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Introdução
A videira está sujeita ao ataque de diversas doenças,
pragas e distúrbios nutricionais e fisiológicos. Muitas
vezes, os sintomas são semelhantes, sendo
necessário consultar um especialista para obter um
diagnóstico correto da sua causa, etapa fundamental
para que sejam tomadas medidas eficazes de controle.
Em muitas situações, é importante que o diagnóstico
seja rápido, para evitar que o problema aumente,
resultando em perdas significativas de produção ou até
mesmo a mortalidade de plantas. Nessas situações,
uma avaliação inicial rápida acelera o diagnóstico,
reduzindo o número de possíveis distúrbios a serem
considerados.
A Embrapa Uva e Vinho desenvolveu o sistema
especialista UZUM, para prédiagnóstico rápido de

doenças, pragas e distúrbios fisiológicos em videiras.
Um sistema especialista é um software que usa
técnicas de inteligência artificial para resolver um
problema, usando uma base de conhecimento
desenvolvida por especialistas da área. No
desenvolvimento do sistema especialista Uzum,
participaram pesquisadores das áreas de fitopatologia,
entomologia e nutrição vegetal. O Uzum pode ser
usado como um guia para auxiliar na identificação de
possíveis agentes causadores de sintomas em
videiras, fornecendo informação útil para um
diagnóstico rápido inicial. Entretanto, o sistema não
deve ser usado como a única fonte de consulta para
determinar a causa ou recomendação de controle de
um distúrbio. Um profissional especializado deve ser
sempre consultado antes de ser tomada qualquer
decisão.
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Funcionamento do Uzum
O sistema especialista Uzum é uma das tecnologias
que a Embrapa Uva e Vinho disponibiliza para a
comunidade, podendo ser acessado livremente através
da Internet, pelo endereço
http://www.cnpuv.embrapa.br/tecnologias/uzum.
A tela inicial (Figura 1) apresenta um aviso legal,
informando que o Uzum não substitui a opinião de um
profissional especializado e que a Embrapa e os
autores não se responsabilizam por qualquer prejuízo
que possa ocorrer pela sua utilização. O usuário deve
concordar com esses termos para seguir usando o
sistema.

Após a tela inicial, o sistema faz uma série de
perguntas ao usuário sobre o estado em que se
encontra a videira, visando identificar o problema,
devendo o usuário clicar na resposta mais adequada
da tela. Existe sempre a possibilidade do usuário
responder “não sei” para perguntas sobre as quais não
tenha informações ou não consiga identificar na planta.
Na medida do possível, são mostradas imagens que
exemplificam os sintomas, para ajudar o usuário a
escolher a sua resposta.
A primeira pergunta feita é sobre o estádio fisiológico
da videira (Figura 2). O sistema usa essa informação
para descartar possíveis distúrbios que não ocorrem
em determinados estádios (por exemplo, podridão da
uva madura durante os estádios de brotação das
gemas). Após clicar na resposta que melhor representa
o estádio fisiológico da videira sendo avaliada, o

Figura 1. Tela inicial do Uzum.

Figura 2. Pergunta inicial do Uzum sobre o estádio fisiológico da
videira sendo avaliada.
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sistema passa para a pergunta seguinte. O Uzum evita
fazer perguntas desnecessárias, usando sempre a
informação já fornecida pelos usuário para selecionar a
próxima pergunta, o que faz com que as questões não
sejam sempre as mesmas.
Um exemplo de pergunta sobre sintomas é mostrado
na Figura 3, que questiona sobre a presença de
alterações na casca do tronco. Há seis respostas
possíveis, sendo a primeira “Não” e a última “Não
consigo ter certeza”. Três das respostas (“Sim, a casca
está grossa e corticenta, penetrando no tronco e
formando caneluras”, “Sim, pequenos pontos marrons
em forma de escama sob a casca” e “Sim, uma massa
branca lembrando algodão sob a casca” são ilustradas
com imagens (Figura 4). Uma das possíveis respostas
(“Sim, pontos com goma amarelada ou
esbranquiçada”) ainda não possuía, no momento em
que este trabalho foi escrito, uma imagem associada.

Após respondidas todas as perguntas, o Uzum
apresenta uma lista dos possíveis agentes causadores
dos sintomas (Figura 5). Uma probabilidade entre 0 e
100% de certeza também é mostrada junto com cada
possível causa, com o objetivo de orientar sobre o grau
de confiança nos resultados apresentados. Essa
probabilidade é calculada com base nas respostas dos

usuários e nos graus de associação das respostas às
possíveis causas do problema (os quais foi
previamente estabelecidos pelos especialistas de cada
área). No exemplo apresentado, foi calculada, em
função das respostas dadas, uma probabilidade de
71% para péroladaterra, 50% para cochonilha do
tronco e 10% para filoxera. Isso significa que o
problema provavelmente não é filoxera (apesar de
existir uma pequena chance), mas péroladaterra e
cochonilha do tronco devem certamente ser
investigadas.

Ao clicar no nome do agente causador, o Uzum
apresenta uma página com uma descrição mais
detalhada do problema (sintomas, monitoramento,
controle, etc.), como apresentado na Figura 6. Os
possíveis distúrbios podem também ser consultados
diretamente, selecionandose a opção “Distúrbios” do
menu lateral e em seguida clicando no nome da
doença, praga ou distúrbio fisiológico (Figura 7). No
menu lateral, há também um item “Bibliografia”, que
apresenta uma lista de referências adicionais que
podem ser consultadas para maiores informações,
muitas delas podendo ser acessadas diretamente na
página da Embrapa Uva e Vinho, clicando o nome da
publicação na lista.

Figura 3. Pergunta do Uzum sobre alterações na casca do tronco.

Figura 4. Detalhe das imagens de sintomas apresentados na
pergunta do Uzum sobre alterações na casca do tronco, mostrando
sintomas de vírus associado às caneluras do tronco, cochonilha do
tronco e cochonilha farinhenta.

Figura 5. Diagnóstico do Uzum sobre possíveis problemas da videira
e probabilidades associadas.
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O Uzum pode ser usado por produtores e técnicos
ligados à vitivinicultura como um instrumento para
monitorar vinhedos, bem como por instituições de
ensino e treinamento, como ferramenta didática.

Ações futuras
O sistema especialista Uzum conta com informação
sobre 37 doenças, pragas ou distúrbios fisiológicos da
videira, estando em constante evolução. Por ser um
sistema online, disponibilizado via Internet, o público
tem acesso imediato à versão mais atualizada. Entre
as possibilidades previstas de melhoria estão a
inclusão de novas imagens, além do aumento no
número de distúrbios avaliados pelo sistema.

Figura 6. Página do Uzum com mais informações sobre pérolada
terra.

Figura 7. Lista de doenças, pragas e distúrbios fisiológicos de
videiras com informações no Uzum.
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