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Detecção precoce do stress hídrico em folha, de citros
!
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A fotoluminescência é um fenômeno físico caracterizado pela emissao de radiação
eletromagnética por uma determinada substância quando excitada por uma fonte de luz. Esse
fenômeno cada dia mais vem sendo utilizado na detecção de doenças nas áreas de pesquisa
biológica. No Laboratório ,de Óptica e Lasers da Embrapa In~trumfntação t\gropecuária, foi
desenvolvido um aparelho portátil para aplicação de Fluorescênciallnduzida por Laser (FIL)
para diagnosticar: doenças em folhas de uma maneira economiçamente Iviável, rápida e
precisa. O equipamento é composto basicamente por um laser de 5~1,20 nm para a excitação
da amostra e um mini-espectrômetro para a leitura do espectro emitido. Para o
armazenamento e' análise dos espectros coletados, é utilizado um software desenvolvido no
próprio laboratório, de maneira a tomar as análises mais rápidas. Já.foram realizadas medidas
de FIL em algumàs doenças como a Morte Subida do Citros (MSC), Declínio e, atualmente o
Greening, que estão apresentando resultados bastante satisfatórios ria diferenciação de folhas
doentes assintomáticas e 'saudáveis, evidenciando a eficiência do -~étodo. O objetivo desse
trabalho é validar o método na detecção precoce de Stress Hídrico em folhas de citros, a partir
de amostras de folhas sadias e assintomáticas coletadas na cidade de Bebedouro - SP. Assim,
após a coleta, foram feitas as leituras dos espectros e os estudos, a partir da Análise de
Componentes Principais (PCA). Esse método visa modificar o sislema de: coordenadas que
representa os dados, de modo a tomar evidentes os agrupamentos de amosrras que possuam
características em comum, distinguindo-as de outras com amostras diferentes, Representando
os resultados em três componentes principais, conseguimos obter diferenciações nítidas entre
as folhas de citros saudáveis e com stress hídrico, validando a técnich para esse fim. Embora o
resultado apresentado seja qualitativo, ele nos mostra que o equipamento permite uma rápida
tomada de decisão por parte do produtor quando utilizado no campo, Para completar o estudo,
futuramente pretende-se realizar testes com folhas não identifícadas para ~bter a validação
completa do método. .
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