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DIFUSÃO DO “GREENING” EM POMARES DE BEBEDOURO. 

Antonio Tubelis. ** 
 
INTRODUÇÃO. 
 
O controle do inseto vetor e a erradicação de plantas com “Greening” não estão sendo suficientes 
para deterem a difusão da doença em pomares de laranja na Região Norte do Estado de São 
Paulo. Esta afirmativa está baseada em levantamento científico realizado no município de 
Bebedouro. 
 
A doença “Greening” dos Citros. 
A Doença “Greening” dos Citros está associada à presença de bactérias, do gênero Candidatus 
Liberibacter , em tecidos de plantas cítricas. Essas bactérias são transferidas no campo, de tecido 
doente para tecido sadio, através de insetos sugadores de seiva, do grupo dos Psilídeos (SALIBE, 
1980). 
Ao se alimentar em brotação nova de ramo doente, o inseto se contamina. Uma vez 
contaminado, ele pode voar para um ramo sadio, para se alimentar em uma brotação nova. Ao se 
alimentar na brotação nova e sadia, ele pode introduzir a bactéria causadora da doença 
“Greening”. A bactéria se multiplica no interior dos tecidos vegetais e passa a produzir 
fitotoxinas que causam o aparecimento de sintomas da doença na brotação do ramo afetado. 
Assim, a difusão da doença, de um ramo doente para um ramo sadio, é feita através da forma 
adulta da Diaforina Citri, inseto vetor da doença do “Greening”. A forma adulta desse inseto 
mede de 2 a 3 milímetros e, portanto, tem pequena capacidade de voar. Em consequência deste 
fato, o seu habitat se restringe às brotações novas existentes nos ramos da mesma planta, nos 
pomares novos. Nos pomares mais fechados, aonde os ramos das plantas vizinhas chegam a se 
tocar, o inseto pode passar voando de uma planta para outra. Contudo, existe a possibilidade 
desse micro-inseto sugador ser transportado de uma linha de plantio, para outra linha de plantio 
do pomar, através dos 6,5 m existentes entre as linhas de plantio. 
O presente estudo visa contribuir para esclarecer como está se dando a difusão da doença 
“Greening” dos citros nos pomares comerciais de laranja, na Região Norte do Estado de São 
Paulo. 
 
MATERIAL E MÉTODO 
 
Pomar Experimental. 
O estudo foi conduzido em pomares comerciais de laranja doce plantados no município de 
Bebedouro. Eles não estavam abandonados e eram conduzidos seguindo recomendações técnicas 
apropriadas para a cultura. Os pomares não eram irrigados artificialmente. 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 de Agricultura Pecuária e Abastecimento (PINTO, 
2006). 
 
Levantamento espacial. 
Em 16/07/2008 procedeu-se ao levantamento fitossanitário de todas as laranjeiras do pomar com 
respeito à doença “Greening” dos citros. As plantas foram classificadas como Sadia, com 
“Greening” ou Erradicada por incidência anterior da doença. 
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Quadro 1. Características dos pomares. 
 

Talhão Copa Porta-enxerto Idade Nº pés 
A Hamlin Cravo 5 1.634 
B Hamlin Cravo 9 2.940 
C Hamlin Cravo 22 1.968 
D Natal Cravo 9 3.372 
E Hamlin Cravo 6 1.307 
F Pêra Cravo 6 686 
G Hamlin Cravo 5 1.201 

 
 
RESULTADOS E ANÁLISE. 
 
Incidência Inicial. 
Para se saber como se dá a incidência inicial da doença “Greening” no pomar, avaliou-se o 
Talhão A. Nele surgiram, pela primeira vez, oito plantas doentes, distribuídas ao acaso pelo 
talhão, com exceção de duas, que eram plantas vizinhas e na mesma linha de plantio. Este fato 
revela que a incidência inicial da doença não ocorre de forma localizada, mas distribuída por 
todo o talhão. Ela não se originou de um pomar vizinho e, sim, do próprio talhão. Esta 
informação contrasta com a informação amplamente divulgada de que o “Greening” provém de 
pomar do vizinho. A doença tem origem de pomar do vizinho, quando a incidência da doença se 
faz mais intensa na zona de contato entre os dois pomares. 
O fato de o “Greening” ter surgido de forma não localizada, mas em plantas isoladas distribuídas 
pelo talhão, revela que existe algum fator no ecosistema do pomar, não associado com a difusão 
por insetos, com capacidade de induzir o surgimento da doença. 
 
Eficácia da Erradicação de Plantas com “Greening”. 
Para se estudar a eficácia da prática de erradicação de planta com ”Greening”, verificou-se a 
existência de planta com “Greening” em plantas vizinhas de plantas erradicadas anteriormente. A 
erradicação foi considerada como bem sucedida (Eficaz) quando o “Greening” não ressurgiu nas 
plantas vizinhas de planta erradicada, na mesma rua de plantio. A erradicação foi considerada 
mal sucedida (Ineficaz) quando o “Greening” ressurgiu em uma ou nas duas plantas vizinhas de 
planta erradicada, na mesma linha de plantio. 
 
Quadro 2. Eficácia da Prática de Erradicação. 
 
Talhão B C D E F G Soma 
Eficaz 1 0 3 0 1 1 6 
Ineficaz 0 3 1 1 1 0 6 
 
Os resultados revelam que, em cerca de 50% dos casos, a erradicação de planta com “Greening” 
evitou que a doença ressurgisse nas plantas vizinhas. Em outros 50% dos casos, a medida se 
mostrou ineficaz (Quadro 2). 
Os resultados revelam que a prática da erradicação de planta com “Greening”, associada com o 
controle de psilídeos, foi capaz de reduzir a difusão da doença. Contudo, ela não foi capaz de 
impedir o ressurgimento da doença em plantas vizinhas de planta erradicada. Estes resultados 
revelam que a erradicação de laranjeira com “Greening” é pouco eficiente. Ela precisaria ser 
aprimorada para que pudesse reduzir significativamente a difusão do “Greening” dos citros no 
pomar. Esta condição seria obtida quando a eficácia da prática de erradicação se situasse ao 
redor de 100%. 
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Crescimento dos Focos de Plantas com “Greening”. 
Para se estudar de que maneira a doença “Greening” se expande no pomar, levou-se em 
consideração a existência de focos da doença. Considerou-se como foco da doença a existência 
de duas ou mais plantas vizinhas com “Greening”, na mesma rua de plantio. 
 
Quadro 3. Focos de “Greening” no pomar. 
 
Talhão A B C D E F G Soma 
Focos-07 0 0 1 1 0 0 0 2 
Focos-08 1 0 3 0 1 1 0 6 
 
O resultados revelam que o número de focos da doença aumentou com o passar do tempo 
(Quadro 3). No caso em questão, o número de focos triplicou de um semestre para o seguinte. 
Esse aumento decorreu da baixa eficácia da prática de erradicação de plantas com “Greening”, 
que permitiu o ressurgimento da doença em plantas vizinhas de plantas erradicadas. 
 
Taxa de Difusão do “Greening” nos Pomares. 
Para se estudar a taxa de crescimento do número de plantas com “Greening” no pomar, levou-se 
em consideração as plantas erradicadas no semestre anterior (Erradicas-07), as plantas doentes 
vizinhas de plantas erradicadas (Ressurgimentos-08) e as plantas doentes não vizinhas de plantas 
erradicadas (Casos Novos-08). 
 
 
Quadro 4. Difusão do “Greening” nos pomares. 
 
Talhão B C D E F G Soma % 
Erradicadas-07 1 7 5 1 2 1 17 100 
Ressurgimentos-08 0 11 2 1 1 0 15 88 
Casos Novos-08 4 7 2 6 9 1 29 170 
 
Os resultados revelam que a eficácia da prática de erradicação de planta com “Greening” foi 
muito baixa, pois, em 88% dos casos o “Greening” ressurgiu nas plantas vizinhas e, em apenas 
12% dos casos, a doença foi eliminada (Quadro 4). Assim, um citricultor que tiver 100 
laranjeiras para erradicar, depois de erradica-las, vai ver a doença ressurgir em 88 plantas 
vizinhas de plantas erradicadas. Assim, cada vez que o citricultor erradicar as plantas doentes do 
pomar, ele vai reduzir em apenas 12% o número de plantas que vai ter que erradicar da próxima 
vez. 
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Perdas por "Greening"
Bebedouro, SP
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88%
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Erradicadas-07 Ressurgimentos-08 Casos Novos-08
 

 
Os resultados também revelam, que o número de Casos Novos de plantas com “Greening” (29 
plantas), não associados com plantas erradicadas, foi 70% maior do que o número de plantas 
erradicadas no semestre anterior. Como todas as plantas com “Greening” (15 associadas com a 
Ressurgência e 29 associadas com Casos Novos) devem ser erradicadas, houve um aumento de 
159% no número de plantas a serem erradicadas (Quadro 4). 
 

              

Perdas por "Greening"
Bebedouro, SP.

100%

258%

Erradicadas-07 Com  "Greening"-08
 

 
 
 
 
 
 
Tendência de Perda de Plantas com “Greening”. 
Admitindo-se que a taxa de aumento de plantas com ”Greening” se mantenha constante, 
ocorreria a seguinte perda de plantas, ao conjunto das 11.474 plantas dos talhões “B” a “G”. 
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Quadro 5. Previsão de perda de plantas com “Greening”. 
 

Semestre Nº com “greening” % do pomar Nº Acumulado 
2007 S2 17 0,15 17 
2008 S1 44 0,38 61 
2008 S2 114 0,99 175 
2009 S1 295 2,57 470 
2009 S2 763 6,65 1.233 
2010 S1 1.974 17,20 2.207 
2010 S2 5.108 44,52 7.315 

 
Os resultados revelam que o número de plantas a ser erradicado aumentaria rapidamente com o 
passar do tempo. No segundo semestre de 2008 ele corresponderia a 0,99%, no segundo semestre 
de 2009 a 6,65% e no segundo semestre de 2010 a 44,52% da população de plantas dos referidos 
talhões. Estes valores revelam que a erradicação de laranjeiras e, em consequência, de replantio, 
ficaria antieconômica no segundo semestre de 2010. 
 
Difusão explosiva do “Greening”. 
Comparando-se o número de Casos Novos de plantas com “Greening” do pomar com o número 
de Ressurgências, verifica-se que ele é 1,93 vez maior. Este número revela que existe um fator 
responsável pela difusão do “Greening” no ecosistema do pomar, que é 1,93 vez mais eficiente 
do que o causado por psilídeos. 
Estes resultados revelam que há dois fatores responsáveis pela difusão do “Greening” no pomar. 
Um fator associado com a difusão da doença causada por insetos sugadores, responsáveis pelos 
casos de ressurgência da doença. Um segundo fator, não associado com a difusão da doença 
causada por insetos sugadores, responsável pelos casos novos de “Greening”. Observações de 
campo revelam que este segundo fator está associado ao efeito colateral de insumos e práticas 
agrícolas que estão sendo empregados no manejo dos pomares (TUBELIS, 2008). 
 

              

Perdas por "Greening"
Bebedouro, SP.

100%

193%

Ressurgimentos-08 Casos Novos-08
 

 
Estes resultados explicam porque a prática de erradicação de plantas doentes, associada com o 
controle da população de psilídeos, não está sendo suficiente para deter a difusão do “Greening” 
nos pomares plantados em Bebedouro, e região. 
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CONCLUSÕES. 
 
A incidência inicial do “Greening” dos citros, em pomar isolado de laranja, ocorreu em plantas 
isoladas, distribuídas ao acaso pelo pomar. 
Existe um fator, não associado com a presença de micro-insetos sugadores no ecosistema do 
pomar, que induz a incidência inicial do “Greening” dos citros em pomar isolado de laranja. 
A erradicação de laranjeira com “Greening” dos citros, rodeada de plantas sadias, evitou que a 
doença ressurgisse nas plantas vizinhas em 50% dos casos. 
O número de focos de laranjeiras com “Greening” no ecosistema do pomar, no primeiro semestre 
de 2008, foi três vezes maior do que o existente no segundo semestre de 2007. 
A doença “Greening” dos citros ressurgiu em plantas vizinhas de planta erradicada por 
“Greening” em 88% dos casos. 
A doença “Greening” dos citros não ressurgiu em plantas vizinhas de planta erradicada por 
“Greening” em 12% dos casos. 
O número de Casos Novos de laranjeira com “Greening” dos citros no ecosistema do pomar foi 
93% maior do que o número de Ressurgimentos da doença. 
Existe um segundo fator, não associado com a difusão da doença causada por micro-insetos 
sugadores, que foi responsável pelos Casos Novos de incidência de “Greening” dos citros no 
ecosistema dos pomares de laranjeira. 
O número de plantas erradicadas no primeiro semestre de 2008 por incidência de “Greening” dos 
citros foi 158% maior do que o número de plantas erradicadas por “Greening” no semestre 
anterior. 
A prática de erradicação de planta com “Greening” dos citros, associada com o controle do 
inseto vetor da doença, não está sendo suficiente para deter a difusão da doença nos pomares de 
laranja no município de Bebedouro e região.  
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