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BOLETIM 06/2021  

O HUANGLONGBING (HLB) NA VENEZUELA 

Jesús Aular Jesús e María Cásares 

INTRODUÇÃO 

O Huanglongbing (HLB) ou Greening é a doença mais importante da citricultura mundial, foi 

relatada inicialmente na China no final do século XIX e posteriormente na África no início 

do século XX. O agente causal é a bactéria Candidatus Liberibacter spp, o vetor é o inseto 

Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae). Na América foi detectada pela primeira 

vez no Brasil (2004), seguido pelos Estados Unidos (2005), Cuba (2007), República 

Dominicana (2008), Belize e México (2009) e Colômbia (2014). O principal sintoma desta 

doença é caracterizado por o amarelecimento das folhas dos últimos fluxos ou brotos, que 

não segue um padrão regular e difere das deficiências de elementos minerais (Figura 1). 

Este artigo comenta como o HLB  avançou e devastou a indústria cítrica venezuelana e 

propõe algumas estratégias para refunda-la. 

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO DE CITRÍCOS NA VENEZUELA 

Jesús Aular e María Cásares, da ‘Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado´ (UCLA), indicam 

que até 2011, os cítricos eram plantados de leste ao oeste da Venezula, enquanto as principais áreas 

produtoras e indústrias de processamento estavam nos estados de Carabobo e Yaracuy, no centro 

do país. A produção era destinada ao mercado local. Foram produzidos, em ordem decrescente: 

laranjas, tangerinas, limas e toranjas. O nível tecnológico variou de médio a baixo, pois não havia 

certificação fitossanitária, o manejo nos viveiros era precário, havia grande variabilidade na 

produtividade dos pomares, devido às práticas hortícolas heterogêneas; a qualidade da fruta fresca 

era média ou baixa e o manuseio pós-colheita dos frutos era pobre. Esse nível de tecnologia 

determinou um baixo rendimento por hectare (12 a 14 toneladas / ha / ano) (Figura 2) que se 

manteve por mais de uma década até o surgimento do HLB o que pioro o sistema de produção de 

citros. 

COMO O VETOR EXISTIA, ERA ESPERADA A CHEGADA DO HLB 

Um entomologista do ‘Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), chamado Pedro 

Morales, encontrou o vetor DO HLB pela primeira vez na Venezuela em 1999. As autoridades 

fitossanitárias da época tentaram limitar a presença do inseto apenas no estado Falcón, mas ele se 

espalhou rapidamente. No ano seguinte apareceu nos estados de Aragua e Zulia e no 2006, o vetor 

foi encontrado em pelo menos 14 estados do país, incluindo Distrito Capital, Miranda, Sucre, 

Monagas e Anzoátegui. 



Em 2007, testes de PCR foram aplicados para diagnosticar o patógeno e os resultados foram 

negativos, mas com a presença do vetor a chegada da doença era evidente. Nesse ano, as empresas 

ainda poderiam financiar projetos de pesquisa em universidades e centros de pesquisa. Assim, 

MultiFruit C.A. e a UCLA, desenvolveram um projeto de produção de mudas certificadas em viveiros 

protegidos. A Universidade ficaria a cargo da produção de plantas livres de doenças e a empresa 

forneceria os recursos necessários, a partir de 0,5% de sua produção, com base a ‘ Ley de Ciencia y 

Tecnología e Innovación (LOCTI)’. Foram atribuídas 12 bolsas em nível de pós-graduação para 

formação de profissionais de alto nível, obtenção de plantas matrizes, limpeza em cultivo In Vitro, 

avaliação de algumas práticas de manejo em estufa e realizadas 2 visitas técnicas, com produtores, 

profissionais e empresários, ao Brasil para conhecer o sistema de produção de plantas certificadas 

em viveiros de alta tecnologia. O programa duraria cinco anos. Mas a legislação mudou e a partir de 

2008, o Estado passou a obrigar às empresas a fazerem a referida contribuição de 0,5% dos seus 

rendimentos para um fundo nacional gerido à sua vontade e o programa foi interrompido porque 

nunca mais disponibilizaram recursos para seu funcionamento. 

A RESPOSTA DAS AUTORIDADES FITOSSANITÁRIAS DEMOROU MAIS DE 10 ANOS 

Desde 2007, presumia-se que o HLB poderia estar em pomares venezuelanos, mas somente até 

meados de 2017 o ‘Instituto de Salud Agrícola Integral (INSAI)’ ativou protocolos e convocou 

especialistas em fitopatologia e manejo de insetos. Eles foram dirigidos por Edgloris Marys, do 

‘Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas’ (IVIC). Eles começaram a coletar as amostras 

em fazendas no estado Yaracuy. Eles continuaram em pomares e viveiros em Aragua, Carabobo, 

Trujillo e Táchira. Eles coletaram pouco mais de cem amostras para determinar molecularmente se 

os sintomas estavam associados a alguma bactéria. Eles coletaram folhas, frutos e caules de árvores 

que poderiam ter a doença. Cada tecido foi levado para a sede do IVIC. O resultado foi inequívoco: 

compatibilidade de cem por cento com o DNA bacteriano de Candidatus Liberibacter asiaticus, o 

mesmo foi publicado recentemente no Journal of Plant Pathology volume 102, página 1333 (2020). 

A UCLA; por sua vez, desenvolveu um programa de extensão coordenado por Jesús Aular, que 

possibilitou o encontro com os produtores e a realização de treinamentos sobre a bactéria, o vetor 

e o manejo da doença, foram realizadas inúmeras visitas aos pomares, reuniões, dias de campo e 

distribuídos boletins informativos. 

SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS DE CÍTRICOS NA VENEZUELA 

Uma economia instável e conflituosa, a implementação inadequada de práticas hortícolas, a 

desorganização do setor produtivo e industrial, a escassa relação com universidades e institutos de 

pesquisa, a falta de atenção e respostas inadequadas do Estado ao setor citrícola e à chegada do 

HLB reduziu a oferta de laranja e forçou um aumento no preço. A situação é crítica; Por exemplo, a 

MultiFruit C.A., uma das sete empresas que processam laranjas na Venezuela, passou de receber 50 

milhões de quilos em 2016 para 30 milhões no ano seguinte. Em 2018, não chegava a 20 milhões de 

quilos processados e há 3 anos a empresa não produz concentrado, pela falta de laranja. Segundo 

estimativas da FAO, até 2021, deveriam existir 30 mil hectares em produção (Figura 3 a); mas, 

segundo informações dos produtores, são apenas umas 1000 Hectares (Figura 3b); o que significa 

que na prática a citricultura desapareceu e a realidade não corresponde aos dados que são enviados 

pelas autoridades venezuelanas à FAO. 



O futuro da citricultura na Venezuela não parece nada animador, uma vez que teria de ser 

refundada; No entanto, não seria a primeira vez. Já que desde 1980 e 1985, o vírus da tristeza cítrica 

(CTV) devastou 30.000 hectares de plantas enxertadas em laranjeira azeda e após várias pesquisas, 

o ‘Ministerio de Agricultura y Cría’ e seu Departamento de ´Sanidad Vegetal ’ decidiu usar porta-

enxertos tolerantes ao CTV. Depois de alguns anos os valores de superfície e volume de produção 

foram retomados e o setor recuperado. 

O QUE PODERIA SER FEITO PARA REFUNDAR A CITRICULTURA NA VENEZUELA? 

Renato Beozzo Bassanezi de FUNDECITRUS destaca que as principais estratégias de manejo do HLB 

podem ser agrupadas em duas: 1) Viver com árvores contaminadas (Poda de ramos sintomáticos; 

Termoterapia a vapor; Programas nutricionais aprimorados (PNE); Potenciais indutores de 

resistência e Aplicação de antibióticos)  a qual tem sido usada nos Estados Unidos e os resultados 

não têm sido satisfatórios; e 2) Eliminar árvores doentes e replantar, usado no Brasil e que tem lhe 

permitido permanecer como o maior produtor de concentrado de laranja do mundo. Para a situação 

da Venezuela, deve-se aplicar a experiência brasileira. Assim, é necessário: a) Criar uma fundação 

semelhante ao FUNDECITRUS (Fundo de defesa da citricultura), apoiar instituições de investigação 

e ensino,  b) Elaborar e implementar um programa de produção em massa de plantas produzidas 

em viveiros protegidos, c) Erradicação de plantas contaminadas e hospedeiros em pomares e 

adjacências, d) Treinar pessoal para fiscalizar e combater o HLB, apoiar às empresas de serviços que 

se dedicam a ele, f) Implementar um programa básico de gestão de HLB ( Gestão por zona ou local, 

nunca ações individuais) e g) Estabelecer novos pomares com critérios de manejo do HLB (alta 

densidade, lotes com baixa relação borda / área total, uso de porta-enxertos precoces e de baixo 

vigor, uso adequado de irrigação e nutrição mineral, etc.). 

 

Para mais informações consulte: 

El Ataque del Dragón Amarillo 

http://factor.prodavinci.com/elataquedeldragonamarillo/index.html 

First report on molecular evidence of Candidatus Liberibacter asiaticus associated with citrus 

Huanglongbing in Venezuela 

https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-020-00616-0 

Overview of citrus huanglongbing spread and management strategies in Brazil 

https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1007/s40858-020-00343-y 
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    Figura 1.  Planta de pomar de laranja venezuelano apresentando sintomas do HLB 
 
 

Figura 2.  Rendimento médio de laranja (toneladas / hectare / ano) de 2012 a 2019 de acordo 
com dados da FAO. 
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Figura 3. Comportamento da superfície e a produção de laranja na Venezuela de 2012 a 2019. 

a) Dados da FAO 

 
  

                                                                                                      (FAO, 2021) 
 

b) Dados da FAO ajustados cm  informações  dos produtores   

 
Producción (t)                                                                                                                    Superficie (Ha)                                                                                                                                

 
                                                                                                 (FAO, 2021-Ajustados) 

 

Produção  = -1828.9x + 398859

Superfície  = 720.39x + 25770
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Produção = -32671x + 491387

Superfície = -1671.9x + 32947
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