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1)esempenho dc um Medidor Portátil de Clorofila, tio Monitorarncnto de Clorofila e Nitrogênio 

Foliar em Mandioca (Manihot Escuknta, Crantz), Plantada sob I)iferentes Preparos de Arca 

Sou.s'a, N. CI: Frc'ire, G.SI; Coimbra, II. Á12; Só T D. dc /13. 

Introdução 

O acompanhamento de variáveis indicadoras do estado nutricional e fisiológico de culturas ao longo do ciclo é 

fundamental á interpretação de resultados de experimenlos que envolvem diferentes métodos de preparo de área, 

visando a recuperação de áreas degradadas para uso agricola. Nesta linha, o monitoramento dos teores de 

clorofila e nitrogênio foliares, é particularmente relevante, por estarem estes estreitaniente relacionados á 

produtividade dos cultivos. Recenteniente, o uso de medidores portáteis para estiniar teores de clorofila e de 

nitrogênio em thlhas de espécies cultivadas vem crescendo, pelo custo relativamente baixo, facilidade de uso e 

caráter não destrutivo que essa técnica oferece. A maioria dos trabalhos a adotarem esta técnica, têm se voltado á 

cultura do milho e de outras granlineas, sendo necessário avalia-la em outros cultivos tropicais, como a 

mandioca (Al(ujiho/ esculc'nta, Crantz). Assim, o presente trabalho objetivou avaliar o desempenho do medidor 

portátil de clorofila. SPAD-502 (Minolta. Japão), no monitoramento não destrutivo de clorofila e nitrogênio, em 

tolhas de mandioca, sob diferentes sistemas de preparo de área. 

Material e Método 

Foram realizados no período de maio de 1998 a abril de 1999. monitoramentos mensais na localidade de 

Cuniaru. Município de lgarapé-Açu, em área de pequeno produtor: em 100 parcelas de experimento onde está 

sendo avaliado sistema alternativo à agricultura familiar de derruba e queima, envolvendo o enriquecimento de 

capoeira com leguminosas arbórea de rápido crescimento (Tabela 1): em três diferentes espaçamentos ( l m x 1 m, 

2m x 1111, 2111 x 2111) além do controle, i.e. capoeira sem enriquecimento (niaiores detalhes em F3rienza Junior et 

aI., neste volume). O mon itoramento não destrutivo de campo foi realizada em escala mensal no horário de 08:00 

às 16:00 horas. Foi utilizado o Medidor Portátil de Clorofila, SPAD-502 (MINOLTA. Japão), cujas leituras 

foram relacionadas com as determinações destrutivas de clorofila total [Ct] e concentração de nitrogênio foliar 

[NI eni plantas de mandioca.( Muni/ia! cscu/enla, Crantz). cultivar Ouro Verde, O mon itoramento fl)i feito eni 

duas tolhas (lóbulo central da 3' e 6" folhas a partir do ápice) de três plantas (4' planta da 4' linha, 7' planta da 7' 

linha e 10.1  planta da 
loa 

 linha) de cada parcela. Os valores SPAD foram relacionadas aos obtidos de 

determinações destrutivas de clorofila total [Ct] e de concentraçào de nitrogênio Ibhiar [Nj, no Laboratório de 

Fisiologia Vegetal da Embrapa Amazónia Oriental. Tal equipamento ot'erece unia leitura digital sem unidade, 

conhecida conio valor -SPAD, que é a razão entre as densidades ópticas relativas do pico de absorbância de 

clorofila (650 tini) e da absorbância de não clorofila (940 nm) (MacKown & Sutton. 1998). 

Tabela 1: Espécies leguminosas arbóreas introduzidas para enriquecimento de capoeira no município de lgarapé-

Aço. 

Espécies Nome Vulgar Família 

.4cc;cia mwigizinl, Willd. Acácia L.eguniinosa 

('li/orla racc,no.vi. Bentlt. Palheteira Leg. Papioninaceae 

Ioga ccIu/i.. Mau. 1 ngá Leg. M imosaceae 

.4 coe/a aogus!/ssii'za Acácia Leguni i nosa 

,S'c/cro/ob/un, pan/cola/uni. Vog. Taxi Leg. Caesa 1 p iii iaceae 

Resultados e Discussão 

A Tabela 2 niostra o eoniportamento mensal dos valores de SPAD, nas tolhas 3 e 6 de niandioca. plantada sob 

seis diferentes condições. Observa-se que os valores exibiram niaiores variações entre folhas do que entre 

tratamentos para a mesma tolha. Os valores SPA D encontrados oscilaram entre 32,43 e 4172 tia folha 3 e entre 

36.17 e 45,73 na folha 6. caracterizando unia estreita faixa de variação, e valores relativaniente elevados, se 

comparados aos encontrados na mesnia área com niilho, e ciii trabalhos realizados em outras regiões, com milho 

(20 e 55). arro7 (24 a 44) e tabaco (26 a 40). respeci ivamente reportados por Chapman & Barreto (1997), 1 ,adha 

et ai. (1998) e MacKown & Sutton (1998). 

Iiotsisia (N1k1/I'1i3K.'/I(..AI' e -nia,I nadciiiiracpatu enibuipa hr) 

ItolsistaAII'/( Nl'q/SI II 

I'csquisadora I:iilbiatia ,\iiia,C,iiia, t )ricntal 
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Tabela 2: valores máximo, mínimo, e médio (± erro padrão) de SPAD oas folhas 3 e 6 de mandioca, em nove 

meses de monitoramento, em área anteriormente com capoeira enriquecida, sob seis tratamentos: 1 (A. 

mangium), 2 (A. angustissima), 3 (1. edulis), 4 (C. racemosa).5 (E. paniculatum) e em capoeira espontânea 6 

(controle), com e sem queima. (Apenas espaçamento 2 x 1 m). 

0//li, 3 

capi+eIIaeilIIq 	T Ma.' 	1 Mm M/dio'en'opai 

40.53 83.90 37 	1 	0.76 

2 39,23 33.73 36.27 	0.63 

3 42.10 37.93 5694+- 097 

4 38.53 33.93 16.15+ 	057 

47,10 32.40 37.01 	0.95 

6 40.91 33.34 86.97*0 SI 

1 - 0//lo 6 

44.8(1 37,07 41,51-+089 

2 43,93 38.87 4100(03 

3 44.7(7 3(7.17 4(7,05 	II 	97 

4 45,93 3743 41,'5. 	7,7) 

43,47 1797 400h 	(7,0)) 

6 4404 1 	87.92 40 50. 	((.72 

S. 	ti..ei ii.. 

m íMm M 

42.19 3461 5707 	+ 	(1,82 

2 47,1)) 52.86 7746 	+ 	17.94 

3 42.55 31,86 8789 	7 	".92 

4 41.7)1 38.49 J 	87.1)))0,81) 

5 42,72 327) J 	(7.77.1,10 

6 41,82 33,05 J 	17434 	(7,91 

45.69 37,70 42,77'. 

2 41,73 38.71 42.7)6 	*080 

3 	 1 45,67  

1 44,15 

3 
E 	* 

4 3,0 1 58,83 47,82 	+ 	11,7) 

6 4450 17') 41 	6) 	718+1 

A FigLira 1 mostra a relação entre valores de SPA[), e de Ct e N nas folhas 3 e 6 de mandioca. Não tbram 

encontradas relações significativas em nenhuma das análises realizadas, evidenciando que os valores obtidos 

com o medidor portátil não se prestam para predizer os valores de Ct e de N eni folhas de mandioca da cultivar 

utilizada. 
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Figura 1: Relação de clorofila total e nitrogënio foI iar (em t.LLt' ) com os valores SPA [). ciii tblhas de mandioca. 

folha 3 e 6, no município de lgarapé-Açu, Pa. 
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CoricIuso 

Os valores de SPAD não responderam de forma linear às variáveis, concentração de nitrogênio foliar e clorofila 

total em todas as folhas. 

A inadequação do medidor portátil SI'AD 502 em estimar valores de Ct e de N em folhas de mandioca (cultivar 

Ouro Verde) pode dever-se a variados fatores, incluindo, a característica deste material, em não exibir ampla 

variabilidade quanto a Ct e N. 
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