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Acurácia do diagnóstico do HLB: análise
comparativa de diferentes sistemas
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A citricultura é uma importante fonte de renda para o Brasil, que detém cerca de 30% da, produção mundial
de laranja e 80% da produção de suco de laranja. No entanto, esta cultura apresenta algumas dificuldades
como: barreiras impostas pelos
países importadores e doenças naturais. Dentre as doenças, a mais devastadora é a Huangfongbing (HLB
- Greening), pois tem se espalhado rapidamente através do inseto vetor, Diaphorina Citri, ou por mudas
infectadas. É causada pela bactéria Candidatus Liberibacter e, por ter um período longo de incubação (6
a 36 meses). é difícil ser diagnosticada precocemente. Os sintomas de HLB incluem folhas com perda da
coloração verde, mostrando-se parcialmente amareladas, com tamanhos reduzidos, curvadas e nervu-
ras mais grossas. No início, os sintomas ocorrem apenas em alguns galhos, dificultando o diagnóstico. A
doença é detectada por meio de inspeção visual e controlada pela erradicação das plantas doentes. Atual-
mente é utilizado o método PCR (Po/ymerase Chain Reaction) para confirmação dos casos detectados pela
inspeção visual ou para diagnóstico precoce. Entretanto, não é uma técnica viável devido ao seu alto custo
(aproximadamente $50 por diagnostico de árvore) e demora nos resultados (duas semanas em média).
Assim, o Laboratório de Ótica e Fotõnica da Embrapa Instrumentação tem trabalhado na busca por técnicas
rápidas e de baixo custo para diagnóstico precoce que viabilizem a construção de mapas de infestação. No
presente estudo, analisamos a acurácia de duas técnicas (lnfravermelho e Florescência Induzida por laserl
Led) através de quatro equipamentos utilizados no laboratório: FTIR • (lnfrared Spectroscopy via Fourier
Transform); l.eser-tnduced Fluorescence Spectroscopy com excitação em 405 nm e em 561 nm, denomi-
nado L1FS-405e L1FS-561; e o sistema Photon-Citrus. Foram analisadas folhas saudáveis, assintomáticas e
sintomáticas, todas de uma mesma fazenda, localizada no interior de São Paulo. As análises foram realiza-
das utilizando classificação via regressão com o software Weka. Entre os equipamentos avaliados, o FTIR
mostrou a melhor acurácia, seguido pelo L1FS-405, L1FS-561 e Photon-Citrus, no entanto, todos os resulta-
dos são considerados satisfatórios. Como os acertos são próximos, podemos concluir que o Photon-Citrus
é o mais adequado para uso em campo devido a suas dimensões reduzidas em relação ao FTIR.
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