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o agronegócio é fundamental para a economia brasileira, representa cerca de um terço do nosso PIB e tem
dado grande contribuição às exportações de commodities e produtos agroindustriais. A laranja faz com que
o país torne-se o líder de produção no mundo, detendo 25% desta. Já em se tratando do suco de laranja, o
Brasil detém mais da metade da produção e exporta 98% desta. A área colhida com laranja deve expandir-
se nos próximos anos, dos atuais 856 mil para 962 mil hectares em 2020/2021. Porém, um dos principais
fatores atuais que restringem os lucros e a expansão da citricultura é, em especial, que as plantações de
frutas cítricas podem ser acometidas por uma variedade de doenças e pragas. O monitoramento destas é
fundamental para evitar danos aos frutos e a necessidade de erradicação de plantações inteiras. Atualmen-
te, o controle de doenças é realizado apenas por inspeção visual e avaliações por PCR (Polymerase Chain
Reaction, técnica baseada na amplificação do DNA do patógeno) de poucas árvores somente para confir-
mar a presença do patógeno no campo. Desta forma, a presente proposta tem como objetivo explorar o
uso das técnicas de imagens e espectroscópicas para realizar o diagnóstico de doenças de citros em larga
escala no campo. Inicialmente, o foco :será nas duas principais doenças de citros da atualidade: HLB (Citrus
Greening) e o Cancro cítrico. Técnicas fotônicas com alto potencial de compactação serão testadas como
ferramentas de diagnóstico, tais como: Espect.roscopia de Fluorescência Induzida por Laser (Laser Indu-
ced Fluorescence Spectroscopy- L1FSI. Espectroscopia de Emissão Óptica com Plasma Induzido por Laser
(Laser Induced' 8reakdown Spectroscopy- L1BS), e Imagens de Fluorescência. Pretende-se avaliar a possibi-
lidade de realização do diagnóstico precoce destas doenças, visto que em torno de 66% de plantas doentes
assintomáticas (HLB) são mantidas no campo. Em estudos realizados no laboratório de Ótica e Fotônica da
Embrapa rnstrumentação, foi possível diagnosticar a presença do HlB em mudas assintomáticas ao compa-
rá-Ias com mudas saudáveis já no primeiro mês após a inoculação, utilizando-se das técnicas fatônicas. As
técnicas LlFS e L1BSlá possuem formato portátil, o que viabilizaria facilmente testes e ações em campo.
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