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Desenvolvimento de software para diagnóstico
de greening
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Os citros são as frutas mais produzidas no mundo, num volume de 24% da produção total, superando as
culturas da uva, banana e maçã. As indústries brasileiras de suco concentrado de 'laranja para exportação
comercializam, anualmente, 85% da produção paulista. No mundo, a cada dez copos de suco de laranja
produzidos, oito são de procedência brasileira, e o Estado de São Paulo responde com 98% da produção
total. Além da importância econômica, a citricultura tem uma grande importância social, pois as atividades
da cadeia produtiva do citros empregam cerca de 400 mil pessoas direta ou indiretamente no Brasil. Entre-
tanto, Greening - uma doença destrutiva de citros - apresenta uma grande ameaça para a indústria citrícola
e tem se alastrado em diversas áreas de cultivo de citros do mundo. Atualmente ocorre em mais de 40
diferentes países, entre a Ásia, África. Oceania, América do Sul e Norte. No Brasil, tal doença foi diagnos-
ticada pela primeira vez em julho de 2004, na região de Araraquara, estado de São Paulo. Hoje é a doença
mais temida entre os produtores brasileiros de laranja por não possuir cura nem tratamento, ter um alto
poder de disserninaçâo e .afetar todas as variedades comerciais de aranjeira. Neste contexto, o grupo de
Ótica e Fotônica da Embrapa Instrumentação Agropecuária, em parceria com várias instituiçôes nacionais
e internacionais, tem realizado um esforço de pesquisa visando disponibilizar para o setor produtivo um
instrumento economicamente viável para o diagnóstico precoce de greening (HlB). Esse instrumento utiliza
espectroscopia de fluorescência induzida por laser para analisar as diferenças espectrais entre folhas de
citros. É constituído de um laser para excitação, um obturador para o feixe laser, fibras óticas, um mini
-espectrõmetroe o software de controle do instrumento. Entretanto, o software existente, feito em Visual
Basic, não tem sido atualizado há alguns anos e precisa de melhorias. Neste projeto foi desenvolvido um
novo software para controle do instrumento em linguagem Jeva, Manteve-se algumas funcionalidades do
software anterior e aplicando melhorias que possam tornar a leitura e diagnostico dos citros um processo
simples e em tempo real. como a utilização direta de classificadores. podendo assim exibir o diagnostico
logo após a análise da amostra, tornando sua aplicação no campo viável.
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