16 

29/04/2008 29,8 18,3 86 412,68 

30/04/2008 28,7 18,1 89 345,45 

Média (04) 28,4 17,4 92,4 353,2 

01/05/2008 26,9 17,8 92 279,67 

02/05/2008 25,9 16,9 95 287,56 

03/05/2008 27,8 16,4 93 346,41 

04/05/2008 26,0 15,8 96 277,75 

05/05/2008 27,6 15,6 96 361,96 

06/05/2008 28,4 15,0 93 408,61 

07/05/2008 27,7 15,0 94 409,81 

08/05/2008 27,1 13,7 53 418,42 

09/05/2008 26,8 13,2 49 391,63 

10/05/2008 27,8 14,3 53 368,66 

11/05/2008 26,2 13,6 62 356,46 

12/05/2008 25,0 13,0 66 337,32 

13/05/2008 24,3 14,3 67 348,56 

14/05/2008 25,6 13,0 65 362,44 

15/05/2008 26,2 14,8 62 366,03 

16/05/2008 26,3 15,2 62 321,53 
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17/05/2008 25,9 15,1 68 291,39 

18/05/2008 26,3 14,8 71 365,79 

19/05/2008 26,8 14,7 65 372,49 

20/05/2008 26,5 14,6 57 384,45 

21/05/2008 26,6 13,8 50 384,21 

22/05/2008 27,0 13,4 48 378,23 

23/05/2008 27,4 13,5 51 377,99 

24/05/2008 27,6 13,0 52 360,53 

25/05/2008 26,3 15,7 53 281,34 

26/05/2008 26,9 15,2 57 255,26 

27/05/2008 28,1 15,7 59 366,75 

28/05/2008 27,5 15,9 62 348,56 

29/05/2008 27,9 15,5 63 324,40 

30/05/2008 27,9 15,2 55 340,67 

31/05/2008 26,9 14,3 62 314,11 

Média 26,8 14,8 66,6 348,0 

01/06/2008 26,1 14,2 69 294,74 

02/06/2008 25,1 15,0 71 279,90 

03/06/2008 25,7 13,8 68 326,56 

04/06/2008 26,5 14,3 65 339,95 

05/06/2008 26,5 13,4 60 351,67 

06/06/2008 26,3 15,1 54 327,99 

07/06/2008 26,0 14,4 59 272,97 

08/06/2008 27,0 15,0 62 356,94 

09/06/2008 25,9 14,2 65 317,94 

10/06/2008 27,5 13,8 63 283,97 

11/06/2008 26,6 14,8 54 338,04 

12/06/2008 26,4 14,1 49 350,24 

13/06/2008 26,4 12,2 53 332,06 

14/06/2008 26,4 12,6 53 349,52 

15/06/2008 28,1 12,0 48 343,06 

16/06/2008 27,2 13,4 49 342,11 

17/06/2008 27,1 12,5 60 343,30 

18/06/2008 26,8 13,2 58 344,50 

19/06/2008 27,1 13,7 54 334,69 

20/06/2008 27,4 14,0 52 322,49 

21/06/2008 27,3 13,4 51 290,67 

22/06/2008 26,8 13,9 49 339,71 

23/06/2008 27,2 12,4 51 339,95 

24/06/2008 27,3 12,1 54 336,36 

25/06/2008 25,8 13,3 59 321,29 

26/06/2008 25,4 14,2 62 328,23 

27/06/2008 24,9 10,7 63 342,82 

28/06/2008 25,6 12,9 62 336,12 

29/06/2008 26,0 16,1 58 259,57 

30/06/2008 26,1 14,0 52 307,66 

Média 26,5 13,6 57,3 325,2 

01/07/2008 26,6 14,6 48 314,35 

02/07/2008 26,4 14,8 58 327,99 

03/07/2008 26,7 14,4 56 302,63 
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04/07/2008 26,5 13,4 50 288,04 

05/07/2008 26,7 12,3 51 323,44 

06/07/2008 26,3 12,2 57 318,66 

07/07/2008 25,4 12,9 50 347,13 

08/07/2008 24,1 10,8 48 354,07 

09/07/2008 22,4 10,3 48 355,98 

10/07/2008 24,3 11,5 52 320,57 

11/07/2008 24,5 12,4 60 280,14 

12/07/2008 24,2 12,4 63 307,66 

13/07/2008 23,4 11,1 52 355,50 

14/07/2008 22,7 7,4 47 360,53 

15/07/2008 23,4 9,3 57 357,42 

16/07/2008 23,5 9,7 58 359,57 

17/07/2008 25,4 10,1 59 362,92 

18/07/2008 28,0 11,9 46 353,59 

19/07/2008 28,8 13,6 38 350,00 

20/07/2008 29,6 14,7 35 357,89 

21/07/2008 26,6 13,6 38 363,88 

22/07/2008 26,4 12,5 43 366,75 

23/07/2008 27,9 13,0 37 367,46 

24/07/2008 28,8 13,4 33 364,83 

25/07/2008 28,4 13,6 32 370,57 

26/07/2008 28,1 14,3 31 353,59 

27/07/2008 26,6 12,7 45 372,73 

28/07/2008 25,3 12,3 52 355,02 

29/07/2008 25,9 11,7 47 378,47 

30/07/2008 26,4 12,8 43 374,88 

31/07/2008 28,6 14,4 40 355,02 

Média 26,1 12,4 47,3 345,8 

01/08/2008 28,1 14,7 40 369,86 

02/08/2008 29,7 15,1 40 374,16 

03/08/2008 31,3 15,5 37 346,89 

04/08/2008 30,4 15,1 42 331,82 

05/08/2008 31,2 16,0 68 368,90 

06/08/2008 29,1 14,1 88 369,14 

07/08/2008 28,0 15,6 71 388,28 

08/08/2008 30,4 14,7 59 391,87 

09/08/2008 30,1 15,1 57 396,41 

10/08/2008 29,9 17,2 49 393,78 

11/08/2008 29,0 16,4 51 402,39 

12/08/2008 28,6 12,9 68 400,48 

13/08/2008 28,8 14,0 62 388,76 

14/08/2008 27,7 13,1 62 394,26 

15/08/2008 27,1 13,6 57 407,89 

16/08/2008 27,8 12,9 56 410,05 

17/08/2008 28,2 14,1 71 365,07 

18/08/2008 27,4 15,7 54 413,40 

19/08/2008 25,9 12,6 70 417,46 

20/08/2008 26,4 13,2 70 415,31 

21/08/2008 26,8 12,4 68 419,86 
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22/08/2008 28,5 12,7 58 396,89 

23/08/2008 28,4 14,1 58 411,96 

24/08/2008 27,9 12,3 69 412,92 

25/08/2008 27,0 11,7 83 358,13 

26/08/2008 28,4 14,8 61 418,66 

27/08/2008 29,7 15,5 45 420,57 

28/08/2008 30,8 14,5 48 421,05 

29/08/2008 32,4 17,1 36 335,89 

30/08/2008 32,5 16,3 49 394,02 

31/08/2008 25,7 15,0 87 301,91 

Média 28,8 14,5 58,9 388,3 

01/09/2008 29,0 13,0 75 417,46 

02/09/2008 29,5 13,7 71 465,07 

03/09/2008 30,0 15,6 42 467,94 

04/09/2008 32,4 16,3 42 462,68 

05/09/2008 32,8 17,6 39 462,92 

06/09/2008 33,8 17,7 40 432,54 

07/09/2008 33,2 16,0 78 427,27 

08/09/2008 33,9 17,9 62 445,45 

09/09/2008 32,7 17,8 43 450,24 

10/09/2008 31,1 15,6 60 466,03 

11/09/2008 31,6 15,9 43 483,73 

12/09/2008 32,9 16,5 51 468,90 

13/09/2008 33,1 18,2 30 387,32 

14/09/2008 33,6 18,2 43 388,52 

15/09/2008 32,8 18,8 47 342,82 

16/09/2008 32,9 17,7 53 404,78 

17/09/2008 32,7 18,2 69 339,00 

18/09/2008 30,5 17,7 80 330,86 

19/09/2008 31,4 17,1 77 378,23 

20/09/2008 22,7 17,1 94 161,96 

21/09/2008 24,6 16,8 95 203,59 

22/09/2008 26,1 16,5 94 304,07 

23/09/2008 30,9 13,1 74 458,61 

24/09/2008 31,9 14,9 41 505,50 

25/09/2008 31,0 15,9 91 421,77 

26/09/2008 28,0 15,3 94 215,31 

27/09/2008 21,4 15,6 96 124,40 

28/09/2008 31,2 15,5 96 454,31 

29/09/2008 32,8 17,7 74 512,44 

30/09/2008 32,7 19,3 80 441,15 

Média 30,8 16,6 65,6 394,2 
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ANEXO II 

 

Análises Estatísticas 

 

Variável: Período de carpogênese 

 
Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMENTO             11       58473.000000       5315.727273  1.0E+0009 0.0000 

BLOCOS                  8  0.000000000E+0000  0.00000000E+0000  1.0E+0009 0.0000 

erro                   88  0.000000000E+0000  0.00000000E+0000 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       107       58473.000000 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =               0.00 

Média geral:        145.5000000      Número de observações:          108 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

   Teste Tukey para a FV TRATAMENTO 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DMS: 0  NMS: 0,05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Média harmonica do número de repetições (r): 9 

Erro padrão: 0 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

6                                    121.000000 a1                       

5                                    121.000000 a1                       

8                                    121.000000 a1                       

7                                    121.000000 a1                       

4                                    125.000000    a2                    

9                                    136.000000       a3                 

3                                    154.000000          a4              

10                                   156.000000             a5           

11                                   160.000000                a6        

12                                   165.000000                   a7     

2                                    183.000000                      a8  

1                                    183.000000                      a8  

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Variável analisada: Taxa de Vingamento 

 
Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMENTO             11        1680.385669        152.762334      3.150 0.0013 

BLOCOS                  8         546.566067         68.320758      1.409 0.2040 

erro                   88        4267.354156         48.492661 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       107        6494.305892 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =              67.23 

Média geral:         10.3586111      Número de observações:          108 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Teste Scott-Knott (1974) para a FV TRATAMENTO 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  NMS: 0,05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Média harmonica do número de repetições (r): 9 

Erro padrão: 2,32122239967043 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

12                                     3.387778 a1  

10                                     4.275556 a1  

9                                      5.666667 a1  

1                                      9.166667 a2  

7                                      9.800000 a2  

11                                    10.055556 a2  

6                                     11.440000 a2  

3                                     12.566667 a2  

2                                     13.355556 a2  

4                                     14.155556 a2  

5                                     14.655556 a2  

8                                     15.777778 a2  

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Variável analisada: Tamanho do Fruto (diâmetro equatorial em mm) 

 
Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMENTO             11         635.395063         57.763188      6.186 0.0000 

BLOCOS                  8          98.134630         12.266829      1.314 0.2473 

erro                   88         821.771770          9.338316 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       107        1555.301463 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =               5.60 

Média geral:         54.5564815      Número de observações:          108 

 

 

 

 

 

Teste Scott-Knott (1974) para a FV TRATAMENTO 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  NMS: 0,05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Média harmonica do número de repetições (r): 9 

Erro padrão: 1,0186219215953 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

11                                    50.111111 a1  

12                                    51.362222 a1  

9                                     52.677778 a1  

10                                    52.704444 a1  

1                                     53.900000 a1  

4                                     53.933333 a1  

3                                     55.311111 a2  

6                                     56.340000 a2  

7                                     56.460000 a2  

2                                     56.533333 a2  

8                                     56.633333 a2  

5                                     58.711111 a2  

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Variável analisada: Peso do Fruto (g). 

 
Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

MARCA€ÇO               11        8686.131528        789.648321     11.033 0.0000 

BLOCOS                  5         784.072361        156.814472      2.191 0.0683 

erro                   55        3936.589306         71.574351 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido        71       13406.793194 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =              10.15 

Média geral:         83.3847222      Número de observações:           72 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Teste Scott-Knott (1974) para a FV MARCA€ÇO 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  NMS: 0,05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Média harmonica do número de repetições (r): 6 

Erro padrão: 3,4538469134696 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

T4                                    65.933333 a1  

T11                                   67.066667 a1  

T12                                   71.466667 a1  

T3                                    74.700000 a1  

T1                                    81.400000 a2  

T2                                    82.633333 a2  

T10                                   87.316667 a2  

T5                                    87.350000 a2  

T6                                    92.716667 a3  

T9                                    94.616667 a3  

T8                                    97.450000 a3  

T7                                    97.966667 a3  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

Variável analisada: Peso da casca e alvéolos após a extração do suco (g). 

 
Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

MARCA€ÇO               11        3604.535467        327.685042     15.364 0.0000 

BLOCOS                  5         304.722000         60.944400      2.857 0.0230 

erro                   55        1173.055333         21.328279 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido        71        5082.312800 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =               9.80 

Média geral:         47.1133333      Número de observações:           72 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
Teste Scott-Knott (1974) para a FV TRATAMENTO 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  NMS: 0,05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Média harmonica do número de repetições (r): 6 

Erro padrão: 1,86493234276679 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

4                                     35.850000 a1  

12                                    39.366667 a1  

11                                    41.633333 a2  

3                                     41.666667 a2  

1                                     42.816667 a2  

2                                     43.666667 a2  

5                                     47.233333 a2  

6                                     51.866667 a3  

10                                    54.233333 a3  

8                                     55.333333 a3  

9                                     56.433333 a3  

7                                     57.083333 a3  

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Variável analisada: Porcentagem de suco em relação ao peso inicial do fruto. 

 
Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

MARCA€ÇO               11         557.164444         50.651313      4.629 0.0001 

BLOCOS                  5          45.999444          9.199889      0.841 0.5266 

erro                   55         601.760556         10.941101 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido        71        1204.924444 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =               7.59 

Média geral:         43.5722222      Número de observações:           72 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Teste Scott-Knott (1974) para a FV MARCA€ÇO 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  NMS: 0,05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Média harmonica do número de repetições (r): 6 

Erro padrão: 1,35037655304616 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

T11                                   39.100000 a1  

T10                                   39.200000 a1  

T9                                    40.500000 a1  

T7                                    41.766667 a1  

T8                                    43.066667 a2  

T6                                    43.816667 a2  

T3                                    44.116667 a2  

T12                                   44.883333 a2  

T4                                    45.666667 a2  

T5                                    46.200000 a2  

T2                                    47.250000 a2  

T1                                    47.300000 a2  

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Variável analisada: Espessura da casca (mm) 

 
Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMENTO             11           6.873333          0.624848      5.525 0.0000 

BLOCOS                  5           0.226667          0.045333      0.401 0.8461 

erro                   55           6.220000          0.113091 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido        71          13.320000 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =              10.35 

Média geral:          3.2500000      Número de observações:           72 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Teste Scott-Knott (1974) para a FV TRATAMENTO 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  NMS: 0,05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Média harmonica do número de repetições (r): 6 

Erro padrão: 0,137289784210206 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

4                                      2.616667 a1  

5                                      2.750000 a1  

3                                      2.950000 a1  

2                                      3.150000 a2  

1                                      3.250000 a2  

6                                      3.366667 a2  

7                                      3.400000 a2  

12                                     3.416667 a2  

8                                      3.433333 a2  

11                                     3.450000 a2  

9                                      3.600000 a2  

10                                     3.616667 a2  

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Variável analisada: Quantidade de suco (mL) 

 
Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMENTO             11        1745.254861        158.659533      5.778 0.0000 

BLOCOS                  5         479.769028         95.953806      3.494 0.0082 

erro                   55        1510.222639         27.458593 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido        71        3735.246528 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV  (%) =              17.30 

Média geral:         30.2930556      Número de observações:           72 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Teste Scott-Knott (1974) para a FV TRATAMENTO 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

  NMS: 0,05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Média harmonica do número de repetições (r): 6 

Erro padrão: 2,13925974090507 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

11                                    20.866667 a1  

12                                    24.316667 a1  

4                                     24.533333 a1  

8                                     28.983333 a2  

10                                    29.266667 a2  

3                                     29.683333 a2  

2                                     30.816667 a2  

6                                     32.666667 a2  

1                                     32.783333 a2  

9                                     35.883333 a3  

5                                     36.400000 a3  

7                                     37.316667 a3  

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Correlações 

 
     

 
************************************************************ 

*         SANEST - SISTEMA DE ANALISE ESTATISTICA          * 

*   Autores: Elio Paulo Zonta  -  Amauri Almeida Machado   * 

*         Instituto Agronomico de Campinas - I A C         * 

*      CORRELACOES SIMPLES E PARCIAIS - ARQUIVO: POSCO     * 

************************************************************ 

 

CODIGO DO PROJETO: 

 

RESPONSAVEL: LIVIA 

 

VARIAVEIS NAO TRANSFORMADAS 

 

RELACAO DO NOME DAS VARIAVEIS 

 

+---------------+---------------+---------------+---------------+ 

| X 1: PES FRUT | X 2: P CA ALV | X 3: % SUCO   | X 4: ESP CASC  

+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ 

 

NUMERO DE OBSERVACOES:  72 

 

COEFICIENTES DE CORRELACAO SIMPLES 

 

+------------------------+------------------------+------------------------+ 

| X 1 e X 2 =  0.8211571 | X 1 e X 3 =  0.0223001 | X 1 e X 4 =  0.2666088 |   

| VALOR t   =    12.0383 | VALOR t   =     0.1866 | VALOR t   =     2.3144 |  

| PROB.>t   =   0.000001 | PROB.>t   =   0.846710 | PROB.>t   =   0.022217 |  

+------------------------+------------------------+------------------------+ 

| X 2 e X 3 = -0.4158229 | X 2 e X 4 =  0.5350304 |  

| VALOR t   =     3.8254 | VALOR t   =     5.2985 |  

| PROB.>t   =   0.000528 | PROB.>t   =   0.000023 |  

+------------------------+------------------------+ 
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