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O limão é uma das princiJX1is frulas da dieta dos: bms-iJeiros. sendo utiliZ3do

na pn.-parJç50 de sucos. saladas. licores. rcfrigernntcs. :1pcr1tivos. son'ch:s c

doc(.'S. Possui n:conhl.'Cido valor nulriciona~ principalmente pelo allo tl"Or de

vitaminas C c do complexo n. sendo também utilizado em tratamCDtos fitolcr.ípicos...

No Br3sil sào produzidas por volta de um milhão de toneladas de limão por

nuo. induindo-sc limÕL-s ••..crd:ldciros (grupo Siciliano) e limas ãcida!õ l'Tahili' c
"Gõdcgo'). No 10tal.:1 área culti"ada no Pais é de 41 mil hectares. sendo 6- J-~ da sarr.l

dcsllnada à exportação c o restante ao mercado interno. Otslc total. apenas J .590 ha
S;JOculti\ 3dos no Rio Grande do Sul. com predominio quase que cxclusi\'o d3 cultivar
Tnhiti colhida n3 região do Vale do Caí. sendo a produção insuficiente parJ atender a
dcn\3nda do estado.

Desde 20J 1.:1 Embrapa Clima Temperado vem rccomcndandoo cultivo do
limoeiro 'r\'lc)'cr' (Cilrusmeyeri Y.Tan.) como nO\'3 alternativa vtlrieud P:Ir.lO Brnsil.
Trata-se de um híbrido exótico nalurol entre limoeiro verdadeiro e hJrnnjcira doce.

cnconlrado por Fmnk Nicholas Mcya, funcionário do Dcpart"'lmcnto de i\gricuhufa
dos E.Oil.I;'ldos Unidos. na China. em 1908. Várias décadas depois, P;ISSOll li S\.T

culli ••..ado em ~.J1a comercial nos Estados Unidos, África do Sul. Nova Zel:mdia.
Austr.itia. Urub'U3ic Argentina.

Caraélcrislicas das plantas c dos frutos

As plantas apresentam vib'Ormédio, tendo porte pequeno. Por isso. tanlOCnl
se ad.1Jltam ao cullh'o em recipientes de 20 ti 150 L. podendo ser utiliz:ld3s como
ornamentais.

Os r.unos rnramenlc têm espinhos, facilibndo OStratos cuhumis c a rolhC'Ít3.

A tlornção é intcmlitcnl~ porém se concentra na prirnavcrn. As nores são comple:tas.

com ~ta)3s braneas c ãrcas de coloração arroxcada. Os grãos de pólen c os S3L"O$

embrionános são viã\'cis.

Os frutos aprcsentaIn" em média. 135 g.lcndo fonnato ligeiramente cliptico.
com base arrcôond3da e mamilo pouco S3licnlC 03 região cstilar. A casca;: fina. I<:ndo

coJornção 311l:lrc1o-1IIarnnjada brilh3nte quando maduros. A polpa pos!'ui boa

quanlidndc de suco (43%). que é menos ácido. menos amargo e possui maior teor de
açÜc.1n.'"Sque o ~ limões verdadeiros. Em média, cada fruto tem 10 gomos c

quantid:Jdc modcrod:J de sementes (5 o IO).

Recomendaçõcs de cultivo

A!' plantas devem ser cultivadas em solos bem drenados e em :irc:tS

iluminadas. sendo re1ativ:lmcnte tolerantes ao rrio. Recomcndam·se o cilnunclclro

'Swinglc' c os cilr.mgciros "Troycf e 'Carrizo' eomo pona-cnxertos e cspaçamcnlO de

planlio de 6 m x 3 m. Acullivaré suscetível à IrisIC.za, à podridão floral dos cilros c 30
cancro cítrico.

PASTILHA DETORULA
A pasli{ha de Torula pode ser até 8 vezes mais atrativa do
que outros atrativos.
Eficiente no monitoramento de moscas-das-frulas quando
usada com aramadilhas ISCAbola (McPhail!
Para mais informações acesse nosso sile ou por telefone:

553332-2326 IWWW.lSCA.COM.BR

Atualmente. 3 Ernbr.spa Clima TCllIperado pos~ui plantas malrit:cs c
borbulhcir.ls dessa cultivar. scndo;1 comcrcioJliz..1Ç'"..iode borbulhas. ao~ inlcrcs.~dos

na produç50 de mudas. rcalizada pelo Escrilóriodc N~góciosdc C~Jpào do Lc.io(RS)

do Embrapo Produtos c Mercado (53) 3175 9199.

POlC'ncial prodUII\ o e mercado

Os frutos cham;,ml a atcnçtio dos consumidores nas gõndol;,Js dos

sup..'T1nt.TCado~ pela excelenle qualidade. lendo fonnato de lafanja. sabor de limào c

casca brilhanlc de color:tçào amardo-alar.:mjada. Pela menor acidez.. sào

n."'Comcndados principalmente pólr:t crian\~as. idosos c PCSSO;IS com problema.,,;

estomacais.

A produçiio ocorre durante todo o ano. porênl se conCCnlr.t nos meses de

abril a julho. A cuhivar ê muilo produtiva, podendo atingir -10 toneladas anuais por

hccurc. apõs o sexto ano dé' \:ultivo. Trnta-sc de ahcmatiV41 agrícola intcft.-ssantc aos
produtores. de\'C'ndo, ropidamcnlc, conquistara mercado consumidor nacional.

Maiores inlormações sobre a C\'. Mcycr podem ser obtidas na Embrapa

Clima TcmJX.~Jdo. por meio do cmail atcndsac@cpactt.-mbr:.Jp3.br.
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