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(HLl?) ou Grecnii g é a doença que mais preocupa os citriccltores pela
severidade dos sintomas, pelo potencial de progressão e por afetar indistintamente todas as
variedades comerciais. Não existe çura ou tratamento.para a doença! as plantas infectadas são
erradicadas a fim de evitar a contaminação das vizinhas. O agente causador é uma bactéria
que, atuando
floema, bloqueia a transmissão da seiva bruta eseus nutrientes. O controle
atual da doença '6 feito .por inspeções visuais periódicas em busca do principal sintoma, as
manchas amareladas .inegulares 1.:11S folhas. Esse amarelecimento, entretanto, não atinge todos
os ramos e 1?-á uma I~ngaJas~ ~~sin~omática da doença (de. 6 meses 8. 2 anos); estes fatores
tomam o método bastcute impreciso. O método de diagnóstico disponível hoje é a análise
genética por PCRi que I.~, ~o ent:':r.t'),~aro e demorado. A espectroscopia de fluor scência é
uma técnica promissora p"ra a 8,cluç:ão do problema por se~ víávelleconcmicamcnte,
por ser
rápida, PQr não exigir v!cJ;'aro. prévi das amostras e por não gerar: resíduos químicos. Além
disso, apresenta resultados ...objetivos t pode ser realizada mesmo em folhas assintomáticas. A
aplicação dessa técnica fundamenta-se
no fato de que a contaminação
\~va ~ alterações
fisiológicas ~~daildcí ~ composição química ri'i) folhas, o que, por SUE 1/6<:" se reflete em
espectros de fluorescênciadiferenciados.
O mesmo princípio já foi utilizado com sucesso para
. diagnosticar Ôutra;;. doenças ~ítric"á..",como a Morte Súbita e o Declínio. O objetivo principal
deste trabalho é. verificar o potencial da récni.x p~U1o diagnósti co precoce, isto é, anterior ao
surgimento "dos .sintomas, Fo., utilizado
um equipamento
portá il desenvolvido
pelo
Laboratório de Óptica e
da Embrapa Instrumentação Agropecuária
( fi espectros foram
coietados e armazenados Dor meio de um programa. desenvolvido para esse fim, c os dados
analisados com o aux,í1i~ de técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina. Em função da
sua importância .comercial, foi escolhida a variedade Valência enxertada em Swingle. O
experimenteestá
sendo' desenvolvido com mudas em casa de vegetação, do IAC. Foram
criadas 120 mudas de mesma idade e mesmas condições de irrigação e adubação. Metade
destas mudas foram. inoculadas com a bactéria do Greening e a outra metade foi mantida
como testemunha. Mensalmente três folhas coletadas de cada muda são avaliadas pelo sistema
de LIFS e por PCR. A partir do quarto mês após a inoculação, ainda na fase assintomática,
algumas alterações espectrais já pudera.m ser observadas.
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