
 

QUEDA NA DIFUSÃO DO GREENING DOS CITROS 

 

          Antonio Tubelis * 

 

 Os relatórios de erradicação trimestral de plantas com Greening, no primeiro e segundo semestre 

de 2010, mostraram queda no número de plantas erradicadas pela doença nos pomares de laranja 

plantados no Estado de São Paulo. 

 A notícia é muito auspiciosa porque a doença Greening dos Citros vem colocando em risco a 

sobrevivência da citricultura no Estado de São Paulo. 

A boa notícia foi divulgada pelo Coordenador da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, 

Cláudio Alvarenga de Melo. 
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      Figura 1. Erradicação de plantas por Greening em pomares infectados, no Estado de São Paulo. 

 

 No primeiro trimestre de 2010 foram erradicadas 1,52% das plantas, de pomares infectados pelo 

Greening. Nos três trimestres seguintes o índice caiu progressivamente, tendo sido de 0,89%, 0,83% e 

0,73%, respectivamente, no 2º, 3º e 4º trimestre de 2010 (MELO, 2011). 

Estes resultados corroboram com os resultados obtidos na região de Bebedouro, onde ocorrem 

períodos de queda alternados com períodos de aumento na erradicação de plantas por Greening 

(TUBELIS, 2010). 

 Assim, houve uma queda de 36% no número de plantas erradicadas pelos produtores, do primeiro 

para o segundo trimestre de 2010. Essa queda foi de 20% e de 22%, respectivamente, do segundo para o 

terceiro trimestre e do terceiro para o quarto trimestre, todos em 2010. 

 Essa queda na perda de plantas erradicadas é um fato muito auspicioso, pois a erradicação de 

laranjeiras por Greening só fez crescer, desde o surgimento da doença na Região de Araraquara, em 2004 

(TUBELIS, 2009. 

Essa queda na erradicação de plantas, ocorrida ao longo de 2010, merece reflexão porque pode 

indicar novos caminhos para o controle do Greening dos Citros. 

O autor desta matéria é de opinião que dois acontecimentos relevantes estão relacionados com a 

queda na incidência da doença.  

No segundo trimestre de 2010 as agroindústrias de suco de laranja estabeleceram em R$15,00 o 

preço de compra da caixa de laranja para a safra 2010/11. Esse preço era cerca de 10% menor do que o 

preço de custo, para laranja na árvore, dos produtores independentes de laranja.  

Contudo, ele era cerca de quatro vezes maior do que o valor pago pelas agroindústrias em junho 

de 2009 (www.cepea.esalq.usp.br).  

Em 2009 o preço pago pela caixa de laranja era tão baixo que não compensava colher os frutos. 

Milhares de produtores deixaram de colher os pomares, os frutos se desprenderam das plantas e 

apodreceram no chão. A produção perdida, transformada em suco, poderia ter alimentado milhares de 

http://www.cepea.esalq.usp.br/


crianças famintas no Brasil, na África ou na Indonésia. O Brasil perdeu uma grande oportunidade para se 

promover, promover o suco de laranja do Brasil e, também, mitigar a fome no Mundo. 

A abrupta melhora no preço de venda da caixa de laranja em 2010 deve ter estimulado os 

produtores a cuidarem melhor dos pomares, com o propósito de obterem boas colheitas nas safras 

seguintes. 

Este fato também deve ter contribuído para que o citricultor melhorasse o controle da doença 

Greening dos Citros. 

Outro fato relevante que deve estar relacionado com a queda na erradicação de plantas por 

Greening foi a implantação do Seguro de Sanidade do Pomar Cítrico pelo Governo do Estado de São 

Paulo, em junho de 2010.  

Esse seguro tinha por objetivo indenizar as plantas cítricas que o citricultor é obrigado a erradicar, 

para reduzir a difusão das doenças Greening e Cancro Cítrico nos pomares. 

Com esse seguro, o citricultor deixaria de ter prejuízo com a erradicação de plantas doentes. As 

plantas erradicadas passariam a ser indenizadas pelo Governo do Estado de São Paulo. Em conseqüência 

deste fato, a Secretaria da Agricultura conseguiu tornar o citricultor mais proativo no controle da doença 

Greening dos Citros. 

Os dois fatos enumerados revelam que existem duas novas maneiras para controlar a difusão da 

doença que ameaça a continuidade da atividade citrícola no Estado de São Paulo.  

Uma, é a agroindústria de suco de laranja abandonar a política de depreciar o valor de compra da 

caixa de laranja, para que o citricultor obtenha lucro e sustentabilidade em sua atividade agrícola. 

Outra, é a Secretaria da Agricultura aumentar o valor pago pelas plantas erradicadas e, também, 

estender o Seguro de Sanidade dos pomares para produtores com mais de 20.000 plantas cítricas. 

Se a tendência de queda de plantas erradicadas por Greening ocorrida em 2010 continuar 

ocorrendo, a doença será eliminada do Estado de São Paulo em poucos anos. 
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