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EDITORIALE D I T O R I A L

GTACC neste mês
importante para
todos os envolvidos
no agronegócio

citros vem com esta edição da
revista “Ciência & Prática”
parabenizar o Centro APTA
Citros pela realização da 25ª
Semana da Citricultura e da
Expocitros 2003 e ressaltar a
importância da equipe de
pesquisadores e todos os
responsáveis pelo funciona-
mento deste importante
centro de referência para nós
técnicos e produtores. Este
mês, como não poderia deixar
de ser, fazemos uma pequena
homenagem ao Engenheiro
Agrônomo José Dagoberto De
Negri, integrante desta
equipe. Recordo-me do
“Dago”, como os amigos mais
próximos o chamam mesmo
na época que iniciei os
estudos em agronomia
(certamente ele vai achar que
o estou chamando de velho)

nas palestras e eventos ligados
à área. Há alguns anos pude
conhecer melhor nosso
homenageado em um
congresso e depois em vários
encontros que o nosso
trabalho nos proporciona.
Com o passar do tempo pude
verificar a importância que
pessoas deste calibre tem para
o fortalecimento da
citricultura pela sua
dedicação, trabalho e amor à
profissão. Parabéns. Aproveito
ainda este espaço para
comunicar a entrada da
GRAVENA ManEcol Ltda
como integrante do GTACC e
certamente agrega muita
experiência ao nosso grupo.
Bem-vindos. Ainda neste mês
festivo a nossa revista vem
com uma edição com um
acréscimo no número de
páginas para que o nível de
informação seja maior e
também espaço para nossos
patrocinadores, que vale

O
ressaltar são os responsáveis
pela revista chegar até o leitor
sem custo. Devido ao sucesso
da última edição da “Ciência
& Prática” tivemos de imprimir
um novo lote para atender a
vários pedidos e destacamos
nesta edição novos artigos
relacionados a MSC (Morte
Súbita dos Citros). A “doença”
ainda gera muitas
discordâncias entre todos e os
produtores necessitam de
muitas respostas. Certos de
que com nossos artigos
estaremos colaborando de
alguma forma para informar
aos leitores de tudo o que
pode estar relacionado ao
problema, sem no momento
poder afirmar com certeza
nem mesmos os vetores e
patógenos relacionados.
Tivemos o cuidado de listar
duas pragas que, que no caso
de ser identificado um vírus,
podem ser as possíveis
vetoras. Sabemos que tudo

ainda gera muitas incertezas
e ficam aqui nossos votos que
a cada edição da revista
possamos estar evoluindo
cada vez mais no nível de
informação, para que possa
ser utilizada por todos os que
“vivem” da citricultura. Bons
negócios.

I SIMPÓSIO DE
CITRICULTURA IRRIGADA

Data: 2 e 3 de julho de 2003.

Local: Estação Experimental de Citricultura
de Bebedouro - Bebedouro - SP

Inscrição: Até 25/06 R$ 250,00 depois R$ 300,00

Realização

Informações: (17) 3343-1717
E-mail: gtacc@mdbrasil.com.br
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O

IRRIGAÇÃOIRRIGAÇÃO

A importância do manejo
da água na irrigação

parque citrícola
brasileiro nos últimos
anos apresentou um
grande crescimento

de suas áreas irrigadas, está
sempre em busca de
desenvolvimento e novas
tecnologias, vêm adotando os
equipamentos de irrigação
mais sofisticados do mercado
internacional, mas uma
grande parte dos pomares
irrigados ainda não fazem o
manejo adequado da água
(quanto e quando irrigar).

A citricultura irrigada é
hoje uma realidade devido
principalmente aos fatores
relacionados aos problemas
fitossanitários enfrentados e
que exigem a utilização de
novos porta enxertos, a
necessidade de atualização de
novas técnicas de produção
adequando-se ao contexto
mundial e a conquista de
novos segmentos de mercado.

O princípio da irrigação
é  a  repos ição  ou
complementação hídrica
necessária para atender a
máxima potencialidade
fisiológica da cultura, visando
maior produtividade através

da aplicação de um volume
d’água preciso e não
simplesmente “molhar” o
solo. Portanto, o manejo de
aplicação de água é a
ferramenta fundamental
nesse processo. Um bom
manejo de água é mais
importante do que um bom
equipamento de irrigação
para se obter o sucesso
esperado.

A irrigação é o último
passo de tecnologia que deve
ser adotado em uma
propriedade, para isto o
pomar deve estar muito bem
estruturado em todas as
práticas culturais para que se
possa implantar esta técnica
e se obter um bom resultado.

Uma das dificuldades
para se profissionalizar a
irrigação e adotar um manejo
adequado de aplicação
d’água está diretamente
relacionado a alguns aspectos
técnico-financeiros, entre eles
podemos destacar: o preço
atual pago pela laranja, alto
comparado a sua média
histórica tornando viável a
irrigação em pomares com
“qualquer tipo de condução”,

até mesmo os menos
produtivos tem conseguido
viabilizar este investimento
sem a necessidade de sua
correta operação, outro
problema encontrado é a
pouca difusão da tecnologia
e desenvolvimento restrito de
pesquisa específica para
atender nossas necessidades.

Apesar do momento
propício para investimentos
em irrigação sobre a ótica
financeira, não podemos
deixar o profissionalismo “de
lado” e não estabelecer metas
para médio e longo prazos
pensando na viabilidade
permanente da cultura no
decorrer de sua vida útil. Para
isto devemos adotar a correta
condução dos pomares
irrigados e dar a devida
importância à pesquisa neste
segmento.

Um bom manejo de
irrigação deve prever o
planejamento, monitora-
mento e avaliação das técnicas
adotadas e sua efetividade no
acompanhamento da água no
sistema solo, planta e
atmosfera.

O manejo da irrigação

mais comum é através do
monitoramento do solo e/ou
clima podendo utilizar
diversos tipos de aparelhos,
sendo os mais comuns:
tensiômetro, sondas de
umidade, sensores eletro-
métricos, tanque classe A
e a estação meteorológica
automática.

Todos os métodos
utilizados para o manejo
d’água na irrigação podem
alcançar bons resultados, mas
o sucesso depende em se
adotar um correto método
adequado para sua realidade
e principalmente estabelecer
uma coleta de dados
consistente e determinar
precisamente os coeficientes
específicos e propriedade
monitorada. É aconselhável
adotar sempre que possível
mais de um método de
controle para assegurar os
valores obtidos e garantir
resultados com elevado grau
de precisão.

Eng. Agr. DANILO JOSÉ
FANELLI LUCHIARI

Mestre em Engenharia Civil – Recursos
Hídricos e Saneamento Básico



Abrigo meteorológico com termômetro e psicrômetro Bateria de tensiômetros Manômetro medindo pressão na
linha de gotejadores

Limão irrigado por gotejamento em Israel
com uma linha por rua em solo com 95%

de areia com 1,5 anos de idade

Limão irrigado por gotejamento em Israel
com uma linha por rua em solo com 95%

de areia com 3,5 anos de idade

Vala mostrando
desenvolvimento de radicelas

no bulbo irrigado

Dendômetro instalado no
caule

Dendômetro instalado no
fruto

Detalhe do dendômetro no fruto

Aparelhos utilizados no monitoramento da irrigação

Detalhe do dendômetro no caule

Sistema radicular
em abundância

Sistema radicular e pomares irrigados
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Laranja - As contradições do mercado
brasileiro e americano
U

m  f a t o  v e m
deixando todos os
produtores de
laranja perplexos,

apesar da menor produção
mundial – 197 milhões de
caixas na Flórida-USA
(USDA) e a quebra da safra
brasileira de 15% a 20%,
gerando uma produção
entre 285 a 300 milhões de
caixas, as cotações
internacionais na NYCE –
New York Cotton Exchange,
a Bolsa de Suco de Laranja
dos Estados Unidos
entraram em queda livre
neste ano (vide gráfico 1),
principalmente após a forte
ameaça de geada ocorrida
em 22 de janeiro, porém
não concretizada, deixando
os investidores psicolo-
gicamente negativos com o
mercado.

Paralelamente às
baixas das cotações na
Bolsa, os preços do Suco de
Laranja Brasileiro destinado
ao mercado Europeu
também sofreram baixas,
caindo da faixa de U$ 1,200.
00 / 1,300.00 a tonelada
para níveis de U$ 1,050.00

/ 1,100.00 a tonelada, nem
mesmo o fortalecimento do
Euro (moeda única Européia,
exceto Inglaterra) frente ao
Dólar Americano foi capaz
de criar algum suporte aos
preços.

A contradição é
ainda maior se levado em
conta os problemas
produtivos que o Brasil vem
enfrentando tais como:
Cancro Cítrico, Clorose
Variegada dos Citrus
(Amarelinho) e mais
recentemente a Morte
Súbita dos Citros que ainda
não permite uma avaliação
do impacto que terá sobre
futuras produções, mas os
receios são grandes.

Como explicar a
contradição? Fruta com
preços firmes e fatores
fortemente altistas e o
mercado (Bolsa e Suco) com
preços não condizentes com
este cenário. Todos os
participantes do mercado
estão na busca de resposta
para esta questão, cruzando
os fatores fundamentalistas
com os fatores técnicos, a
fim de decifrar o caminho

que os preços seguirão no
futuro, e já temos um novo
ingrediente nesta receita: a
desvalorização recente do

Dólar frente ao Real (vide
gráfico dois), conturbando
ainda mais uma visão sobre
o futuro.

Gráfico 1

Gráfico 2

Concessionária Massey Ferguson

Bebedouro - SP
(17) 3342-1822

Olímpia - SP
(17) 281-6575

E-mail: tratorcitrus@tratorcitrus.com.br
Site: www.tratorcitrus.com.br

Marcelo Bosquetti
Consultor Financeiro – Commodities

Gerente Geral da Tratorcitrus – Massey Ferguson
Maio/2003.





Morte Súbita dos Citros:
causas e transmissores em debate

CIÊNCIACIÊNCIA
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O complexo da Tristeza

P a t ó g e n o
responsável pela
doença Tristeza dos
Citros (CTV Citrus

Tristeza Vírus) é em realidade
um complexo constituído
por estirpes ou raças, com
características que vão desde
muito atenuadas até muito
severas. É comum entre os
virologistas referir-se a elas
como T1, T2, T3, ........até
Tn, de acordo com a
severidade crescente das
raças. Mais ainda, sabe-se
que T2 é sempre uma
mistura de T1+T2 e T3 tem
na sua mistura T1+T2+T3,
com proporções variáveis de
cada constituinte. Pesquisas
conduzidas nos últimos 60
anos fizeram da Tristeza o
vírus mais bem estudado e
conhecido do reino vegetal.
O complexo é causador de
três doenças: a canelura ou
“stem pitting” (SP), a Tristeza
propriamente dita (morte de
Doce/Azeda) e o “Seedling
Yellows” (SY), que acontece
por reação de choque em
certos hospedeiros
hipersensíveis.

O
As raças mais

atenuadas do complexo são
responsáveis pelas caneluras
ou SP, as raças moderadas
causam a Tristeza tradicional
e mais SP e a porção mais
severa do complexo é
causadora do SY, Tristeza
típica e mais SP. Todas as
raças de Tristeza
invariavelmente produzem
caneluras. Consultei meu
velho professor de virologia
e amigo Dr. Chester N.
Roistacher, da Universidade
da Califórnia e a resposta
veio rápida e certeira: “se
não há canelura, Morte
Súbita não é Tristeza. Busque
outra causa”.

A Morte Súbita dos
Citros (MSC) também não
apresenta os sintomas de
“honeycombing”, ou seja, a
degenerescência dos vasos
de floema no tronco logo
abaixo da união copa cavalo,
com acúmulo de amido
acima, criando o chamado
“overgrowth”. Na Tristeza

“Seedling Yellows” causado por
raças muito severas de tristeza.

Canelura ou "Stem pitting",
sintoma característico de todas

as raças do vírus da tristeza.

ocorre o estrangulamento e
daí advém a morte das
radicelas provavelmente
decorrentes da ação de
algum tipo de toxina.
Tratando do clima, o Dr.
Roistacher enfaticamente
afirmou: “Você está certo, a
tristeza é um vírus frio. Só se
conhece uma raça de CTV
adaptada ao calor, aquela da
Austrália que produz
caneluras severas em plantas
de tangor Ortanique”. Tristeza
e Morte Súbita não se
combinam cientificamente
falando. Assemelhar-se, não
é o bastante.

O viróide da Exocorte

A doença Morte
Súbita apresenta algumas
características marcantes: a
morte das laranjeiras
afetadas, a suscetibilidade
do limoeiro Cravo e o
amarelo da região cambial
ou parte interna da casca do
tronco do porta-enxerto de
Cravo. Esta sintomatologia
aponta diretamente em
direção ao viróide da
Exocorte (CEV Citrus
Exocortis Viroid) como causa
provável da MSC: a esse
propósito , vale contar aqui
uma pequena história.

Há 40 e tantos anos,
dois brasileiros bolsistas do
governo francês recebiam
treinamento no Laboratório
de Biotecnologia do CNRA
(Centro Nacional de
Pesquisas Agrícolas), em

Versailes, próximo à Paris. Os
estudantes eram Victória

 Rossetti e Ary A. Salibe que
faziam eletroforeses com
estratos de casca amarela de
limoeiro Cravo infectado
pela exocorte. O Dr. Joseph
Bové, diretor do Laboratório,
chamou a atenção de seus
alunos: “o viróide da
exocorte é o único patógeno
que causa o amarelo no
cambio e casca do limoeiro
Cravo” infectado. A
afirmativa continua
verdadeira até os dias atuais
e torna evidente a causa da
MSC. Ocorre também uma
curiosa coincidência ou
identidade na reação dos
porta-enxertos para as duas
doenças MSC e CEV. Os
dados disponíveis estão
reunidos no Quadro 1 (ver
pág. 10), em anexo.
Agregue-se que a Exocorte
é um vírus quente, isto é,
atua com mais agressividade
nos climas quentes, não
sofrendo termoterapia nas
temperaturas entre 32 e 40

Sintomas iniciais de exocorte em

laranjeira Baianinha/Cravo. A

inoculação tardia em árvores

adultas leva a morte.



Laranjeiras Valência/ Trifoliata

afetadas pela doença

"marchitamiento Repentino".

Milhares de árvores mortas no

Uruguai e Argentina. Vírus (?)

difundido por borbulhas

contaminadas de laranja Calderón.
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Planta de limão Siciliano/

Volkameriano mostrando

sintoma de "Pé de Boi" ou

galhas, causadas pelo vírus

da galha lenhosa (VEWG),

transmitido pelo pulgão preto.

graus Celsius como ocorre
com a Tristeza. O Dr.
Roistacher chamou a
atenção pela falta de
escamação no tronco do
limoeiro Cravo, característica
da Exocorte. Precisei falar-lhe
do efeito  da inoculação
tardia em árvores adultas,
que leva a morte, na
ausência da escamação
(Salibe, IOCV 1980). A
hipótese de que  a MSC tem
como causa o CEV,
pressupõe o aparecimento
de um vetor recente. A
indexação para o viróide da
exocorte é feita utilizando-se
a cidra Etrog como indicador
e exige apenas 30 dias para
mostrar resultados positivos.
É importante, para tanto,
conhecer onde o viróide se
esconde nas árvores
contaminadas.

Transmissores

O pulgão preto
Toxoptera citricidus  é
eficiente inseto vetor dos
vírus da Tristeza e da Galha
Lenhosa nos pomares do
Brasil. Ele explicaria bem a
difusão da MSC nos pomares
de uma área crescente dos
estados de Minas Gerais e
São Paulo, no entanto, caso

a pesquisa venha a
comprovar a nova hipótese,
como se espera, o viróide da
Exocorte como causa da
MSC, será necessário buscar
os seus transmissores. A
transmissão do viróide da
exocorte, se sabe, ocorria no
passado, pelo uso de gemas
contaminadas e por
transmissão mecânica via
instrumentos cortantes
contaminados. Uma nova
teoria é a transmissão pelo
grão do pólen, como ocorre
com o viróide causador da
doença “Cadang-Cadang”
responsável pela morte de
milhões de coqueiros no
Sudeste Asiático e ainda do
caso do viróide do
Amarelecimento Fatal do
dendezeiro no Pará . Aliás, o
viróide do dendê se restringe
as raízes das plantas adultas
e se assemelha ao viróide da
exocorte (Singh e
colaboradores, 1989) nos
estudos de RNA. A
transmissão pelo pólen
explicaria a ausência da MSC
em plantas jovens, antes de
uma primeira safra. No caso
daquelas doenças há
suspeitas da transmissão dos
viróides por ácaros da família
Eriophyidae. São hipóteses a
serem investigadas para

explicar a difusão da MSC.

Porta-enxertos

O limoeiro Cravo é o
único porta-enxerto afetado
pela Morte Súbita.
Entretanto, caso a pesquisa
comprove o viróide da
exocorte como causador da
anomalia, outros porta-
enxertos, como o Trifoliata e
seus híbridos (citranges
Troyer e Carrizo e o citrumelo
Swingle) deverão vir a ser
afetados. É aconselhável
evitar-se o uso desses citros
(Trifoliata e seus híbridos)
como porta-enxertos ou na
sub-enxertia, até que a
pesquisa esclareça o
assunto. Independen-

temente do agente causal da
MSC ser o vírus da Tristeza
ou o viróide da exocorte, a
solução do problema passa
invariavelmente pela
substituição do limoeiro
Cravo como porta-enxerto.

Outras –Hipóteses

Outra hipótese para
explicar a MSC é o agente
causal do “Declinamiento de
Missiones” (Argentina) e do
“ M a r c h i t a m i e n t o
Repentino” (Uruguai)
responsável pela morte de
centenas de milhares de
laranjeiras adultas. Esse
patógeno se difunde,
aparentemente, através de
borbulhas contaminadas de
laranja Valência Calderón.



QUADRO 1. Reação de porta-enxertos à Morte Súbita e
outras doenças de vírus e viróides no Brasil.

Porta-enxertos

Limão Cravo

Tangerina-Cleópatra

Tangerina-Sunki

Limão-Volkameriano

Laranja-Azeda

Laranja-Caipira

Trifoliata

Citrumelo-Swingle

Morte Súbita Tristeza Exocorte Xiloporose

O autor:  Ary Apparecido Salibe é professor Titular da UNESP, Agronomia, Botucatu (Aposentado). Foi Professor Convidado

(“Guest Professor”) da Universidade da Flórida, em Gainesville, onde ministrou aulas sobre a “Tristeza dos Citros”. Coordenador

do projeto “Indexação Biológica de Vírus e Viróides dos Citros” (UNESP-CNPq, 1990-2001).
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Identificação das Moscas
Brancas na Citricultura

O reconhecimento das pragas nas diferentes fases de desenvolvimento e os agentes
de controle biológico são parâmetros chaves para o sucesso do manejo de pragas.

reconhecimento dos
artrópodes nos
agroecossistemas é
de suma impor-

tância para o sucesso do
manejo de pragas, pois
através do monitoramento é
possível a interpretação da
densidade populacional dos
agentes fitófagos e seus
inimigos naturais nos
diferentes estágios feno-
lógicos da cultura, para a
escolha das táticas e
estratégias de controle.

Na cultura dos citros a
ocorrência de mosca branca
caracteriza-se por surtos
populacionais relacionados às
condições climáticas
favoráveis, mas, principal-
mente, devido a desequilíbrios
biológicos ocasionados pelo
uso excessivo de inseticidas e
fungicidas. A importância
desta praga é devido à sucção
contínua de seiva elaborada
nos vasos do floema, realizada
pelas ninfas e adultos,
ocasionando o definhamento
das plantas em infestações
consecutivas, devido à

O
redução da taxa fotossintética,
agravada pelo desenvol-
vimento dos fungos da
fumagina sobre a vegetação.

As espécies notificadas
nos pomares são a mosca
branca cotonosa, Aleuro-
thrixus floccosus , a mosca
branca dos citros, Dialeurodes
citri e a mosca branca
japonesa, Parabemisia
myricae , pertencentes à
Ordem Homoptera e Família
Aleyrodidae.

A diferença entre as
formas adultas é bastante
sutil, mas podemos iniciar a
distinção de acordo com o
local de alimentação e
deposição dos ovos. A espécie
P. myricae deposita os ovos em
posição vertical nas superfícies
das folhas e, mais cara-
cteristicamente, na margem
das folhas em início de
desenvolvimento (Foto 9),
bem como na superfície dos
frutos. Os adultos perma-
necem sobre estas folhas com
distribuição ligeiramente
simétrica e voltados para a
extremidade superior das

folhas, até o completo
desenvolvimento da vege-
tação (Foto 12). Os adultos de
A. floccosus e D. citri  (Fotos 4
e 8) permanecem sob as
folhas recém desenvolvidas
sendo a diferenciação quanto
à postura, pois A. floccosus
deposita os ovos sobre uma
camada de cera branca, em
formato circular ou semi-
circular, através de movimento
giratório da fêmea ao fixar o
estilete na folha (Foto 1),
enquanto que na espécie D.
citri , os ovos são depositados
isoladamente e de forma
desordenada (Foto 5). Nas
espécies P. myricae e A.
floccosus , os ovos de colo-
ração amarela adquirem
tonalidade escura quando
próximo da eclosão da ninfa.

A ninfa recém eclodida
é móvel, sendo visíveis os 3
pares de pernas e 1 par de
antenas, sendo de coloração
verde-amarelada translúcida.
São facilmente confundidas
com as ninfas das cocho-
nilhas, exigindo a visualização
das demais fases para

identificação.
Movimentam-se tempo-
rariamente e fixam o estilete
em local favorável, próximo
das nervuras na superfície
inferior das folhas, cessando
a mobilidade.

As moscas brancas
apresentam quatro ínstares
ninfais, sendo que a espécie
A. floccosus caracteriza-se por
uma secreção cerosa e de
coloração branca ao redor de
todo o corpo, além de uma
gota hialina e pegajosa
(excrementos) sobre a parte
posterior do corpo (Foto 2).
No quarto ínstar, tornam-se
abundantes os excrementos e
longos filamentos cerosos
sobre o corpo. Nas espécies D.
citri e P. myricae , a coloração
amarela e translúcida é
mantida, dificultando a
visualização, sendo que a
primeira deposita o honeydew
sobre o próprio corpo,
podendo ocorrer fumagina
localizada (Foto 6) e a
segunda espécie, caracteriza-
se pela auréola de secreção
brilhante ao redor do corpo
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Aleurothrixus floccosus

Autoria: Browning et al. 1995 Autoria: Santin Gravena Autoria: Santin Gravena Autoria: Climent & Vivas, 1992

Dialeurodes citri

Autoria:  Browning et al. 1995 Autoria: Santin Gravena Autoria: Climent & Vivas, 1992 Autoria: Santin Gravena

Parabemisia myricae

Autoria:  Sérgio Benvenga Autoria: Sérgio Benvenga Autoria: Sérgio Benvenga Autoria: Sérgio Benvenga

Foto 1:
Ovos em Círculo

Foto 2:
Larvas Fixas

Foto 3:
Pupa Cotonosa

Foto 4:
Adultos e Ovos

Foto 5:
Ovos Desordenados

Foto 6:
Larvas Fixas

Foto 7:
Pupa "Olhos Vermelhos"

Foto 8:
Adultos e Ovos

Foto 9:
Ovos-Margem da Folha

Foto 10:
Larva Fixa com Auréola

Foto 11:
Pupa "Olhos Vermelhos"

Foto 12:
Adultos e Ovos

(Foto 10).
A pupa é a fase mais

visível da espécie A. floccosus ,
pois sob a folha infestada
observam-se os filamentos
cerosos que recobrem toda a
pupa de cor escura, com
aspecto cotonoso (Foto 3).
Nas demais espécies, nas
folhas desenvolvidas obser-
vam-se por transparência,
devido à coloração branco
translúcido da pupa, os olhos
compostos de coloração
vermelha e a auréola brilhante

ao redor do corpo na espécie
P. myricae (Fotos 7 e 11).
Através do agente de controle
biológico também é possível
inferirmos sobre a espécie
infestante, pois a ocorrência
do fungo entomopatogênico,
Aschersonia aleyrodis , no
controle de D. citri é um
caráter marcante em folhas
com alta infestação,
caracterizando a epizootia.
Nas espécies D. citri e P.
myricae , devido à
transparência do exoesqueleto

da pupa, é perfeitamente
visível a pupa de micro-
himenópteros parasitóides.
Insetos predadores como as
joaninhas e o bicho lixeiro, são
comuns sobre a espécie A.
floccosus , devido ao
excremento liberado pelas
ninfas (honeydew), que é
atrativo alimentar.
A ficha técnica das espécies A.
floccosus , D. citri e P. myricae ,
respectivamente, contendo
informações adicionais, estará
editada nos InfoMEPs No. 32,

Sérgio R. Benvenga
Engenheiro Agrônomo:

GTACC/Gravena ManEcol Ltda.

33 e 34, da Gravena Manecol
Ltda.
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Os pulgões são os principais
vetores de vírus de plantas

s pulgões formam o
principal grupo de
insetos vetores de
vírus de plantas,
s e n d o  q u e

aproximadamente metade
dos 600 vírus transmitidos por
vetores é transmitida pelos
pulgões ou afídeos. A família
mais importante como vetora
de vírus é a  Aphididae  e sub
família Aphidinae, em que se
encontram  os gêneros Myzus,
Macrosiphum, Toxoptera ,
entre muitos outros. Os
pulgões reproduzem-se
sexualmente e por
partenogênese, gerando
indivíduos adultos, ápteros e
alados. Os alados são,
certamente, as formas mais
importantes para a dispersão
de vírus. O padrão e
velocidade de dispersão da
doença na cultura dependem
de muitos fatores:
1- A fonte de inóculo: de fora
da área da cultura, de plantas
infectadas na área advinda de
transmissão por sementes ou
propagação vegetativa, de
ervas daninhas, outra cultura
ou restos culturais;
2- O potencial de inóculo
disponível;
3- Natureza e hábito do vetor:
se são transitórios ou
colonizadores;
4- Tempo de contaminação:

O
tempo que os vetores tornan-
se ativos em relação à idade
da plantação;
5- Condições ambientais.

São de grande
importância os pulgões alados
migratórios, particularmente
aqueles que se movimentam
na cultura no início do plantio.
Os vírus são dispersos das
plantas infectadas rapida-
mente no início da cultura
quando são poucos pulgões
colonizando-as, mas a
dispersão é lenta mais tarde,
quando os indivíduos ápteros
são mais numerosos.

Transmissão
do vírus

O aparelho bucal de
um pulgão consiste em dois

Detalhe da foto: pulgão verde (Aphis Gossypii ) sintomas
de danos nas folhas novas de laranjeira

pares de estiletes flexíveis,
ligados pelo lábium. No início
da sua alimentação, uma gota
de saliva gelatinosa é
secretada e injetada nas
células vegetais. Os estiletes
rapidamente penetram na
epiderme e a partir de provas
exploratórias, o pulgão pode-
se alimentar neste local
temporariamente. A
penetração usualmente
continua até as camadas mais
profundas, seguidas da
formação da saliva gelatinosa.
Os estiletes geralmente se
movem entre as células até

digestivas. A saliva gelatinosa
não é secretada no floema,
mas na retirada do estilete,
selando o espaço ocupado
pelo estilete e causando uma
injúria mínima no tecido.

A transmissão do
vírus pelo pulgão pode ocorrer
de diversos modos:

1 – Não persistente,
estiletar:

O modelo mais aceito
de transmissão do tipo
estiletar propõe que o vírus é
retido na parte distal da ponta
dos estiletes e é liberado com
a secreção da saliva durante a
alimentação. A aquisição do
vírus é rápida, em um período
de poucos segundos a
minutos, com o tempo de
retenção também curto. As
picadas de prova são mais
eficientes para a aquisição e
transmissão de vírus, pois o
vírus fica retido no estilete.
A alimentação do pulgão nas
plantas decresce a eficiência
de transmissão possivelmente
pela lavagem do duto do
estilete e remoção dos vírus
aderidos à parede. Não há
passagem transestadial, ou
seja, com muda, o vetor perde
o vírus que está preso ao
estilete. Não há período de
latência, assim no mesmo
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alcançar os elementos do
f loema. Durante a
alimentação dos pulgões no
floema é secretada a saliva
líquida que contém enzimas



Desde a aquisição até a
transmissão, o vírus precisa
circular no corpo do inseto
vetor com um período de
latência. O vírus não se
multiplica no vetor. Ex: vírus
do enrolamento da folha da
batata, vírus do topo amarelo
do tomateiro.

4 – Persistente circulativo e
propagativo.

Os vírus circulativos-
propagativos são ingeridos,
infectam as células intestinais
e subseqüentemente outras
células. Estes vírus associam-
se às glândulas salivares
principais e possivelmente às
acessórias antes de serem
liberadas pelo canal salivar. O
tempo para a aquisição é
relativamente longo,
necessitando também de um
período de latência para sua
transmissão. O vírus passa
transestadialmente no corpo
do inseto, estando presente
na hemolinfa. Neste tipo de
interação, o vírus multiplica-
se no vetor e freqüentemente
ocorre a transmissão
transovarial. Ex: vírus do
e n f e z a m e n t o  d o
maracujazeiro e vírus da
necrose amarela da alface.

Controle de Afídeos
Vetores

A primeira etapa para
o controle do vetor de uma
doença é sua identificação. A
identificação em nível
específico é complexa, mas até

14 Revista Ciência & Prática Abril/Maio/Junho

instante que o vírus é
adquirido pode ser
transmitido à outra planta,
não necessitando de
circulação no corpo do inseto.
O vírus não se multiplica no
vetor e não há passagem
transovarial. A maioria dos
vírus transmitidos por afideos
pertence a esta categoria.
Exemplos: vírus Y da batata,
vírus do mosaico do pepino,
vírus do mosaico do feijoeiro,
vírus do mosaico da alface,
vírus do anel do mamoeiro,
etc.

2- Semi-persistente

N o  m o d o  d e
transmissão semi-persistente,
as partículas de vírus ficam
ligadas à superfície cuticular
do intestino anterior
(“foregut” ou estomodéu),
que é a região que inclui a
bomba de sucção, faringe e o
esôfago. Desse modo, o vírus
não fica retido no estilete,
como os vírus de transmissão
não persistente. A aquisição
do vírus é mais lenta,
necessitando de minutos a
horas de alimentação. O vírus
é retido por várias horas após
a aquisição, mas não requer
período de latência. Não há
passagem transestadial e o
vírus não está presente na
hemolinfa. O vírus não se
multiplica no vetor e não há
passagem transovarial. O
Citrus tristeza  vírus (vírus da
tristeza dos citros) é
transmitido de forma semi-
persistente.

3- Persistente circulativo não
propagativo.

Os vírus circulativos
não propagativos são
ingeridos, atravessam o trato
digestivo e são liberados na
hemocele. Os vírus, então se
associam às glândulas
salivares acessórias e são
transportadas pelas células e
liberadas pelo canal salivar. O
tempo necessário para
aquisição é longo, de horas a
dias, e o vetor retém o vírus
por dias e semanas. O vírus é
transmitido transesta-
dialmente, sendo que o vírus
está presente na hemolinfa.

Detalhe da foto: pulgão preto (Toxoptera citricida)
em ramos de laranjeira

gênero é relativamente
simples e muito importante de
ser realizada. Existe uma
grande especificidade entre o
vírus e o vetor, o que resulta
em diferentes graus de
eficiência de transmissão,
dependendo da combinação.
Por exemplo, o pulgão preto
Toxoptera citricida  é mais
eficiente do que o pulgão
Aphis gossypii , na transmissão
do vírus da tristeza dos citros.
Outro ponto importante é que
a quantidade de pulgões
presentes não está
diretamente relacionada à
quantidade de plantas
infectadas. A eficiência de
transmissão é normalmente
muito alta e uma pequena
quantidade de insetos
transmissores pode causar
uma epidemia muito séria. A
doença pode ocorrer sem se
notar à presença do vetor, no
caso da cultura ter sido
visitada por insetos
migratórios não coloniza-
dores.

No caso de vírus não
persistentes , o vetor retém o
vírus por um período curto de
tempo, assim o uso do
inseticida tem pouco efeito
para se evitar a entrada de
vírus na cultura. Para vírus

persistentes  em que o pulgão
é capaz de transmiti-lo para
inúmeras plantas, a aplicação
de inseticida pode ser útil para
reduzir a dispersão de vírus na
cultura, diminuindo o número
de plantas infectadas. O uso
de óleo mineral tem sido
bastante útil, para reduzir a

dispersão de vírus não
persistentes  e semi-
persistentes , provavelmente
por interferir com a aderência
do vírus no estilete ou
estemodéu. Entretanto, o óleo
não tem mostrado efeito
redutor na transmissão de
vírus persistentes . Uma
barreira de plantas não
susceptíveis ao vírus pode ser
uma boa alternativa para
reduzir a entrada de vírus não
persistentes  em uma
plantação, pois o pulgão pode
realizar as primeiras picadas
de prova neste hospedeiro e
perder os vírus antes de entrar
em contato com a planta
susceptível. Coberturas de
alumínio ou palha podem ser
usadas como repelente ou
não atrativas para se diminuir
a visita de pulgões. Os pulgões
são atraídos pela cor amarela
e este fato pode ser usado
para se construir armadilhas
adesivas de cor amarela e
capturar os pulgões alados.
Finalmente o uso de tela anti-
afideo é recomendado
principalmente durante a
produção de mudas, pois as
plantas jovens são mais
susceptíveis e os prejuízos são
maiores. O tamanho da malha
da tela é muito importante
para o controle efetivo dos
pulgões. O tamanho do
orifício da tela para a exclusão
do pulgão varia de espécie
para espécie, por exemplo
para a Aphis gossypii , um
pulgão muito pequeno, o
orifício da tela precisa ser
inferior a 355 micras.
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eterminação e
sensibilidade para
intercambiar as
necessidades do

produtor rural e as novidades
descobertas nos centros de
pesquisa – estes foram os
predicados que alicerçaram a
história de sucesso de José
Dagoberto De Negri,
carinhosamente chamado por
“Dago”. Um homem que se
diz  “de sorte”, mas, em
pouco tempo de conversa,
nota-se que não foi sorte o
d i fe renc ia l  des te
“extensionista-pesquisador”
que hoje, afastado da CATI
desde dezembro/2000, presta
serviços junto ao Centro
Avançado de Pesquisa
Tecnológica do Agronegócio
dos Citros “Sylvio Moreira”, do
Instituto Agronômico, em
Cordeirópolis/SP, especial-
mente nas áreas de fitotecnia
e difusão tecnológica.

Este piracicabano de
53 anos tem formação em
engenharia agronômica pela
ESALQ/USP e, com diploma
em punho, em 1972 iniciou
suas atividades profissionais
na Associação de Crédito e
Assistência Rural (ACAR) de
Minas Gerais de agosto/72 a
março/73. Nesta ocasião, foi
transferido para trabalhar,
ainda pela ACAR, no Projeto
Pólo Centro de Uberaba, um
projeto do Banco de
Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG), com intensa
tecnificação de planejamento,
i m p l a n t a ç ã o  e
desenvolvimento de cultivos,
especialmente soja, milho,
arroz e citros.

Dentre várias razões,
a segurança trazida pela
aprovação em concurso
público do Governo do Estado
de São Paulo fez Dagoberto
voltar a seu estado de origem
como extensionista pela CATI
na Casa de Agricultura de
Monte Azul Paulista, onde
permaneceu até 76, tempo de

vivência profissional suficiente
para fazê-lo definir sua área
de especialização – citros –,
permitindo um contato mais
estreito com o produtor rural
e as deficiências técnicas que
obstavam seu crescimento.

A partir de tal
constatação, Dago se propôs
a ser ponte entre o campo e
as pesquisas. E foi justamente
neste exercício de intercâmbio
que nosso “extensionista-
pesquisador” fez toda a
diferença – com habilidade
ímpar, conseguiu levar o que
de mais avançado estava
sendo produzido por
pesquisadores e engenheiros
agrônomos, de forma simples
e acessível para o agricultor.
O resultado? “Aqueles que
aplicaram as recomendações
reduziram seus custos de
forma tão significativa que
conseguiram sobreviver à crise
da época (final da década de
70)”, informa Dago com a
satisfação do dever cumprido.

A bagagem trazida
pela experiência na extensão
rural e seus esforços em
esgotar as possibilidades
como extensionista em uma
Casa de Agricultura
ocasionaram sua transferência
para trabalhar em fruticultura
no Departamento de Extensão
Rural (DEXTRU) da CATI, em
Campinas (órgão composto
dos especialistas em fitotecnia
de diferentes culturas), onde,
trabalhando com citros, ficou
responsável pela programação
estadual de citricultura no
território paulista até
dezembro de 2000, sendo
também nesta fase peça
importante na elaboração dos
conhecidos “Boletim de
Adubação” e integrante da
equipe originária que compôs
o “Boletim de Defensivos para
Citros”, grupo do qual foi
remanescente  para
reorganizar e colocar em
prática suas indicações.
Alguns momentos foram

marcantes para Dagoberto.
Um deles foi toda a
movimentação do projeto de
treinamento e implantação do
MIP – Citros (Manejo
Integrado de Pragas em
Citros) que, de 1984 a 1989,
formou técnicos em manejo
de pragas.  Este trabalho foi
tão envolvente que foi
formado um “grupo de MIP”,
composto por técnicos,
agrônomos e pesquisadores
que se reuniam para troca de
informações num misto de
pesquisa e extensão.

Dago fala emocio-
nado sobre o MIP e sua
aplicação, sobre o que analisa:
“observa-se hoje que ela foi
base de sobrevivência para a
citricultura e propiciou a
mudança de mentalidade do
produtor que deixou de
pensar na pulverização por
calendário para amostragem
de pragas e conseqüente
pulverização e na relação
caixa/pé para tonelada/
hectare – o que foi possível e
necessário graças ao aumento
da produtividade associada à
acentuada redução dos
custos.”

Outro benefício
trazido através do MIP foi a
proximidade com o agricultor
– muitas vezes conservador e
resistente a novidades, como
pontuou Dagoberto: “uma
das características do MIP
eram as visitas constantes à
propriedade para acompan-
hamento da implantação, o
que favoreceu maior contato
entre técnico e produtor
gerando a credibilidade
necessária para abrir a
possibilidade deste ser
orientado em outros aspectos
como a utilização racional dos
recursos da propriedade.”
Agora, o que realmente
emociona José Dagoberto De
Negri é falar de sua origem
simples, do apoio e fé
inabalável dos pais em seu
engajamento o que, às vezes,

esbarrou na questão
financeira que não permitiu
que Dago realizasse seu sonho
juvenil de cursar geologia na
capital paulista ou na cidade
mineira de Ouro Preto, tendo
de vir a “contentar-se” com
sua segunda opção -
agronomia, pois poderia
graduar-se em sua cidade
natal, e que, por fim, revelou-
se, através da citricultura,
como a vida deste engenheiro
que fez e faz a diferença por
onde passa, conseguiu
edificar mais, conseguiu ver
em cada  che fe  um
incentivador, amigo e
orientador em sua formação
técnica, intelectual e moral;
reconhecendo-os como “sua
outra família: a pequena
família da ACAR, a grande
família da CATI, a atual família
de pesquisadores do Centro.”
Dago como tantos outros,
veio de uma família simples;
como tantos outros formou-
se em agronomia, como
tantos outros fora
extensionista, mas, como
poucos, teve refinamento e
astúcia para ver em cada
circunstância uma oportuni-
dade de fazer mais e melhor.
Foi e é assim que ele deixa sua
marca, rompe barreiras e é
reconhecido: um profissional
sério e um ser humano
admirável.

Dago – a ligação perfeita entre campo e pesquisa

D

José Dagoberto De Negri




