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o Greening ou Huanglongbing (HLB) é uma das mais sérias doenças que a citricultura mundial enfrenta.
Cheg.ou ao Brasil em 2004 e tem se espalhado com velocidade extremamente alta. O principal agente cau-
sal é a bactéria Candidatus Liberibecter esieticus, que ataca o sistema vascutar da. planta e a copa desen-
volve sintomas gerais de deficiência nutricional nas folhas, ramos e frutos. que podem facilmente serem
confundidos com outras doenças. O manejo realizado pelas fazendas é composto principalmente por ins-
peções visuais frequentes para erradicaçâo de plantas sintomáticas e controle do vetor através de pulveri-
zações constantes. embora não sejam de fato efetivos na contenção da doença. Nesse contexto, o presente
trabalho tem como o objetivo o acompanhamento de árvores de citros no campo utilizando o Photon-Citrus
(equipamento de espectroscopia de fluorescência induzida por laser) para a avaliação de precocidade de
diagnóstico de HLB (Greening). A técnica consiste em utilizar os espectros de fluorescência do conjunto de
calibração, fornecidos pelo Photon-Citrus. para o treinamento de classificadores através do software livre
Welta e por meio destes, posteriormente diagnosticar plantas. como saudáveis ou doentes. Na fazenda Ci-
trícola (Grupo Terral) foram selecionados dois talhões nos quais havia alto registro de ocorrência da doen-
ça. Neles foram escolhidas cinco árvores doentes. e as árvores que estavam em seu em torno passaram a
ser acompanhadas periodicamente. uma vez que são as árvores com a maior probabilidade de desenvolve-
rem a doença. Assim, utilizando os classificadores criados e devidamente treinados. e adquirindo espectros
periodicamente, conseguimos diagnosticar algumas árvores doentes assintomáticas. nosso maior desafio
na presente pesquisa. já que é a classe que causa maior confusão no diagnóstico. Desta forma. pequenos
ajustes ainda são necessários para uma maior taxa de acerto dos classificadores.
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