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Pela legisla~lIo federal a produ~lIo de mudas de citros deve ser feita em
ambiente protegido (viveiros-telado cobertos com filme plastico transparente,
revestidos lateralmente com tela anti-affdio). Em Sao Paulo, faz anos que somen-
te e permitida a produ~ao de mudas neste sistema, proibindo-se a produ~ao a
ceu aberto.

No Rio Grande do Sui, ha uma porta ria tratando deste tema, que deveria
ter entrado em vigor em 2007, mas que, ate 0 presente momento, nao foi regu-
lamentada.

De qualquer maneira, a muda produzida em ambiente protegido e, po-
tencialmente, uma muda de melhor qualidade.

SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUARIA
o SECRETARIO NACIONAL DE DEFESA AGROPECUARIA-SNAD, no uso

das atribui~oes que Ihe sac conferidas no item VIII, do artigo 89, do Regimento
Interno, aprovado pela Porta ria Ministerial! n.!! 241, de 10 de mar~o de 1978,
republicada no Diario Oficial de 23 de junho de 1978 e 0 constante na Porta ria
Ministerial n.!! 271, 03 de abril de 1978, publicada no Diario Oficial de 05 de abril
de 1978.

CONSIDERANDO:
I - a ocorrencia da doen~a conhecida por cancro dtrico, causada pela

bacteria Xanthomonas axonopodis pv. citri nos Estados de Sao Paulo, Parana e
Mato Grosso, ja parcialmente interditados.

II - a necessidade de resguardar as demais Unidades da Federa~ao da
introdu~ao da referida doen~a.

111- a constata~ao de frequentes irregularidades na comercializa~ao am-
bulante de mudas dtricas.

IV - a necessidade de medidas energicas visando a erradica~ao do can-
cro dtrico.

RESOLVE:
Art. 1!! - Proibir a venda ambulante de mudas dtricas em todo 0 territ6-

rio Nacional.
Art. 2!! - As mudas apreendidas pel a fiscaliza~ao, em desacordo com esta

Portarla serao sumariamente destrufdas, nao cabendo aos infratores qualquer
indeniza~ao.

Art. 3!! - Determinar que compete a Secreta ria de Fiscaliza~ao Agrope-
cuaria - SEFIS, desta Secreta ria Nacional, atraves de sua Divisao competente, 0

cumprimento do estabelecido na presente Porta ria.
Art. 4!! - A fiscaliza~ao da venda ambulante de mudas sera efetuada nos

respectivos Estados, pelas Delegacias Federais de Agricultura. '
Art. 5!! - Esta Porta ria entrara em vigor a partir da data de sua publica~ao,

revogando-se as disposi~oes em contrario.

D.O.U. -11.09.78

4 PORTA-ENXERTOS PARA CITROS
NO RIO GRANDE DO SUL

Elisabeth Lisboa de Saldanha Souza, FEPAGRO
Sergio Francisco Schwarz, UFRGS

Roberto Pedroso de Oliveira, EMBRAPA Clima Temperado

Ate 0 final do seculo XIX, a propaga~ao dos citros era feita exclusiva-
mente por meio de sementes. Para reduzir problemas fitossanitarios e obter
maior uniformidade e produtividade do pomar, a propaga~ao via sexual foi sendo
substitufda pela vegetativa ou assexual. Nesse contexto, a enxertia por borbulhia
tornou-se 0 metoda mais empregado. Por isso, a planta dtrica e uma unidade de
produ~ao formada pela associa~ao de dois indivfduos: a copa e 0 porta-enxerto.
Estes sac geneticamente diferentes e dependem do grau de sua afinidade, para
que a planta criada por ocasiao da enxertia seja produtiva, tenha maior longevi-
dade e resistencia a pragas e doen~as.

. A enxertia consiste em uma opera~ao que fixa uma parte viva de uma
variedade (borbulha) em outra que recebera esta borbulha, e que sera 0 porta-
enxerto. A borbulha se desenvolvera constituindo a copa. 0 resultado sera uma
planta com caracterfsticas conferidas pela copa e pelo porta-enxerto.

Os porta-enxertos afetam mais de 20 caracterfsticas hortfcolas e patol6-
gicas dos citros, com destaque para:

• Tamanho da planta.
• Precocidade de produ~ao.
• Quantidade e qualidade da produ~ao.
• Epoca de matura~ao.
• Peso dos frutos.
• Colora~ao da casca e do suco.
• Teor de a~ucares e de acidos dos frutos.
• Tempo de permanencia dos frutos na planta.
• Conserva~ao da fruta ap6s a colheita.
• Transpira~ao das folhas.
• Capacidade de absor~ao de nutrientes.
• Tolerancia a salinidade.
• Resistencia a seca e ao frio.
• Resistencia/tolerancia a pragas e doen~as.

A produ~ao brasileira de citros alcan~ou expressao comercial no infcio
do seculo XX, quando os citricultores passaram a utilizar plantas enxertadas.



Ate 1920, a laranjeira 'Caipira' foi 0 porta-enxerto mais utilizado no
Brasil. No entanto, a sua baixa resistencia a seca e a gomose de Phytophthora
motivaram a substitui~ao pela laranjeira 'Azeda',que se tornou 0 principal porta-
enxerto da epoca em praticamente todos os paisescitricolas.

De 1920 a 1940, a laranjeira 'Azeda' predominou como porta-enxerto na
citricultura brasileira, satisfazendo todas as exigenciasdos citricultores, principal-
mente em rela~ao a produ~ao, rusticidade e adaptabilidade a diferentes tipos de
solos. Nessaepoca, outros porta-enxertos eram utilizados em menor escala,com
destaque para 0 Iimoeiro 'Cravo', a laranjeira 'Caipira' e 0 Iimoeiro 'Rugoso'.

Com 0 aparecimento do virus da tristeza, em 1937, no Vale do Paraiba-
SP,e devido a sua rapida dissemina~ao pelo pulgao-preto (Toxoptera citricidus),
iniciou-se 0 processo de substitui~ao desse porta-enxerto intolerante a essaviro-
se. Segundo Pompeu Jr. (1991), na decada de 40, nove mil hoes das doze milhoes
de plantas citricas existentes no Brasil morreram em decorrencia da tristeza. A
partir dai, novos pomares foram formados tendo como porta-enxertos 0 Iimoeiro
'Cravo', a laranjeira 'Caipira' e, em menor propor~ao, 0 Iimoeiro 'Rugoso' e a tan-
gerineira 'Cleopatra'.

No Rio Grande do Sui, a preferencia no periodo 'pos-tristeza' foi pela
laranjeira 'Caipira', por ser uma variedade tradicional, introduzida por a~orianos
no Estado.A susceptibilidade do Iimoeiro 'Cravo' as doen~asexocorte e xiloporo-
se, cujas presen~as nos pomares eram mascaradas pela tolerancia da laranjeira
'Azeda', tornaram-se graves problemas, reduzindo em ate 70% a produ~ao das
plantas. A utiliza~ao de clones nucelares, a partir de 1955, e de porta-enxertos
tolerantes, como alaranjeira 'Caipira', a tangerineira 'Cleopatra' e 0 Iimoeiro 'Ru-
goso', permitiram superar estes obstaculos.

Ate 0 inicio deste seculo, nos Estadosde Sao Paulo, Sergipe, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro, Bahia,Goiase Distrito Federal,0 Iimoeiro 'Cravo' vinha sendo
o porta-enxerto predominante. Em 2001, surgiu a Morte Subita dos Citros (MSC)
no Estado de Sao Paulo, ocasionando a morte de plantas enxertadas sobre este
porta-enxerto. Isto ocasionou um novo impulso a diversifica~ao varietal, prin-
cipalmente com tangerineira 'Cleopatra', citrumeleiro 'Swingle' e tangerineira
'Sunki'.

No Rio Grande do Sui, desde a decada de 70, a preferencia e pelo porta-
enxerto Trifoliata, que tolera solos rasos, geadas e a gomose, alem de induzir
a produ~ao de frutos de melhor qualidade. No entanto, deve-se tomar cuidado
com sua intolerancia ao viroide da exocorte. Alem disso, trata-se de um porta-
enxerto de baixo vigor no viveiro e a campo, com reflexos no porte das plantas,
que e baixo. Comparativamente a outros porta-enxertos vigoros, as plantas pro-
duzem menos, mas permite aumentar a densidade de plantio, aumentando a
produ~o por area, com maiores facilidades de colheita, sendo importante para
a diversifica~ao.

Na decada de 70, foram implantados varios experimentos na Esta~ao
Experimental Fitotecnica de Taquari - FEPAGRO,visando determinar os porta-
emcertos mais adequados para as cultivares de citros utilizadas no Rio Grande
do SuI. Nesses experimentos foram incluidos citrangeiros obtidos por meio de

cruzamentos controlados realizados na propria Esta~aoExperimental.
Ah~mda FEPAGRO,0 grupo de pesquisa em Citricultura da Faculdade de

Agronomia da Universidade Federal do RioGrande do Sui, tambem instalou expe-
rimentos de avalia~o de porta-enxertos em sua Esta~aoExperimental, alem de
experimentos em propriedades particulares, utilizando citrangeiros produzidos
pela Fepagro,0 citrangeiro 'Troyer' e 0 citrumeleiro 'Swingle'.

Consequentemente, a partir dos resultados obtidos na experimenta~ao
realizada no Rio Grande do Sui dispoe-se, atualmente, de porta-enxertos reco-
mendados para diferentes variedades copa de citros, adequados as peculiarida-
des edafoclimaticas da citricultura gaucha.

Trifoliata
• Baixaresistencia a seca.
• Alta resistencia ao frio.
• Induz media precocidade de produ~o.
• Alta eficiencia produtiva
• Alta qualidade de fruto.
• Forma plantas de tamanho pequeno e com alta longevidade.
• Alta tolerancia a gomose.
• Tolerancia a tristeza e a xiloporose.
• Intolerancia a exocorte e ao declinio.
• Resistente ao nematoide dos citros (Tylenchulus semipenetrans).
• Matura~ao da semente de mar~o a maio.
• Certa tolerancia a solos umidos.
• Indicado para variedades de citros em geral, menos 'Pera', 'Murcott' e

'Siciliano'.

Citrumeleiro 'Swingle'
• Media resistencia a seca.
• Boa resistencia ao frio.
• Induz media precocidade de produ~ao.
• Alta produ~ao.
• Alta qualidade de fruto.
• Alto rendimento de suco.
• Forma plantas de tamanho medio e com alta longevidade.
• Alta tolerancia a gomose.
• Tolerancia a tristeza e a xiloporose.
• Intolerancia a exocorte e ao declinio.
• Tolerante a morte subita dos citros.
• Resistenteao nematoide dos citros.
• Matura~ao da semente de maio a julho.
• Indicado para solos arenosos e argilosos.
• Indicado para variedades de citros em geral, menos 'pera', 'Murcott' e



Cltrtlngelros 7royer' e 'Carrizo'
• Baixa resistencia a seca.
• Boa resistencia ao frio.
• Induz media precocidade de produ(;ao.
• Alta produ(;ao.
• Alta qualidade de fruto.
• Forma plantas de tamanho medio e com alta longevidade.
• Media tolerancia a gomose.
• Tolerancia a tristeza e a xiloporose.
• Sensfvel ao declfnio.
• Intolerancia a exocorte.
• Matura(;ao da semente de maio a julho.
• Indicado para solos argilosos.
• Indicado para variedades de citros em geral, menos 'Pera', 'Murcott' e

'Siciliano'.

Limoeiro 'Volkamerlano'
• Resistente a seca.
• Baixa resistencia ao frio.
• Induz alta precocidade de produ(;ao.
• Alta produ(;ao por planta.
• Baixa qualidade de fruto.
• Forma plantas de tamanho grande.
• Media resistencia a gomose.
• Tolerancia a tristeza e a exocorte.
• Intolerancia a morte subita.
• Intolerancia a xiloporose e ao declfnio.
• Matura(;ao da semente de maio a julho.
• Indicado para solos arenosos e argilosos.
• Indicado para variedades de citros em geral, menos 'pera'.

Cltrangeiro 'Fepagro C 13'
• Baixa resistencia a seca.
• Boa resistencia ao frio.
• Induz alta precocidade de produ(;ao.
• Alta produ(;ao.
• Alta qualidade de fruto.
• Forma plantas de tamanho pequeno e com alta longevidade.
• Alta tolerancia a gomose.
• Matura(;ao da semente de abril a junho.
• Certa tolerancia a solos umidos.
• Indicado para variedades de citros em geral, menos 'Pera', 'Murcott' e

'Siciliano'.

Limoeiro 'Cravo'
• Resistente a seca.
• Media resistencia ao frio.
• Induz alta precocidade de produ(;ao.
• Alta produ(;ao.
• Media qualidade de fruto.
• Forma plantas de tamanho medio e com media longevidade.
• Media resistencia a gomose.
• Tolerancia a tristeza.
• Intolerancia a morte subita.
• Intolerancia a exocorte, xiloporose e decHnio.
• Suscetivel ao nemat6ide dos citros.
• Matura(;ao da semente de maio a agosto.
• Indicado para solos arenosos e argilosos.
• Indicado para todas as variedades de citros.

Limoeiro 'Rugoso'
• Boa resistencia a seca.
• Pouca resistencia ao frio.
• Alto vigor de crescimento.
• Forma plantas de tamanho grande.
• Induz alta precocidade de produ(;ao.
• Altas produ(;oes por planta.
• Baixa qualidade de fruto.
• Sensfvel a gomose e ao declfnio.
• Tolerancia a tristeza.
• Intolerancia a exocorte.
• Matura~o da semente de maio a julho.
• Indicado para solos arenosos e argilosos.
• Indicado para variedades de citros em geral, menos 'pera'.

Laranjeira 'Azeda'
• Resistente a seca.
• Induz resistencia ao frio.
• Induz media precocidade de produ(;ao.
• Boa produ(;ao.
• Boa qualidade de fruto.
• Forma plantas de tamanho grande.
• Boa resistencia a gomose.
• Intolerante a tristeza.
• Tolerante a exocorte e a xiloporose.
• Matura(;ao da semente de junho a agosto.
• Indicado para solos arenosos e argilosos.
• Indicado para variedades de Iimoeiros.



Laranjelra 'Comum'
• Sensivel a seca.
• Alta resistencia ao frio.
• Induz media precocidade de produ~ao.
• Alta produ.;:ao por planta.
• Alta qualidade de fruto.
• Forma plantas de tamanho grande e crescimento rapido.
• Baixa resistencia a gomose.
• Tolerancia a tristeza, exocorte, xiloporose e declinio.
• Matura.;:ao da semente de julho a agosto.
• Indicado para solos arenosos e argilosos.
• Indicado para todas as variedades de citros.

Tangerineira 'Sunki'
• Sensivel a seca.
• Alta resistencia ao frio.
• Induz entrada tardia em produ.;:ao.
• Media produ.;:ao.
• Forma plantas de tamanho medio e com media longevidade.
• Meida resistencia a gomose e resistente ao declinio.
• Tolerancia a tristeza, morte subita, exocorte, xiloporose e declinio.
• Resistente ao nemat6ide dos citros.
• Matura.;:ao da semente de julho a agosto .
• Indicado para solos argilosos.
• Indicado para todas as variedades de citros.

Grupo 2 - variedades intolerantes e que permitem a multiplica.;:ao do
virus em seus tecidos. Estas nao devem ser utilizadas como porta-enxertos, a nao
ser em circunstancias muito especiais, tais como em pomeleiros, limeira acida
'Galego', laranjeira 'Pera' e cidreiras.

Grupo 3 - variedades tolerantes e que nao permitem a multiplica~ao do
virus em seus tecidos. Estas podem ser utilizadas como porta-enxertos sem res-
tri.;:oes, tais como 0 Trifoliata e alguns de seus hibridos.

Grupo 4 - variedades intolerantes e quenao permitem a multiplica.;:ao
do virus em seus tecidos. Sao tambem chamadas de resistentes ou hipersensi-
veis, porque as celulas inoculadas com 0 virus morrem, isolando-o. Nesse grupo,
estao a laranjeira 'Azeda' e os limoeiros verdadeiros. Essas variedades somente
devem ser usadas como porta-enxertos quando enxertadas com plantas do mes-
mogrupo.

Outras caracteristicas dos porta-enxertos podem ser obtidas em Koller
(1994) e Carlos et al. (1997)

Tangerineira 'Cle6patra'
• Media resistencia a seca.
• Alta resistencia ao frio.
• Induz entrada tardia em produ.;:ao.
• Media produ.;:ao.
• Forma plantas de tamanho medio e com media longevidade.
• Media resistencia a gomose.
• Tolerancia a tristeza, morte subita, exocorte, xiloporose e declinio.
• Resistente ao nemat6ide dos citros.
• Matura.;:ao da semente de agosto a setembro.
• Indicado para solos argilosos.
• Indicado para todas as variedades de citros.

o porta-enxerto exerce um papel determinante na produtividade e na
qualidade da fruta citrica produzida.

De maneira geral, os porta-enxertos mais vigorosos no viveiro sao os
mais vigorosos no campo e os que conferem maior produ.;:ao as cultivares copa.
No entanto, normalmente, os porta-enxertos mais vigorosos nao induzem me-
Ihor qualidade aos frutos. Os menores vigores, que levam a menores tamanhos e
produ¢es das plantas podem, muitas vezes, ser superados por uma maior densi-
dade de plantio, podendo resultar, inclusive, em maior produtividade com maior
facilidade de colheita e menor custo de produ.;:ao, em virtude de tratar-se de
plantas de menor porte.

o mecanismo pelo qual os porta-enxertos infJuenciam a qualidade dos
frutos das cultivares copa ainda nao esta bem esclarecido. De forma geral, os
porta-enxertos mais vigorosos, tais como os limoeiros 'Cravo' e 'Rugoso', sao me-
Ihores extratores de agua do solo e induzem a forma.;:ao de frutos maiores com
casca grossa e rugosa, e com menor concentra.;:ao de s6lidos soluveis totais e de
acidos no suco. Por outro lado, as cultivares pouco vigorosas, como 0 Trifoliata
e seus hibridos citrangeiros e citrumeleiros, induzem a forma.;:ao de frutos me-
nores, com casca lisa e alto conteudo de s6lidos soluveis e acidos no suco. Os
porta-enxertos medianamente vigorosos, como as laranjeiras 'Caipira' e 'Azeda',
produzem frutos com caracteristicas intermediarias.

A rea.;:ao de tolerancia a tristeza tambem e uma das caracteristicas de-
terminantes na escolha do porta-enxerto, havendo a seguinte c1assitica.;:ao:

Grupo 1-variedades tolerantes ao virus da tristeza e que permitem a
multiplica.;:ao do virus em seus tecidos. Estas podem ser usadas como porta-en-
xertos para praticamente todas as variedades de citros: laranjeiras doces (exceto
'Pera'), tangerineiras, limoeiros 'Cravo' e 'Rugoso', tangoreiros e alguns tangelei-

Em algumas combina.;:oes copajporta-enxerto podem ocorrer distur-
bios decorrentes da ausencia de compatibilidade entre os dois simbiontes. Estes
disturbios podem ser conseqOencia desde pequenas anormalidades que pratica-



mente niio chegam a refletir no comportamento horticultural das plantas a gra-
ves manifestacoes, que chegam a inviabilizar a enxertia ou mesmo provocar a
morte de plantas.

Tabela 4. Principals casos de Incompatibllidade entre varledades copa e porta-
enxertos de citros.

Deve-se ressaltar que, segundo a Iiteratura mundial, 0 tangoreiro 'Mur-
cott' e incompatfvel com 0 Trifoliata, quando este ultimo e usado como porta-en-
xerto. Entretanto, esta combinaCao e amplamente utilizada no Rio Grande do Sui,
sem qualquer sintoma de incompatibilidade. Provavelmente, 0 Trifoliata utilizado
no RSnao seja 0 mesmo utilizado em outras regioes.

Em Sao Paulo ocorre incompatibilidade entre 0 Trifoliata e a bergamo-
teira Comum (Mexerica do Rio), 0 que nao ocorre no RS,sendo empregada neste
Estado em larga escala.

Outras combina!;oes incompatfveis entre variedades de citros sac cita-
das por Oliveira et al. (2008).

Ao longo dos anos, a Fepagro Fruticultura, Taquari-RS, realizou varias
pesquisas com porta-enxertos sob diferentes variedades copa, obtendo os se-
guintes resultados:

Tabela 5. RelaCao de porta-enxertos com as melhores performances de produ-
cao por planta.

Variedadeco a
Laranjeira 'Valencia'

Bergamoteira 'Comum'

Tan oreiro 'Murcott'
Limoeiro'Siciliano'
Limeira acida 'Tahiti'



Tabela 7. Porcentagem de produ~o de variedades copa de citros enxertadas
Sabre dlfere"tes porta-enxertos, em rela~ao ao Trifoliata.

"

Laranjeira Laranjeira Limeira aeida
Porta-enxertos 'Monte Parnaso' 'Tobias' 'Tahiti'

TrifoJiata 100 100 100
'C5' 224
'C 10' 1 106
'Fepagro C 13' 121 116
'C20' 45

'C21' IS
'C28' 101
'C30' 99
'C36' 24
'C37' 56
'C81' 82
Citrangeiro'Troyer' 192 16
taranjeira 'Caipira' 17 77 16
J,imoeiro'Volkameriano' 56 62 19
Limoeiro 'Rugoso da Florida' 216 87
Limoeiro 'Rugoso da Africa' 52 85 17
J,.imoeiro'Cravo Taquaritinga' 93 69 38
.t;.imoeiro'Cravo Taquari' 67
Limoeiro 'Cravo Limeira' 44 76
Tangerineira'Sunki' 38
Timl!:eleiro'Minneola' 1,6

IValores inexistentes.
Fonte: Fepagro Fruticultura, Taquari-RS

o grupo de pesquisa em citricultura da UFRGS tem realizado estudos
.buscando alternativas ao Trifoliata como porta-enxerto, onde tem se destacado 0

,Cltrumeleiro 'Swingle' como indutor de produ~oes maiores que 0 Trifoliata, com
(indite de eficiencia produtiva (kg/volume de copa) semelhante ou superior ao
;Trlfoliatae com qualidade de fruto semelhante para a laranjeira 'Valencia' e as
tangerineiras 'Montenegrina' e 'Michal'.

Em 2004, a Embrapa Clima Temperado, em parceria com a Fepagro e
Emater-RS, lan~ou 0 zoneamento agroclimatico para a cultura dos citros no Rio
Grande do Sui, recomendando para as diferentes regioes do Estado os seguintes
porta-enxertos:

Parte do Alto Vale do Rio Uruguai, da regiao de Sao Borja-Itaqui, da Depres-
, sao Central e do Litoral: Trifoliata, citrumeleiro 'Swingle', laranjeira 'Azeda',

laranjeira 'Caipira', Iimoeiro 'Cravo', Iimoeiro 'Volkameriano', tangeleiro 'Or-

lando', tangerineira 'Cle6patra', tangerineira 'Sunki' e citrangeiros 'Fepagro
C 13', 'Carrizo' e 'Troyer'.

• Parte da regiao da Campanha, da Depressao Central, das regioes Sao Borja-
Itaqui, da Missionaria de Santo Angelo-Sao Luiz Gonzaga, do Alto Vale do Uru-
guai, da regiao das Grandes Lagoas, do Planalto Medio, da Encosta Inferior
da Serra do Nordeste, da Serra do Noroeste e da Serra do Sudeste: Trifoliata,
citrumeleiro 'Swingle' e citrangeiros 'Fepagro C 13', 'Carrizo' e 'Troyer'.

• Para as regioes relativas a parte do Planalto Superior, da Serra do Nordeste,
da Serra do Sudeste e da parte Sui do Litoral nao se recomenda 0 plantio
comercial de citros com qualquer porta-enxerto, em fun~ao do elevado risco
de geada e insuficiencia termica « 1800 graus-dia).

Recentemente, novos hrbridos, candidatos a porta-enxertos, gerados
pelo programa de melhoramento da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical,
Cruz das Almas-BA, passaram a ser testados nas condi~oes edafoclimaticas do Rio
Grande do SuI. Este trabalho vem sendo conduzido pela Embrapa Clima Tempera-
do, buscando-se alternativas varietais para os produtores de citros do Estado.

Os resultados apresentados evidenciam a disponibilidade aos agriculto-
res de porta-enxertos produtivos, com caracterfsticas de resistencia as doen~as
e ja adaptados as caracterrsticas edafoclimaticas do Estado. Alguns dos dados
disponibilizados sao de experimentos realizados ha algumas decadas, porem per-
manecem atuais. 0 que se torna necessario e urgente e a continuidade deste tra-
balho, principal mente considerando a disponibilidade de novos porta-enxertos
frente as novas doen~as que estao surgindo no Pars.


