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Resumo

A clorose variegada dos citros (CVC), causada por Xylella fastidiosa, foi 
identificada inicialmente em São Paulo em 1987, disseminando-se para 
todas as regiões citrícolas chegando ao Estado de Sergipe em 1996 e 
ao Litoral Norte da Bahia em 1997. A transmissão e a disseminação 
natural da bactéria em citros são dependentes da ação de cigarrinhas 
pertencentes às famílias Cicadellidae e Cercopidae. O objetivo deste 
trabalho é selecionar combinações copa/porta enxerto com reduzida 
atratividade às cigarrinhas transmissoras da CVC, para correlacionar 
com a presença de sintomas em frutos e folhas em 12 diferentes copas 
de citros sobre porta-enxerto limão ‘Cravo’. A inoculação da bactéria 
foi natural, por meio das cigarrinhas. A quantificação das cigarrinhas 
foi feita por amostragens a cada mês utilizando-se armadilhas adesivas 
amarelas com dimensões de 10 cm x 11 cm, colocadas uma para 
cada três plantas das três repetições das combinações em avaliação, 
que permaneceram no campo por um período de 20 dias, seguido de 
substituições. Nesse mesmo momento, são contados os fluxos foliares e 
realizadas as inspeções para registro da incidência e severidade da CVC 
em folhas e frutos, utilizando-se uma escala descritiva. Os resultados 
obtidos mostram que no período compreendido entre os meses de maio a 
outubro de 2014 pode-se visualizar com mais clareza os sintomas de CVC 
em folhas e frutos, resultado que se repetiu em 2015. O maior número 
de plantas com sintomas, independente da combinação copa e porta-
enxerto, ocorreu quando a quantidade de fluxos e consequentemente de 
cigarrinhas foi maior. Esses resultados podem estar correlacionados com 
a emissão de fluxos em maior número durante os meses de novembro 
e dezembro o que atrai as cigarrinhas que transmitem a bactéria com 
ocorrência dos sintomas nas folhas maduras e nos frutos a partir de 
maio e até outubro. As cultivares Natal 112 e Valencia Monte Morelos 
apresentaram uma maior incidência e severidade da doença.
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Introdução

A clorose variegada dos citros (CVC), causada por Xylella fastidiosa Wells 
et al. (1987) bactéria limitada ao xilema e transmitida por cigarrinhas, 
foi identificada inicialmente no Norte do Estado de São Paulo em 1987 
(ROSSETTI; DE NEGRI, 1990), disseminando-se rapidamente por todas 
as regiões citrícolas brasileiras, chegando a Sergipe em 1996 (LEITE 
JUNIOR et al., 1996) e na Bahia em 1997 (SANTOS FILHO et al., 1999). 
A transmissão e a disseminação natural de X. fastidiosa em citros são 
dependentes da ação de cigarrinhas pertencentes às famílias Cicadellidae 
e Cercopidae (LOPES, 1996). Rossetti et al., (1995) comprovou a 
existência do envolvimento de insetos na disseminação da X. fastidiosa. 
Os autores observaram que mudas de laranja Natal plantadas em área 
com alta incidência de CVC, após 3 anos de observações, só reve-
lavam sintomas quando plantadas fora de telados. As espécies de 
cigarrinhas Acrogonia sp., Dilobopterus sp. e Oncometopia facialis 
(Signoret) evidenciaram a presença da bactéria no aparelho bucal, em 
São Paulo. (LOPES et al., 1996; ROBERTO et al., 1995).  Atualmente já 
foram identificadas como vetores de X. fastidiosa em citros: Acrogonia 
citrina Marucci & Cavichioli 2002; Acrogonia virescens (Metcalf, 1949); 
Bucephalogonia xanthophis (Berg, 1879); Dilobopterus costalimai 
Young, 1977; Ferrariana trivittata (Signoret, 1854); Fingeriana dubia 
Cavichioli, 2003; Homalodisca ignorata Melichar, 1924; Macugonalia 
leucomelas (Walker, 1851); Oncometopia facialis (Signoret, 1854); 
Oragua discuidula (Osborn, 1926); Parathona gratiosa (Blanchard, 1840); 
Plesiommata corniculata Young, 1977 e Sonesimia grossa (Signoret, 
1854). (DESCOBERTOS... 1999; FUNDECITRUS, 2007; REDAK et 
al., 2004; ROBERTO et al., 1996; YAMAMOTO, 2000; YAMAMOTO; 
LOPES, 2004).

Miranda et al. (2009), em Rio Real, Litoral Norte do Estado da Bahia, 
encontraram 49 espécies de Auchenorrhyncha, a maioria da família 
Cicadellidae (90,2%). Quanto à família Cicadellinae, que inclui os 
vetores de X. fastidiosa, o autor encontrou um maior número de 
espécies e de indivíduos coletados em torno de 84,8%, sendo que 
as espécies Acrogonia flagellata Young, A citrina Marucci; Cavichioli, 
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Homalodisca spottii Takiya, Cavichioli; McKamey foram dominantes na 
copa das plantas cítricas, enquanto que Hortensia similis (Walker) e 
Erythrogonia dubia (Medler) foram dominantes na vegetação rasteira. 
Entre os cicadelíneos já conhecidos como vetores de X. fastidiosa em 
citros, apenas A. citrina, Bucephalogonia xanthophis (Berg) e Ferrariana 
trivittata (Signoret) foram observados, sendo que as duas últimas 
espécies tiveram ocorrência acidental na vegetação rasteira.

A maioria das cigarrinhas adquire e transmite a bactéria por 
alimentação no xilema, quer quando adultas, quer quando ninfas, 
mas só quando adultas conseguem transmiti-la pelo resto da vida 
(GRAVENA et al., 1997). 

Lopes et al. (1999) observaram que as populações de cigarrinhas 
começam o crescimento após o início das chuvas de primavera, atingem 
picos no verão ou no outono e diminuem de maneira significativa no 
inverno. Entretanto Roberto e Yamamoto (1998) relatam que este fato 
só ocorreria em anos típicos, estando as popula ções desses insetos 
mais relacionadas à presença de brotações novas, independentemente 
da época do ano.

Os principais sintomas da doença são manchas cloróticas, irregulares, e 
internervais na face superior da folha, que correspondem a manchas de 
cor marrom avermelhada, salientes ao tato, na face inferior da folha; os 
ramos afetados têm geralmente, entrenós encurtados, dando aspecto 
“envassourado”; os frutos tornam-se pequenos, endurecidos, com 
coloração típica de frutos maduros (ROSSETTI, 2001). 

A primavera e o verão são as épocas mais favoráveis para a disseminação 
da doença.  São nessas estações do ano que, normalmente, se observa 
um maior fluxo vegetativo (brotações), tipo  de vegetação preferencial 
para os insetos vetores. Além disso, as condições climáticas (quente e 
úmido) são mais favoráveis para reprodução e desenvolvimento destes 
insetos (MIRANDA et. al., 2009). O manejo dessa importante doença 
é realizado basicamente pelo controle químico das cigarrinhas vetoras 
de X. fastidiosa, uso de mudas sadias e pela erradicação ou poda das 
plantas afetadas. 
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Praticamente todas as espécies do gênero Citrus são suscetíveis à CVC, 
porém as laranjeiras doces (Citrus sinensis) são as mais afetadas pela 
doença (LARANJEIRA; POMPEU JUNIOR, 2002); Segundo Laranjeira et 
al., (1995) as laranjeiras doces formam um grupo bastante suscetíveis 
à X. fastidiosa, entretanto existem diferenças bastante acentuadas em 
relação à suscetibilidade. Em São Paulo, as variedades Rubi, Westin e 
Ovale apresentaram menos sintomas foliares em comparação com as 
variedades mais susce tíveis laranjeira Barão, laranjeira Pera e laranjeira 
Lima (LI et al., 1996).

Raramente tangerinas e seus híbridos, como tangores ou tangelos 
apresentam sintomas em condições de campo, entretanto sintomas de 
CVC foram constatados em varie dades não comerciais (LARANJEIRA et 
al., 1998a; 1998b; POMPEU JÚNIOR et al., 1994). Em Tangor Murcott, 
constatou-se a presença da bactéria quan do sobreenxertadas em plantas 
de laranja Pêra sintomáticas. Em limeira ácida Tahiti, plantas localizadas 
em pomares bastante afetados apresentaram-se sintomáticas apenas 
uma vez. Entretanto, em condições de transmissão natural, clones 
comerciais como o IAC-5 não apresentaram nem sintomas nem bactéria 
em seus tecidos (CARVALHO et al,. 2000).

Ainda que algumas variedades utilizadas como porta-enxerto tais como 
limoeiro ‘Rugoso’ e limoeiro ‘Cravo’ possam ser hospedeiros naturais 
da bactéria, quando inoculados artificialmente, essas cultivares não 
permitiram a multiplicação nos seus tecidos (HE et al., 2000), mas 
Carvalho et al. (2000) conseguiram detectar a bactéria em algu mas 
variedades de limoeiro ‘Cravo’ por meio de PCR.

Palazzo e  Carvalho, (1992; 1993) conseguiram definir períodos em que 
ocorre uma evolu ção rápida na incidência e severidade de sintomas em 
folhas de ramos marcados, no período entre a florada (setembro-outubro) 
e o final do verão (março), sendo que o maior progresso da CVC nessa 
época deve estar relacionado a elevações na temperatura, pluviosidade 
regular e surtos vegetativos. 

Laranjeira et al. (2005) acreditam que híbridos resistentes à X. fastidiosa 
poderão ser usados em programas de melhoramento, entretanto é 
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imprescindível que sejam realizados testes regionais, dada a presença 
de populações geneticamente distintas de X. fastidiosa nas diferentes 
regiões geográficas.  

Neste trabalho, foram avaliadas a incidência natural e a severidade da 
CVC em diversas combinações de copa sobre porta-enxerto de limoeiro 
‘Cravo’, correlacionando com a presença de fluxos vegetativos e a 
atratividade dos insetos vetores. A hipótese a ser confirmada é de que um 
maior número de brotações novas atráia um maior número de cigarrinhas 
e consequentemente as plantas que tiverem maiores quantidades de 
fluxos, na época em que as condições ambientais sejam mais favoráveis 
à doença, sejam mais atacadas.

Material e Métodos

As avaliações sobre a incidência natural e a severidade da Clorose 
Variegada dos Citros, também denominada CVC (X. fastidiosa), foram 
realizadas em um pomar experimental existente no Campo Experimental 
de Umbaúba, SE, da Embrapa Tabuleiros Costeiros, utilizando-se 
combinações copa e porta-enxerto de um experimento instalado em 2008, 
originalmente delineado para avaliar as caracteristicas agronômicas e o 
rendimento das copas das cultivares, Laranjeira Kona, Laranjeira Rubi, 
Laranjeira Natal 112, laranjeira Valencia Monte Morelos, Laranjeira Lima, 
Limeira Succory Acidless, Laranjeira Lima Verde, Laranjeira Pera D6, 
Tangor Murcote, Tangelo Nova, Tangelo Page e Lima Ácida Tahiti IAC 
5 enxertadas sobre porta-enxerto de limoeiro ‘Cravo’. O experimento 
foi delineado em blocos casualizados com 12 tratamentos, dispostos 
em três blocos e nove repetições. As avaliações de incidência e 
severidade da CVC foram feitas nas nove plantas de cada tratamento, 
distribuidas nos três blocos e para a coleta das cigarrinhas foi colocada 
uma armadilha amarela para cada três plantas dos tratamentos de 
cada bloco. A inoculação da bactéria foi feita naturalmente, por meio 
das cigarrinhas, insetos vetores responsáveis pela transmissão da X. 
fastidiosa, uma vez que não houve controle desses insetos, desde a 
instalação do ensaio. A região apresenta alta incidência de cigarrinhas e 
os experimentos estão situados próximos a um pomar cítrico com mais 
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de 80% de plantas infectadas pela Clorose Variegada dos Citros. Foram 
realizadas inspeções sobre a sintomatologia em folhas e frutos a cada 
20 dias, utilizando-se uma escala descritiva, onde 0 representa plantas 
sem sintomas; 1, plantas com uma folha e até um ramo da copa com 
sintomas; 2, plantas com mais de um ramo e até 50% da copa com 
sintomas e 3, plantas com mais de 50% da copa exibindo sintomas em 
folhas e frutos (SALVA et al., 1995). A presença das cigarrinhas foi 
avaliada utilizando-se armadilhas adesivas amarelas com dimensões de 
10 cm x 11 cm, colocadas uma para cada três plantas, perfazendo um 
total de 36 armadilhas que permaneceram no campo por um período 
de 20 dias, seguido da sua substituição. As armadilhas retiradas 
foram trazidas para o laboratório de entomologia de onde espécimes 
de cigarrinhas pertencentes às subfamílias, Cercopidae e Cicadelidade 
foram quantificados e separados por morfoespécie, com base nas 
características morfológicas: coloração, formato da cabeça, tipo de asa, 
formato e posicionamento dos olhos e tamanho do indivíduo. Neste 
mesmo momento foi também avaliada a dinâmica do fluxo de brotações 
por meio da quantificação de novos brotos. Foram considerados fluxos 
de brotações, aqueles que apresentaram comprimento inicial de até 
14,5 cm±0,7 cm. 

Resultados e Discussão

Após completar um ciclo de produção pode-se observar que ocorreu 
uma evolu ção mais rápida na incidência e severidade de sintomas de 
CVC entre os meses de junho a outubro de 2014, repetindo-se a mesma 
situação no período de maio a outubro 2015 na região do Litoral Norte 
da Bahia e Sul de Sergipe (Figura 1), o que deve estar relacionado 
a condições climáticas e à fenologia das plantas que apresentaram 
neste período grande quantidade de folhas maduras nas quais se pode 
melhor visualizar os sintomas. Em contrapartida a emissão de fluxos 
novos aconteceu durante os meses de novembro a março, meses 
mais quentes.  Os brotos novos exercem uma maior atratividade pelas 
cigarrinhas que durante a visitação inoculam a bactéria, que permanece 
na planta ocasionando os sintomas nas folhas maduras a partir de 
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maio e junho (Figura 2). Pesquisa realizada por Pereira (2005) mostra 
que infecções originadas de inoculações em meses mais quentes e 
chuvosos (dezembro, janeiro e fevereiro) foram detectadas com maior 
frequência após 6 meses, evidenciando uma colonização bacteriana 
mais rápida no período de final de primavera e verão. Em São Paulo, 
segundo Palazzo e Carvalho (1992), os períodos de maior evolução na 
incidência e severidade de sintomas em folhas se dá entre a florada 
(setembro-outubro) e o final do verão (março), em época diferente do 
que aconteceu no Sul de Sergipe devido às condições climáticas de 
temperatura, pluviosidade e surgimento de surtos vegetativos serem 
diferentes nas duas regiões, mas igual na condição fenológica da planta 
com aparecimento dos sintomas após a florada.

Figura 1. Correlação entre o aparecimento de sintomas de CVC em 
folhas e frutos, número de cigarrinhas em 20 meses de avaliação (1- 
mês de maio de 2014; 20- mês de dezembro de 2015).
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Figura 2. Correlação entre número de cigarrinhas e quantidade de 
brotações novas em 20 meses de avaliação (1- mês de maio de 
2014; 20- mês de dezembro de 2015).

As avaliações realizadas quanto à incidência e severidade de CVC nas 
cultivares em estudo mostraram que as laranjeiras doces apresentaram-
se mais suscetíveis como se pode observar na Tabela 1, confirmando 
assertiva de Laranjeira et al. (2005). Entretanto, a cultivar Natal 
112 apresentou maior grau de suscetibilidade com 66% de plantas 
apresentando nível 3% e 33% das plantas apresentando nível 2, seguida 
da Valencia Monte Morelos que apresentou 55% de plantas com nível 
3% e 33% com nível 2. As duas cultivares apresentaram muitos frutos 
miudos em todos os quadrantes, ramos envassourados e emponteirados. 
Apenas duas plantas da laranjeira Rubi apresentaram sintomas nos frutos 
enquanto as demais não apresentaram sintomas nas folhas. A laranjeira 
Kona apresentou 66% de plantas afetadas, todas com serveridade nível 
1 sem, contudo sofrer influência no rendimento da produção, com frutos 
normais. A Cultivar Pera D6, predominante na região, apresentou apenas 
33% de plantas afetadas com severidade nível 1, sem a presença 
de frutos com sintomas. Esses resultados mostram a existência de 
diferenças de suscetibilidade em cultivares do grupo de laranjeira doces 
confirmando resultados de Laranjeira et al. (1995) e Li et al. (1996).
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Raramente tangores ou tangelos apresentam sintomas em condições de 
campo, entretanto sintomas de CVC foram constatados nas cultivares 
Page e Nova, porém com baixa intensidade e severidade confirmando 
resultados obtidos anteriormente por Pompeu Junior et al. (1994) e 
Laranjeira et al. (1998b). As plantas de Tangor Murcotte assim como 
as de limeira ácida Tahiti mostraram-se assintomaticas ao longo das 
observações, corroborando resultados obtidos por Carvalho et al. (2000) 
para o mesmo clone (IAC 5). 

A frequência de espécies de cigarrinhas também foi analisada através 
da captura, contagem e identificação das morfoespécies presentes no 
experimento conforme se observa na Tabela 2. Das espécies indicadas 
na literatura como possíveis transmissoras da bactéria foram encontradas 
entre os anos de 2014 e 2015, sete delas das quais Acrogonia citrina 
considerada vetora da bactéria e presente na copa da planta cítrica 
apresentou presença de 346 individuos com média de 19,2 por planta, 
sendo a mais encontrada nas observações. A espécie Homalodisca 
spotti, cujo gênero H. Ignorata é citada na literatura com alto poder de 
trasmissibilidade da bactéria, foi encontrada em grande quantidade (110 
individuos e média de 8,5 por planta).  As espécimes que apareceram 
em menor quantidade, H. similis T. fulvopumectata, Erythrogonia sp. 
Acrogonia sp. e C. héctica, também são citadas na literatura como 
possíveis vetoras da CVC (Tabelas 1 e 2).
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Tabela 2. Número total, médio e espécies de cigarrinhas capturadas em 
2014 e 2015, Umbaúba, SE.

Morfo Espécies Total de cigarrinhas 
capturadas

Número médio de 
cigarrinhas 

Acrogonia citrina 346 19,2

Homalodisca spotti 110 8,5

Hortência similis 35 3,8

Tapajosa 
fulvopumectata

10 2,0

Erythrogonia sp. 3 1,0

Acrogonia sp. 5 2,5

Crossogonalia héctica 1 1,0

Não identificadas 63 2,4

Conclusões

A evolução da incidência e da severidade de sintomas de CVC ocorre 
entre os meses de maio a outubro nas condições de realização do 
experimento.

A emissão de fluxos novos e o aumento da flutuação populacional das 
cigrarrinha acontecem durante os meses de novembro a março.

As laranjeiras doces apresentam maior indice de incidência e severidade 
com diferenças de suscetibilidade entre si.
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