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Introdução

inas Gerais é o segundo maior produtor 

Mde citros do Brasil. São 49 mil hectares de 
área plantada, com produção média de 

11,5 milhões de toneladas por safra. No entanto, 
o Greening, doença transmitida pelo inseto 
Diaphorina citri ou por enxertia com utilização de 
material contaminado, vem preocupando os 
citricultores. O avanço do Greening, doença 
extremamente agressiva, sem controle efetivo até 
o momento já é considerada endêmica no 
Estado. 

De acordo com o Inst i tu to Mineiro de 
Agropecuária – IMA, desde que foi identicada, 
em Minas Gerais, no ano de 2005, a praga 
obrigou a erradicação de mais de 500 mil plantas 
– área maior do que 1500 hectares. O prejuízo 
causado pela doença é grande, com perda de 
renda e emprego, frutos que deixaram de virar 
recursos nanceiros aos produtores e, 
consequentemente, aos municípios e ao Estado, 
estimando-se prejuízo da ordem de 32 milhões 
de reais. 

O Greening foi detectado ocialmente em 60 
(sessenta) municípios mineiros, considerados 
área de risco 1 e em 186 municípios limítrofes - 
área de risco 2. É uma das mais severas e 
destrutivas pragas que podem acometer as 
plantações de citros, no mundo inteiro. 

Câmara Técnica de Fruticultura

Em 2019, a referida Câmara, integrante da 
Sec re ta r ia  de  Agr i cu l tu ra ,  Pecuár ia  e 
Abastecimento – SEAPA, constituída por 
representantes da sociedade civil, especialistas 
de instituições públicas e privadas ligadas ao 
setor, como a EMATER-MG e o IMA, elaborou 
documento contendo as seguintes reivindicações 
e anseios da Cadeia Produtiva: 

Ÿ Aumentar o contingente de técnicos do IMA 
para atuar no levantamento e scalização;  

Ÿ Viabilizar nanceiramente ações emergenciais 
de scalização do IMA nos principais polos 
citrícolas do Estado; 

Ÿ Agilizar a liberação de recursos destinados à 
pesquisa;

Ÿ Fomentar o mapeamento/georreferenciamento do 

parque citrícola dos municípios mineiros;

Ÿ Divulgar massivamente o risco de contaminação da 
doença e, principalmente, a importância de 
seu controle; 

Ÿ Viabilizar juridicamente a suspensão de 
inscrição estadual, para os que não 
cumprirem a legislação estadual referente ao 
Greening.

Ações contra o Greening

Desde de 2017, o IMA desenvolve o “Programa 
Estadual de Controle do Greening”, com o apoio 
da EMATER-MG, cujo objetivo é alertar e dar 
suporte aos produtores para o manejo e combate 
corretos da praga, que desenvolve, dentre outras, 
as seguintes ações:

Ÿ Mobilização e orientação de técnicos, 
professores, autoridades locais e regionais e 
estudantes.

Ÿ Distribuição de 98 mil armadilhas adesivas, de 
cor amarela, nos munícipios de Brumadinho, 
Piedade dos Gerais, Moeda, Belo Vale e 
Campanha, que foram colocadas nos 
pomares, de forma a atrair os insetos 
transmissores que colam no adesivo e 
morrem.

Ÿ Treinamento de “pragueiros” – pessoas que 
identicam os insetos a olho nu, ou com lupa – 
que são multiplicadores da técnica de 
reconhecimento, o que muito contribui para o 
controle da praga.

Ÿ Orientação aos produtores, no que se refere 
ao planejamento do plantio e renovação dos 
pomares, baseados na aquisição e utilização 
de mudas sadias, bem como apresentação, ao 
IMA – Instituto Mineiro de Agropecuária – de 
Relatório de Acompanhamento Semestral.

Ÿ Manejo racional indispensável, controlando o 
vetor, com erradicação, tão logo sejam 
identicadas as plantas contaminadas.

Se as vistorias não forem realizadas em 
propriedades situadas nas regiões onde o risco é 
iminente, ocorrerão complicações, pois a fonte 
de inóculo cará por mais tempo na propriedade, 
ocasionando problema para toda a citricultura 
mineira. 
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