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DIFUSÃO DO “GREENING” DOS CITROS NA REGIÃO DE BROTAS. 
 

Antonio Tubelis * 
 
INTRODUÇÃO 
 

A doença “Greening” dos Citros, causada pela bactéria Candidatus Liberibacter spp, foi 
constatada no Estado de São Paulo em março de 2004 (FUNDECITRUS, 2007).  

A doença é controlada, em outros paises produtores de citros, erradicando-se as plantas 
doentes e controlando-se a população do inseto vetor da doença com pulverizações de 
agroquímicos. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Instrução Normativa-32, 
de 29/09/2006, determinou que a referida técnica fosse usada para o controle da doença no Brasil 
(PINTO, 2006). 
 Contudo, a doença continuou se difundindo rapidamente e, em novembro de 2008, ela já se 
fazia presente em pomares de laranja de 190 municípios citrícolas (GAZETA DE LIMEIRA, 
2008). 

Este fato revela que a tecnologia empregada no controle do “greening” não é adequada e a 
difusão da doença no Estado de São Paulo precisa ser conhecida. 

O presente estudo visa contribuir para elucidar como a doença do “greening” se difunde no 
ecossistema de pomar de laranja na Região de Brotas, no Estado de São Paulo. 
 
MATERIAL E MÉTODO 
 

O estudo foi conduzido em pomar comercial de laranjeira ‘Pêra’ enxertada em porta-
enxerto de limoeiro ’Cravo’. O plantio do pomar foi feito em novembro de 2002, em terreno 
situado a 726 metros de altitude, na parte superior de encosta com exposição norte e declividade de 
3%. A propriedade onde está plantado o pomar se situa a mais de dez quilômetros de qualquer 
outra propriedade citrícolas. A região de plantio apresenta o bioma Cerrado como vegetação nativa. 

O pomar era conduzido seguindo recomendações técnicas próprias para a cultura. Não se 
fazia o uso da prática de irrigação do pomar. A erradicação de plantas com “greening” era feita no 
final de cada semestre, conforme estabelece a Instrução Normativa–32, de 29/09/2006, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (PINTO, 2006). 

Em 12 de novembro de 2008, procedeu-se ao levantamento da condição fitossanitária das 
plantas do pomar, com respeito à doença “Greening” dos Citros. O levantamento consistiu em 
identificar e classificar as plantas nas seguintes categorias: 

1. Replanta, quando se tratava de replanta de laranjeira erradicada anteriormente devido à 
incidência de “greening”; 

2. Erradicada, quando se tratava de laranjeira recentemente cortada devido à incidência de 
“greening”; 

3. “Greening”, quando se tratava de laranjeira com sintomas iniciais de incidência de 
“greening”; 

4. Sadia, quando a laranjeira não havia sofrido incidência de “greening” desde o plantio do 
pomar. 
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RESULTADOS E ANÁLISE 
 
Fitossanidade do pomar 
O levantamento espacial da incidência de “Greening” dos Citros no ecossistema do pomar revelou 
os seguintes resultados: 
 

Classe Nº plantas Porcentagem 
“Greening” 10 0,4 
Replanta 539 22,7 
Erradicada 209 8,8 
Sadia 1.614 58,1 
Soma 2.372 100,0 

 
O levantamento revelou que das 2.372 plantas do pomar, apenas 10 plantas apresentavam 

sintomas iniciais de “greening”. Ou, em outras palavras, que 0,4% das plantas do ecossistema do 
pomar apresentava sintomas de “greening” em novembro de 2008.  

O levantamento revelou que haviam 209 plantas Erradicadas que haviam sido cortadas 
devido à incidência de “greening”. Ou, em outras palavras, que 8,8% das plantas do pomar haviam 
sido cortadas recentemente e aguardavam o replantio. 

O levantamento também revelou que havia 539 Replantas, ou seja, que 22,7% das plantas 
do pomar já haviam sido replantadas devido à incidência de “greening”. 

Portanto, o “greening” já havia causado a perda de 758 laranjeiras, ou 31,9% das plantas do 
pomar. Tendo em vista que a erradicação de plantas com “greening” foi iniciada em 2006, a taxa 
média de perda de plantas por “greening” foi de 10,3% ao ano. 
 

           

Perda de laranjeiras por "greening"
Brotas, SP.

8,60%

0,40%68,30%

22,70%

Replanta Erradicada "Greening" Sadia
 

 
 
Perdas por “greening” no primeiro semestre de 2008. 

Para se determinar a perda de laranjeiras por “greening” no primeiro semestre de 2008, no 
ecossistema do referido pomar, comparou-se as plantas erradicadas devido à incidência da doença, 
com as duas plantas vizinhas na mesma rua de plantio. Classificou-se como caso de Ressurgimento 
da doença quando pelo menos uma das plantas vizinhas da planta erradicada havia sido replantada 
nos semestres anteriores. 
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Classificou-se como caso de Caso-Novo da doença, quando as duas plantas vizinhas da 

planta cortada não haviam sido replantadas, por incidência de “greening”, nos semestres anteriores. 
 

Classe Nº plantas Porcentagem 
Ressurgimento 82 40,2 
Caso-Novo 122 59,8 
Soma 204 100,0 

 
Os resultados revelam que no primeiro semestre de 2008 foram perdidas 204 laranjeiras 

devido à incidência de “greening”, que corresponde a 8,6% das plantas do pomar. Sendo que 82 
plantas, ou seja, 40,2% das laranjeiras foram classificadas como Ressurgimento, e 122 plantas, ou 
seja, 59,8% das laranjeiras, como Caso-Novo da doença. 

Estes valores revelam que a difusão do “greening” no primeiro semestre de 2008 ocorreu 
por dois mecanismos distintos. Os casos de Ressurgimento da doença foram provocados por 
organismos vivos, e ou práticas agrícolas, com capacidade de transmitir a doença de uma planta 
doente para uma planta vizinha sadia. Esta afirmativa está em consonância com o fato amplamente 
divulgado, que a doença “Greening” dos Citros é disseminada por um micro-inseto sugador, do 
grupo dos Psilídeos, conhecido como Diaforina citri (GRAVENA, 2007). 

Contudo, os casos de Caso-Novo da doença não podem ser atribuídos à difusão da doença 
por organismo vivo. A doença surgiu ao acaso entre as laranjeiras do pomar, em laranjeira 
circundada de laranjeiras sadias. Esta forma de difusão da doença não pode ser associada à difusão 
da doença causada por organismo vivo. Por outro lado, observações de campo revelam que os 
casos de Caso-Novo de “greening” estão associados com o efeito colateral de insumos e de práticas 
agrícolas usados no ecossistema do pomar. Depois de induzida a doença na planta, a sua difusão 
passa a ser feita pelo seu inseto vetor. 
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Estes resultados corroboram com os resultados obtidos em pomares de laranja na Região de 

Bebedouro, no Estado de São Paulo, onde foi constatado que a doença “Greening” dos Citros se 
difunde por Ressurgimento e, também, por Caso-Novo (TUBELIS, 2008). 
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Perdas por “greening” no segundo semestre de 2008. 

Para se determinar a perda de laranjeiras por “Greening” dos Citros no ecossistema do 
referido pomar, no segundo semestre de 2008, comparou-se cada laranjeira com sintomas da 
doença em novembro de 2008, com as duas plantas vizinhas, na mesma rua de plantio. Classificou-
se como caso de Ressurgimento da doença, quando pelo menos uma das plantas vizinhas da planta 
doente havia sido replantada ou erradicada, nos semestres anteriores. 

Classificou-se como Caso-Novo da doença, quando as duas plantas vizinhas da planta 
doente não haviam sido replantadas ou erradicadas por incidência de “greening”, nos semestres 
anteriores. 
 

Classe Nº plantas Porcentagem 
Ressurgimento 6 60 
Caso-Novo 4 40 
Soma 10 100 

 
Os resultados revelam que das 10 plantas com sintomas de “greening” do referido pomar, 6 

foram classificadas como caso de Ressurgimento. As outras 4 plantas foram classificadas como 
Caso-Novo da doença. Este fato revela que a difusão do “Greening” dos Citros no referido pomar 
está ocorrendo de duas maneiras distintas.  

Os casos de Ressurgimento da doença (60% das plantas com sintomas iniciais de 
“greening”) estão sendo provocados por organismos vivos, e práticas culturais, com capacidade de 
transmitir a doença de uma planta doente para uma planta vizinha sadia. Esta afirmativa está em 
consonância com o fato amplamente divulgado, que a doença “Greening” dos Citros é disseminada 
por um micro-inseto sugador, do grupo dos Psilídeos, conhecido como Diaforina citri 
(GRAVENA, 2007). 

Contudo, os Casos-Novos da doença (40% das plantas com sintomas iniciais de “greening”) 
não podem ser associados à difusão da doença por organismo vivo. A doença surgiu ao acaso entre 
laranjeiras do pomar, em laranjeira circundada de laranjeiras sadias. Esta forma de incidência da 
doença não pode ser associada à difusão da doença causada por organismo vivo. Por outro lado, 
observações de campo revelam que os casos de Caso-Novo de “greening” estão associados com o 
efeito colateral de insumos e de práticas agrícolas usados no ecossistema do pomar.  

Uma vez induzida a doença, a sua difusão passa a ser feita pelo seu inseto vetor. 
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Estes resultados corroboram com os resultados obtidos em pomares de laranja na Região de 
Bebedouro, onde foi constatado que a doença “Greening” dos Citros se difunde por Ressurgimento 
e, também, por Casos-Novos (TUBELIS, 2008). 

 
Efeito da época do ano sobre a perda de laranjeiras por “greening”. 

Para se determinar o efeito da época do ano sobre a perda de laranjeiras por “Greening” dos 
Citros, comparou-se a perda de plantas ocorrido no primeiro semestre de 2008, com o ocorrido no 
segundo semestre de 2008, expresso em número de pés. 
 

Classe 1º semestre 08 2º semestre 08 
Ressurgimento 82 pés 6 pés 
Caso-Novo 122 pés 4 pés 
Soma 204 pés 10 pés 

 
Os resultados revelam que a perda de plantas por “greening” predominou no primeiro 

semestre do ano. No primeiro semestre foram erradicadas 204 plantas e, no segundo, 10 plantas. A 
enorme diferença entre esses valores (cerca de 20 vezes) revela a grande influência da época do ano 
na difusão da doença.  

Estes valores revelam que a difusão da doença acompanha o potencial de crescimento das 
laranjeiras, que é determinado pelas condições edafoclimáticas do local de plantio do pomar e pela 
natureza e frequência das práticas agrícolas empregadas. No caso específico da Região de Brotas, o 
maior crescimento das plantas ocorre na estação mais quente e, também, mais chuvosa, que 
ocorrem no primeiro semestre do ano (TUBELIS & NASCIMENTO, 1980). 

     

           

Perdas de laranjeiras por "greening" em 2008
Brotas, SP.
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Os resultados também revelam que a perda de plantas por Caso-Novo de “Greening” 

predominou no primeiro semestre. As perdas foram de 122 laranjeiras por Caso-Novo, e de 82 
laranjeiras por Ressurgimento da doença. Estes valores revelam que a perda por Caso-Novo de 
“greening” foi 49% maior do que a perda por Ressurgimento da doença. Este resultado revela que o 
efeito colateral provocado pelo uso indevido de insumos e práticas agrícolas está provocando maior 
difusão do “greening” do que o provocado por organismos vivos associados com a sua difusão 
(psilídeos, cigarrinhas, etc.). 

Este resultado também revela o porquê de não se estar conseguindo controlar a explosiva 
difusão do “greening” no Estado de São Paulo. 
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Difusão do “Greening” nas linhas de plantio. 

Para se saber como está se dando a difusão do “greening” dos citros ao longo das linhas de 
plantio, contou-se as plantas eliminadas, devido à incidência da doença, formando uma sequência. 
 

Sequência Número Sequência  Número 
De 1 planta 226 De 7 plantas       3 
De 2 plantas 86 De 8 plantas       2 
De 3 plantas 32 De 9 plantas       3 
De 4 plantas 18 De 10 plantas       4 
De 5 plantas 8 De 11 plantas        0 
De 6 plantas 4 De 12 plantas        2 

 
Os resultados revelam que o número de sequências diminuiu rapidamente com o número de 

plantas envolvidas. Ocorreram 226 sequências de uma laranjeira e quatro sequências de seis 
laranjeiras. As sequências de uma planta se referem aos casos de Caso-Novo da doença no pomar. 
Elas constituem o início da incidência da doença em uma planta sadia, rodeada de plantas sadias. 

As sequências envolvendo duas ou mais laranjeiras constituem os casos de Ressurgimento 
da doença. Nestes casos, embora a planta com “greening” tenha sido eliminada, a doença ressurgiu 
em planta vizinha. Quando o fato se repete, o número de plantas na sequência aumenta. Este fato 
revela que a erradicação da planta doente não eliminou a possibilidade de ressurgimento da doença 
na planta vizinha.  

Contudo, a representação gráfica do número de sequências revela que, do ponto de vista 
estatístico, existem duas populações de sequências. Uma que abrange as sequências com uma a seis 
plantas e, outra, que abrange as sequências com 8 a 12 plantas. 
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Este fato permite afirmar que a difusão do “greening” nos onze locais de sequências com 8 
a 12 plantas é diferente dos trinta locais de sequências com 4 a 6 plantas. 
Este resultado revela que nos locais de seqüências maiores existe algum fator que está acelerando a 
difusão da doença. Contudo, para se chegar a esse fator, há necessidade de conhecer melhor as 
condições do ecossistema do pomar nesses locais. 



 7

 
Desuniformidade do pomar. 

A prática de erradicar as plantas com “greening”, a cada seis meses, está provocando a 
desuniformidade de tamanho entre as plantas do pomar. No caso do pomar em questão, foram 
feitas erradicações em seis épocas diferentes. Assim, o pomar conta, atualmente, com plantas com 
sete diferentes tamanhos. As de maior porte, com seis anos de idade, referentes ao plantio feito em 
2002, e as replantas com 3,0 anos, 2,5 anos, 2,0 anos, 1,5 anos, 1,0 ano e 0,5 ano de idade. 

Esta condição de pomar encarece substancialmente a produção de laranja, porque a 
necessidade de insumo da laranjeira depende do tamanho da copa da planta. Plantas de pequeno 
porte necessitam de menores quantidades de fertilizantes e de pulverizações de agroquímicos do 
que plantas de grande porte. Em consequência deste fato, o citricultor se vê obrigado a fazer o 
parcelamento da aplicação de insumos em função do tamanho das plantas. Como a erradicação e o 
replantio de laranjeiras no pomar são feitos semestralmente, a desuniformidade do pomar aumenta 
gradativamente, deixando de ser um pomar industrial. 

A manutenção de pomares em tais condições exigiria muita mão de obra ou o emprego de 
maquinário muito especializado, não disponível atualmente no mercado. Em consequência deste 
fato, o custo de produção de laranja na Região de Brotas vai se elevar gradativamente, podendo se 
tornar antieconômica.  
 
CONCLUSÕES 
 

Em novembro de 2008 o pomar apresentava 0,4% das laranjeiras com sintomas iniciais da 
doença “Greening” dos Citros. 

De 2006 a 2008 foram erradicados 31,5% das plantas do pomar por incidência de 
“greening”. 

A difusão do “greening” no pomar se deu por Ressurgimento da doença, associada ao inseto 
vetor da doença e, também, por Caso-Novo da doença, associada ao efeito colateral de insumos e 
práticas agrícolas usados no ecossistema do pomar. 

A difusão do “greening” foi mais intensa na estação mais quente e chuvosa do ano. 
A perda de plantas por “greening” no primeiro semestre de 2008 foi cerca de 20 vezes 

maior do que a ocorrida no segundo semestre de 2008. 
A perda de laranjeiras por Caso-Novo de “greening” foi 49% maior do que por 

Ressurgimento da doença no primeiro semestre de 2008. 
Em alguns pontos do pomar ocorre algum fator, de causa ainda não determinada, que 

acelera a Ressurgimento do “greening” nas laranjeiras. 
As práticas de erradicação e de replantio de laranjeiras com “greening” causam gradativa e 

crescente desuniformidade de tamanho nas plantas no pomar, reduzindo a viabilidade econômica 
de sua exploração comercial. 
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