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RESUMO 
 

  O presente trabalho objetivou estudar tanto o progresso da Clorose 

Variegada dos Citros no tempo, quanto o arranjo espacial das plantas afetadas, 

visando caracterizar a dinâmica da doença em três regiões do Estado de São Paulo 

(Noroeste, Centro e Sul). Por meio de avaliação de sintomas visuais, foram mapeados, 

bimensalmente, três talhões de laranja-doce Pêra enxertada em limão Cravo, em três 

regiões do Estado de São Paulo, desde julho de 1998 até dezembro de 2000. O 

progresso no tempo foi avaliado por meio de ajuste a modelos matemáticos e análise 

das curvas de derivada. As curvas de progresso da CVC não puderam ser ajustadas a 

modelos conhecidos. O progresso da CVC apresentou diversos picos de derivada, em 

sua maioria coincidindo com a primavera e o verão. Para o estudo da dinâmica 

espacial, foram aplicadas as seguintes análises: seqüências ordinárias; áreas isópatas; 

lei de Taylor modificada; índice de dispersão e análise de dinâmica e estrutura de 

focos. Essas análises demonstraram pouca diferença no padrão espacial da doença 

entre as regiões, que pode ser considerado levemente agregado. Por meio de análise 

de autocorrelação, de densidade espectral, análise discriminante, e correlação de lags, 

procurou-se também estabelecer padrões na evolução de emissão de brotações pelas 

plantas, expressão de sintomas e detecção de infecções assintomáticas e a correlação 

dessas variáveis entre si e com o clima. Também foi feita a comparação entre estações 
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do ano e regiões por meio de testes não-paramétricos. Número de novas brotações foi 

a variável que mais distinguiu entre as três regiões. As variáveis relacionadas à doença 

(infecções assintomáticas, infecções totais, sintomas e concentração bacteriana) 

apresentaram padrões sazonais, mas não foi observada diferença estatística entre as 

estações do ano. O pomar da região Noroeste apresentou maior quantidade de 

brotações novas e maior quantidade de sintomas. O pomar da região Sul apresentou 

maior quantidade de infecção assintomática. Não houve diferença de concentração 

bacteriana entre os pomares das três regiões. 
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SUMMARY 
 

  This work aimed to evaluate the progress and spatial pattern of Citrus 

Variegated Chlorosis (CVC) in three regions in the state of São Paulo, Brazil. By 

bimonthly visual assessments three Pêra sweet orange/ Rangpur lime orchards in three 

regions (Northwest, Center and South) were mapped from july 1998 to december 2000. 

Progress was evaluated by fitting nine models do disease progress curves and by 

analysis of derivative curves. No model could be fitted to disease progress curves. 

Derivative curves showed peaks concentrated in spring and summer. To characterize 

spatial pattern the following analysis were used: ordinary runs, isopath areas;binary 

Taylor law; dispersion index and foci dynamics and structure analysis. All techniques 

showed small differences between regions and characterized CVC spatial pattern as 

slightly aggregated. By means of autocorrelation, spectral density analysis, discriminant 

analysis and lag correlation was tried to establish temporal patterns for vegatative flush 

emission, symptom expression, detection of assymptomatic infections. Also, was tried 

to establish correlations among variables and between them and weather variebles. A 

comparison by non-parametric tests was made between seasons and regions. Number 

of new vegetative flushes was the most distinctive variables for regions. The disease 

related variables (assymptomatic infections, total infection, symptoms and relative 

bacteria concentration) showed seasonal patterns but no statistical difference was 
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found between seasons. Northwest orchard showed higher number of vegetative 

flushes. South orchard assymptomatic infections were higher than for the other 

orchards. There was no difference in relative bacteria concentration between regions. 
    



 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

  A importância da citricultura é fruto não só da geração de emprego que 

possibilita nas lavouras, armazéns e indústrias, mas também pelo seu poder 

econômico, já que os produtos cítricos (suco concentrado, óleo essencial, etc.) são 

importantes fontes de divisa por meio de sua exportação e/ou comercialização interna. 

No Brasil, a área ocupada por cultivos citrícolas chegava a 971 mil hectares em 2000, 

com valor da produção alcançando R$ 1,75 bilhões (IBGE, 2001). São Paulo, maior 

produtor brasileiro, respondeu por 70,3% desse valor, levando essa cultura a ocupar a 

segunda posição naquele Estado, com 8,2% do valor da produção agropecuária, no 

ano 2000 (IEA, 2001). Ainda de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2001), no ano 2000, São Paulo possuia 69% da área plantada com 

citros e produziu 81,2% dos frutos cítricos do Brasil. 

  A base monocultural da citricultura paulista é o fator isolado mais 

importante para o aparecimento e avanço de uma série de doenças: Sorose, Exocorte, 

Tristeza, com grande disseminação através de material propagativo. Nesse contexto a 

Clorose Variegada dos Citros (CVC), relatada pela primeira vez em 1987, tornou-se a 

mais importante doença citrícola da atualidade no Brasil.  

  Até 1992 houve controvérsias a respeito da causa da CVC. Muitos a 

consideravam de natureza abiótica, mas especificamente relacionada a desordem 

nutricional. No entanto, durante aqueles anos, a doença se disseminou da região de 

origem, no Noroeste de São Paulo, para outras regiões do Estado. Corroborando 

estudos que relacionavam a doença à bactéria Xylella fastidiosa (Rossetti et al., 1990; 

Leite Jr. & Leite, 1991), cumpriram-se os postulados de Koch por dois grupos 

independentes (Chang et al., 1993; Lee et al., 1993). 
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  A CVC já foi observada nas principais variedades de laranja doce 

(Laranjeira et al., 1998b), e em algumas tangerinas e híbridos (Pompeu Jr. et al., 1994; 

Laranjeira et al., 1998a). Já tendo sido constatada no Paraguai (Segnana et al., 1998) 

e Argentina (Beretta et al.,1992a; Contreras, 1992), está presente na maioria dos 

Estados brasileiros (Laranjeira, 1997a). No Brasil, estima-se que as perdas já tenham 

superado os 650 milhões de reais, considerando as perdas da produção e o custo do 

manejo. Estimava-se também que em 2001 seriam erradicadas 10 milhões de plantas 

cítricas afetadas pela CVC (Prejuízos..., 2001).  

  O agente causal, X. fastidiosa, bactéria limitada ao xilema, é transmitida 

por cigarrinhas - Hemiptera: Cicadellidae - (Lopes et al., 1996; Roberto et al., 1996), 

como acontece com outras doenças causadas pelo mesmo patógeno (Agrios, 1988). 

Os poucos trabalhos epidemiológicos feitos até o momento (Laranjeira, 1997b; 

Gottwald et al., 1993; Martins et al., 2000; Palazzo & Carvalho, 1992; Pereira, 2000) 

revelaram alguns aspectos relevantes como principais fontes de inóculo, não-influência 

de vento ou passagem de máquina na disseminação, épocas de maior aparecimento 

de plantas doentes e dinâmica espacial-temporal da doença na região Norte de São 

Paulo. No entanto, três aspectos fundamentais para o entendimento do patossistema 

permanecem obscuros: 

i) Quais as diferenças entre as diversas regiões citrícolas de São Paulo no que se 

refere a variáveis relacionadas à estrutura básica do patossitema (hospedeiro – 

patógeno – vetores). 

ii) As épocas mais favoráveis à infecção em cada região. 

iii) A dinâmica da doença em outras regiões que não a Norte. 

   

  Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi estudar tanto o 

progresso da Clorose Variegada dos Citros no tempo, quanto o arranjo espacial das 

plantas afetadas, visando caracterizar a dinâmica da doença em três regiões do Estado 

de São Paulo (Noroeste, Centro e Sul).  



 
 
 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Aspectos Gerais da Clorose Variegada dos Citros (CVC) 

  Sintomas. Os sintomas da Clorose Variegada dos Citros manifestam-se 

apenas nos ramos, em folhas e nos frutos. As raízes não apresentam qualquer 

anormalidade (Malavolta et al., 1990). Inicialmente, pode-se encontrar apenas um ou 

poucos ramos atacados na parte média ou superior da planta, mas com o passar do 

tempo toda a árvore pode apresentar os sintomas típicos da anomalia. Plantas de 

viveiro ou de até 15 anos têm mostrado sintomas, os quais, nestas últimas, na maioria 

das vezes, ficam restritos a poucos ramos (Ayres, 2000). Os sintomas mais 

característicos são observados em folhas maduras e, segundo Machado et al. (1992), 

podem ser de três tipos: 

 i) clorose internerval típica de deficiência de zinco afetando todo o limbo; 

 ii) clorose pontuada de distribuição ao acaso, bastante parecida com picadas de 

insetos; 

 iii) clorose contínua e restrita a algumas áreas da folha. 

  Em plantas muito afetadas, embora seja comum a presença de 

desequilíbrios nutricionais, eles não se constituem em sintomas específicos ou fases 

do sintoma típico (Laranjeira, 1997a). Tipicamente, há também o desenvolvimento de 

bolsas de goma na face inferior do limbo que, ao romperem-se, produzem manchas 

amarronzadas. Segundo Amorim et al. (1993), os sintomas foliares podem ser 

caracterizados como manchas cloróticas esparsas, de formato irregular e localizados, 

majoritariamente, próximas às bordas do limbo. As plantas, quando muito afetadas, 

apresentam um aspecto de debilidade geral, denotado por coloração amarelada. É 

comum a ocorrência de subdesenvolvimento, assim como a presença de desfolha e 
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morte de ramos ponteiros. Os ramos afetados têm, comumente, entre-nós encurtados 

não raro dando um aspecto "envassourado" ao ramo. Observa-se também que as 

gemas dos ramos afetados tendem a brotar com uma freqüência maior que o 

observado nos sadios (Laranjeira, 1997b). 

  Os frutos são pequenos, endurecidos, aparentam deficiência de potássio 

e chegam a causar danos às máquinas de moagem das fábricas de suco concentrado. 

Amarelecimento precoce e lesões de cor marrom-escura (tipo queimadura) também 

podem ser detectados (Machado et al., 1992). Os sintomas nos frutos surgem após o 

aparecimento dos sintomas foliares e apenas nos ramos já afetados (Laranjeira, 

1997a). Segundo Palazzo et al. (1991), nos dois primeiros meses de desenvolvimento, 

os frutos de ramos atacados apresentam a mesma taxa de crescimento de frutos de 

ramos não-sintomáticos; mês a mês, porém, a taxa para os frutos atacados diminui e, 

no sétimo mês, detecta-se uma diferença de 10 a 20 mm no diâmetro, a favor dos 

sadios. Adicionalmente, a casca se torna mais fina, facilitando a ocorrência de 

queimaduras de sol e a relação altura/largura dos frutos tende a aumentar (Laranjeira, 

1997a). Os frutos têm suas características físicas e químicas internas bastante 

afetadas. Laranjeira & Palazzo (1999) mostraram que o teor de sólidos solúveis e a 

acidez aumentam, parecendo ser este um efeito apenas de concentração, já que a 

quantidade de suco diminui. Como conseqüência, a produção total de sólidos solúveis 

é menor. Obviamente, essas características são bastante prejudiciais, tanto para a 

produção do suco de laranja, quanto para a comercialização dos frutos in natura. 

A produção é diminuída em termos de peso de fruto e número de frutos. 

Palazzo & Carvalho (1992) relatam que plantas sadias de laranja Natal produziram 

entre 30 e 35% mais que plantas doentes da mesma variedade no município de Colina, 

SP. Em levantamento amostral nas diversas regiões de São Paulo, Ayres (2000) 

mostrou que os danos chegavam a 80% para a variedade Pera, 67% para Natal e 76% 

para Valência. Percentagens semelhantes foram obtidas por Laranjeira & Pompeu Jr. 

(1998), avaliando os danos em quinze variedades no Noroeste de São Paulo. 
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  Etiologia. A CVC afeta a absorção e a distribuição de certos nutrientes, 

em especial o zinco e o potássio, cujos teores foliares são muito reduzidos. Tal 

redução independe dos teores presentes no solo e de aplicações foliares de zinco. 

Malavolta et al. (1990) não conseguiram apontar o desarranjo nutricional como causa 

da doença. Da mesma forma, Wutscher et al. (1994) não conseguiram mostrar que 

excesso ou falta de elementos químicos eram causa da doença. 

  Em 1990 foi estabelecida uma associação, através de microscopia 

eletrônica, entre a CVC e uma bactéria gram-negativa limitada ao xilema: somente 

material sintomático continha o procarioto. Essa bactéria possui entre 1 e 4 µm de 

comprimento por 0,25 a 0,50 µm de diâmetro e apresenta parede celular crenulada 

com três camadas (externa; interna ou membrana citoplasmática; intermediária ou de 

peptidioglicanos). Essa bactéria, considerada por algum tempo um "organismo tipo 

rickettsia", foi identificada como X. fastidiosa (Rossetti et al., 1990; Chagas et al., 

1992). Sua não-motilidade – em função da falta de flagelos -, seu lento crescimento em 

meio de cultura, a não-pigmentação e o fato de ser aeróbica também são 

características importantes do ponto de vista sistemático (Wells et al., 1987). A bactéria 

causadora da CVC foi isolada pela primeira vez no Brasil, por Leite Jr. & Leite (1991). 

Em 2000, Simpson et al. (2000) relataram a conclusão do sequenciamento do genoma 

da X. fastidiosa causadora da CVC. Segundo os autores a bactéria possui  2.679.305 

pares de bases (52,7% de Citosina e Guanina) e 2 plasmídeos de 51,158 bp e 1,285 

bp. 

  Essa bactéria tem sido reportada como causadora de diversas doenças, 

tais como: doença de Pierce da videira; escaldadura das folhas da ameixeira e a 

doença "phony" do pessegueiro. Nessas espécies, a bactéria é sistêmica e a 

capacidade que tem de colonizar o hospedeiro e nele se espalhar foi correlacionada 

com sua patogenicidade (Hopkins, 1989). Para citros os postulados de Koch foram 

cumpridos e foi estabelecido que X. fastidiosa é o agente causal da CVC (Chang et al., 

1993; Lee et al., 1993). Apesar disso, ainda estão em aberto as questões da existência 

de raças desta bactéria, bem como do seu comportamento frente a fatores climáticos e 

nutricionais. 



 6 

 

 

 

 

  Controle. Já se demonstrou que métodos de controle utilizados de 

maneira isolada não são eficientes. A remoção de material sintomático, por exemplo, 

se não for utilizada com critério, em toda a área cultivada e acompanhada do controle 

dos vetores, pode levar a resultados piores que a ausência de poda (Uesugi & Ueno, 

1999). Experimentalmente, Beretta et al. (1992b) testaram o efeito da oxitetraciclina 

como agente bactericida, visando a remissão ou, pelo menos, um atraso no 

aparecimento dos sintomas. A remissão dos sintomas foi conseguida quando o solo foi 

encharcado com o produto e injetou-se a substância no tronco das plantas afetadas. 

Esse método, no entanto, é muito caro e poderia levar ao aparecimento de estirpes 

resistentes da bactéria. 

  O controle da CVC tem sido feito de maneira integrada. De maneira 

geral indica-se, como primeira alternativa, a exclusão do patógeno, pela utilização de 

borbulhas produzidas em telados à prova de insetos (Carvalho & Laranjeira, 1994) e 

enxertadas em mudas também produzidas em viveiros cobertos. Quando do plantio, as 

mudas são protegidas por aplicação de inseticidas, incluindo as bordas de pomares 

vizinhos na aplicação do produto. Segundo Garcia Jr. et al. (1995), plantas de 1,5 ano 

sintomáticas ou de 2 a 4 anos mas já com frutos miúdos devem ser erradicadas porque 

para elas a poda não tem funcionado a contento. É provável que isso ocorra devido à 

sistemicidade da bactéria em plantas infectadas precocemente ou há muito tempo. Em 

plantas mais velhas recomenda-se a poda de ramos sintomáticos, no mínimo 

cinqüenta centímetros abaixo da última folha com sintoma. Além disso, aplicam-se 

também regras gerais do controle de doenças de plantas, como evitar plantio próximo 

a fontes de inóculo, manter as árvores com nutrição equilibrada e seguir as regras 

preconizadas pelo manejo integrado de pragas. 

  Até o momento, não se conhece nenhuma variedade ou clone de laranja 

doce resistente a X. fastidiosa. Apesar disso, a variabilidade dentro desse grupo é 

bastante alta (Li et al., 1996; Laranjeira et al., 1998b). Por enquanto, apenas as 
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laranjas Westin e Lue Gim Gong, nas condições de Mirassol, SP, apresentaram-se 

promissoras para serem utilizadas num esquema de convivência com a CVC 

(Laranjeira & Pompeu Junior, 1998). Ainda dentro do grupo das laranjas doces, uma 

outra forma de se obter variedades tolerantes ou resistentes é através de seleção de 

plantas pouco afetadas ou assintomáticas em pomares altamente contaminados. Em 

São Paulo, vários grupos de trabalho já possuem plantas selecionadas, as quais, após 

testadas satisfatoriamente, poderão ser alternativas para o citricultor (Amarelinho..., 

1996). Mais importante, no entanto, foi a descoberta dos tangelos, híbridos altamente 

resistentes e muito promissores. O suco desse material pode ser utilizado em mistura 

com o suco de laranja, restando ainda a alternativa da fruta híbrida poder ser vendida 

para o mercado de consumo in natura (Laranjeira et al., 1998a,b; Pozzan et al., 2000; 

Laranjeira et al., 2001), o que beneficiaria principalmente o pequeno produtor. De 

acordo com Laranjeira et al. (2001), já existem mais de 400.000 plantas desse material 

estabelecidas no Estado de São Paulo. 

 

2.2 Epidemiologia da CVC 

  Transmissão. Desde que X. fastidiosa foi relacionada à CVC (Rossetti 

et al., 1990) existiam suspeitas do envolvimento de vetores no patossistema. A 

primeira evidência disso surgiu por meio do trabalho de Rossetti et al. (1995) que, após 

três anos de observação, encontraram que mudas de laranja Natal plantadas em área 

com alta incidência de CVC apresentaram sintomas apenas quando não estavam 

protegidas por telado. Além disso, já havia sido constatada a presença da bactéria no 

aparelho bucal de diversas espécies de cigarrinhas em São Paulo, inclusive nas 

espécies mais abundantes (Acrogonia sp., Dilobopterus sp. e Oncometopia sp.) 

(Roberto et al., 1996). A transmissão da bactéria causadora da CVC pelas espécies de 

cigarrinhas mais abundantes foi determinada por Lopes et al. (1996). Após 6 meses da 

inoculação por meio de insetos contaminados, as primeiras plantas começaram a 

apresentar sintomas. A presença da bactéria foi confirmada por testes serológicos. 

Aparentemente, Dilobopterus costalimai é a espécie mais eficiente. Esse trabalho foi 

confirmado por Roberto et al. (1996). Outras cigarrinhas têm sido implicadas como 

transmissoras da bactéria, como no caso relatado por Yamamoto et al. (2000), que 

relataram esse fato para as espécies Homalodisca ignorata, Acrogonia virescens e 
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Molomea cincta. Atualmente já existem onze espécies desses insetos consideradas 

vetoras de  X. fastidiosa causadora da CVC (Ayres, 2000). 

  Segundo Purcell et al. (1979), no patossistema da doença de Pierce da 

videira, até iniciar-se a fase adulta do inseto, a cada ecdise o cicadelídeo perde sua 

"carga bacteriana". No inseto adulto, após adquirir a bactéria, a cigarrinha a transmite 

por toda sua vida. Além disso, segundo evidências apontadas por Purcell & Finlay 

(1979), o mecanismo de transmissão deve ser do tipo não-circulativo, sem, no entanto, 

haver transmissão transovariana (Agrios, 1988). Para as cigarrinhas vetoras em citros 

o padrão é o mesmo (Lopes, 1996); no entanto, ao contrário do observado para o 

patossistema do Mal de Pierce, em citros a eficiência de transmissão é muito baixa 

(Yamamoto et al., 2000; Lopes et al., 1996; Lopes, 1999). 

  Até o momento, não se constatou a transmissão mecânica da X. 

fastidiosa através de instrumentos cortantes. Da mesma forma, não se conseguiu 

demonstrar a transmissão do patógeno por sementes (Sugimori et al., 1995). He et al. 

(2000) demonstraram que X. fastidiosa pode ser transmitida por enxertia natural de 

raízes. Esse fato reforça ainda mais preocupação com material de propagação sadio 

pois é na fase de viveiro – caso as mudas não sejam conduzidas em vasos – que a 

transmissão via raízes assumiria maior importância epidemiológica. 

 

  Plantas hospedeiras. O gênero Citrus é afetado quase como um todo, 

já que laranjas doces (Citrus sinensis), tangerinas (Citrus reticulata), tangores (Citrus 

reticulata x Citrus sinensis), tangelos (Citrus reticulata x Citrus paradisi) e lima ácida 

Taiti (Citrus latifolia) podem apresentar sintomas. Árvores de outros gêneros da família 

Rutaceae e relacionados ao Citrus, como Fortunella e Poncirus, não se apresentam 

sintomáticas ou com a bactéria em seus tecidos em condições de transmissão natural 

(Laranjeira et al.,1998b). 

X. fastidiosa pode ser encontrada em café (Paradela Filho et al., 1995) e 

em diversas plantas daninhas, como guanxuma e capim pé-de-galinha (Harakava et 

al., 1994; Travensolo & Leite Junior, 1996). Após estudos biomoleculares, Lima et al. 

(1998) concluíram que as estirpes de Xylella de café e citros eram semelhantes, 

admitindo que elas poderiam ser filogeneticamente muito próximas ou mesmo 
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idênticas. Resultados semelhantes foram obtidos por Rosato et al. (1998). Em adição, 

Li et al. (2001) verificaram que plantas de cafeeiro 'Mundo Novo' inoculadas 

mecanicamente com X. fastidiosa de citros mostravam-se positivas (ELISA e PCR) 

após 3 meses da inoculação. Sete meses após a inoculação, as plantas apresentaram 

sintomas foliares, desfolha e redução no tamanho dos internódios. Embora a bactéria 

possa ser encontrada em plantas daninhas, segundo Laranjeira (1997b), o impacto 

epidemiológico desse fato é muito pequeno em função da existência de outras fontes 

de inóculo mais importantes. Por outro lado, o uso de plantas hospedeiras não-

tradicionais poderia representar um avanço para os estudos da interação Xylella-

hospedeiro vegetal. Nesse contexto, são importantes as descobertas do tabaco e de 

Catharanthus roseus como hospedeiros da X. fastidiosa causadora da CVC, feitas 

respectivamente por Lopes et al. (2000) e Monteiro et al. (2001). 

Também na Flórida já foi constatada a presença de X. fastidiosa em 

vegetais de ocorrência natural, parecendo ser esta uma situação bastante comum 

(Hopkins & Adlerz, 1988). No Brasil, a bactéria ainda é encontrada em ameixeira 

(Kitajima et al., 1981) mas não se sabe se pode ser patogênica também aos citros. 

  As laranjas doces são hospedeiros mais suscetíveis de X. fastidiosa 

causadora da CVC, embora, dentro desse grupo de laranjas, existam diferenças 

bastante acentuadas em relação à suscetibilidade (Laranjeira & Pompeu Junior, 1998; 

Li et al., 1996). Tangerinas e seus híbridos, como tangores ou tangelos, podem 

apresentar sintomas em condições de campo, embora numa intensidade bem menor 

que nas laranjas doces e restritos às folhas. Até o momento, esses sintomas foram 

constatados apenas em variedades não-comerciais (Pompeu Junior et al., 1994; 

Laranjeira et al., 1998a,b). Naquelas com maior valor econômico, como Ponkan, Cravo 

e Murcote, apenas constatou-se a presença da bactéria quando sobre-enxertadas em 

plantas de laranja doentes (Machado et al., 1997). Em condições de transmissão 

natural, a bactéria nunca foi detectada nos tecidos dessas tangerinas ou nos da 

Mexirica (Laranjeira, 1997a). Em lima ácida Tahiti os sintomas só foram observados 

uma vez, em plantas locadas em pomar de laranja altamente afetado (Beretta et al., 

1993), mas a bactéria nunca foi detectada no clone de Tahiti mais plantado em São 

Paulo, o IAC 5.  
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  Além de plantas daninhas, café, tangerinas e híbridos, a ocorrência de 

outras possíveis fontes de inóculo de X. fastidiosa para citros é uma incógnita. No caso 

do pessegueiro, a ameixeira selvagem é considerada como reservatório da bactéria e 

pode ser fonte de inóculo (French, 1976).  Já para a videira, tanto as plantas que 

margeiam as plantações (em especial aquelas próximas a fontes de água) quanto 

ervas daninhas associadas à cultura podem hospedar não só a bactéria, mas também 

os seus vetores (Raju et al., 1980; Hernandez-Garbosa & Ochoa-Corona, 1994). 

Recentemente a seringueira (Hevea brasiliensis) e uma espécie de hibisco (Hibiscus 

schizopetalus) foram relatados como hospedeiros de X. fastidiosa no Brasil, mas os 

postulados de Koch ainda não foram cumpridos (Fonseca et al., 2001; Kitajima et al., 

2000). 

 

  Aspectos temporais e espaciais. O primeiro relato do progresso no 

tempo da CVC foi feito por Palazzo & Carvalho (1992). Avaliando folhas de ramos 

marcados, constataram uma rápida evolução na incidência e na severidade entre a 

florada (setembro/outubro) e o final do verão (março). As autoras sugeriram que o 

maior progresso da CVC nessa época deveria estar relacionado a elevações na 

temperatura, pluviosidade regular e surtos vegetativos.  

Por outro lado, Gottwald et al. (1993), avaliando anualmente a incidência 

em plantas, concluíram que o progresso temporal da CVC ajusta-se ao modelo de 

Gompertz. Além disso, concluíram também que, considerando a taxa aparente de 

infecção calculada, a incidência chegaria a 100% entre 10 e 13 anos a partir do início 

da epidemia. Nunes (1999), trabalhando em pomares do Norte de São Paulo, 

encontrou resultados similares aos de Gottwald et al. (1993), porém suas avaliações 

foram bimestrais. Além disso, não reportou períodos de maior progresso a 

determinadas épocas do ano. 

Em contraste a esses dois trabalhos e corroborando os estudos de 

Palazzo & Carvalho (1992), Laranjeira (1997b) mostrou que, para diversos talhões de 

laranja doce enxertadas em limão Cravo na região Norte de São Paulo, o progresso da 

CVC seguia um modelo duplo sigmóide. Por meio dos cálculos das taxas de progresso 

da doença em cada estação do ano, Laranjeira (1997b) apontou que as épocas de 
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maior progresso eram a Primavera e o Verão, ao passo que no Outono e no Inverno a 

doença praticamente não evoluia. Em adição ao hipotetizado por Palazzo & Carvalho 

(1992), aquele autor propôs que os sintomas observados seriam fruto de infecções 

ocorridas um ano antes. Ou seja, que a Primavera e o Verão, além de serem as 

épocas de maior expressão de sintomas, também corresponderiam aos períodos de 

maior probabilidade de infecção.  

Dois outros trabalhos apresentam evidências que reforçam a tese de 

Laranjeira (1997b). No primeiro, Pereira (2000) trabalhou com inoculações artificiais 

(picada de agulha e aplicação de suspensão bacteriana) em ramos de árvores das 

regiões Noroeste e Sul do Estado São Paulo, em quatro épocas do ano. Ela 

demonstrou que as inoculações realizadas na Primavera e Verão resultaram num 

maior número de infecções bem sucedidas que as realizadas no Outono ou no Inverno. 

Numa abordagem matemática do problema, Martins et al. (2000) desenvolveram um 

modelo que reproduzia não só o progresso temporal relatado por Laranjeira (1997b), 

mas também o padrão espacial. O modelo só conseguiu resultados adequados quando 

utilizaram-se parâmetros de vôo dos vetores – seguindo a distribuição de Lévy – e 

quando foi inserida uma norma restritiva às infecções. Ou seja, quando determinou-se 

que as cigarrinhas se alimentariam com maior probabilidade em plantas não-

estressadas. De acordo com Laranjeira (1997b), plantas cítricas estariam menos 

estressadas na Primavera e no Verão, comparando-se com sua situação no Outono e 

no Inverno. 

Além da CVC, a única outra doença causada por X. fastidiosa que teve 

seu progresso no tempo relatado foi o Mal de Pierce. Foi determinado que, para a 

doença de Pierce, o modelo que melhor explica o progresso da doença é o 

monomolecular (Van der Plank, 1963), provavelmente por estarem as principais fontes 

de inóculo localizadas fora da área de plantio (Purcell, 1974).  

  Embora existam muitos trabalhos envolvendo o estudo da distribuição 

espacial de doenças em plantas cítricas, poucos estudos abordaram esse aspecto 

para o patossistema em questão (Gottwald et al., 1993; Nelson, 1996; Laranjeira, 

1997b; Nunes, 1999). Segundo Gottwald et al. (1993), estudando área no município de 

Colina, SP, o arranjo e a dinâmica espacial das plantas doentes sugerem associação 

com vetores de limitada dispersão aérea. Essa conclusão também foi reforçada pelo 
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trabalho de Laranjeira (1997b), que mostrou que as plantas doentes estavam 

separadas entre si em média por 11 metros. A explicação para isso pode ser 

encontrada no estudo de Martins et al. (2000) que, em sua simulação, obtiveram bons 

resultados admitindo que os vetores voam seguindo a distribuição de Lévy. Segundo 

esse padrão, as cigarrinhas, em sua busca por alimentos, realizariam uma seqüência 

de diversos vôos curtos, seguidos de um longo. O trabalho de Martins et al. (2000) 

também está em acordo com os resultados de dinâmica de focos obtidos por Nelson 

(1996) e Laranjeira (1997b). Esses autores encontraram que, via de regra, os focos de 

plantas afetadas pela CVC são pequenos, aumentando significativamente apenas após 

a coelescência natural. 

Para o estudo da dinâmica espacial, Laranjeira (1997b) aplicou as 

seguintes análises: seqüências ordinárias; vizinho mais próximo; áreas isópatas; lei de 

Taylor modificada; índice de dispersão e análise de dinâmica e estrutura de focos. Pelo 

teste de seqüências ordinárias foi demonstrada a pequena proporção de linhas de 

plantio com agregação significativa de plantas doentes, indicando ausência de 

influência de passagem de máquinas na disseminação da doença. 

O teste do vizinho mais próximo, por meio do índice de Clark & Evans, 

demonstrou a presença de agregação de plantas doentes quando se considera o 

talhão como um todo. Da mesma forma, os índices de dispersão e a lei de Taylor 

modificada apresentaram resultados semelhantes. 

A análise de áreas isópatas demonstrou, além da agregação de plantas 

doentes, sua tendência a se localizarem nas bordas dos talhões, notadamente quando 

na vizinhança de outros talhões contaminados. Foi demonstrada também a ausência 

de efeito da direção dos ventos predominantes na disseminação da CVC, nos talhões 

avaliados. 

 

 

 

 

A análise de dinâmica e estrutura de focos revelou que o número de 

focos por mil plantas cresceu com o aumento da incidência da doença, até 30% de 
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plantas com sintomas. A partir de 30%, houve coalescência de focos. Os focos de CVC 

são em sua maioria isodiamétricos e diminuem sua compacidade conforme a 

incidência aumenta. O aumento no número médio de plantas por foco seguiu um 

padrão exponencial e 83% dos focos apresentaram menos de 10 plantas. Em 

contrapartida, o percentual de focos unitários diminuiu conforme o aumento na 

incidência. 

 



 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS   

 

3.1 Áreas 

  Foram selecionados talhões homogêneos de laranja Pêra enxertada em 

limão Cravo, representativos das três principais áreas citrícolas do Estado de São 

Paulo. Todas as áreas estavam com cerca de quatro anos de idade quando do início 

dos trabalhos. 

(i) Região Noroeste – Estância Lilian, localizada no município de Neves 

Paulista; a área selecionada conta com 684 plantas, dispostas em 18 

linhas de plantio, pertencentes a pomar com cerca de 3000 plantas. 

(ii) Região Central – Sítio Carioca, localizado no município de Gavião 

Peixoto; a área selecionada conta com 972 plantas, dispostas em 18 

linhas de plantio, pertencentes a pomar com cerca de 5000 plantas. 

(iii)  Região Sul – Sítio Taquaral, localizado no município de Santa Rita do 

Passa Quatro; a área selecionada conta com 1080 plantas, dispostas 

em 18 linhas de plantio, pertencentes a pomar com cerca de 8000 

plantas.  

A aqui chamada região Sul, não representa de fato a região geográfica 

do Estado de São Paulo, mas sim o sul citrícola, de acordo com o zoneamento 

realizado pelo Fundecitrus (Fundo de Defesa da Citricultura). A localização dos 

municípios de Neves Paulista, Gavião Peixoto e Santa Rita do Passa Quatro está 

apresentada na Figura 1. 
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Figura 1 - Posição relativa dos municípios de Neves Paulista (1), Gavião Peixoto (2) e Santa 

Rita do Passa Quatro (3) em relação às regiões do Estado de São Paulo. (Figura original obtida no 

site www.fundecitrus.com.br). 
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3.2 Caracterização epidemiológica inter-plantas 

  As avaliações foram feitas quinzenalmente. Todas as plantas de cada 

talhão eram observadas em busca de sintomas típicos da CVC, sejam em folhas ou em 

frutos. O status fitopatológico e a posição relativa de cada planta foram anotados, 

obtendo-se assim um mapa de cada talhão para cada data de avaliação. Esses mapas 

foram confrontados para a confecção de mapas cumulativos. Os mapas cumulativos 

consideram que uma planta sintomática numa avaliação será sempre doente nos 

mapas seguintes, mesmo que não tenha apresentado sintomas em algumas das 

avaliações posteriores. Isso foi feito em função da natureza sistêmica do patógeno 

(Laranjeira, 1997a). 

 

3.2.1 Progresso 

 Foram escolhidos nove modelos (Campbell & Madden, 1990; Hau et al., 

1993) a serem ajustados aos dados. Os quatro primeiros são generalizações de 

modelos amplamente utilizados para análise de epidemias em fitopatologia (Bergamin 

Filho & Amorim, 1996): 

• Gompertz com 4 parâmetros :  

y(t) = p1exp -(-exp - (p2 + p3t +p4t2 +p52t3 / 3p3))      (1) 

• Gompertz com 5 parâmetros: 

 y(t) = p1exp -(-exp - (p2 + p3t +p4t2 +p5t3))         (2) 

• Logístico com 4 parâmetros: 

 y(t) = p1/(1+exp - (p2 + p3t +p4t2 +p52t3 / 3p3))       (3) 

• Logístico com 5 parâmetros:  

    y(t) = p1/(1+exp - (p2 + p3t +p4t2 +p5t3))           (4) 

• Monomolecular   

y(t) = 1 - [ ( 1-yi ) exp (-r .t) ]             (5) 

• Gompertz   
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y(t) = exp [ ln ( yi )  exp (-r. t) ]            (6) 

• Logístico   

y(t) = 1 / [ 1 +  exp [- [ ln [yi  / (1- yi ) ] + r .t ] ] ]          (7) 

• Log-Logístico   

y(t) = 1 / [ 1 + [ ( 1 – yi ) / yi ] . t -r ]           (8) 

• Richards   

y(t) = [1- B exp (-r .t )]1/(1-m)             (9) 

 

Para essas equações, considera-se que: 

y ( t ) = proporção de plantas afetadas no tempo t 

t = tempo em dias 

p1 =  proporção de plantas afetadas para a assíntota estimada 

exp = base do logaritmo neperiano 

p2 = ln( y ( t0 ) ) 

p3; p4; p5 e r = parâmetros da taxa de progresso da doença 

m = parâmetro de forma do modelo Richards 

B = parâmetro auxiliar do modelo Richards relacionado à forma da curva e ao inóculo 

inicial 

 

  Os dados foram analisados por meio de regressão não-linear com o 

utilitário STATISTICA 5.0. A ponderação, necessária para dados de incidência, foi feita 

através de variável calculada a partir dos valores originais e do valor do parâmetro b da 

lei de Taylor  modificada (Madden & Hughes, 1995). Para  b = 1 e 1 < b < 2 as funções 

de transformação dos dados são respectivamente:  

z = arcsin ( y0,5 )          (10)   

z = b (1,62 + 4,71y - 4,32y2 + 2,55y4 ) - 1,62     (11) 
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 onde y é a proporção de plantas afetadas em cada tempo t. 

  A regressão não-linear foi feita através do método Quasi-Newton, que 

estima assintoticamente as derivadas de segunda ordem (parciais) da função de perda 

(perda = (observado - previsto)2 ) e as usa para determinar o movimento dos 

parâmetros de iteração a iteração.  

  A escolha do melhor modelo foi feita com base no coeficiente de 

determinação entre valores observados e valores previstos, e na existência ou não de 

padrões no gráfico de resíduos versus valores previstos (Campbell & Madden, 1990). 

Para o coeficiente de determinação, consideraram-se valores bons quando acima de 

0,950 e excelentes quando excederam 0,980. O modelo com coeficiente de 

determinação bom ou excelente foi aceito como apropriado apenas quando seu gráfico 

de resíduos versus valores previstos não apresentava padrões detectáveis.  

   

   

3.2.2 Disseminação 

3.2.2.1 Análise de seqüências ordinárias (ASO) 

  Para cada talhão, em cada avaliação, foi calculado o índice Zso. Para 

esse estudo foram seguidas as definições e diretrizes de Gibbons (1976), Madden et 

al. (1982) e Van der Plank (1946)1, citado por Madden et al. (1982). Segundo o 

primeiro, “Em uma seqüência de dois ou mais tipos de símbolo, uma seqüência 

ordinária é definida como uma sucessão de um ou mais símbolos idênticos, que são 

seguidos e precedidos por um símbolo diferente ou nenhum símbolo” (Gibbons, 1976). 

Assim, se tivermos um conjunto DDSSSDSDSDSSSDDDD, em que D represente uma 

planta doente e S, uma sadia, podemos dizer que esse conjunto possui 9 seqüências 

ordinárias. Para essa análise, a hipótese nula foi a de que um dado conjunto ordenado 

de símbolos (plantas infectadas) está distribuído de forma aleatória. A hipótese 

alternativa foi a de que as plantas infectadas estão agrupadas (Madden et al., 1982). 

Sob a hipótese de aleatoriedade, o número esperado (E) de seqüências ordinárias 

                                                           
1 VAN DER PLANK, J.E. A method for estimating the number of random groups of adjacent diseased 
plants in a homogeneous field. Trans. R. Soc. S. Africa 31: 269 - 278, 1946. 
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(SO), o desvio padrão de SO (sso) e o SO padronizado (Zso) são obtidos, 

respectivamente,  por:  

E( SO ) = 1 + 2m( N - m ) / N       (12)  

sso =  ( 2.m ( N - m ) [ 2m ( N - m ) - N] / [ N2  ( N - 1 )] )     (13) 

 Zso = [ SO + 0,5 - E( SO )] / sso         (14) 

Nessas equações m é o número observado de plantas doentes e N é o número total de 

plantas do talhão.  

  Quanto mais agrupadas estiverem as plantas infectadas, mais negativo 

será o valor de Zso . Os talhões foram considerados com agrupamento de plantas 

sintomáticas, ao nível de 5% de significância, se o valor de Zso foi igual ou inferior a -

1,64. Em contrapartida, valores de Zso superiores a 1,64 indicam arranjo regular das 

plantas doentes, também com probabilidade de erro de 5%. 

A premissa básica para o uso de tal análise foi a de que agrupamento 

significativo de plantas afetadas indica que o patógeno está se disseminando 

predominantemente de planta a planta, considerando que as observações foram feitas 

em áreas homogêneas, segundo Van der Plank (1946), citado por Madden et al. 

(1982). 

  

3.2.2.2 Índice de dispersão e aplicação da lei de Taylor modificada 

 

  Divisão das áreas e cálculo de p.  Cada mapa de cada área foi dividido 

em quadrats de tamanhos 2x2, 3x3, 4x4, 3x5 e 5x3 (Tabela 1). Para cada quadrat foi 

determinada a proporção de plantas afetadas em cada avaliação e calculada a 

incidência da doença na área. Essa variável foi representada por p e pode ser definida 

como uma estimativa da probabilidade de uma planta estar doente (Madden & Hughes, 

1995). Foi obtida por meio da equação : 

p = ΣXi / nN          (15) 

onde  ΣXi  é o somatório do número de plantas doentes em cada quadrat i , n é o 

número de plantas em cada quadrat e N é o número total de quadrats em cada área. 
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Esses dados foram calculados com o uso do programa Quadratizer (T.R. Gottwald, 

USDA) e formaram a base para o estudo da lei de Taylor modificada, para o cálculo do 

índice de dispersão e para o estudo de áreas isópatas. 

 

Tabela 1. Número de quadrats utilizados para as análises em função de seu tamanho e da área 

avaliada. 

Tamanho do Quadrat  

Áreas 2 x 2 3 x 3 3 x 5 5 x 3 4 x 4 

Noroeste 171 72 42 36 36 

Centro 243 108 60 54 52 

Sul 270 120 72 60 60 

 

 

  Aplicação da lei de Taylor modificada. Para cada avaliação em cada 

área e para o conjunto de quadrats amostrados foi calculada a variância observada 

(vobs ) e a variância binomial esperada ( vbin ). Sob a hipótese de aleatoriedade, e para 

incidência em proporção de plantas doentes, foram utilizadas as seguintes equações, 

cujos parâmetros foram definidos no item anterior (Hughes & Madden, 1992; Hughes et 

al., 1996):  

vobs = Σ ( Xi   -  np )2  / n2 ( N - 1 )        (16)  

vbin = p( 1 - p ) / n         (17) 

  A lei de Taylor modificada (LTM) relaciona, por meio de polinômio do 

primeiro grau, a variância observada e a variância esperada para uma distribuição 

aleatória. Como os dados foram expressos em incidência, a distribuição binomial é a 

que melhor descreve esses dados numa condição de aleatoriedade (Madden & 

Hughes, 1995). Assim:  

log ( vbin ) = log ( A )  + b log ( vobs )       (18) 

em que A e b são parâmetros. 
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  As regressões foram feitas por meio do método dos quadrados mínimos, 

utilizando-se o utilitário STATISTICA 5.0. Considerou-se como variável independente o 

logaritmo das variâncias binomiais estimadas para cada avaliação e como variável 

dependente, o logaritmo das variâncias observadas. Da mesma forma, foi aplicada a 

regressão para os dados de todas as áreas e avaliações, em conjunto. A significância 

das relações entre log ( vbin ) e log ( vobs ) foi determinada pelo teste F e a adequação 

do ajuste do modelo aos dados foi determinada por meio dos valores dos coeficientes 

de determinação R2 e dos padrões de distribuição dos resíduos, em gráficos de 

resíduos versus valores previstos de log (vbin ) (Madden et al., 1995). 

   A normalidade dos resíduos foi testada de acordo com a técnica de 

Looney & Gulledge Jr. (1985). Essa técnica compara, através de regressão linear, os 

valores observados com valores não-normais, gerados pela função: 

vnm = ( i - 0,375) / ( n + 0,25 )       (19) 

em que vnm é o valor não normal gerado, i é o número de ordem do valor a ser 

estimado e n é o número máximo de valores a serem estimados. Coeficientes de 

correlação baixos indicam que os dados observados seguem a distribuição normal. 

  A igualdade do parâmetro b a 1 foi testada através do teste t (Madden et 

al., 1995), usando a estimativa do parâmetro e seu erro padrão (Banzatto & Kronka, 

1995). A hipótese alternativa foi a de b > 1. Valores de b significativamente diferentes 

de 1 ao nível de 5% de probabilidade foram considerados indicativos de agregação e 

valores estatisticamente iguais a 1 foram considerados indicativos de aleatoriedade. Os 

valores de b para cada tamanho de quadrat foram comparados por análise de variância 

e teste Tukey conforme método indicado por Zar (1996), considerando-se os dados em 

conjunto e separadamente para cada região. 

 

  Índice de dispersão ( ID ).  O índice de dispersão foi calculado para 

todas as avaliações através da equação (Gottwald et al., 1996): 

ID = vobs / vbin           (20)  
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  O afastamento da aleatoriedade foi determinado através de teste de χ2  

ao nível de 5% de significância, para o qual o valor a ser testado foi calculado por ID. 

(Nq -1), em que Nq é o número de quadrats e a expressão Nq - 1 representa os graus de 

liberdade. Os valores de χ2 para os graus de liberdade usados e para o nível de 

significância escolhido foram calculados por: 

χ2 1
2

21 645 2 1= + −[ , . ]gl          (21) 

em que gl é o número de graus de liberdade (Thompson, 1941).  

  A hipótese nula foi a de que o padrão observado era aleatório e a 

hipótese alternativa a de que era agregado. Valores de ID que não diferiram 

estatisticamente de 1 foram considerados como indicativo de aleatoriedade dos dados. 

De forma complementar, valores estatisticamente superiores a 1 foram tomados como 

indicativos de agregação. 

 

3.2.2.3 Determinação de áreas isópatas  

  O estabelecimento das áreas isópatas para cada local e avaliação foi 

feito no utilitário STATISTICA 5.0, por meio do procedimento de uniformização dos 

quadrados mínimos, ponderados pela distância. Nessa determinação, foi utilizada a 

matriz dos valores não-transformados de proporção de plantas afetadas de cada 

quadrat. Para cada talhão, o número de áreas isópatas previamente escolhidas foi 

igual. Entretanto, os níveis de cada área isópata, para cada talhão, foram 

arbitrariamente escolhidos, com o objetivo de realçar possíveis diferenças (Laranjeira, 

1997b).  

  

 

3.2.2.4 Análise de dinâmica e estrutura de focos (ADEF) 

  Como premissa básica, foi adotada a seguinte definição de foco: área de 

concentração localizada de plantas doentes ou lesões discretas, quer sejam fontes 

primárias de infecção ou coincidentes com zonas originalmente favoráveis ao 
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estabelecimento da doença e que tendem a influenciar no padrão posterior de 

transmissão da doença (Nelson, 1996).  

  A ADEF foi realizada a partir dos mapas cumulativos de cada talhão, em 

cada avaliação, levando-se em conta as diretrizes estabelecidas por Nelson (1996) e 

Laranjeira (1997b). Considerou-se que só dividiam o mesmo foco aquelas plantas 

doentes imediatamente adjacentes no padrão de proximidade vertical, horizontal ou 

longitudinal. Contou-se o número de focos e o número de plantas em cada foco. Para 

cada área e avaliação foram também calculados o número médio de plantas por foco 

(NMPF); o número de focos para cada 1000 plantas (NFM) e o número de focos 

unitários (NFU).  

 

3.3 Caracterização epidemiológica intra-plantas  

  A caracterização epidemiológica intra-plantas foi feita por meio de quatro 

processos: estimativa da percentagem de ramos sintomáticos, estimativa da 

percentagem de ramos infectados, estimativa da concentração relativa de bactéria em 

material assintomático e estudo da dinâmica de fluxos de brotação. Nos três primeiros 

casos as avaliações foram mensais, enquanto que a dinâmica de fluxos de brotação 

teve acompanhamento quinzenal. Para todos os processos as avaliações foram feitas 

em vinte plantas sintomáticas selecionadas ao acaso em cada área, após o primeiro 

mapeamento. 

  Após obtidos os dados iniciais, foram calculados valores de Área Abaixo 

das Curvas. Esse cálculo seguiu as regras utilizadas para a obtenção de Áreas Abaixo 

da Curva de Progresso de Doença (AACPD), procedimento corriqueiro e de utilização 

freqüente para comparação de tratamentos em estudos fitopatológicos. Basicamente a 

área é calculada pelo somatório das médias entre duas avaliações, multiplicadas pelo 

intervalo de tempo que as separaram (Campbell & Madden, 1990). O cálculo das áreas 

foi feito para estações do ano, ano e período total, para cada uma das plantas 

selecionadas, cada uma das variáveis (com exceção da estimativa de concentração 

bacteriana) e em cada região. Exemplo: Área Abaixo da Curva de Emissão de 

Brotações (AACEB) Verão 99; AACEB 1999 e AACEB total. 
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3.3.1 Estimativa da Percentagem de Ramos Sintomáticos 

  

 Das vinte plantas de cada área foram retiradas vinte folhas por mês e ao 

acaso, tomando-se o cuidado de se retirar apenas uma folha por ramo. Não houve 

direcionamento da coleta para folhas sintomáticas, de maneira que a amostragem 

pudesse ser representativa, mas coletaram-se apenas folhas já maduras com 

coloração típica. As folhas eram levadas ao laboratório e separadas em sintomáticas e 

assintomáticas. Determinava-se assim [(número de folhas sintomáticas/ número total 

de folhas) * 100] a percentagem de ramos sintomáticos para cada planta, em cada 

área e cada mês.  A variável obtida por esse processo foi denominada Sintomas. 

 

3.3.2 Estimativa da Percentagem de Ramos Infectados 

  

 Para essa variável, foram utilizadas as folhas assintomáticas separadas 

durante o processo de estimativa da percentagem de ramos sintomáticos. Cada uma 

das folhas constituia uma amostra e seu pecíolo e nervura central eram picados 

manualmente com auxílio de bisturi, em fatias de 1 a 3 mm de espessura. O material 

picado de cada folha era pesado em balança analítica (quatro casas decimais) até 

alcançar 100mg e acondicionado em tubos tipo Eppendorf de 1,5mL. Para as amostras 

que não alcançavam 100mg, o peso exato era anotado no próprio tubo. Após pesadas, 

as amostras eram suspendidas em tampão carbonato (Anexo) na proporção 1/10 

(peso/volume). Cada amostra era fervida em banho–maria por 10 minutos. Após 

resfriamento, congelavam-se as amostras em freezer (–20°C) até poderem ser 

analisadas por meio de teste serológico DIBA (Dot ImmuniBinding Assay), utilizando-

se membrana de Difluoreto de Polivinilideno (Anexo). Determinou-se a proporção entre 

amostras positivas e negativas para cada uma das vinte plantas selecionadas, em 

cada área e cada avaliação. A estimativa do percentual de ramos infectados foi feita 

somando-se o número de folhas sintomáticas com o número de folhas assintomáticas 

positivas e dividindo-se o resultado pelo número total de folhas coletadas. A partir 

desses dados foram obtidas duas variáveis: Infecção em Folhas Assintomáticas e 

Infecção Total. 
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3.3.3 Estimativa da Concentração Relativa de Bactéria em Material Assintomático 

 

 Foram utilizadas as amostras positivas determinadas no item anterior.  

Um número variável de amostras (mínimo de quinze) por época e área foram 

submetidas a teste PTA-ELISA (Plate Trapped Antigen - Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay) [ Anexo ].  

 Como precaução para evitar amostras negativas que por ventura 

tenham sido determinadas como positivas pelo DIBA (falsos positivos), adotou-se o 

procedimento descrito por Zar (1996).  Por esse método, são consideradas positivas 

apenas aquelas amostras cujos valores ( V ) excedam os obtidos pela expressão V = y 

+ 3,29(σ), em que y é a média dos padrões negativos e σ é seu desvio padrão. Por 

esse método, a probabilidade de aceitar um falso negativo é de 0,1%. Os padrões 

negativos foram previamente testados para normalidade, condição necessária ao 

método estatístico utilizado.  

 Os valores obtidos para os padrões “Branco” foram subtraídos dos 

valores das amostras e dos padrões negativos.  Em seguida dividiu-se o valor de cada 

amostra pela média dos padrões negativos, obtendo-se um índice que representa a 

concentração relativa de bactéria. Para análise estatística foram utilizadas as médias 

de cada  região e mês. 

 

3.3.4 Dinâmica de Fluxos de Brotação 

 

  Quinzenalmente as vinte plantas marcadas de cada área eram avaliadas 

quanto a quantidade de novos brotos, por meio de contagem do número total de 

brotações. Os brotos eram considerados apenas enquanto apresentassem estrutura 

triangular típica no ramo e coloração verde-pálida, também característica.  A variável 

obtida por esse processo foi denominada Brotação. 
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3.4 Variáveis climatológicas 

 

  Os dados foram obtidos em estações climatológicas próximas às àreas 

experimentais. Foram consideradas informações de precipitação, temperaturas 

mínimas, máximas e médias, bem como umidade relativa do ar.  

 

3.5 Análises Estatísticas 

3.5.1 Análise de Densidade Espectral de Séries Temporais 
 

  A análise de densidade espectral, também chamada de análise de 

espectro ou de Fourier, foi usada com o objetivo de detectar padrões cíclicos nas 

séries temporais dos quatro processos descritos no item 3.3. Essa análise ajuste às 

séries, uma combinação de funções, uma seno e outra cosseno. Essa função 

resultante indica com que frequência ocorrem picos na série analisada. Idealmente, 

essa técnica mostra, por meio de picos nas curvas plotadas em gráficos XY, qual o 

período de tempo entre observações similares. Em outras palavras, de quanto em 

quanto tempo um mesmo fenômeno se repete (Chatfield, 1985; Statsoft, 1994b).  

Toda a análise foi feita por meio do programa STATISTICA 5.0. Para 

todas as séries foi utilizada a transformação Trend Subtract – para eliminar tendências 

de crescimento ou diminuição nos valores e restar apenas a tendência cíclica - e as 

estimativas de densidade espectral foram suavizadas pela janela Hamming de largura 

3, para evitar picos espúrios. Para as três regiões foram analisados os quatro 

processos, sendo que o processo “estimativa de ramos infectados” foi sub-dividido em 

infecção assintomática e infecção total. Para a região Sul foi também incluída a série 

de número de cigarrinhas capturadas em armadilhas (Pereira, 2000). 

 

 
3.5.2 Análise de Autocorrelação e de Lags Distribuídos para Séries Temporais 
 

  Assim como a análise de densidade espectral, as análises de 

autocorrelação e de Lags Distribuídos (intervalos) assumem que os valores de uma 
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dada série são medidas consecutivas, tomadas a intervalos iguais entre si e que, 

portanto, podem ser dependentes (Chatfield, 1985; Statsoft, 1994b). Nos dois casos 

utilizou-se o programa STATISTICA 5.0. 

  A análise  de autocorrelação foi usada para detectar possíveis 

tendências de curto prazo, ou seja, se uma observação no tempo ti estaria 

correlacionado com outra observação da mesma série no tempo tj . Em todos os casos 

as séries foram transformadas pelo método Trend Subtract e optou-se pelo cálculo das 

autocorrelações parciais a até 12 lags. Assim procedendo, elimina-se da análise a 

interferência de dados intermediários que, por força da dependência intrínseca entre 

eles, poderiam levar a correlogramas (gráficos de barra com os valores de 

autocorrelação) de mais difícil interpretação.  

  A análise de Lags Distribuídos nada mais é que uma análise de 

correlação entre variáveis – diferentes séries temporais – mas especializada para 

valores separados por 1, 2, 3, n intervalos de tempo. Assim, os coeficientes de 

correlação são apresentados para os diferentes Lags. Caso o coeficiente seja 

significativo e considerado alto, pode-se inferir a respeito, por exemplo, da influência da 

quantidade de chuva na manifestação de sintomas três meses depois.  Foi utilizado o 

método de Lags polinomiais de Almon de ordem 1 para reduzir a multicolinearidade, e 

as correlações foram feitas até o lag 9, correspondendo a intervalos de nove meses. O 

uso da ordem 1 para o método de Almon foi escolhido por tentativas, usando como 

base dados reconhecidamente correlacionados. Optou-se por analisar até o lag 9 em 

função da limitação do método. O número de pontos válidos  - no caso desse trabalho, 

24 para todas as séries – deve ser sempre maior que [ 2 * lag + 3 ] (Chatfield, 1985; 

Statsoft, 1994b).   

 

 
3.5.3 Análise Discriminante 
 

  A análise discriminante é utilizada para determinar quais variáveis 

separam melhor grupos previamente definidos ou que ocorram naturalmente (Hair et 

al., 1998; Liberato, 1995; Statsoft, 1994b). No caso aqui apresentado, tal análise foi 

feita com o intuito de apontar qual ou quais variáveis distinguiam melhor as três regiões 

– Noroeste, Centro e Sul – nas quais as avaliações foram realizadas. 
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  Durante a análise foram gerados gráficos em que os eixos são raízes 

canônicas. As raízes canônicas são funções compostas pelas variáveis que mais 

contribuem para a distinção dos grupos, ponderadas de maneira desigual. Essa 

ponderação desigual é obtida de maneira a chegar à raiz que mais diferencie os 

grupos. Assim, gera-se um processo em cascata: melhores raízes canônicas; raiz 

canônica mais significativa; variáveis mais significativas dentro da raiz canônica a ser 

considerada. 

Como nesse estudo trabalhou-se com três grupos - plantas do Noroeste, 

Centro e Sul – foram geradas sempre duas raízes canônicas e os gráficos foram 

sempre bidimensionais. Utilizou-se o procedimento backward stepwise, com valores de 

F de seis e cinco para entrada e saída de variáveis no modelo, respectivamente. A 

significância das raízes foi obtida por teste de χ2; a significância das variáveis,  pelo 

teste F, e a contribuição relativa dessas variáveis foi avaliada pela estatística lambda 

parcial de Wilk e pelos coeficientes padronizados das variáveis canônicas. Todos os 

procedimentos foram executados pelo programa STATISTICA 5.0. 

  Cada variável estudada apresentava 20 dados, correspondentes às 20 

plantas amostradas em cada região. Inicialmente foram avaliadas as variáveis 

correspondentes ao total dos 24 meses de estudo, nominadas aqui de Brotação, 

Infecção, Sintomas e Infecção Total. Em seguida foram feitas análises considerando as 

mesmas variáveis, mas divididas de acordo com seus valores médios para cada 

estação do ano. Não foi possível avaliar a estimativa de concentração bacteriana pois 

obteve-se apenas um valor por mês, por região, não havendo repetições suficientes 

para incluir na análise discriminante. 

   

 
3.5.4 Análises Não-Paramétricas de Variância e Comparação de Médias  
 

  Testes preliminares indicaram a existência de correlação entre médias e 

variâncias das variáveis consideradas, o que levou à necessidade de uso de métodos 

não-paramétricos (Statsoft, 1994a; Zar, 1996). Foram utilizadas duas análises de 

variância não-paramétricas, Kruskal-Wallis e Friedman, e o teste Nemenyi de 

separação de tratamentos similar ao teste paramétrico de Tukey (Zar, 1996). 
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  A análise de variância de Kruskal-Wallis é utilizada quando os 

tratamentos são independentes e é a alternativa não-paramétrica à ANOVA 

normalmente usada. Como pré-requisito, as variáveis devem ser contínuas e medidas 

ao menos em escala ordinal. A hipótese Ho desse teste é a de que as diferentes 

amostras foram extraídas da mesma distribuição ou de distribuições com mesma 

mediana. A interpretação é idêntica à da ANOVA paramétrica (Statsoft, 1994a; Zar, 

1996). No presente estudo foi utilizada para apontar a existência de diferenças entre os 

talhões das três regiões estudadas. As variáveis dependentes foram Brotação, 

Infecção, Infecção Total, Sintomas e Concentração de Bactéria. 

  Lança-se mão da análise de variância de Friedman quando os 

tratamentos são dependentes (Statsoft, 1994a; Zar, 1996). No presente trabalho ela foi 

usada para comparar as estações do ano. As variáveis dependentes foram as mesmas 

usadas para comparar as regiões citrícolas. Em ambos os casos, ou seja, ANOVA de 

Kruskal-Wallis ou Friedman, os tratamentos foram comparados entre si pelo teste 

Nemenyi. Esse teste difere do de Tukey pelo cálculo do erro padrão e por comparar o 

somatório dos rankings dos tratamentos e não suas médias (Zar, 1996). 



 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Avaliações 

  Em nenhum dos talhões estudados houve tentativa de controle da doença 

por utilização de poda ou arranquio de plantas. Na região Sul, algumas plantas haviam 

sido substituídas por mudas, mas tal fato ocorreu antes do início dos trabalhos. Dessa 

maneira, não foi necessário o estudo das áreas a partir de modelos específicos para 

doenças com arranquio e replanta, como o sugerido por Chan & Jeger (1994). Em 

nenhum momento houve necessidade de testes específicos para distinguir os sintomas 

típicos de outros como deficiências nutricionais ou cloroses causadas pela alimentação de 

cochonilhas.  

 

4.2. Progresso no tempo 

  As curvas de progresso da CVC para todas as áreas apresentaram padrão 

incomum para doenças de causa biótica. A priori, não foi possível distinguir uma forma 

típica para a curva de progresso. A proporção de plantas doentes no talhão da região 

Noroeste aumentou de 0,214 a 0,966 em 890 dias, ou seja, entre o período compreendido 

entre julho de 1998 e dezembro de 2000. No mesmo período, a incidência proporcional da 

CVC aumentou de 0,062 a 0,926 na área experimental da região Centro. Na região Sul a 

incidência constatada inicialmente foi de 0,042, elevando-se num período de 371 dias 

(julho de 1998 a agosto de 1999) para 0,998. 

  Os dados foram ajustados a nove modelos comumente usados em análise 

epidemiológica [Figuras 2, 3 e 4] (Campbell & Madden, 1990). Os valores dos coeficientes 

de determinação (R2), apresentados nas figuras das curvas ajustadas, e a existência de 



 

padrões no gráfico de resíduos versus valores previstos (Figuras 5, 6, e 7) foram 

utilizados como critérios para a escolha do melhor modelo. 

  Na maioria dos casos, foram obtidos bons coeficientes de determinação, ou 

seja, correlações entre os valores observados e os valores previstos maiores que 95%. 

Apesar disso, o comportamento dos modelos variou conforme a região citrícola (Figuras 

2, 3 e 4). Na região Noroeste, os coeficientes de determinação variaram entre 0,940 para 

o modelo Logístico simples e 0,980 para o modelo Duplo Sigmóide Logístico de 4 

parâmetros. Na região Centro, o menor R2 foi obtido pelo modelo Duplo Sigmóide 

Gompertz de 5 parâmetros (0,856) e o maior (0,988) pelo modelo Log-Logístico. Os 

valores de R2 na região Sul alcançaram a maior variação, oscilando entre 0,836 – modelo 

Monomolecular – e 0,997 – modelos Duplos Sigmóides Logístico e Gompertz, ambos de 5 

parâmetros. 

  A observação de padrões nos gráficos de resíduos versus valores previstos 

é um outro critério para a escolha do melhor modelo. A inexistência de padrões é 

condição sine qua non para a aceitação de uma função de ajuste. Idealmente, os resíduos 

devem ser muito próximos de zero e estar distribuídos de forma aleatória, em função da 

variável independente (Campbell & Madden, 1990). Como pode ser observado nas 

Figuras 5 e 6, todos os modelos ajustados aos dados das regiões Noroeste e Centro 

apresentaram, em maior ou menor grau, padrão de resíduos. Esses padrões foram 

observados para toda a epidemia (Figura 6) ou limitados à sua parte final (Figura 5a). Na 

região Sul, apenas os modelos Duplos Sigmóides Logístico e Gompertz de 5 parâmetros 

e o modelo Log-Logístico não apresentaram padrão no gráfico de resíduos (Figura 7).  

  A análise das derivadas do talhão da região Noroeste revela a existência 

de dois picos de maior intensidade (Figura 8a) aos 78 e 153 dias após a primeira 

avaliação (DAPA), seguidos de picos de menor intensidade aos 231, 421 e 610 DAPA. A 

intensidade do pico não se relacionou com cronologia, já que o pico ocorrido aos 153 

DAPA foi o mais intenso. Os picos de maior intensidade - 78 e 153 DAPA -  

correspondem, em datas, ao início de outubro de 1998 (Primavera) e meados de 

dezembro de 1998 (Primavera). Os picos de menor intensidade ocorreram no Verão de 

1999, final de Inverno de 1999 e Verão de 2000. 

  O talhão da região Centro foi o que apresentou maior quantidade de picos 

de derivada bem definidos, cinco ao todo (Figura 8b). Os picos mais intensos ocorreram 

aos 153 e 356 DAPA, intercalados por um aos 231 DAPA, de menor intensidade. Aos 610 

 



 

e 820 DAPA foram observados mais dois picos.  Os cinco picos ocorreram, por ordem 

cronológica, em meados de dezembro de 1998 (Primavera),  março de 1999 (Verão), 

julho de 1999 (Inverno), março de 2000 (Verão) e outubro de 2000 (Primavera). 

  O talhão da região Sul apresentou os picos de derivada mais intensos, 

porém foram menos abundantes que nas outras regiões (Figura 8c). Foram observados 

três picos, dois mais intensos (111 e 195 DAPA) e um mais discreto (231 DAPA). Esses 

picos corresponderam a novembro de 1998 (Primavera), janeiro de 1999 (Verão) e março 

de 1999 (Verão). 

  Optou-se também por analisar a derivada secundária (D2) das curvas de 

progresso da CVC nos três talhões experimentais (Figura 9). Na região Noroeste os picos 

de D2 ocorreram aos 55, 126 e 218 DAPA (Figura 9a), correspondendo a setembro de 

1998 (Inverno), novembro de 1998 (Primavera) e fevereiro de 1999 (Verão). Picos de 

menor intensidade ocorreram posteriormente, correspondendo aos menores picos da 

derivada (Figura 8a). Na região Centro os picos de D2 ocorreram aos 126, 218 e 337 

DAPA (Figura 9b), correspondendo a novembro de 1998 (Primavera), fevereiro de 1999 

(Verão) e junho de 1999 (Outono). Picos de menor intensidade e mal definidos ocorreram 

ao longo da epidemia. Ao contrário das outras regiões, na região Sul foram detectados 

três e apenas três picos de D2 (Figura 9c). Esses picos ocorreram aos 71, 181 e 218 

DAPA, correspondendo a final de setembro de 1998 (início da Primavera), janeiro de 1999 

(Verão) e fevereiro de 1999 (Verão). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Curvas de progresso da CVC estimadas (linha contínua) e dados originais (círculos) para o talhão experimental da região 
Noroeste, após ajuste de nove modelos: Duplo Sigmóide Gompertz de 5 parâmetros (A), Duplo Sigmóide Gompertz de 4 parâmetros (B), 
Duplo Sigmóide Logístico de 5 parâmetros (C), Duplo Sigmóide Gompertz de 4 parâmetros (D), Gompertz (E), Log-Logístico (F), Logístico 
(G), Monomolecular (H) e Richards (I).  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Curvas de progresso da CVC estimadas (linha contínua) e dados originais (círculos) para o talhão experimental da região Centro, 

após ajuste de nove modelos: Duplo Sigmóide Gompertz de 5 parâmetros (A), Duplo Sigmóide Gompertz de 4 parâmetros (B), Duplo 

Sigmóide Logístico de 5 parâmetros (C), Duplo Sigmóide Gompertz de 4 parâmetros (D), Gompertz (E), Log-Logístico (F), Logístico (G), 

Monomolecular (H) e Richards (I).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Curvas de progresso da CVC estimadas (linha contínua) e dados originais (círculos) para o talhão experimental da região Sul, 

após ajuste de nove modelos: Duplo Sigmóide Gompertz de 5 parâmetros (A), Duplo Sigmóide Gompertz de 4 parâmetros (B), Duplo 

Sigmóide Logístico de 5 parâmetros (C), Duplo Sigmóide Gompertz de 4 parâmetros (D), Gompertz (E), Log-Logístico (F), Logístico (G), 

Monomolecular (H) e Richards (I).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Gráficos de resíduos versus valores previstos para o talhão experimental da região Noroeste, após ajuste de nove modelos: 

Duplo Sigmóide Gompertz de 5 parâmetros (A), Duplo Sigmóide Gompertz de 4 parâmetros (B), Duplo Sigmóide Logístico de 5 parâmetros 

(C), Duplo Sigmóide Gompertz de 4 parâmetros (D), Gompertz (E), Log-Logístico (F), Logístico (G), Monomolecular (H) e Richards (I).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Gráficos de resíduos versus valores previstos para o talhão experimental da região Centro, após ajuste de nove modelos: Duplo 

Sigmóide Gompertz de 5 parâmetros (A), Duplo Sigmóide Gompertz de 4 parâmetros (B), Duplo Sigmóide Logístico de 5 parâmetros (C), 

Duplo Sigmóide Gompertz de 4 parâmetros (D), Gompertz (E), Log-Logístico (F), Logístico (G), Monomolecular (H) e Richards (I).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Gráficos de resíduos versus valores previstos para o talhão experimental da região Sul, após ajuste de nove modelos: Duplo 

Sigmóide Gompertz de 5 parâmetros (A), Duplo Sigmóide Gompertz de 4 parâmetros (B), Duplo Sigmóide Logístico de 5 parâmetros (C), 

Duplo Sigmóide Gompertz de 4 parâmetros (D), Gompertz (E), Log-Logístico (F), Logístico (G), Monomolecular (H) e Richards (I).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Derivadas das curvas de progresso originais dos talhões experimentais das regiões 

Noroeste (A), Centro (B) e Sul (C).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Derivadas secundárias das curvas de progresso originais dos talhões experimentais das 

regiões Noroeste (A), Centro (B) e Sul (C).  
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4.3 Distribuição espacial 

 

4.3.1 Análise de sequências ordinárias (ASO)  

 

  A variação no índice Zso está apresentada na Figura 10. De maneira 

geral, não foi observada relação entre Zso e a incidência, com exceção, em parte, do 

talhão da região Centro (Figura 10b). Essa análise foi feita em duas direções: ao longo 

das linhas (ALL) e entre linhas (EL). 

  No talhão da região Noroeste (Figura 10a) a maioria das avaliações 

gerou resultados indistintos da aleatoriedade, para as duas direções analisadas. A 

direção ALL, até cerca de 40% de incidência, apresentou índices negativos, 

estatisticamente inferiores a –1,64, indicativos de agrupamento das plantas doentes. 

Entre 80 e 100% de incidência, três avaliações obtiveram índices superiores a 1,64, 

indicativo de regularidade na distribuição das plantas sintomáticas. Para a direção EL 

os índices até 40% de incidência variaram, indicando ora aleatoriedade, ora 

agrupamento. Entre 40% e 80% de incidência, os valores de Zso mantiveram-se dentro 

da faixa da aleatoriedade, mas, então, tenderam a valores mais negativos, 

ultrapassando o limite do agrupamento. No início da epidemia, os valores do Zso para a 

direção ALL tenderam a ser menores que os da direção EL, ao passo que no final da 

epidemia, essa tendência se inverteu. 

  Os valores do índice calculados para a direção ALL na região Centro 

(Figura 10b) tiveram aumento ao longo de toda a epidemia. Começaram com indicação 

de alta agregação (inferiores a –4) e elevaram-se a até quase 8, indicando alta 

regularidade na distribuição de plantas afetadas. No entanto, até os 70% de incidência, 

os valores do índice sempre foram inferiores a –1,64. Na direção EL, apenas em uma 

avaliação, entre os 20% e 30% de incidência, houve indicação de agregação. Na 

maioria das avaliações o índice flutuou na faixa da aleatoriedade (-1,64 a 1,64), 

apresentando uma tendência à regularidade após os 70% de incidência. 

  Na região Sul (Figura 10c) até os 60% de incidência os índices Zso 

apresentaram a mesma tendência para ambas direções (ALL e EL). No início da 
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epidemia os índices eram bastante superiores a 1,64, mas logo caindo para a faixa 

entre –1,64 e 1,64. Ao final da epidemia, os valores para a direção ALL variaram 

bastante, ora superiores a 1,64, ora inferiores a –1,64. Após os 80% de incidência, os 

valores do índice para direção EL tiveram grande queda em apenas uma avaliação, 

aumentando em seguida até quase atingir o valor 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Variação do índice Zso em função da incidência de CVC, em duas direções - ao 

longo das linhas [❍ ] e entre linhas [● ] - nos talhões das regiões Noroeste (A), Centro (B) e Sul 

(C). As linhas contínuas dentro dos gráficos indicam os limites de valores aleatórios (-1,64 a 

1,64).  

 

4.3.2 Índice de dispersão (ID) 
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  Não houve uma tendência clara para a maioria das avaliações 

apresentarem valor calculado de ID estatisticamente superior ou inferior a 1 ao nível de 

5% de significância pelo teste de χ2. Os resultados variaram conforme a área e o 

tamanho de quadrat (Figuras 11, 12 e 13). 

  Para o talhão da região Noroeste a evolução do índice ID seguiu um 

padrão similar para todos os tamanhos de quadrat (Figura 11). No início da epidemia 

os IDs variaram pouco, apresentaram um aumento quando a incidência chegou a 40% 

e, logo em seguida, um decréscimo acentuado até 70% de incidência. A partir daí os 

valores de ID variaram sem padrão para o quadrat 4x4 até o fim da epidemia (Figura 

11e). Para os outros quadrats a redução nos valores continuou até cerca de 80% de 

incidência, para em seguida apresentar picos entre 80% e 90% e decair até o fim da 

epidemia (Figuras 11a, b, c, d). O valor limite entre a aleatoriedade e a agregação, 

assim como o número de avaliações que apresentaram plantas agregadas, variou 

conforme o tamanho de quadrat (Tabela 2). Em função desses limites, para o quadrat 

2x2 as plantas doentes apresentaram-se agregadas em oito avaliações, para 3x3, em 

25, para o 3x5 em 24 e para o 4x4 e 5x3, em nenhuma. Para nenhum tamanho de 

quadrat foram observados valores estatisticamente inferiores a 1, indicativos de 

regularidade. 

  Também para a região Centro os valores de ID seguiram padrão 

parecido em todos os tamanhos de quadrat (Figura 12). De início observaram-se dois 

picos de ID, um aos 10% de incidência e outro entre 20% e 30%. Em seguida, houve 

uma tendência generalizada para redução nos valores de ID. Essa tendência foi mais 

acentuada para alguns tamanhos de quadrat (4x4, por exemplo, Figura 12e) que para 

outros (3x3, Figura 12b). A diminuição do ID após 30% de incidência não foi contínua 

para nenhum tamanho de quadrat, ora apresentando valores maiores, ora menores 

que o anterior. No mais das vezes, o talhão da região Centro foi o que apresentou o 

maior número de avaliações com plantas doentes agregadas (Tabela 2). 

  De maneira geral a evolução do ID não apresentou padrões muito 

marcantes na região Sul (Figura 13). O quadrat 2x2 apresentou a menor variação nos 

valores de ID (Figura 13a), enquanto que o 4x4 (Figura 13e) teve a maior. Pode-se 

notar, ainda, uma tendência em todos os quadrats para picos aos 10% e 40% de 

incidência e uma queda no ID quando a incidência se aproximou de 100%. 
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Figura 11 – Variação do índice de Dispersão (ID) em função da incidência de CVC no talhão da 

região Noroeste, para os tamanhos de quadrat 2x2 (A), 3x3 (B), 3x5 (C), 5x3 (D) e 4x4 (E). 

 

Tabela 2. Valores de ID a partir dos quais há diferença estatística em relação a 1 e número de 

avaliações em que o ID o superou (NA) em três regiões e para cinco tamanhos de 

quadrat. 

Noroeste Centro Sul  

Quadrats ID limite NA ID limite NA ID limite NA 

2 x 2 1,18 8 1,15 24 1,14 8 

3 x 3 1,29 25 1,23 11 1,22 11 

 



 45 

3 x 5 1,38 24 1,32 21 1,29 14 

5 x 3 1,41 0 1,33 18 1,32 9 

4 x 4 1,41 0 1,34 26 1,32 12 

 

 

4.3.3 Aplicação da lei de Taylor modificada (LTM) 

 

  Após a regressão do logaritmo da variância observada pelo logaritmo da 

variância binomial estimada, foi possível determinar os valores dos parâmetros b e A. 

Na Tabela 3 são mostrados os valores de b, a indicação de sua significância ou não 

pelo teste t e os valores de A para cada quadrat, em cada região. Na Figura 14 são 

mostradas as retas de ajuste dos dados, sua equação e os respectivos coeficientes de 

determinação para os cinco tamanhos de quadrat, considerados os dados das três 

regiões em conjunto. Usando-se a técnica de Looney & Gooledge Jr. (1985) foi 

determinado que o resíduo de todas as regressões seguiam a distribuição normal, 

tornando válida a realização das análises. 

  Quando todas as avaliações de todos os talhões foram consideradas em 

conjunto (113 pares de dados), para todos os quadrats afloraram valores de A sempre 

superiores a 0 (P<0,001) e de b superiores a 1 (quadrat 3x3, P<0,025; demais, P<0,01) 

[Figura 14]. A comparação dos valores de b por análise de variância e teste Tukey, 

indicou que o valor de b para o quadrat 4x4 foi superior a todos os outros com exceção 

do quadrat 3x5. Esse, por sua vez, não diferiu do quadrat 5x3. Os quadrats 2x2 e 3x3 

apresentaram os menores valores de b, diferindo de todos os outros, mas indistintos 

entre si. 

  A análise também foi individualizada para cada região (Tabela 3). Na 

região Noroeste, com exceção do quadrat 3x3, para todos os outros casos os valores 

de A e b foram sempre significativos. A comparação entre quadrats indicou maior valor 

de b para o quadrat 3x5. A área da região Centro apresentou valores significativos de 

A e b para os quadrats 2x2, 3x3 e 5x3. O 3x5, apesar de ter o parâmetro b não 

superior a 1, apresentou o A superior a 0. Apenas o quadrat 4x4 teve os dois 

parâmetros não-significativos. O maior valor de b foi obtido para o quadrat 5x3. Na 
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região Sul, todos os quadrats tiveram os dois parâmetros estatisticamente superiores 

aos padrões. O quadrat com maior valor para o b foi o 3x5. Nas três regiões, o quadrat 

com maior valor de b foi também o que apresentou maior valor para o parâmetro A.  

  Quando os valores do parâmetro b de cada quadrat foram comparados 

entre as regiões (Tabela 3), não foram observados padrões para a maioria dos 

tamanhos de quadrat. Os bs da região Noroeste foram superiores aos demais para os 

quadrats 2x2 e 3x5, os da região Centro foram maiores para os quadrats 3x3 e 5x3, 

enquanto que o único valor de b na região Sul superior aos demais foi o do quadrat 

4x4. 

  A comparação entre os parâmetros A e b para os quadrats 3x5 e 5x3, 

indica uma predominância de maiores valores para o 3x5 (Tabela 3). Isso só não 

ocorreu na região Centro. No entanto, quando a análise foi feita com todos os dados 

em conjunto, apesar dos valores de A e b para o 3x5 terem sido numericamente 

maiores que os do 5x3, não foi constatada diferença estatística [P<0,001] (Figura 14).  

 

 

 

 

 

 



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Variação do índice de Dispersão (ID) em função da incidência de CVC no talhão da 

região Centro, para os tamanhos de quadrat 2x2 (A), 3x3 (B), 3x5 (C), 5x3 (D) e 4x4 (E). 
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Figura 13 – Variação do Índice de Dispersão (ID) em função da incidência de CVC no talhão da 

região Sul, para os tamanhos de quadrat 2x2 (A), 3x3 (B), 3x5 (C), 5x3 (D) e 4x4 (E). 
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Figura 14 - Aplicação da lei de Taylor modificada. Relação entre o logaritmo da variância 

observada (círculos) e o logaritmo da variância binomial (linha contínua) para os dados 

agrupados dos três talhões e cinco tamanhos de quadrat: 2x2 (A); 3x3 (B); 3x5 (C); 5x3 (D) e 

4x4 (E). 
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Tabela 3. Valores dos parâmetros b e A da equação de ajuste à Lei de Taylor Modificada    

para cinco tamanhos de quadrat e talhões de três regiões. 

Noroeste Centro Sul Quadrats 

Aa b A b A b 

2 x 2 0,212 1,126 b A 0,177 1,086 c B 0,094 1,025 c C 

3 x 3 0,087 0,978 d C 0,394 1,195 b A 0,225 1,059 b B 

3 x 5 0,494 1,156 a A 0,259 1,074 c C 0,442 1,115 a B 

5 x 3 0,206 1,103 c B 0,953 1,449 a A 0,297 1,078 b C 

4 x 4 0,193 1,092 c B 0,134 0,985 d C 0,440 1,122 a A 
a Valores em negrito indicam b estatisticamente superior a 1 ou A superior a 0 (P<0,01). Letras iguais, 

minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal, indicam parâmetros b indistintos estatisticamente (P<0,001). 

 

4.3.4 Determinação de áreas isópatas (AI) 

  

  Para essa análise não há determinação de índices ou informações 

puramente matemáticas. Os mapas gerados e apresentados nas Figuras 15 a 17 

representam a situação da doença em cada época e cada área isópata (AI) denota os 

locais de incidência semelhante. 

  Na área da região Noroeste foi possível distinguir um setor de mais alta 

incidência de CVC. Esse setor, estreito e comprido, localizou-se na extremidade 

sudoeste do talhão e foi evidente até os 153 DAPA (Figura 15). Os pequenos focos de 

maior incidência não associados às bordas (111 e 153 DAPA) não apresentaram 

crescimento posterior a essas datas. De maneira geral a incidência apresentou-se 

relativamente uniforme em todo o talhão. 

  O foco mais evidente no talhão da região Centro localizou-se no setor 

noroeste, apresentando-se inicialmente com forma elíptica [153 e 231 DAPA] (Figura 

16). A partir dos 231 DAPA pôde ser observada a formação de um foco de maior 

extensão no setor sudoeste. Da mesma forma, embora mais discreto, formou-se um 

outro foco no setor norte, que aparece de maneira mais evidente aos 421 DAPA. No 

restante do talhão a incidência aumentou quase que homogeneamente.  
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  Na região Sul não foram detectadas áreas delimitadas e de maior 

incidência da CVC (Figura 17). Durante toda a epidemia as plantas doentes 

apareceram de maneira quase uniforme em todo o talhão. Apenas quando a incidência 

média já havia ultrapassado os 70% [195 DAPA] (Figura 17) é que puderam ser 

observadas áreas de incidência superior a 94% na borda sudeste do talhão. Nas 

avaliações seguintes a incidência do restante do pomar se igualou às dessas áreas. 

   

4.3.5 Análise de dinâmica e estrutura de focos (ADEF) 

  

  Como a quantidade de plantas em cada área era diferente, o número de 

focos teve que ser padronizado. Os dados básicos puderam ser então avaliados em 

conjunto, como número de focos por 1000 plantas (NFM) e número de focos unitários 

por 1000 plantas (NFU). As informações de cada talhão também foram avaliados 

separadamente (Figuras 18, 19 e 20). 

  No talhão da região Noroeste a epidemia começou a ser avaliada 

quando a incidência já estava na casa dos 20%. Apesar disso, foi possível detectar um 

pico de número de focos ao redor dos 25% de incidência, havendo uma diminuição 

progressiva até um foco por mil plantas, entre 60% e 70% de plantas afetadas (Figura 

18a). O número de focos unitários seguiu padrão parecido com o do número de focos 

total, no entanto não apresentou pico bem definido (Figura 18b). O tamanho dos focos 

na região Noroeste seguiu um padrão aparentemente sigmoidal, com assíntota 

correspondendo ao número total de plantas do talhão, e alcançada após os 70% de 

incidência. 
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Figura 15 – Áreas isópatas do talhão da região Noroeste em seis avaliações representativas (78, 111, 153, 231, 421 e 610 DAPA). O 

aumento na incidência da doença é indicado pela variação de cores, do branco (menor incidência) ao preto (maior incidência). 
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Figura 16 – Áreas isópatas do talhão da região Centro em seis avaliações representativas (153, 231, 356, 421, 610 e 820 DAPA). O 

aumento na incidência da doença é indicado pela variação de cores, do branco (menor incidência) ao preto (maior incidência). 
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Figura 17 – Áreas isópatas do talhão da região Sul em seis avaliações representativas (78, 111, 195, 218, 231 e 266 DAPA). O aumento na 

incidência da doença é indicado pela variação de cores, do branco (menor incidência) ao preto (maior incidência). 
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  Na região Centro os padrões foram similares aos encontrados na região 

Noroeste (Figura 19). No entanto, os picos de NFM e NFU ocorreram entre 10% e 15% 

de incidência (Figuras 19a, 19b). O número médio de plantas por foco também seguiu 

padrão sigmóide (Figura 19c), com máximo de 972 plantas e apenas um foco. 

  No talhão da região Sul os picos de NFM e NFU não coincidiram; o pico 

de NFM ocorreu entre 15% e 20%, ao passo que o de NFU ocorreu entre 5% e 10% de 

incidência (Figuras 20a e 20b). Assim como nas outras regiões, a curva de número 

médio de plantas por foco versus incidência apresentou formato sigmoidal, com 

máximo de 1080, alcançado depois dos 80% de incidência (Figura 20c).  

Quando os dados das três regiões foram analisados em conjunto,  

observou-se que o padrão das curvas de NFM e número de focos unitários por 1000 

plantas (NF1M) foi semelhante (Figura 21), alterando-se apenas os valores brutos. O 

pico de número total de focos por 1000 plantas (NFM) foi observado quando a 

proporção de plantas afetadas estava entre 0,1 e 0,2 (Figura 21b). A coalescência de 

focos foi constatada a partir da ocorrência do pico de NFM. Além da redução no 

número de focos, o aumento no seu tamanho (Figura 21c) é a outra evidência do 

fenômeno de agrupamento de focos. Os focos apresentaram tamanhos, na média, 

inferiores a 40 plantas até 0,4 de proporção de doença. A partir daí a tendência de 

aumento foi sigmóide (Figura 21c). Em apenas 12% dos casos os focos médios 

tiveram tamanho inferior a 20 plantas.  
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Figura 18 – Evolução, em função da incidência, do número de focos por mil plantas (A), número 

de focos unitários por mil plantas (B) e número médio de plantas por foco (C) no talhão da 

região Noroeste. 
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Figura 19 – Evolução, em função da incidência, do número de focos por mil plantas (A), número 

de focos unitários por mil plantas (B) e número médio de plantas por foco (C) no talhão da 

região Centro. 
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Figura 20 – Evolução, em função da incidência, do número de focos por mil plantas (A), número 

de focos unitários por mil plantas (B) e número médio de plantas por foco (C) no talhão da 

região Sul. 
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Figura 21 – Evolução, em função da incidência, do número de focos por mil plantas (A), número 

de focos unitários por mil plantas (B) e número médio de plantas por foco (C) para os dados 

das três regiões em conjunto. 
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4.4 Caracterização epidemiológica intra-plantas  

 

  Com exceção dos dados de clima, quantidade de cigarrinhas e 

concentração relativa de bactéria, as variáveis foram transformadas em “Área Abaixo 

da Curva”. A partir de então, a caracterização epidemiológica intra-plantas foi feita 

considerando-se três aspectos: i) o padrão de comportamento das variáveis; ii) a 

influência de uma variável sobre outra e iii) a comparação das variáveis entre regiões e 

épocas do ano.    

 

 

4.4.1 Padrão das Variáveis  

 

  Inicialmente os dados originais foram plotados mês a mês, mas, com 

exceção da emissão de brotações, não foram observados padrões muito claros 

(Figuras 22, 23, 24, 25 e 26). Então, foi adotado o critério das “Áreas Abaixo das 

Curvas”, obtendo-se os gráficos apresentados nas Figuras 27, 28, 29, 30 e 31. Nessas 

figuras, os dados são apresentados iniciando-se no verão de 98/99 e terminando na 

primavera de 2000. Em todos os casos, a delimitação das estações do ano foi feita 

seguindo-se estritamente as datas do calendário. Na Figura 32 é apresentada a 

evolução das variáveis, considerando-se em conjunto as três regiões.  

  Para as brotações novas (Figura 27) foram observados valores 

crescentes depois dos verões e decrescentes após o inverno. Esse padrão embora 

mais característico para as regiões Centro e Sul, também se manteve para a média 

das regiões (Figura 32a). Na região Noroeste o padrão se repetiu apenas no segundo 

ano; no primeiro, após incremento significativo entre o verão e o outono, a quantidade 

de novas brotações manteve-se alta até o verão seguinte. Os valores da Área Abaixo 

da Curva de Emissão de Brotações (AACEB) apresentaram-se maiores na região Sul 

no pico do primeiro ano, mas, essa mesma região apresentou os menores valores no 

pico do segundo ano. Os valores da AACEB para as duas outras regiões foram 

equivalentes nos picos de brotação, tanto em 1999 quanto em 2000. 



 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Evolução do número de brotações novas em talhões de três regiões do Estado de 

São Paulo, entre os anos de 1999 e 2000. 
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Figura 23 – Evolução do percentual estimado de ramos sintomáticos em talhões de três regiões 

do Estado de São Paulo, entre os anos de 1999 e 2000. 
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Figura 24 – Evolução do percentual estimado de ramos assintomáticos infectados em talhões 

de três regiões do Estado de São Paulo, entre os anos de 1999 e 2000. 
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Figura 25 – Evolução do percentual estimado total de ramos infectados por X. fastidiosa em 

talhões de três regiões do Estado de São Paulo, entre os anos de 1999 e 2000. 
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Figura 26– Evolução da concentração relativa estimada (média de amostras positivas/média de 

padrões negativos) de X. fastidiosa em talhões de três regiões do Estado de São Paulo, entre 

os anos de 1999 e 2000. 
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Figura 27 – Evolução da Área Abaixo da Curva de Emissão de Brotações (AACEB) em talhões 

de três regiões do Estado de São Paulo, entre os anos de 1999 e 2000. 
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Figura 28 – Evolução da Área Abaixo da Curva de Ramos Sintomáticos (AACRS) em talhões de 

três regiões do Estado de São Paulo, entre os anos de 1999 e 2000. 
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Figura 29 – Evolução da Área Abaixo da Curva de Infecções Assintomáticas (AACIA) em 

talhões de três regiões do Estado de São Paulo, entre os anos de 1999 e 2000. 
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Figura 30 – Evolução da Área Abaixo da Curva de Infecção Total (AACIT) em talhões de três 

regiões do Estado de São Paulo, entre os anos de 1999 e 2000.  
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Figura 31 – Evolução da Área Abaixo da Curva de Concentração Bacteriana (AACCB) em 

talhões de três regiões do Estado de São Paulo, entre os anos de 1999 e 2000. 
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Figura 32 – Evolução média das áreas abaixo das curvas de Emissão de Brotações (A), Ramos 

Sintomáticos (B), Infecções Assintomáticas (C), Infecção Total (D) e Concentração Bacteriana 

(E), considerando-se em conjunto os dados de talhões de três regiões do Estado de São Paulo, 

entre os anos de 1999 e 2000. 
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  A evolução da Área Abaixo da Curva de Ramos Sintomáticos (AACRS) 

mostrou uma tendência crescente, em todos os talhões (Figura 28). Pelo menos nas 

regiões Sul e Noroeste esse incremento não se deu de maneira linear, mas sim com 

alternâncias nos valores, ora com aumentos, ora com diminuições em relação ao valor 

anterior. No primeiro ano a região Centro apresentou crescimento linear nos valores de 

AACRS, mas em 2000 comportou-se como as outras regiões, ou seja, aumento do 

AACRS entre verão e outono, diminuição no inverno, e novo aumento na primavera. O 

padrão da média seguiu o observado nas regiões Noroeste e Sul (Figura 32b). 

  O padrão temporal da Área Abaixo da Curva de Infecções 

Assintomáticas (AACIA) - infecções detectadas apenas em folhas que não 

manifestavam sintomas - apresentou tendência à diminuição nos valores. Essa 

tendência pôde ser observada em todas as regiões (Figura 29) e na média das regiões 

(Figura 32c). No entanto, a diminuição dos valores não ocorreu de maneira linear e sim 

com altos e baixos, e não apresentou uma forma característica, passível de descrição 

para as três regiões (Figura 29). Mesmo considerando a média (Figura 32c), os picos 

do anos de 1999 não coincidiram com os de 2000 quanto à época do ano. Em 1999 o 

pico se deu no inverno, enquanto que em 2000, ocorreu entre o verão e o outono. 

  A Área Abaixo da Curva de Infecção Total (AACIT) contabiliza todas as 

infecções detectadas, sejam em folhas assintomáticas, sejam em sintomáticas. A 

evolução da AACIT não mostrou tendência clara ao longo do tempo quando se avaliou 

a média das três áreas (Figura 32d). Por outro lado, a evolução para cada uma das 

regiões seguiu um padrão muito semelhante àquele encontrado para a AACRS (Figura 

30). 

  Apenas na região Noroeste foi detectado um pico característico na 

evolução da Área Abaixo da Curva de Concentração Bacteriana [AACCB] (Figura 31). 

Nas outras duas regiões houve um aumento constante da AACCB entre o verão de 

1999 e o verão de 2000, uma diminuição no outono e inverno seguintes, seguida de 

um discreto aumento da AACCB na primavera de 2000. Na região Noroeste também 

foi observada uma diminuição entre o verão e o inverno de 2000, seguido de um 

aumento na primavera. O padrão da média da AACCB apresentou-se bastante similar 
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ao obtido nas regiões Centro e Sul, apenas com uma leve diminuição nos valores entre 

o verão de 1999 e o outono de 2000 (Figura 32e). 

  Com o objetivo de avaliar com mais clareza os possíveis padrões 

temporais das curvas das “áreas abaixo” é que foram feitas as análises de densidade 

espectral. Foram avaliadas as séries referentes às brotações, ramos sintomáticos, 

infecções assintomáticas, infecção total e concentração bacteriana para os talhões das 

três regiões. Em todas as análises os picos de densidade espectral, para maior 

clareza, serão identificados por um número e a letra P, indicando o período ou intervalo 

de tempo em meses em que ocorreram. 

  Na análise da série AACEB (Brotações), o talhão da região Noroeste 

apresentou três picos de densidade espectral (Figura 33a). O menor pico ocorreu em 

3P, o segundo e maior, 4P e o terceiro, em intervalos de 12P. Na região Centro 

também foram detectados três picos de crescente intensidade (Figura 33b). O primeiro 

ocorreu para pouco mais de 3P, o segundo, em 6P e o terceiro, maior de todos, em 

12P. Ao contrário das outras regiões, na Sul só foram observados dois picos de 

densidade espectral (Figura 33c). O primeiro e menor com intervalos de 6P e o outro, 

em 12P. 

  Quando consideraram-se as séries AACRS (Sintomas), a análise da 

área da região Noroeste revelou dois picos de densidade espectral (Figura 34a). O 

primeiro, muito pequeno, ocorreu em 3P e o segundo, maior e bem definido, ocorreu 

em 6P. Na região Centro também foram observados dois picos (Figura 34b). Houve um 

em 3P, pequeno como no Noroeste, mas o maior ocorreu em 12P. Na região Sul foram 

revelados dois picos bem pequenos, um em 3P e o outro em 4P, mas o maior dos três 

detectados estava na região de 6P (Figura 34c). 

  Para as séries AACIA (Infecções Assintomáticas), apenas a região 

Noroeste apresentou dois picos de densidade espectral, um pequenos para 4P e o 

maior para 12P (Figura 35a). A região Centro revelou três picos (Figura 35b). O 

primeiro e menor ocorreu para pouco menos de 3P, o maior, para 5P e o último, para 

8P. A região Sul apresentou três picos crescentes (Figura 35c). O primeiro foi 

detectado para pouco menos de 4P, o segundo para 6P e o maior, para 12P. 
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  A análise das séries AACIT (Infecção Total) revelou uma variação 

grande entre as regiões. Na região Noroeste (Figura 36a) foram observados dois picos 

de densidade espectral, um em 6P e outro em 12P. Na região Centro (Figura 36b) 

foram detectados dois picos de intensidade semelhante, um em 3,5P e outro em 5P, e 

um de bem maior intensidade em 12P. Na região Sul detectou-se efetivamente apenas 

um pico, ocorrido para 6P (Figura 36c). 

  O estudo das séries de concentração bacteriana para as regiões Centro 

e Sul revelou um padrão não observado para as outras séries (Figura 37b, c). Nas 

duas, após picos pequenos para intervalos de tempo menores, a curva de densidade 

espectral iniciou uma fase ascendente depois de 6P, sem uma posterior fase 

descendente. Na região Noroeste detectaram-se dois picos (Figura 37a). O primeiro 

ocorreu em 3P e o segundo, maior, em 12P. 
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Figura 33 – Análise de densidade espectral para a série Área Abaixo da Curva de Emissão de 

Brotações (AACEB) nas regiões Noroeste (A), Centro (B) e Sul (C) do Estado de São Paulo. 
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Figura 34 – Análise de densidade espectral para a série Área Abaixo da Curva de Ramos 

Sintomáticos (AACRS) nas regiões Noroeste (A), Centro (B) e Sul (C) do Estado de São Paulo. 
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Figura 35 – Análise de densidade espectral para a série Área Abaixo da Curva de Infecções 

Assintomáticas (AACIA) nas regiões Noroeste (A), Centro (B) e Sul (C) do Estado de São 

Paulo. 
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Figura 36 – Análise de densidade espectral para a série Área Abaixo da Curva de Infecção 

Total (AACIT) nas regiões Noroeste (A), Centro (B) e Sul (C) do Estado de São Paulo. 
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Figura 37 – Análise de densidade espectral para a série de Concentração Bacteriana nas 

regiões Noroeste (A), Centro (B) e Sul (C) do Estado de São Paulo. 
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  As análises de autocorrelação, cujos resultados são avaliados por meio 

de gráficos de autocorrelação parcial (ver Material e Métodos), foram feitas para as 

mesmas séries temporais analisadas via densidade espectral. A autocorrelação aponta 

a influência dos valores de uma variável no tempo t sobre os valores da mesma 

variável nos tempos t + n. 

  Quando consideraram-se as séries AACEB (Brotações), não foram 

constatadas autocorrelações significativas para nenhum lag (espaço de tempo entre 

avaliações) no talhão da região Noroeste (Figura 38a). Para a região Centro o lag 1 

mostrou-se com correlação positiva significativa (0,545) e o lag 2, com correlação 

negativa significativa [-0,435] (Figura 38b). O talhão da região Sul teve apenas o lag 1 

com correlação significativa (0,583) considerando uma probabilidade de erro de 5% 

(Figura 38c). 

  O estudo das séries AACRS (Sintomas) mostrou que cada uma das 

regiões apresentou dois lags significativos. Na região Noroeste foram os lags 2 e 4, 

ambos com correlação negativa [-0,623 e -0,449] (Figura 39a). Na região Centro o lag 

1 teve correlação positiva (0,492) e o 4, negativa [-0,479] (Figura 39b). Na região Sul o 

lag 1 apresentou-se com correlação positiva (0,642) e o 2, com negativa [0,560] (Figura 

39c).  

  Na análise das séries AACIA (Infecções Assintomáticas), as três regiões 

tiveram apenas um lag significativo (Figura 40). No Noroeste e no Centro o lag 2 

obteve correlação negativa (-0,559 e –0,437, respectivamente), enquanto que na 

região Sul o lag 1 apresentou correlação positiva (0,531). A autocorrelação parcial das 

séries AACIT (Infecção Total) mostrou que apenas a região Centro apresentou um só 

um lag significativo (lag 1), com correlação positiva de 0,571 (Figura 41b). Na região 

Noroeste os lags 1 e 2 foram significativos, com correlações de 0,475 e -0,632, 

respectivamente (Figura 41a). Na região Sul os lags 1 e 2 também foram significativos, 

mas com correlações maiores, de 0,647 e -0,741 (Figura 41c). 
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Figura 38 – Autocorrelações parciais para a série de Área Abaixo da Curva de Emissão de 

Brotações (AACEB) para talhões das regiões Noroeste (A), Centro (B) e Sul (C) do Estado de 

São Paulo. 
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Figura 39 – Autocorrelações parciais para a série de Área Abaixo da Curva de Ramos 

Sintomáticos (AACRS) para talhões das regiões Noroeste (A), Centro (B) e Sul (C) do Estado 

de São Paulo. 
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Figura 40 – Autocorrelações parciais para a série de Área Abaixo da Curva de Infecções 

Assintomáticas (AACIA) para talhões das regiões Noroeste (A), Centro (B) e Sul (C) do Estado 

de São Paulo. 
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Figura 41 – Autocorrelações parciais para a série de Área Abaixo da Curva de Infecção Total 

(AACIT) para talhões das regiões Noroeste (A), Centro (B) e Sul (C) do Estado de São Paulo. 
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Figura 42 – Autocorrelações parciais para a série de Concentração Bacteriana para talhões das 

regiões Noroeste (A), Centro (B) e Sul (C) do Estado de São Paulo. 



Para as séries de concentração bacteriana (AACCB) apenas a região 
Sul apresentou algum lag significativo (Figura 42). O lag 1 obteve correlação 
positiva 
de 0,526. Para as outras regiões os lags obtiveram sempre correlações inferiores 
a 
40% e em nenhum caso foram significativos. 
 
 
 
4.4.2 Correlações entre variáveis 
 

Optou-se por estudar a correlação entre variáveis via análise de Lags 
distribuídos. Essa análise permite comparar valores defasados no tempo. Por 
exemplo, 
a relação entre a precipitação em um mês e a expressão de sintomas três meses 
depois. Em verdade, trata-se de uma análise de regressão; aqui, em função da 
natureza do estudo, de seus objetivos e por uma opção pela clareza, será adotada 
a 
palavra “correlação” para o relato dos resultados obtidos. Tanto para a correlação 
quanto para os lags foi adotada a probabilidade de erro de 1%. 
 

Na Tabela 4 encontra-se o cruzamento de variáveis, indicando as 
correlações feitas, as não feitas e as impossíveis. Cada análise de correlação 
realizada 
o foi para as três regiões, utilizando-se as mesmas séries temporais usadas no 
item 
4.4.1, acrescidas das séries relacionadas ao clima e das séries ampliadas até 
dezembro de 2000 obtidas por Pereira (2000) para “Quantidade de cigarrinhas 
capturadas por mês em armadilhas amarelas”. 
 

A primeira análise procurou relacionar as brotações e a expressão de 
sintomas (Tabela 5), originalmente avaliada por meio da estimativa percentual de 
ramos sintomáticos. Para nenhuma das regiões a correlação foi significativa. 
 

Em seguida analisou-se a relação entre brotações e infecções 
assintomáticas (Tabela 6). As três regiões tiveram correlações significativas 
(P<0,01). 
Para a região Noroeste o lag mais significativo foi o 6, mas desde o lag 4 até o 9 
pôdese 
constatar correlações com baixa probabilidade de erro. Na região Centro as 
correlações para todos os lags foram significativas, com exceção dos lags 2 e 7. 
Para 
essa região, a menor probabilidade de erro esteve associada ao lag 9. No talhão 
da 
região Sul o lag mais significativo foi o oito. 
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Tabela 4.  Cruzamento entre oito variáveis para análise de lags distribuídos, indicando análises realizadas (1), não realizadas (0) e 

impossíveis (-)  

Variável Dependente Variável 
Independente 

Brotações   Sintomas Infecção

assintomática 

Infecção 

total 

Concentração 

bacteriana 

Temperatura 

mínima 

Temperatura 

máxima 

Precipitação 

pluviométrica 

Cigarrinhas 

Brotações          - 1 1 1 1 0 0 0 1

Sintomas          

         

         

         

          

0 - 0 0 0 0 0 0 0

Infecção 

Assintomática 

0 1 - 1 1 0 0 0 0

Infecção Total 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

Concentração 

Bacteriana 

0 1 0 0 - 0 0 0 0

Temperatura Mínima 1 1 1 1 1 - 0 0 1 

Temperatura Máxima 1 1 1 1 1 0 - 0 1 

Precipitação 

Pluviométrica 

1 1 1 1 1 0 0 - 1

Cigarrinhas 0 1 1 1 0 0 0 0 -
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Tabela 5. Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre brotações (variável independente) e expressão de 

sintomas (variável dependente) em três regiões do Estado de São Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  p 

Noroeste 0,966 0,0221 - - 
Centro 0,958 0,0362 - - 

Sul 0,840 0,4468 - - 
 

 

 

Tabela 6. Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre brotações (variável independente) e infecções 

assintomáticas (variável dependente) em três regiões do Estado de São Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  p 

Noroeste 0,992 0,0007 6 0,0017 
Centro 0,987 0,0025 9 0,0067 

Sul 0,978 0,0079 8 0,0052 
 

 

   

Brotações versus infecção total foi a terceira relação a ser examinada 

(Tabela 7). Para as regiões Noroeste e Centro a correlação foi significativa, mas 

apenas a região Centro teve lag significativo (o nove). A relação testada, na região Sul, 

apresentou coeficiente de correlação menor que 0,95 e P>0,05. 

 

 
 

Tabela 7. Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 
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distribuídos. Relação entre brotações (variável independente) e infecção total 

(variável dependente) em três regiões do Estado de São Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  p 

Noroeste 0,982 0,0053 8 0,0247 
Centro 0,976 0,0097 9 0,0043 

Sul 0,941 0,0741 - - 
 

 

 

  A última análise com brotações como variável independente relacionou-

a à concentração bacteriana (Tabela 8). Não houve correlação significativa entre as 

brotações nas regiões Noroeste e Centro e a concentração relativa de X. fastidiosa nos 

tecidos de folhas assintomáticas (P>0,12 e P>0,05, respectivamente). Já na região Sul 

a correlação foi significativa. O lag com menor probabilidade de erro associado foi o 

três. 

   
Tabela 8. Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre brotações (variável independente) e concentração 

bacteriana (variável dependente) em três regiões do Estado de São Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  p 

Noroeste 0,925 0,1205 - - 
Centro 0,950 0,0527 - - 

Sul 0,981 0,0061 3 0,0034 
 

 

  A primeira relação a ser testada usando infecções assintomáticas como 

variável independente procurou correlacioná-la com a manifestação dos sintomas 

(Tabela 9). Para o talhão da região Noroeste a correlação foi significativa, porém o lag 

com a menor probabilidade de erro não foi significativo. Nas regiões Sul e Centro a 

correlação não foi significativa. 
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Tabela 9. Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre infecções assintomáticas (variável independente) e 

sintomas (variável dependente) em três regiões do Estado de São Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  p 

Noroeste 0,990 0,0013 6 0,0711 
Centro 0,955 0,0419 - - 

Sul 0,939 0,0793 - - 
 

 

 

  Testou-se também a correlação entre infecções assintomáticas e 

infecção total (Tabela 10). O talhão da região Noroeste apresentou correlação 

significativa e a mais baixa probabilidade de erro ocorreu para o lag 6 que, no entanto 

não foi significativo. As regiões Centro e Sul tiveram boa correlação entre as variáveis, 

mas em nenhum dos casos nenhum dos lags foi significativo. 

 
Tabela 10.  Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre infecções assintomáticas (variável independente) e 

infecção total (variável dependente) em três regiões do Estado de São Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  p 

Noroeste 0,997 0,00006 6 0,0335 
Centro 0,982 0,0052 3 0,2364 

Sul 0,992 0,0007 7 0,1079 
 

 

  Em nenhum caso a relação entre infecções assintomáticas e 

concentração bacteriana foi significativa. (Tabela 11).  

 
 Tabela 11. Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre infecções assintomáticas (variável independente) e 
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concentração bacteriana (variável dependente) em três regiões do Estado de São 

Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  p 

Noroeste 0,924 0,1262 - - 
Centro 0,954 0,0438 - - 

Sul 0,946 0,0617 - - 
 

   

A única tentativa de correlação usando concentração bacteriana como 

variável independente foi feita considerando sintomas como variável dependente 

(Tabela 12). Apenas a região Noroeste apresentou correlação significativa. No entanto, 

nenhum lag sobressaiu. 

 
Tabela 12.  Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre concentração bacteriana (variável independente) e 

sintomas (variável dependente) em três regiões do Estado de São Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  p 

Noroeste 0,988 0,0019 8 0,0134 
Centro 0,966 0,0228 - - 

Sul 0,955 0,0420 - - 
 

 

  As primeiras tentativas de correlação envolvendo dados climáticos teve 

a variável brotações como variável dependente. Em nenhum caso - região ou variável 

independente - as correlações foram significativas (Tabela 13). 
 

Tabela 13. Probabilidades de erro (P) associadas às correlações de variáveis climáticas com a 

série de Área Abaixo da Curva de Emissão de Brotações em três regiões do Estado 

de São Paulo. 

P Variável Independente 
Noroeste Centro Sul  

Temperatura Mínima 0,2083 0,2388 0,3979 
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Temperatura Máxima 0,3968 0,1168 0,4316 
Precipitação Pluviométrica 0,2339 0,0826 0,4566 

 

   

  As análises que consideraram temperatura mínima e expressão de 

sintomas indicaram uma ausência de correlação entre essas duas variáveis para as 

regiões Sul e Centro (Tabela 14). Na região Noroeste, o lag com menor probabilidade 

de erro associada foi o lag 8. 

 
Tabela 14.  Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre temperatura mínima (variável independente) e sintomas 

(variável dependente) em três regiões do Estado de São Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  p 

Noroeste 0,996 0,00013 8 0,0062 
Centro 0,966 0,0214 - - 

Sul 0,935 0,0891 - - 
 

 

  A expressão de sintomas foi também estudada em função da 

temperatura máxima (Tabela 15). A correlação só foi significativa na região Noroeste, 

tendo o lag 7 como o de menor probabilidade de erro associada. 

  Quando utilizou-se a precipitação pluviométrica como variável 

independente, obtiveram-se boas correlações com a expressão de sintomas, 

associadas a muito baixas probabilidades de erro (Tabela 16). Nas três regiões o lag 3 

foi sempre o mais significativo. 

  Foi analisado também o relacionamento entre temperatura mínima e 

infecções assintomáticas (Tabela 17). Nas três regiões foram obtidas correlações 

altamente significativas (P<0,0005). No entanto, apenas na região Noroeste detectou-

se lag significativo ( lag 3). 
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Tabela 15.  Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre temperatura máxima (variável independente) e 

sintomas (variável dependente) em três regiões do Estado de São Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  p 

Noroeste 0,996 0,00008 7 0,0032 
Centro 0,973 0,0138 - - 

Sul 0,949 0,0550 - - 
 

 

 

 

 
Tabela 16.  Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre precipitação pluviométrica (variável independente) e 

sintomas (variável dependente) em três regiões do Estado de São Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  p 

Noroeste 0,987 0,0023 3 0,0012 
Centro 0,984 0,0039 3 0,0004 

Sul 0,981 0,0054 3 0,0013 
 

 
 

 

Tabela 17.  Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre temperatura mínima (variável independente) e 

infecções assintomáticas (variável dependente) em três regiões do Estado de São 

Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  p 

Noroeste 0,995 0,0002 3 0,0060 
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Centro 0,998 0,00001 0 0,0388 
Sul 0,994 0,0003 1 0,0512 

 

 

  Foi estudado também se o padrão das temperaturas máximas estava 

correlacionado com as infecções assintomáticas (Tabela 18). Nas três regiões as 

correlações foram altas e significativas, mas nenhum lag se destacou em qualquer 

região.  

 
Tabela 18.  Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre temperatura máxima (variável independente) e 

infecções assintomáticas (variável dependente) em três regiões do Estado de São 

Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  p 

Noroeste 0,995 0,0002 3 0,0203 
Centro 0,999 0,00001 0 0,0134 

Sul 0,990 0,0012 9 0,0961 
   

 

  De todas as correlações envolvendo o duo precipitação pluviométrica e 

infecções assintomáticas, apenas a da região Centro foi significativa. O lag 3 

apresentou a menor probabilidade de erro associada. 

 
 

 

Tabela 19.  Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre precipitação pluviométrica (variável independente) e 

infecções assintomáticas (variável dependente) em três regiões do Estado de São 

Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  P 
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Noroeste 0,974 0,0120 - - 
Centro 0,988 0,0019 3 0,0046 

Sul 0,973 0,0131 - - 
 
   

Também foram altas e muito significativas para as três regiões as 

correlações envolvendo temperatura mínima e as séries temporais de infecção total 

(Tabela 20). No entanto, apenas para a região Noroeste encontrou-se lag significativo 

(lag 2). 

  O padrão de resultados para temperatura máxima versus infecção total 

foi similar ao obtido para temperatura mínima x infecção total (Tabela 21). As 

correlações foram altas e significativas, mas em nenhuma região houve lags com 

probabilidade de erro associada menor que 1%. 

  Houve coincidência de lag mais significativo em todas as regiões quando 

se correlacionou precipitação pluviométrica e infecção total (Tabela 22). Em todos os 

casos o lag mais significativo foi o 3, e todas as regiões apresentaram correlação 

significativa, com coeficientes superiores a 0,98. 

  Quando tentou-se correlacionar as variáveis climáticas com a 

concentração bacteriana, nenhuma região apresentou qualquer correlação significativa 

(Tabela 23). Em todos os outros casos a probabilidade de erro associada a cada uma 

das correlações foi sempre alta. 

 

 

 

Tabela 20.  Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre temperatura mínima (variável independente) e infecção 

total (variável dependente) em três regiões do Estado de São Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  P 

Noroeste 0,999 0,000003 2 0,0095 
Centro 0,991 0,0009 3 0,0249 
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Sul 0,990 0,0010 2 0,0471 
 
 

Tabela 21.  Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre temperatura máxima (variável independente) e infecção 

total (variável dependente) em três regiões do Estado de São Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  P 

Noroeste 0,999 0,000005 7 0,0111 
Centro 0,990 0,00118 2 0,0318 

Sul 0,993 0,0005 7 0,0183 
 
 

Tabela 22.  Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre precipitação pluviométrica (variável independente) e 

infecção total (variável dependente) em três regiões do Estado de São Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  P 

Noroeste 0,987 0,0024 3 0,0025 
Centro 0,991 0,0010 3 0,0003 

Sul 0,995 0,0002 3 0,00009 
 

 

 

 

Tabela 23. Probabilidades de erro (P) associadas às correlações de variáveis climáticas com a 

série Concentração Relativa de Xylella fastidiosa em três regiões do Estado de São 

Paulo. 

P Variável Independente 
Noroeste Centro Sul  

Temperatura Mínima 0,1116 0,0763 0,0581 
Temperatura Máxima 0,1182 0,0597 0,0403 

Precipitação Pluviométrica 0,2775 0,1314 0,1276 
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  Quando as séries de quantidade de cigarrinhas capturadas foram 

utilizadas como variável dependente, em nenhum caso a correlação foi significativa 

(Tabela 24). Por outro lado, quando essas séries foram estabelecidas como variável 

independente e relacionada a infecções assintomáticas (Tabela 25), encontraram-se 

correlações significativas para todas as regiões. A região Centro foi a única a não 

apresentar lag significativo, ao passo que para as outras, o lag 8 se destacou. Quando 

a variável dependente foram os sintomas, nenhuma das três regiões apresentou 

correlação significativa. O Noroeste teve P>0,02, o Centro, P>0,07 e o Sul, P>0,26. 

Para a relação cigarrinhas versus infecção total (Tabela 26), apenas a região Noroeste 

apresentou probabilidade de erro menor que 1%. No entanto, não teve nenhum lag 

significativo. 
 

Tabela 24. Probabilidades de erro (P) associadas às correlações de variáveis climáticas e 

brotações com a série quantidade de cigarrinhas capturadas em armadilhas 

amarelas em três regiões do Estado de São Paulo. 

P Variável Independente 
Noroeste Centro Sul  

Temperatura Mínima 0,6132 0,5612 0,2009 
Temperatura Máxima 0,4994 0,5762 0,1563 

Precipitação Pluviométrica 0,8762 0,8485 0,2665 
Brotações 0,5309 0,4212 0,2312 

 

 

 

 

Tabela 25.  Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre quantidade de cigarrinhas capturadas em armadilhas 

amarelas (variável independente) e infecções assintomáticas (variável 

dependente) em três regiões do Estado de São Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  P 

Noroeste 0,999 0,000003 8 0,00001 
Centro 0,976 0,0098 8 0,0162 
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Sul 0,994 0,0004 8 0,0011 
 

 

Tabela 26.  Coeficiente de correlação (R) e probabilidade de erro da correlação (P), lag mais 

significativo e probabilidade de erro associado (p) para a análise de Lags 

distribuídos. Relação entre quantidade de cigarrinhas capturadas em armadilhas 

amarelas (variável independente) e infecção total (variável dependente) em três 

regiões do Estado de São Paulo. 

Parâmetros da Análise Regiões 
R P Lag  P 

Noroeste 0,980 0,0065 8 0,0144 
Centro 0,969 0,0176 - - 

Sul 0,969 0,0178 - - 
 

 
 
4.4.3 Comparação entre regiões e estações do ano 
 

  Utilizou-se a análise de discriminante para avaliar quais variáveis tinham 

maior poder de distinguir entre os três grupos pré-definidos: plantas afetadas das 

regiões i) Noroeste, ii) Centro e iii) Sul. Inicialmente testaram-se as médias das 

variáveis Brotações, Sintomas, Infecções Assintomáticas e Infecção Total para as 

estações do ano, num total de dezesseis variáveis. 

Os resultados apontaram apenas cinco variáveis como significativas: 

Brotações de Verão, Inverno e Primavera; Infecções Assintomáticas de Outono e 

Sintomas de Primavera (P<0,00001). O valor do lambda parcial de Wilk [quanto menor, 

mais significativo] (Tabela 27) indicou que, de maneira geral, as variáveis que mais 

contribuíram para discriminar os grupos foram as Brotações de Verão, as de Primavera 

e as Infecções Assintomáticas de Outono. Foram obtidas duas raízes canônicas 

significativas (P<0,000001). A primeira raiz respondeu por 82% da variância explicada, 

enquanto que a segunda respondeu por 28%. A primeira raiz (Figura 43), influenciada 

principalmente pelas Brotações de Verão e Primavera (Tabela 27) separou bem o 

grupo do Noroeste dos outros dois. A segunda raiz (Figura 43), por outro lado, 
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influenciada mais pelas Infecções Assintomáticas de Outono e pelos Sintomas de 

Primavera (Tabela 27), conseguiu distinguir mais entre os grupos Centro e Sul. 

As variáveis foram testadas também separadamente, ou seja, apenas as 

infecções, brotações ou sintomas, nas quatro estações. Quando o foco foram os 

sintomas (Figura 44a), foram obtidas duas raízes canônicas significativas (P<0,00005). 

A primeira raiz foi igualmente influenciada pelas duas únicas variáveis com baixa 

probabilidade de erro associada (P<0,000005): Sintomas de Inverno e Primavera 

(Tabela 28). A raiz canônica 1 respondeu por 63% da variância explicada e conseguiu 

distinguir principalmente entre os grupos Centro (Média de Variáveis Canônicas [MVC] 

= -0,95) e Sul (MVC=0,87). A segunda raiz canônica respondeu por 37% da variância 

explicada, tendo sido influenciada basicamente pela variável Sintomas de Inverno e 

conseguindo distinguir o grupo Noroeste (MVC= 0,086) dos demais. 

Testaram-se também as variáveis sazonais relacionadas às Infecções 

Assintomáticas (Figura 44b). Apenas a variável Infecções no Inverno não foi 

significativa (P<0,005). Apenas a primeira das raízes canônicas foi significativa 

(P<0,000001), respondendo por 88% da variância explicada. As variáveis que mais a 

influenciaram (P<0,005) foram as Infecções de Verão e Outono. A raiz conseguiu 

distinguir entre o grupo Sul (MVC = 1,69) e os grupos Noroeste (MVC = -0,43) e Centro 

(MVC= -1,25). 
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Figura 43 – Análise discriminante com 16 variáveis, para três grupos de plantas previamente 

definidas, Noroeste, Centro e Sul. 
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Figura 44 - Análise discriminante com variáveis relacionadas a sintomas (A), infecção 

assintomática (B) e infecção total (C), para três grupos de plantas previamente definidas, 

Noroeste, Centro e Sul. 
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  Quando se estudou o poder discriminatório das Infecções Totais, apenas 

as variáveis Infecções no Outono e no Inverno foram significativas (P<0,05). Foram 

geradas duas raízes canônicas significativas (P<0,01). A primeira, responsável por 

77% da variância explicada foi mais influenciada pelas Infecções no Outono, 

distinguindo entre o grupo Centro (MVC=0,89) e os grupos Noroeste (MVC=-0,46) e 

Sul (MVC=-0,43) (Figura 44c). A segunda raiz canônica respondeu por 23% da 

variância explicada, tendo sido mais fortemente influenciada pelas Infecções no 

Inverno (Figura 44c). Essa raiz foi mais eficiente na distinção entre os grupos Noroeste 

(MVC=0,42) e Sul (MVC=-0,43). 

  O estudo das variáveis  relacionadas às Brotações gerou apenas uma 

raiz canônica significativa (P<0,0000001) [Figura 45]. Apenas três variáveis foram 

significativas, Brotações de Verão, Inverno e Primavera, mas apenas a primeira e a 

última tiveram probabilidade de erro muito baixas (P<0,000005). Foram justamente 

essas que apresentaram os menores valores de lambdas parciais de Wilk (Tabela 29). 

Essa raiz conseguiu discriminar entre o grupos Noroeste (MVC=-3,67) dos grupos 

Centro (MVC=1,59) e Sul (MVC=2,08). 

 

 

 
Tabela 27.  Análise discriminante com todas as dezesseis variáveis possíveis para distinção 

entre as plantas amostradas no Noroeste, Centro e Sul do Estado de São Paulo. 

Variáveis significativas, Lambda parcial de Wilk (LPW) e Coeficientes padronizados 

das cariáveis canônicas (CPVC) para duas raízes. 

CPVC Variáveis LPW 
Raiz 1 Raiz 2 

Brotações Verão 0,41 -0,82 -0,11 
Brotações Inverno 0,81 0,51 -0,23 

Brotações Primavera 0,61 -0,74 0,32 
Infecções Assintomáticas Outono 0,44 0,04 1,02 

Sintomas Primavera 0,77 -0,23 0,61 
 

 
 

Tabela 28. Análise discriminante com variáveis associadas a sintomas para distinção entre as 

plantas amostradas no Noroeste, Centro e Sul do Estado de São Paulo. Variáveis 
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significativas, Lambda parcial de Wilk (LPW) e Coeficientes padronizados das 

cariáveis canônicas (CPVC) para duas raízes. 

CPVC Variáveis LPW 
Raiz 1 Raiz 2 

Sintomas Inverno 0,64 -4,53 -1,63 
Sintomas Primavera 0,63 4,77 0,66 

 
 

 

 

Tabela 29. Análise discriminante com variáveis associadas a brotações para distinção entre as 

plantas amostradas no Noroeste, Centro e Sul do Estado de São Paulo. Variáveis 

significativas, Lambda parcial de Wilk (LPW) e Coeficientes padronizados das 

cariáveis canônicas (CPVC) para duas raízes. 

CPVC Variáveis LPW 
Raiz 1 Raiz 2 

Brotações Verão 0,34 -0,87 -0,47 
Brotações Inverno 0,84 0,49 -0,26 

Brotações Primavera 0,63 -0,71 0,90 
 

 

 

Procurou-se determinar que diferenças haviam entre as regiões e entre 

as estações do ano, no que se refere às variáveis estudadas. Foram aplicadas análises 

de variância e teste de média não-paramétricos (P<0,005), considerando-se dois 

grupos de “tratamentos”: as quatro estações do ano e as três regiões. 

A Área Abaixo da Curva de Emissão de Brotações (AACEB) mostrou-se 

superior para a região Noroeste, com valor médio de 7230 (Figura 46). As regiões 

Centro (5634) e Sul (5708) não diferiram entre si. A Área Abaixo da Curva de Ramos 

Sintomáticos (AACRS) [Figura 47], apresentou o mesmo padrão, com valores 

superiores para a região Noroeste (2,51) e estatisticamente iguais para as outras 

regiões (1,06, Centro e 1,40, Sul). 
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Figura 45 - Análise discriminante com variáveis relacionadas a brotações, para três grupos de 

plantas previamente definidas, Noroeste, Centro e Sul. 
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  As infecções assintomáticas, comparadas como Área Abaixo da Curva 

de Infecções Assintomáticas (AACIA) mostrou valores estatisticamente maiores para a 

região Sul (1,63) e valores inferiores e comparáveis para as regiões Noroeste (0,87) e 

Centro [0,72] (Figura 48). No entanto, quando o foco foram as infecções totais, 

representados pela sua Área Abaixo da Curva (AACIT), as regiões Noroeste (3,03) e 

Sul (2,57) obtiveram valores estatisticamente iguais entre si, porém superiores ao 

obtido na região Centro [1,63] (Figura 49). 

Não houve diferença estatística entre regiões quando comparadas com 

base na concentração relativa de X. fastidiosa [P<0,08] (Figura 50). No entanto, os 

valores tenderam a um gradiente entre a região Sul (4,96), Centro (5,38) e Noroeste 

(6,11). 

  Os valores médios das brotações no Inverno (11518) foram 

estatisticamente superiores aos das demais estações (Figura 51). A média para a 

Primavera ficou numa posição intermediária (5999), seguida dos valores para o Outono 

(3720) e o Verão (3525), que não diferiram entre si. Os valores para AACRS (sintomas) 

não diferiram entre si: Primavera (1,86), Verão (1,32), Outono (1,98) e Inverno (1,47) 

[Figura 52]. 

Houve muito pouca distinção entre os valores de AACIA (infecções 

assintomáticas) para as quatro estações (Figura 53). A média do Verão (1,21) só se 

distinguiu estatisticamente da média primaveril (0,82). Os valores para o Outono (1,18) 

e o Inverno (1,21) não se distinguiram nem do Verão nem da Primavera. Para infecção 

total (AACIT) os valores da Primavera (2,38), Verão (2,25), Outono (2,71) e Inverno 

(2,99) foram indistintos estatisticamente (Figura 54). 

Não foram constatadas diferenças estatísticas para concentração 

relativa de X. fastidiosa (Figura 55), embora tenha havido uma certa tendência para 

maiores valores na Primavera (7,04) e Verão (5,72) que para o Outono (4,30) e Inverno 

(4,87). 
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Figura 46 – Valores medianos, máximos e mínimos para Área Abaixo da Curva de Emissão de 

Brotações (AACEB) em três regiões do Estado de São Paulo. Tratamentos marcados com 

letras minúsculas iguais não diferiram entre si pelo teste Nemenyi ao nível de 0,5% de 

probabilidade de erro. 
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Figura 47 – Valores medianos, máximos e mínimos para Área Abaixo da Curva de Ramos 

Sintomáticos (AACRS) em três regiões do Estado de São Paulo. Tratamentos marcados com 

letras minúsculas iguais não diferiram entre si pelo teste Nemenyi ao nível de 0,5% de 

probabilidade de erro. 
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Figura 48 – Valores medianos, máximos e mínimos para Área Abaixo da Curva de Infecções 

Assintomáticas (AACIA) em três regiões do Estado de São Paulo. Tratamentos marcados com 

letras minúsculas iguais não diferiram entre si pelo teste Nemenyi ao nível de 0,5% de 

probabilidade de erro. 
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Figura 49 – Valores medianos, máximos e mínimos para Área Abaixo da Curva de Infecção 

Total (AACIT) em três regiões do Estado de São Paulo. Tratamentos marcados com letras 

minúsculas iguais não diferiram entre si pelo teste Nemenyi ao nível de 0,5% de probabilidade 

de erro. 
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Figura 50 – Valores medianos, máximos e mínimos para Concentração relativa de X. fastidiosa 

em três regiões do Estado de São Paulo. Tratamentos marcados com letras minúsculas iguais 

não diferiram entre si pelo teste Nemenyi ao nível de 0,5% de probabilidade de erro. 
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Figura 51 – Valores medianos, máximos e mínimos para Área Abaixo da Curva de Emissão de 

Brotações (AACEB) nas quatro estações de um ano. Tratamentos marcados com letras 

minúsculas iguais não diferiram entre si pelo teste Nemenyi ao nível de 0,5% de probabilidade 

de erro. 
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Figura 52 – Valores medianos, máximos e mínimos para Área Abaixo da Curva de Ramos 

Sintomáticos (AACRS) nas quatro estações de um ano. Tratamentos marcados com letras 

minúsculas iguais não diferiram entre si pelo teste Nemenyi ao nível de 0,5% de probabilidade 

de erro. 
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Figura 53 – Valores medianos, máximos e mínimos para Área Abaixo da Curva de Infecções 

Assintomáticas (AACIA) nas quatro estações de um ano. Tratamentos marcados com letras 

minúsculas iguais não diferiram entre si pelo teste Nemenyi ao nível de 0,5% de probabilidade 

de erro. 
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Figura 54 – Valores medianos, máximos e mínimos para Área Abaixo da Curva de Infecção 

Total (AACIT) nas quatro estações de um ano. Tratamentos marcados com letras minúsculas 

iguais não diferiram entre si pelo teste Nemenyi ao nível de 0,5% de probabilidade de erro. 
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Figura 55 – Valores medianos, máximos e mínimos para Concentração relativa de X. fastidiosa 

nas quatro estações de um ano. Tratamentos marcados com letras minúsculas iguais não 

diferiram entre si pelo teste Nemenyi ao nível de 0,5% de probabilidade de erro. 



 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 

   

  Ainda hoje, a epidemiologia da CVC é pouco conhecida. Este trabalho 

foi feito com o intuito de aprofundar esse conhecimento e, mais especificamente, 

detalhar questões levantadas por Laranjeira (1997b), que propôs um modelo conceitual 

sobre a estrutura e o funcionamento do patossistema em pauta. 

Por esse modelo conceitual, admitia-se que a população de vetores que 

se alimenta em plantas cítricas aumentaria nas épocas favoráveis ao desenvolvimento 

das plantas – supostamente Primavera e Verão - e, ao contrário, diminuiria no 

Outono/Inverno. O aumento populacional estaria relacionado a boas condições para o 

desenvolvimento dos insetos, mas também às migrações. De forma complementar, a 

diminuição no número de vetores estaria ligada ao baixo desenvolvimento da 

população, associada à dispersão (em busca de locais favoráveis à sua 

sobrevivência). Dessa forma, ocorreria a seguinte corrente de fatos (Laranjeira, 1997b): 

 (i) Primavera/Verão: ocorrência de chuvas e aumento de temperatura; 

diminuição do déficit hídrico; novas brotações, tanto em plantas sadias quanto em 

doentes; imigração de vetores para os hospedeiros preferenciais e adequados (plantas 

cítricas); crescimento da população de vetores em função de condições climáticas 

favoráveis (aumento de temperatura) e da existência de alimento em abundância; altas 

taxas de transmissão e infecção.  

 (ii) Outono/Inverno: diminuição de chuvas e temperatura; aumento do déficit 

hídrico; ausência de novas brotações e depauperamento da vegetação existente; 

migração da população de vetores em busca de hospedeiros mais adequados; 

diminuição progressiva da população não-migrante em função de condições climáticas 

desfavoráveis e ausência de vegetação adequada no hospedeiro preferencial; 

diminuição das taxas de transmissão e infecção. 
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5.1 Progresso no tempo 

  As curvas de progresso da CVC não seguiram um padrão comum a 

todas as regiões. A única curva em que foi possível o ajuste de um modelo matemático 

previamente conhecido foi a obtida na região Sul. Esse modelo, que apresenta como 

característica principal uma alternância entre períodos de progresso rápido (sigmóides) 

e lento é denominado sigmóide duplo (Bergamin Filho & Amorim, 1996), e também 

pode ser observado para outros sistemas (Hau et al., 1993). Eisensmith et al. (1980), 

por exemplo, procurando prever o crescimento de folhas, frutos e gemas de cereja 

(Prunus cerasus L. cv. Montmorency), a partir do acúmulo de graus-dia, relataram que 

o crescimento dos frutos seguia o padrão sigmóide duplo. Da mesma forma, no Brasil, 

Pereira & São José (1988) relataram o mesmo padrão para crescimento de frutos de 

goiaba. Em fitopatologia, embora esse padrão para curva de progresso de doença não 

seja comum, alguns casos já foram relatados (Hau et al., 1993; Lackner & Alexander, 

1984). 

Para o patossistema em questão, curvas de padrão duplo-sigmóide já 

haviam sido observadas (Laranjeira, 1997b). Esse autor estudou o progresso da 

doença em onze áreas, de três variedades de laranja-doce, no norte do Estado de São 

Paulo e, em todos os casos, encontrou o padrão duplo-sigmóide. Dentre os diversos 

modelos testados, escolheu o logístico generalizado de 5 parâmetros, um dos que bem 

se ajustaram aos dados da região Sul, aqui analisados. No entanto, segundo 

Laranjeira (1997b), as fases de progresso lento e rápido estavam bem delimitadas para 

seus dados. Tal fato não ocorreu neste trabalho com a curva da região Sul: as duas 

fases sigmóides são bem caracterizadas, mas o período de progresso lento é quase 

imperceptível (Figura 4a,c). De maneira geral o progresso da CVC, relatado por 

Laranjeira (1997b), foi mais lento que o observado para a região Sul. Para os talhões 

comparáveis (mesma idade, copa e porta-enxerto), os níveis máximos de incidência 

foram alcançados após 20 meses de início da epidemia. No presente caso, chegou-se 

a esses níveis após apenas cerca de 12 meses. Nas regiões Noroeste e Centro, 

embora o padrão tenha sido diferente (Figuras 2 e 3), a incidência máxima foi 

alcançada em períodos compatíveis com os obtidos por Laranjeira (1997b). O 

progresso mais intenso na região Sul foi totalmente inesperado. Todos os 
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levantamentos realizados até agora (Fundecitrus, 2001) apontam a região Sul citrícola 

de São Paulo como a menos afetada pela CVC, seja em termos de incidência ou de 

severidade. Os dados de incidência obtidos para o talhão avaliado também são 

discordantes dos obtidos por Laranjeira (dados não publicados) em Cordeirópolis, 

também região Sul.  

Os resultados são também diferentes dos relatados por Gottwald et al. 

(1993) e Nunes (1999). Os primeiros, em avaliações anuais, acharam que o progresso 

da CVC seguia o modelo simples de Gompertz. A diferença de resultados pode ter 

origem num padrão realmente diferente no progresso da doença, ou pode ser atribuído 

em parte ao intervalo de tempo entre avaliações. Nunes (1999), por sua vez, 

acompanhou talhões similares aos avaliados por Laranjeira (1997b), e fez avaliações 

bimenstrais; chegou a resultados similares aos de Gottwald et al. (1993), mas não 

tentou o ajuste de modelos sigmóides-duplos para seus dados.  

Enquanto Gottwald et al. (1993) só fizeram levantamentos uma vez ao 

ano e Laranjeira (1997b) optou por avaliações bimestrais, aqui foram realizadas mais 

de 20 avaliações anuais, tendo sido possível observar detalhes que aqueles autores 

não puderam detectar. Talvez por isso mesmo, os períodos de progresso lento 

relatados por Laranjeira (1997b) deveriam ter sido confirmados e melhor 

caracterizados, fato que não ocorreu. Um outro aspecto diz respeito à época de 

progresso lento: Laranjeira (1997b) apontou-a como sendo o período normalmente 

associado ao déficit hídrico em São Paulo, Outono/Inverno. Nessa época, para o talhão 

da região Sul, a curva de progresso já havia alcançado a assíntota.  

Laranjeira (1997b) chegou a discutir a possibilidade de que, com uma 

análise de informações em base anual, pudessem ser obtidos resultados similares aos 

de Gottwald et al. (1993). No entanto, quer os dados de Laranjeira (1997b) quanto os 

aqui apresentados indicam – pelo menos para o talhão da região Sul - um progresso 

muito mais rápido do que o suposto por Gottwald et al. (1993). A explicação mais 

simples é a de que, desde aquela época – fins da década dos 80 e início da dos 90 – 

ampliaram-se as fontes de inóculo, a severidade da doença aumentou (Fundecitrus, 

2001), supostamente aumentou também a quantidade de espécies vetoras e sua 

proporção de indivíduos infectivos, levando a um aumento na taxa de progresso da 

doença. Por outro lado, uma outra hipótese – que será abordada com mais evidências 
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nessa discussão – pode ser a de que a maior parte das plantas daquele talhão tenham 

vindo do viveiro já contaminadas com X. fastidiosa. Quando as condições ambientais 

foram – supostamente – favoráveis, os sintomas manifestaram-se. 

Nas regiões Noroeste e Centro nenhum modelo que descreva o 

progresso de patologias vegetais pôde ser ajustado aos dados. Foram obtidos 

coeficientes de determinação relativamente altos (Figuras 2 e 3), mas os resíduos de 

todos os modelos foram inaceitáveis (Figuras 5 e 6). Mais uma vez, essa não era uma 

situação esperada. Laranjeira (1997b) discutiu a possibilidade de, para doenças 

poliéticas como parece ser o caso da CVC, serem observadas curvas de progresso 

não duplo, mas triplo ou quádruplo-sigmóides. Para essas curvas, novos modelos 

matemáticos teriam que ser desenvolvidos. No entanto, esse autor avaliou essa 

possibilidade considerando picos de derivada bem definidos, tais quais os por ele 

observados. 

Modelos consagrados apresentam um pico de derivada. Esse pico pode 

ocorrer no início da epidemia (Monomolecular), ao redor de 37% (Gompertz) ou 50% 

de incidência (Logístico) [Campbell & Madden, 1990; Bergamin Filho & Amorim, 1996]. 

Os modelos duplo-sigmóide, por outro lado, apresentam geralmente dois picos de 

derivada (Bergamin Filho & Amorim, 1996; Hau et al., 1993; Laranjeira, 1997b). A 

explicação – matemática, não biológica – para o não-ajuste de modelos aos dados das 

regiões Noroeste e Centro é a ocorrência, nesses talhões, de diversos picos de 

derivada (Figura 8).  

Não importando a intensidade, foram observados cinco picos de 

derivada em cada uma das áreas. Esses picos não ocorreram em anos diferentes – 

como seria de se esperar considerando-se os dados de Laranjeira (1997b) – mas sim 

em “lotes” de dois a três por ano. Na região Sul foram observados três picos; no 

entanto, como o terceiro foi de baixa intensidade, no ajuste matemático ficou 

confundido com o segundo, proporcionando um bom ajuste aos modelos duplo-

sigmóides. 

Traçando um paralelo com a física clássica, a curva de progresso de 

uma doença pode ser vista como o “espaço” percorrido em função do tempo. A 

derivada é, então, a representação da velocidade e a derivada secundária, obtida por 
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derivação da primária, pode ser considerada a aceleração em dado tempo t. Assim, os 

picos de derivada observados nada mais são que momentos em que a velocidade de 

progresso da doença aumentou. Em outras palavras, períodos em que aumentava a 

quantidade de aparecimento de novas plantas sintomáticas. 

Apesar das diferenças entre nossos dados e os apresentados por 

Laranjeira (1997b), é notável como os picos de derivada aqui registrados ocorreram, no 

mais das vezes, na Primavera ou no Verão, épocas também relatadas por aquele 

autor. De todos os picos observados, apenas dois ocorreram no Inverno e nenhum, no 

Outono. Também Palazzo & Carvalho (1992) observaram que o progresso da CVC é 

mais acentuado entre a Primavera e o Verão, fato que supuseram estar relacionado a 

maiores temperatura e precipitação pluviométrica, fatores cruciais para um maior 

desenvolvimento de brotações. Entretanto, como será visto adiante, a relação entre 

brotações e os meses de Verão e Primavera é controversa. 

De maneira complementar, também foram deduzidas as derivadas 

secundárias, representativas da aceleração. Ou seja, picos de derivada secundária 

representam os momentos em que o aparecimento de novas plantas doentes teve seu 

impulso máximo. Da mesma forma que para as derivadas primárias, os picos da 

secundária ocorreram via de regra em Primavera ou Verão, em especial os picos de 

maior intensidade. 

 A ocorrência de maior aceleração e velocidade do progresso da CVC 

em certas épocas é, certamente, fato relevante. No entanto, o simples exame desses 

acontecimentos não permite que se afirme que Primaveras e verões são as épocas de 

maior infecção; afinal de contas, não se sabe ao certo qual o período de incubação da 

doença, não sendo, com certeza, restrito a poucos dias (Laranjeira, 1997b; Lopes et 

al., 1996; Rosenberger, 1982). Até o momento, é lícito admitir apenas que são épocas 

de maior manifestação de sintomas. 

 

5.2 Distribuição espacial 

 

5.2.1 Análise de sequência ordinárias 
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  A análise de seqüências ordinárias permite a constatação de 

agrupamento dentro de linhas de plantio ou em sentido perpendicular a elas. Assim, é 

possível relacionar (indiretamente) o padrão espacial encontrado a práticas de manejo 

adotadas nos locais estudados. A agregação foi testada considerando a área como um 

todo. 

No talhão da região Noroeste os resultados indicaram uma 

predominância da aleatoriedade, tanto ao longo das linhas de plantio quanto entre 

linhas. No início da epidemia, no entanto, predominou a agregação na distribuição das 

plantas sintomáticas para a direção das linhas de plantio. Esse fato provavelmente se 

deu em função da formação de focos ao longo das linhas (ver áreas isópatas). Por 

outro lado, a tendência para a agregação entre linhas de plantio ao final da epidemia 

(mais de 95% de incidência!) não tem explicação biológica plausível, podendo ser um 

artefato da técnica. 

  O aumento progressivo do índice Zso ao longo das linhas, desde valores 

indicativos de agregação até a regularidade é uma indicação forte de que a epidemia 

na região Centro começou em focos mais delimitados, porém dispostos no sentido das 

linhas de plantio, evoluindo para o aparecimento de plantas doentes ao acaso e 

posterior formação de blocos homogêneos ao final da epidemia. O padrão foi similar 

para a direção entre linhas, embora inicialmente não tenha havido agregação. 

  No talhão da região Sul a maioria das avaliações indicou resultados 

compatíveis com a aleatoriedade, nas duas direções estudadas. No entanto, também 

para as duas direções, o início da epidemia se deu de maneira altamente regular 

(Figura 8c). Essa situação é compatível com o plantio de grande proporção de plantas 

infectadas em viveiro. 

  Considerando o observado nas três regiões, não se pode considerar 

que X. fastidiosa tenha uma disseminação predominante ao longo ou entre linhas de 

plantio. Mais ainda, considerando que é válida a suposição de Van der Plank (1946) 

citado por Madden et al. (1982) de que aglomerações de plantas doentes indicam que 

o patógeno está sendo disseminado de planta a planta, e tendo em vista os resultados 

obtidos, não há como afirmar que a transmissão da doença se dê preferencialmente ao 
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longo das linhas de plantio. Dessa forma, a contribuição que passagens de máquina 

possam ter dado à disseminação da bactéria nas áreas estudadas não deve ser 

significativa. Em outras palavras, essa é uma evidência indireta de que aplicações de 

defensivos e adubos, e ainda roçagens e gradagens, não devem influenciar a 

disseminação do patógeno ou a manifestação dos sintomas da CVC. Gottwald et al. 

(1993) e Laranjeira (1997b), estudando a distribuição espacial da CVC em pomares de 

São Paulo, e aplicando o mesmo tipo de análise, chegaram à mesma conclusão. Em 

outros patossistemas envolvendo X. fastidiosa, não há informações sobre o uso desse 

tipo de análise ou mesmo de influência dos tratos culturais na disseminação da 

bactéria. Em outros patossistemas citrícolas com presença de vetor, a caracterização 

do agrupamento dentro de linhas de plantio não tem sido feita com o objetivo de avaliar 

o papel de atividades humanas na disseminação do patógeno; visa-se, mais, a simples 

determinação das características do agrupamento, que nem sempre é significativo 

(Gottwald et al., 1991a; Gottwald et al., 1991b; Gottwald et al., 1996).  

  Segundo Heady & Nault (1985), a resposta de escape de cigarrinhas, ou 

seja, o vôo induzido por perturbações mecânicas no seu ambiente, pode variar 

conforme o gênero e até espécie. Assim, é possível que as cigarrinhas vetoras de X. 

fastidiosa em citros não tenham uma boa resposta de escape ou, nesse movimento, 

não tenham preferência pela planta mais próxima. De acordo com Lopes (comunicação 

pessoal, 2000), é frequente que cigarrinhas em citros, após terem sido induzidas ao 

vôo, voltem para a planta de origem. Dessa maneira, as passagens de máquina pelos 

talhões não induziriam os insetos ao vôo ou, se induzidos, os vetores não tenderiam a 

pousar, necessariamente, nas plantas mais próximas (dentro das linhas de plantio, em 

função do menor espaçamento).  

  De maneira geral foram observadas mais similaridades que diferenças 

entre os talhões das três regiões. Não foi observada nenhuma característica que 

pudesse ser atribuída a epidemias de CVC desse ou daquele lugar. Como pôde ser 

constatado em comparação com outros trabalhos, aparentemente há constância nos 

atributos da análise de seqüências ordinárias ao longo do tempo e mesmo em áreas 

diferentes. 
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5.2.2 Índice de dispersão (ID) 

 

  Não houve uma tendência clara para a maioria das avaliações 

apresentarem valor calculado de ID estatisticamente superior ou inferior a 1 ao nível de 

5% de significância pelo teste de χ2. Os resultados variaram conforme a área e o 

tamanho de quadrat (Figuras 11, 12 e 13). 

  A evolução similar do índice ID na região Noroeste para todos os 

tamanhos de quadrat (Figura 11) era esperada. No entanto, não foi observado um 

padrão que, biologicamente, fizesse sentido. Não há, por exemplo, correspondência 

entre valores maiores ou menores de ID com os picos e vales dos gráficos de 

derivadas. O número de avaliações em que as plantas foram consideradas agregadas 

foi maior para os tamanhos de quadrat 3x3 e 3x5. Isso indica, parcialmente, que os 

focos nessa região teriam entre 9 e 15 plantas. Esse tamanho estaria em acordo com 

os resultados apresentados por Laranjeira (1997b), que encontrou tamanho médio de 

onze plantas por foco. Para os dois tamanhos de quadrat, a maioria das avaliações 

significativas ficaram entre 80% e 90% de incidência, já no final da epidemia. 

  Também para a região Centro os valores de ID seguiram padrão 

parecido em todos os tamanhos de quadrat (Figura 12). A redução generalizada nos 

valores de ID entra em acordo com os resultados da análise de seqüências, que 

apontou uma tendência à regularidade no final da epidemia. Isso pode ter acontecido 

simplesmente por causa de um início agregado da epidemia. O aparecimento de novas 

plantas doentes não deve ter ocorrido muito próximo a esses possíveis focos, o que 

diminuiu o ID. Embora o quadrat 4x4 tenha tido o maior número de avaliações com 

agregação e os maiores valores de ID, outros tamanhos como o 2x2 apresentaram 

número de avaliações agregadas da mesma magnitude. Pelo cálculo do ID não foi 

possível avaliar o tamanho provável dos focos. 

  A região Sul foi a que apresentou menor coincidência no padrão 

evolutivo do ID (Figura 13). Essa região, assim como a Centro, não teve um 

predomínio de um tamanho de quadrat quanto ao número de avaliações agregadas. 

Pelo menos para os três quadrats de maior tamanho a maioria das avaliações 

consideradas agregadas ocorreram no início da epidemia. 
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  Em seu trabalho com onze talhões da região Norte de São Paulo, 

Laranjeira (1997b) observou uma tendência a valores de ID estatisticamente superiores 

a 1. No entanto, tal qual aqui, não observou padrões de evolução do ID em função da 

incidência. Considerou, porém, que o índice de dispersão apresentava maior potencial 

que a aplicação da lei de Taylor, por apresentar resultados mais detalhados. Todavia, 

embora pelo ID seja realmente possível indicar se em uma dada avaliação as plantas 

doentes estavam agregadas ou não, a ausência de padrões biologicamente relevantes 

– como os resultados aqui indicaram – torna esse detalhamento de uso limitado. 

   

5.2.3 Aplicação da lei de Taylor modificada (LTM) 

 

  A aplicação da LTM teve como objetivos a caracterização espacial das 

áreas passíveis de serem estudadas e a obtenção de parâmetros de ponderação da 

variável independente na análise de progresso no tempo. 

  Da forma como apresentado por Taylor (1961) e Hughes & Madden 

(1992), o parâmetro b, obtido pela aplicação da LTM, pode ser considerado um índice 

de agregação. Valores de b estatisticamente superiores a 1 indicam agregação, 

enquanto valores não diferentes de 1 denotam aleatoriedade. Os valores de b obtidos 

para a regressão conjunta de todos os talhões, para todos os tamanhos de quadrat, 

denotam agregação, indicando que plantas afetadas pela CVC tendem a se localizar 

próximas a outras também doentes. Os valores de A, sempre maiores que zero, 

reforçam essa conclusão (Madden & Hughes, 1995). Assim, de maneira geral, fica 

caracterizada aquela tendência para as plantas afetadas por CVC. Por outro lado, o 

valor de b não pode ser considerado alto [1,029 < b < 1,088] (Madden & Hughes, 

1995), indicando que a agregação, embora existente, foi fraca, independentemente do 

tamanho de quadrat considerado. Resultados muito parecidos, levando a conclusões 

idênticas, foram apresentados por Laranjeira (1997b); no entanto, esse autor trabalhou 

com apenas um tamanho de quadrat, 3x5. Os quadrats que apresentaram maiores 

valores de b (plantas doentes mais agregadas) foram o 3x5 e o 4x4, indicando um 

tamanho de foco bem similar ao encontrado por Laranjeira (1997b).  
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  Os resultados da aplicação da LTM (quando considerados os talhões 

individualmente) refletiram a situação da doença como um todo, ao longo das 

avaliações. Não foi encontrado um padrão de agregação dependente da área avaliada: 

os parâmetros b foram maiores para uma ou outra região a depender do tamanho do 

quadrat. 

 Para o talhão da região Noroeste apenas para o quadrat 3x3 a LTM não 

indicou agregação. Houve diferença estatística entre os bs de cada quadrat; o maior 

valor ocorreu para o tamanho 3x5 (1,156). O valor encontrado foi bem parecido com o 

obtido por Laranjeira (1997b) para análise em conjunto de talhões da região Norte de 

São Paulo (1,113). No entanto, esse autor usou apenas um tamanho de quadrat, o que 

não permitiu comparação com outros tamanhos. 

Considerando a região Centro, somente o quadrat 4x4 não apresentou 

indicativo de agregação. O 3x5 teve seu b indiferenciado de 1 pela análise estatística, 

mas o A foi superior a zero, o que, segundo Madden & Hughes (1995), indica 

agregação. Nos demais quadrats tanto A quanto b foram significativos. A comparação 

entre bs mostrou valor maior para o quadrat 5x3. Esse valor foi maior que aquele obtido 

por Laranjeira (1997b), mas não são exatamente comparáveis por tratarem-se de 

tamanhos de quadrat diferentes. 

No talhão da região Sul todos os quadrats apresentaram As e bs 

significativos, indicando agregação. Na comparação entre os bs, o quadrat 3x5 

apresentou o maior valor que os demais, com exceção do 4x4. Também nesse caso o 

valor obtido (1,115) foi muito parecido com o obtido por Laranjeira (1997b). 

 É interessante notar que, embora com variações quanto ao tamanho de 

quadrat com maior valor do parâmetro b, para as três regiões o resultado sempre 

apontou os maiores quadrats usados, sempre com 15 ou 16 plantas. Ridout & Xu 

(2000), em trabalho teórico, demonstraram que há uma tendência para o aumento do 

ID conforme aumenta-se o tamanho do quadrat. Assim, as possíveis comparações só 

deveriam ser feitas entre quadrats de tamanhos comparáveis. No entanto, em outro 

trabalho com dados reais, esses mesmos autores (Xu & Ridout, 2000) mostram que 

para os tamanhos e formas aqui considerados a influência do tamanho não é tão 

acentuada.  
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Outro aspecto a ser notado é a diferença entre a direção dos quadrats. 

Para testar esse ponto, foram incluídos os quadrats 3x5 e 5x3, de mesmos tamanho e 

forma, mas posicionados em direções perpendiculares. Apenas na região Centro o 5x3 

foi superior ao 3x5. O 5x3 emergiu de uma disposição perpendicular às linhas de 

plantio. Embora no início a evolução da epidemia nesse talhão tenha tendido a ocorrer 

ao longo das linhas de plantio (ver análise de seqüências ordinárias), isso não se 

manteve para todas as avaliações (ver análise de áreas isópatas), sendo claramente 

apontado pela comparação entre aqueles dois tipos de quadrat.  

Como sumário dessa técnica, e também da análise do ID, deve-se 

considerar que não foram por si só suficientes para apontar diferenças inequívocas 

entre as três regiões estudadas. Seria possível estabelecer essas diferenças – caso 

existam – se fossem avaliadas dezenas de áreas ao longo do tempo, em cada região. 

No entanto, além de tal estudo ser infactível do ponto de vista pragmático, os dados 

aqui apresentados não apontam a possibilidade de diferenças significativas, já que 

foram muito similares aos encontrados por Laranjeira (1997b) em talhões de outra 

região de São Paulo, a Norte.    

A lei de Taylor fornece parâmetros que seriam atributos típicos de cada 

entidade biológica (Taylor, 1961; 1984). Entretanto, não fornece informação a respeito 

da dinâmica da epidemia, não guarda detalhes a respeito das características espaciais 

de cada ponto dos talhões, mas resume o modo como a epidemia se comportou 

espacialmente. Apesar das limitações, o uso da LTM ainda é essencial, pelo menos 

para o estudo de epidemias cuja incidência é o dado mais importante. Nesse estudo, o 

valor do parâmetro b foi usado para ponderar a variável dependente na regressão não-

linear de ajuste do progresso no tempo, de acordo com as argumentações de Madden 

& Hughes (1995). 

 

5.2.4 Determinação de áreas isópatas 

 

  Para essa análise não há determinação de índices ou informações 

puramente matemáticas. Pretende-se visualizar a forma como a doença se manifestou 

espacialmente em cada área. Ao contrário de Laranjeira (1997b), que trabalhou com 
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áreas vizinhas a pomares antigos contaminados, ou vizinhos a pastos e matas, optou-

se por usar talhões isolados (região Noroeste) ou segmentos de talhões maiores 

(regiões Centro e Sul). Assim, pôde-se isolar o fator “fonte de inóculo externa”, já bem 

caracterizado por aquele autor. 

Como era de se esperar, baseado nos resultados de Laranjeira (1997) e 

na escolha de áreas livres de fonte de inóculo externa, de maneira geral a incidência 

no talhão da região Noroeste apresentou-se relativamente uniforme em toda a área. O 

setor desse talhão que inicialmente apresentou maior incidência localizava-se próximo 

a uma baixada, mas não fazia fronteira com nenhuma fonte de inóculo detectável. O 

talhão continuava por mais algumas linhas de plantas cítricas de mesma composição 

varietal. Talvez, e apenas talvez, por não haver evidências, essa área de maior 

incidência possa ter sido gerada a partir de mudas contaminadas, fato comum e já 

registrado por Laranjeira (1997b).  

 No talhão da região Centro a existência de focos foi mais conspícua. 

Esses focos, no entanto, podem ter se originado a partir de mudas infectadas, ou 

serem a expressão de sub-áreas que favoreceriam o aparecimento de sintomas. 

Porém, não há evidências fortes para qualquer das duas hipóteses. Essa maior 

quantidade de focos entra em acordo com os maiores valores do parâmetro b para 

esse talhão obtidos na LTM (quadrat 5x3). Em contraste, na região Sul não foram 

detectadas áreas de maior incidência que o restante do talhão. Todo esse quadro está 

de acordo com os demais resultados de análise espacial, e também corroboram as 

afirmações de Laranjeira (1997b) no sentido de que as epidemias de CVC são, via de 

regra, levemente agregadas. 

  Em todas glebas, mesmo tendo sido observada a existência de áreas 

com maior concentração de plantas doentes, pôde-se notar que o aparecimento 

dessas plantas não se deu de maneira organizada. De forma geral não foram 

observadas áreas delimitadas dentro de cada pomar a partir das quais a doença tenha 

se disseminado. Por isso mesmo, e por não terem sido verificadas direções 

preferenciais de disseminação, pode-se reforçar o resultado obtido por Laranjeira 

(1997b), que constatou a não-influência dos ventos dominantes na disseminação da 

CVC. A uniformidade no aparecimento de novas plantas doentes não permite, por um 

lado, defender a proposta de Laranjeira (1997b) de que plantas daninhas hospedeiras 
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não seriam fonte de inóculo importante. Porém, tal uniformidade não é evidência da 

participação daquelas plantas na estrutura do patossistema, mesmo porque são 

desconhecidos seu status fitopatológico e sua distribuição espacial nas áreas 

estudadas.   

  Com exceção do presente estudo e do realizado por Laranjeira (1997b), 

a análise de áreas isópatas não fez parte de nenhum trabalho com doenças causadas 

por X. fastidiosa e, assim, não há como fazer comparações de resultados. Por outro 

lado, o uso dessa análise na fitopatologia, apesar de não ser amplo, tem encontrado 

espaço na avaliação de patossistemas tão distintos quanto a verrugose dos citros, 

causada por Elsinöe fawcettii (Gottwald, 1995), quanto a mancha foliar no amendoim, 

causada por Cercosporidium personatum (Alderman et al., 1989).    

 

5.2.5 Análise de dinâmica e estrutura de focos (ADEF) 

 

  Quando os dados das três regiões foram analisados em conjunto, 

obtiveram-se resultados similares aos obtidos por Laranjeira (1997b): curvas de 

número de focos por mil plantas com fase inicial ascendente, pico em baixas 

incidências e posterior fase descendente. No entanto, duas características dos 

resultados aqui obtidos diferiram dos daquele trabalho. O pico ocorreu ao redor de 

15% de incidência, muito antes do indicado por Laranjeira (1997b) [25%]. Além disso, a 

curva de número de focos unitários não apresentou fases ascendente e descendente 

acentuadas como as obtidas por aquele autor; por outro lado, seu pico foi coincidente, 

ao redor de 10% de incidência. A ausência de fase ascendente acentuada indica que o 

aparecimento de novas plantas doentes não ocorreu de maneira aleatória, com grande 

número de focos unitários, o que reforça os resultados obtidos com a lei de Taylor, em 

que a maioria dos parâmetros A foram significativos, indicando agregação no início da 

epidemia (pelo menos na sub-região delimitada pelo tamanho do quadrat). Em adição, 

um pico “precoce” na curva de número de focos versus incidência indica que a 

coalescência de focos, normal em função da finitude das áreas e já relatada 

anteriormente (Laranjeira, 1997b), ocorreu antes do “previsto”. Como os valores dos 

picos foram semelhantes entre esse estudo e o de Laranjeira, a coalescência deve ser 

atribuída a maiores tamanhos de foco, o que de fato ocorreu. 
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É notável também que os valores para os picos, quer de focos totais 

(~70) ou de focos unitários (~40), tenham sido muito parecidos com os obtidos por 

Laranjeira (1997b). Como ainda não há um estudo aprofundado das características 

desse tipo de técnica, é prematuro dizer se esses valores de pico e seu formato são 

típicos do patossistema ou se são artefatos da técnica. Porém, em trabalho com cancro 

cítrico Bergamin Filho et al. (2001) mostraram que a dinâmica de focos dessa doença 

difere substancialmente da relatada para a CVC (Laranjeira, 1997b). Ao contrário do 

observado em trabalho anterior (Laranjeira, 1997b), em que os focos apresentavam 

tamanhos pequenos, com até 10 plantas em média, aqui foram encontrados focos 

maiores; na sua maioria (88%), maiores que 20 plantas.  

  O padrão dos focos da região Noroeste foi igual ao observado por 

Laranjeira (1997b), ou seja, pico de número de focos ao redor dos 25% de incidência, 

havendo uma diminuição progressiva até um foco por mil plantas, entre 60% e 70% de 

plantas afetadas. A ausência de pico bem definido para número de focos unitários 

pode ser conseqüência da alta incidência nas primeiras avaliações (> 20%). Tanto o 

talhão da região Centro quanto o da Sul divergiram quanto aos resultados obtidos em 

trabalho anterior (Laranjeira, 1997b). Nessas regiões os picos ocorreram para 

incidências mais baixas. No entanto, essas não são evidências suficientes para atribuir 

a certas regiões um caráter de maior ou menor aleatoriedade na manifestação de 

sintomas. 

  O padrão geral e regional do tamanho médio dos focos não foi 

necessariamente divergente do obtido anteriormente (Laranjeira, 1997b). Enquanto 

neste trabalho obtiveram-se curvas sigmóides, naquele admitiu-se curva exponencial. 

A explicação não poderia ser mais prosaica: naquele estudo, ao contrário deste, a  

maioria dos talhões não alcançou os níveis máximos de incidência. 

    

5.3 Evolução Temporal das Variáveis  

 

5.3.1 Padrão Geral Qualitativo 
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Gráficos cartesianos dos dados originais – percentagem de ramos 

sintomáticos ou infectados, número de novas brotações, etc – não forneceram 

informações relevantes ao estudo proposto. Os gráficos não apresentaram padrões 

claramente identificáveis, aparentando mais eventos regidos pelo acaso. Nesse 

contexto é que foi adotado o critério das “Áreas Abaixo da Curvas”. Embora os dados 

tenham sido obtidos em frequências diferentes, para efeito de visualização e 

posteriores análises optou-se pela padronização de frequências mensais e posterior 

condensação em estações do ano.  

  O padrão de emissão de novas brotações, embora característico, foi 

contrário ao senso comum. Via de regra, associam-se os fluxos de brotação à 

Primavera e Verão – como supuseram Palazzo & Carvalho (1992) e Laranjeira (1997b) 

– em função de uma maior abundância de água, nutrientes e temperatura acima da 

basal. Esses resultados contrariam em parte as afirmações de Tubelis (1995) de que o 

período compreendido entre setembro e março é aquele que exibe brotações mais 

intensas e rápido crescimento de ramos. No entanto, como neste trabalho as brotações 

foram apenas quantificadas, é possível que no inverno elas sejam mais numerosas, 

mas que sejam maiores ou mais vigorosas na Primavera e Verão. Apenas o padrão 

dessa variável não é suficiente para distinguir entre as três regiões. Porém, o padrão 

desuniforme obtido na região Noroeste (Figura 27) poderia indicar que, mais 

importante que o padrão, seja a regularidade na emissão de novas brotações.  

A tendência ao acréscimo na evolução da Área Abaixo da Curva de 

Ramos Sintomáticos (AACRS) é óbvia, afinal espera-se que a incidência de uma 

doença biótica, livre de controle, aumente. Por outro lado, alternância tão grande de 

valores mais altos e mais baixos conforme a estação do ano é surpreeendente. 

Palazzo & Carvalho (1992), trabalhando com incidência em folhas de ramos marcados 

– não em ramos ao acaso – encontraram certa alternância, mas relacionaram os picos 

aos verões e Primaveras e os vales, aos invernos e outonos. Nos resultados aqui 

apresentados a alternância é maior. Os picos de outono podem estar relacionados a 

uma queda natural das folhas nessa época, aumentando a proporção de folhas 

sintomáticas. Seguindo o mesmo raciocínio, porém em sentido inverso, a diminuição 

dos valores de AACRS no inverno pode estar relacionada à maior quantidade de 

brotações, o que diluiria a presença de ramos sintomáticos. Infelizmente, no momento, 
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explicações para os picos e vales de Primavera e Verão não passariam de 

especulação. Nesse sentido, novos conjuntos de dados precisariam ser coletados, 

inclusive em outras regiões e países (Nordeste do Brasil e Argentina, por exemplo) 

para que tais informações fossem confirmadas, ou não, e um quadro mais claro 

surgisse. Também não foi possível distinguir entre as três regiões pelo padrão dessa 

variável. A discrepância apresentada no primeiro ano pela região Centro (Figura 28) 

pode ser devida à não-detecção de flutuações em condições de baixa incidência. 

  O padrão temporal da Área Abaixo da Curva de Infecções 

Assintomáticas (AACIA) - infecções detectadas apenas em folhas que não 

manifestavam sintomas - apresentou tendência à diminuição nos valores, mas não 

apresentou a uniformidade de picos e vales da variável anterior. A diminuição dos 

valores é conseqüência direta do aumento da incidência de ramos sintomáticos. Não 

pôde ser observada diferença característica entre regiões. 

  A Área Abaixo da Curva de Infecção Total (AACIT) contabiliza todas as 

infecções detectadas, sejam em folhas assintomáticas, sejam em sintomáticas. A 

ausência de incremento intenso na incidência de ramos infectados é surpreendente. É 

possível que, em alguns casos, os picos de infecções assintomáticas coincidam com 

os vales de ramos sintomáticos. Essa situação, impossível de comprovação pelos 

dados obtidos, ocorreria em momentos em que a bactéria já tenha tido tempo e 

condições de se multiplicar até quantidades detectáveis, mas não tenha transcorrido 

todo o período de incubação e, ao mesmo tempo, tenha havido queda de folhas 

sintomáticas. Deve-se notar que esse pouco progresso na incidência de infecções em 

ramos foi acompanhada por um progresso intenso na incidência em plantas. Tem-se 

então que um pomar com 100% de incidência em plantas não terá 100% das plantas 

com alta severidade da doença.  

  Aparentemente, a evolução da Área Abaixo da Curva de Concentração 

Bacteriana (AACCB) indica uma elevação na concentração de X. fastisdiosa nos 

meses de Primavera e Verão. No entanto, esse padrão não se confirma para todas as 

regiões. O mais provável é que essas flutuações sejam aleatórias. Pereira (2000), 

trabalhando com isolamento de X. fastidiosa, não encontrou diferenças significativas 

entre épocas do ano. 
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5.3.2 Análise de Densidade Espectral 

 

A análise de densidade espectral fornece uma medida quantitativa dos 

ciclos de uma série temporal. Geralmente são observados ciclos sazonais, embora os 

mais interessantes e informativos sejam os aparentemente incoerentes (Chatfield, 

1985). 

Na análise da série AACEB (Brotações), para todos os talhões foram 

observados os ciclos relacionados a estações do ano, ou seja, ciclos de três, seis e 

doze meses. Esses ciclos, por sua obviedade, são pouco informativos (Chatfield, 

1985). No entanto, para a região Noroeste foi detectado um ciclo de quatro meses. 

Esse fenômeno pode estar relacionado a uma maior extensão dos ciclos trimestrais, 

indicando uma tendência à produção de picos largos de AACEB, ou seja, maior 

número de brotações novas por maior período de tempo. Quando consideraram-se as 

séries AACRS (Sintomas), só foram detectados picos relacionados à sazonalidade. Os 

ciclos semestrais foram mais pronunciados nas regiões Noroeste e Sul e o ciclo anual 

predominou na região Centro. 

  Para as séries AACIA (Infecções Assintomáticas), as regiões Noroeste e 

Sul apresentaram ciclos mais importantes para períodos anuais. Já a região Centro 

teve ciclos de oito meses, mas o ciclo mais importante foi de cinco meses. No entanto, 

esse ciclo de cinco meses não parece influenciar de maneira alguma numa maior 

quantidade de sintomas (ver distinção entre regiões) ou numa antecipação dos ciclos 

de AACRS. 

  A análise das séries AACIT (Infecção Total) revelou uma variação 

grande entre as regiões. Mais uma vez, os ciclos sazonais das regiões Noroeste e Sul 

são pouco informativos. Na região Centro repetiu-se o observado para a série AACIA, 

mas o ciclo anual foi predominante. 
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  O estudo das séries de concentração bacteriana para a região Noroeste 

revelou ciclos sazonais, o mais importante deles, anual. Para as regiões Centro e Sul, 

o que seria o ciclo mais bem definido, após seis meses, não apresentou fase 

descendente até os 24 meses. Isso indica ausência de ciclo anual, reforçando a 

aleatoriedade da variável. 

  De maneira geral, considera-se que os ciclos semestrais e anuais são 

artefatos oriundos dos ciclos sazonais de três meses (Chatfield, 1985). Porém, ciclos 

muito bem definidos de seis ou dozes meses podem denotar padrões como os 

observados por Laranjeira (1997b). Por exemplo, para sintomas, os ciclos das regiões 

Noroeste e Sul foram semestrais, enquanto que o da região Centro foi anual. Esse fato 

pode indicar que o aparecimento de sintomas naquelas duas regiões – ou 

especificamente, nos talhões avaliados daquelas regiões – foi mais comum que no 

talhão da região Centro. Isso pode ser confirmado pela análise de variância do item 

5.6. As razões para esse fato, no entanto, são desconhecidas. O mais provável é que 

fatores ambientais reguladores estejam envolvidos. 

 

5.3.3 Análise de Autocorrelação 

 

  De maneira geral as correlações foram baixas para todos os lags. A 

grande maioria dos casos apresentou lags 1 (coeficientes positivos) ou 2 (coeficientes 

negativos) significativos. Esses dados mostram apenas que um dado valor de um mês 

só influencia diretamente os valores do mês seguinte. No segundo mês (lag 2), os 

valores geralmente assumem valores negativamente correlacionados. Essa situação 

indica aleatoriedade, ou ausência de autocorrelação. 

Mais importante que a aleatoriedade, ou melhor, uma consequência desse fato 

é que os fatores que dirigiram a evolução das séries estudadas não foram fatores 

intrínsecos, mas extrínsecos. Assim, a ocorrência de muitas brotações num mês não é 

indicativo de que também haverá abundância m meses após. O raciocínio fica mais 

claro quando se refere a sintomas. O senso comum espera que quanto mais sintomas 

existam, mais existirão num futuro próximo, ou seja, os sintomas de um mês 
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influenciam os de m meses após. Isso não é verdade e, provavelmente, está 

relacionado à aleatoriedade (desejável e planejada) da coleta.   

5.4 Correlação entre Variáveis 

 

Optou-se por estudar a correlação entre variáveis via análise de Lags 

distribuídos. Essa análise, que permite comparar valores defasados no tempo, é, na 

realidade, uma análise de regressão. No entanto, para não incorrer no erro de admitir 

causalidade a uma correlação (Sagan, 2000), optou-se por avaliar a correlação entre 

as variáveis. 

A primeira análise, relacionando as brotações e a expressão de 

sintomas, apontou ausência de correlação em qualquer das regiões. Esperava-se que 

houvesse alguma correlação, pois admite-se que as cigarrinhas vetoras mais 

importantes alimentem-se de ramos novos (Laranjeira, 1997b; Lopes, 1999). Por outro 

lado, houve correlação entre brotações e infecções assintomáticas para todas as 

regiões. Essas duas variáveis correlacionaram-se mais no lag 8 no Sul, 9 no Centro e 6 

no Noroeste. Essa situação poderia explicar diferenças entre o Noroeste e o Centro, já 

que o tempo para o crescimento populacional detectável de X. fastidiosa no Noroeste 

seria menor. Assume-se então que os ciclos de disponibilidade de bactéria sejam 

menores nessa região. Esse quadro aponta uma efetiva ligação entre brotações e 

infecções, mas também mostra que o processo que leva à manifestação dos sintomas 

é mais complexo; não admite uma redução simplista do tipo “quanto mais brotações, 

mais sintomas”. Assim, os resultados de brotações x infecção total estão confundidos 

por essas duas situações, já que a infecção total é resultante do somatório de 

infecções sintomáticas e assintomáticas. 

 Considerando que a região Sul foi superior às demais em termos de 

infecções assintomáticas, mas igual ao Centro em termos de sintomas (ver item 5.6), é 

razoável supor que a correlação entre brotações e infecções assintomáticas no Sul não 

esteja ligada a novas infecções, mas apenas ao local – folhas razoavelmente novas – 

em que tais infecções são detectadas.  

  Na análise brotações versus concentração bacteriana, apenas a região 

Sul apresentou correlação significativa (lag 3). Isso significa que picos de concentração 
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bacteriana ocorreram três meses após os picos de brotação. Se essa correlação 

dependesse das infecções ocorridas naquelas brotações, era de se esperar que as 

outras regiões apresentassem algum grau de significância. Portanto, pode-se admitir 

que essa correlação na região Sul ocorre em função simplesmente do aumento 

populacional de infecções de ramos de brotações anteriores. Essa pode ser mais uma 

evidência de que a maioria das mudas da região Sul foram plantadas já com infecções.  

  Não houve correlação informativa entre infecções assintomáticas e 

sintomas. Nos casos em que a correlação foi significativa como um todo, não houve 

lags com probabilidade de erro baixa. Situação semelhante ocorreu para infecções 

assintomáticas versus infecção total. Da mesma forma, não se conseguiu correlacionar 

essa mesma variável independente com concentração bacteriana. A tentativa de 

correlação entre concentração bacteriana e sintomas também não foi informativa, 

apesar de ter sido significativa para a região Noroeste (ausência de significância para 

lags). 

  Embora seja comum associar-se emissão de brotações a condições 

climáticas (Laranjeira, 1997b), em nenhum caso foi possível correlacionar as variáveis 

do clima com brotações. As séries usadas na análise tinham freqüência mensal. Não é 

impossível, portanto, que tais correlações só sejam evidentes em curtíssimo prazo, por 

exemplo, dias. 

  As análises que consideraram temperatura mínima e expressão de 

sintomas só apontou correlação significativa para a região Noroeste. Considerando a 

abrangência que uma correlação de tal nível deve ter, tal restrição limita qualquer 

discussão a respeito. Da mesma maneira pode ser considerada a análise temperatura 

máxima versus expressão de sintomas. 

  No entanto, expressão de sintomas apresentou boa correlação com a 

precipitação pluviométrica nas três regiões e, em todas, o lag 3 foi sempre o mais 

significativo. Assim, embora não seja possível saber se essa é apenas uma correlação 

ou uma relação causal, até o momento é a melhor relação já obtida entre uma variável 

climática e qualquer aspecto relacionado à CVC. Laranjeira (1997b), por exemplo, 

apesar de mostrar que para seu conjunto de dados a forma da curva de derivadas do 

progresso da CVC era bem assemelhado com as curvas de variáveis climáticas, não 

encontrou qualquer correlação significativa. 
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  As correlações significativas obtidas entre as temperaturas máxima e 

mínima e infecções assintomáticas não são informativas. Quando a temperatura 

mínima foi usada como variável independente, apenas a região Noroeste produziu 

alguma informação. Os lags da região Sul não foram significativos e o lag 0, 

significativo no Centro, não possui relevância biológica. O padrão foi o mesmo quando 

usou-se temperatura máxima como variável independente. Isso ocorre em função da 

alta correlação entre os padrões das duas temperaturas. A correlação entre 

precipitação pluviométrica e infecções assintomáticas também não foi informativa, já 

que apenas a região Centro a apresentou significativa. 

  Quando trabalhou-se com infecção total como variável dependente, 

apenas quando a independente foi precipitação pluviométrica é que foram obtidos 

resultados significativos e informativos. No entanto, o padrão foi o mesmo obtido para 

precipitação x sintomas; ambos os fatos claramente estão relacionados. Também não 

foi possível correlacionar concentração bacteriana com qualquer variável climática. 

Isso parece indicar que o crescimento da colônia de X. fastidiosa em citros não está 

relacionada a fatores externos, mas unicamente aos internos. 

  A impossibilidade de correlacionar qualquer variável climática ou mesmo 

a presença de brotações com a quantidade cigarrinhas capturadas pode ter várias 

explicações. A mais simples delas seria a de que há interações muito mais complexas 

entre hospedeiros, clima e vetores e que, portanto, não se aplicariam correlações 

simples. Por outro lado, como foram utilizadas armadilhas amarelas, capazes de atrair 

cigarrinhas em vôo (Pereira, 2000), talvez os dados não reflitam exatamente a 

quantidade de cigarrinhas presentes no talhão. 

  Foi possível correlacionar quantidade de cigarrinhas às infecções 

assintomáticas. Aparentemente essa relação tem uma defasagem de oito meses. 

Mesmo na região Centro, cujo lag não passou no critério do 1% de probabilidade de 

erro, o lag mais significativo foi o oito, assim como nas outras regiões. Tanto para 

sintomas quanto infecção total como variáveis dependentes, as correlações foram não-

significativas ou biologicamente irrelevantes.  
 

 

5.5 Distinção entre regiões: análise discriminante 
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Tanto a análise envolvendo todas as variáveis quanto à relacionada 

apenas às variáveis de brotações mostraram que é possível distinguir entre os grupos 

(regiões) utilizando-se principalmente as Brotações de Verão e Primavera. No entanto, 

esse poder discriminatório só é aplicável à região Noroeste. Também aplicável ao 

Noroeste, porém de importância menor quando comparada às brotações, seriam os 

Sintomas de Inverno. Para distinguir entre as regiões Centro e Sul, as Infecções 

Assintomáticas de Outono e os Sintomas de Primavera são mais eficientes. Em adição, 

Infecções Assintomáticas de Verão e Outono distinguem bem a região Sul das regiões 

Noroeste e Centro. 

 

5.6 Distinção entre estações do ano e regiões: análise não-paramétrica 

 

 Regiões. Os padrões observados em outras análises em relação às brotações 

na região Noroeste foram confirmados. Realmente as plantas cítricas dessa região 

tendem a emitir mais brotações que as plantas do Centro ou do Sul. Considerando as 

características do patossistema em questão, esse deve ser o fator isolado mais 

importante que explica as diferenças de incidência entre regiões. A ausência de 

diferenças significativas entre o Centro e Sul não era esperada. A hipótese inicialmente 

levantada considerava que havia um gradiente decrescente Norte – Sul para todas as 

variáveis. O resultado entre Centro e Sul pode, no entanto, ser explicado em função 

das áreas experimentais estarem aproximadamente na mesma latitude (Gavião 

Peixoto e Santa Rita do Passa Quatro); a definição Centro e Sul é oriunda de uma 

separação lógica entre zonas produtoras e não entre regiões geográficas (Fundecitrus, 

2001). 

Como suposta conseqüência dos resultados para brotações, a Área 

Abaixo da Curva de Ramos Sintomáticos (AACRS) apresentou o mesmo padrão, com 

valores superiores para a região Noroeste e estatisticamente iguais para as outras 

regiões. Nesse caso, valores maiores para o Noroeste já eram esperados. A 

inesperada igualdade entre Centro e Sul, no entanto, pode ser explicada se levarmos 

em conta a hipótese das mudas infectadas para região Sul. Nessa circustância, dadas 
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condições climáticas normais, plantas precocemente infectadas tenderiam a 

apresentar mais sintomas, se igualando ou mesmo superando outras regiões. Por 

outro lado, a mesma latitude das duas áreas experimentais também pode ser uma 

explicação válida. 

  A superioridade estatística da região Sul em termos de infecções 

assintomáticas indica que seu nível de infecção é alto. Ora, se por outro lado a 

expressão de sintomas é relativamente pequena (em termos de ramos sintomáticos), 

mas também alta no que refere a percentual de plantas afetadas, tem-se a seguinte 

situação: muitas plantas infectadas, muitos ramos infectados, baixa expressão dessas 

infecções. Esse quadro é o grande indicativo de uma origem pré-plantio de grande 

parte das infecções, associada a uma baixa favorabilidade ambiental para a expressão 

de sintomas. 

A semelhança entre os valores de infecção assintomática para Noroeste 

e Centro deve indicar apenas que a maior parte das infecções no Noroeste revertem-

se rapidamente para manifestação de sintomas (ramos sintomáticos no Noroeste são 

mais abundantes que no Centro). Os resultados para infecções totais, ou seja, regiões 

Noroeste e Sul com valores estatisticamente iguais entre si e superiores ao obtido na 

região Centro indicam que, caso a hipótese de mudas infectadas para o Sul esteja 

correta, a manifestação da CVC é comparável entre pomares localizados em regiões 

com altas taxas de infecção e regiões com baixas taxas, mas nas quais foram 

plantadas mudas infectadas. 

A ausência de diferença estatística entre regiões quando comparadas 

com base na concentração relativa de X. fastidiosa aparentemente indica que o clima 

em diferentes regiões não afeta a multiplicação da bactéria na planta. Essa conclusão 

é corroborada pela ausência de correlaçãqo entre variáveis climáticas e concentração 

relativa de bactéria (ver item 5.4). No entanto, os valores tenderam a um gradiente 

entre a região Sul (4,96), Centro (5,38) e Noroeste (6,11), o que merece um estudo 

mais detalhado. 

Estações do Ano. Contrariando o senso comum, que supunha maiores 

brotações na Primavera e no Verão, os resultados indicaram uma predominância de 

brotações no Inverno. No entanto, as brotações de Primavera ainda possuem uma 



 139 

posição de destaque. As estações do ano não puderam ser distinguidas com base nos 

sintomas. Apesar de ter sido detectada uma variação sazonal (ver itens 5.3.1 e 5.3.2), 

não houve diferença estatística entre as épocas do ano. Também não houve diferença 

para infecção total (provavelmente influenciada pelos valores de sintomas). Quanto às 

infecções assintomáticas, elas foram mais detectadas no Verão em comparação com a 

Primavera, mas todas as outras comparações foram não-significativas.  

A não constatação de diferença estatística entre estações do ano para 

concentração relativa de X. fastidiosa, embora condizente com os dados obtidos por 

Pereira (2000), precisa ser melhor investigada. O padrão geral dessa variável (ver item 

5.3.1) aponta para maiores concentrações de bactéria na Primavera e Verão, o que 

encontra paralelo no modelo proposto por Laranjeira (1997b) e também nos dados de 

infectividade apresentados por Pereira (2000).  



   

  

 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

• As curvas de progresso da CVC não puderam ser ajustadas a modelos conhecidos. 

 

• O progresso da CVC apresentou diversos picos de derivada, em sua maioria 

coincidindo com a primavera e o verão. 

 

• O padrão espacial das plantas doentes não apresentou diferenças significativas 

entre as régiões avaliadas, podendo ser caracterizado como levemente agregado. 

 

• Número de novas brotações foi a variável que mais distinguiu entre as três regiões. 

 

• As variáveis relacionadas à doença (infecções assintomáticas, infecções totais, 

sintomas e concentração bacteriana) apresentaram padrões sazonais, mas não foi 

observada diferença estatística entre as estações do ano. 

 

• O pomar da região Noroeste apresentou maior quantidade de brotações novas e 

maior quantidade de sintomas. 

 

• O pomar da região Sul apresentou maior quantidade de infecção assintomática. 

 

• Não houve diferença de concentração bacteriana entre os pomares das três regiões. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO
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A1 – Procedimentos adotados para execução dos testes DIBA e ELISA 
 

Procedimento para o teste DIBA 

1. Retirar a nervura de uma folha assintomática com o auxílio do bisturi. Picar a 

nervura em fatias finas, homogeneizar a amostra, pesar 100mg e acondicionar em 

tubo de Eppendorf de 1,5mL. 

2. Adicionar o tampão carbonato na proporção 1/10 (peso da amostra/volume do 

tampão). Deixar em repouso por uma noite para assentar e rehidratar o material. 

3. Colocar o tubo em água fervente por 10 minutos (banho-maria). 

4. Colocar 70 microlitros da amostra em membrana de difluoreto de polivinilideno e 

deixar secar por uma hora em estufa à 37ºC ou no ambiente até que se perceba a 

absorção total da gota na membrana.  

5. Lavar em água destilada para retirar o excesso do tampão. 

6. Colocar a membrana em TTBS em fervura por 2 minutos. 

7. Bloquear a membrana por no mínimo 1 hora em leite em pó desnatado 5% diluído 

em TTBS. 

8. Lavar a membrana três vezes em água destilada e em TTBS. 

9. Colocar a membrana em antissoro primário por uma noite em temperatura 

ambiente (antissoro UF-26 diluído 1:100.000 em TTBS).  

10. Lavar como no item 8 

11. Colocar a membrana em antissoro conjugado com fosfatase alcalina (Sigma 

A3937, diluído 1:30.000 em TTBS), por 2 horas em estufa  a 37 ºC. 

12. Lavar como no item 8. 

13. Dissolver (no escuro) a pastilha de revelação BCIP/NBT (Sigma B5655) em 10 ml 

de água destilada e colocar sobre a membrana até o aparecimento da cor.  

14. Parar a reação com água destilada quando os controles positivos desenvolverem 

coloração roxa. Secar a membrana, fazer a leitura e proteger da luz. 
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Procedimento para o teste ELISA 

1. Colocar 100 microlitros de amostra (processadas como no procedimento para Dot-

Blot) em cada poço da placa.  

2. Incubar a 37 ºC por 1 hora. 

3. Lavar três vezes em PBST. 

4. Bloquear a placa com leite em pó desnatado 5% diluído em PBS, 200 microlitros 

para cada poço. Incubar em estufa a 37 ºC por 1 hora. 

5. Lavar como no item 3. 

6. Colocar 100 microlitros de antissoro primário (antissoro UF-26 diluído 1:100.000 em 

PBST) em cada poço. Incubar por 1 hora a 37 ºC.  

7. Lave como no item 3. 

8. Colocar 100 microlitros do antissoro conjugado com fosfatase alcalina (antissoro 

Sigma A3937 diluído 1:30.000 em PBST) em cada poço. Incubar por 1 hora a 37ºC. 

9. Lave como no item 3. 

10. Colocar 100 microlitros do Tampão de Revelação para o teste Elisa em cada poço. 

Incubar no escuro até desenvolver coloração amarela. 

11. Fazer leitura no leitor de ELISA, a 405nm. 
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A2 - Composição dos tampões utilizados nos testes serológicos 

 

TTBS  

• 12,2 g de Tris 

• 23,4 g de NaCl 

• 1,0 mL de Tween 20 

• Água destilada q.s.p. 2,0 L 

• pH corrigido para 7,5 com HCl 10M 

 

PBS 

• 8 g de NaCl 

• 0,2 g de KH2HPO4 

• 1,15 g de Na2HPO4  

• 0,2 g de KCl 

• Água destilada q.s.p. 1,0 L 

• pH corrigido para 7,5 com HCl 10M 

• Para fazer o PBST basta acrescentar 0,5mL de Tween 20 por litro de tampão. 

 

Tampão Carbonato 

• 1,59 g de Na2CO3 

• 2,93 g de NaHCO3 

• Água destilada q.s.p. 1,0 L 

• pH corrigido para 9,6 com HCl 10 M 
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Tampão de revelação para teste DIBA 

• 12 g de Tris 

• 5,8 g de NaCl 

• 1 g de MgCl 2 

• Água destilada q.s.p. 1,0 L 

• pH corrigido para 9,5 com HCl 10M 

• Na hora do uso, para cada 10 mL de tampão, acrescenta-se uma pastilha de 

BCIP/NBT Sigma Fast 

 

Tampão de revelação para teste ELISA  

• 97,0 mL de Dietanolamina 

• 100 mg de MgCl2 

• Água destilada q.s.p. 1,0 L 

• pH corrigido para 9,8 com HCl 10M 

• Na hora do uso, para cada 20 mL de tampão, dissolve-se 20mg de 

NitroFenilFosfato (NPP). 
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