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Resumo  
Os equipamentos portáteis que permitem recolher informação no campo sem amostragem 

destrutiva são ferramentas úteis na avaliação de parâmetros diversos da performance das plantas. Em 
agricultura biológica o seu uso será particularmente importante dado o desafio que este meio de 
produção impõe na nutrição mineral das plantas. Dois aparelhos com aparente potencial são o medidor 
de clorofila SPAD-502, que fornece estimativas do teor de clorofila das folhas e o FieldScout CM1000, 
que estima o índice de vegetação NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), relacionável com o 
estado geral dos cobertos. Neste trabalho, apresentam-se resultados da reprodutibilidade dos 
equipamentos quando usados por diferentes operadores, da relação entre os resultados dos dois 
equipamentos obtidos sobre os mesmos tecidos vegetais e da relação dos resultados dos aparelhos 
com a concentração de N nas folhas. Os resultados revelaram boa reprodutibilidade dos valores de 
clorofila SPAD e NDVI quando a amostra incluiu folhas verdes, ligeiramente cloróticas e cloróticas. 
Quando a amostra foi apenas composta por folhas verdes o NDVI apresentou baixa reprodutibilidade. 
A relação entre os valores SPAD e NDVI revelou uma curva de saturação do segundo, indicando 
reduzida sensibilidade do aparelho na gama de folhas com coloração verde “normal”. A relação dos 
valores SPAD com a concentração de N nas folhas apresentou igualmente uma curva de saturação. 
Consequentemente, a relação do NDVI com a concentração de N nas folhas foi fraca devido à rápida 
saturação do NDVI para folhas com coloração verde normal.  
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Abstract 

Potential and limitations of portable equipment to assess plant nutritional status 
Portable equipment that allows obtaining data in the field without destructive sampling is 

useful tools in the evaluation of various parameters of plant performance. In organic farming their use 
is particularly important given the challenge that this production system imposes on mineral nutrition 
of plants. Two sensors of apparent potential are the SPAD-502 chlorophyll meter, which provides 
estimates of leaf chlorophyll content and FieldScout CM1000, which estimates the Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI), relatable with the general state of the canopy. In this paper we 
present results of the reproducibility of the sensors when used by different operators, the relationship 
between the results of the two sensors obtain on the same plant tissues and  the relation of  the result 
of  the sensors with leaf N concentration. The results showed good reproducibility of chlorophyll SPAD 
values and NDVI when the sample included green, slightly chlorotic and chlorotic leaves. When the 
sample was only composed of green leaves NDVI showed lower reproducibility. The relationship 
between SPAD values and NDVI showed a saturation curve of the second, indicating reduced 
sensitivity of the sensor when operates with leaves of "normal" green coloration. The relationship of 
the SPAD values with the leaf N concentration presented also a saturation curve. Hence, the 
relationship of NDVI with leaf N concentration was low due to the rapid saturation of NDVI by leaves of 
normal green coloration. 
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Introdução 

Os equipamentos portáteis têm vindo a ganhar grande popularidade por permitirem de uma 
forma rápida, não dispendiosa e não destrutiva obter informação relativa ao estado de nutrição 
azotada das plantas. Dois aparelhos com aparente potencial científico são o medidor de clorofila  
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SPAD-502 Plus, que fornece estimativas do teor de clorofila das folhas, e o FieldScout CM1000, que 
estima o índice de vegetação NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), relacionável com o 
estado geral do coberto. 

O medidor SPAD-502 Plus estima o teor de clorofila das folhas através da medição da 
transmitância da radiação em dois comprimentos de onda, na zona do vermelho e do infravermelho. 
Tem sido observado que existe uma relação frequentemente linear entre o teor de clorofila e o teor de 
N nos tecidos foliares, permitindo que estes equipamentos sejam utilizados para estimar o teor de 
clorofila e a concentração de N nos tecidos (Dwyer et al., 1991; Chang & Robison, 2003; Berg & Perkins, 
2004; Netto et al., 2005; Pinkard & Mohammed, 2006; Azia & Stewart, 2007; Hawkins et al., 2009; Dray 
et al., 2012). O Fieldscout CM1000 avalia a luz ambiente e a luz refletida pela planta em diferentes 
comprimentos de onda, fornecendo um índice de vegetação NDVI, muito utilizado para avaliar o estado 
geral de cobertos vegetais. O aparelho foi já utilizado com relativo sucesso no auxílio do diagnóstico do 
estado nutricional das plantas e da recomendação de fertilização (Murdock et al., 2004; López-Bellido 
et al., 2012; Mahajan et al., 2014). 

Não obstante as vantagens na utilização destes equipamentos, apresentam também limitações. 
A principal limitação será, porventura, a menor fiabilidade dos resultados, comparativamente com 
métodos laboratoriais padrão. Os valores das leituras SPAD são afetados por vários fatores para além 
da concentração de clorofila, como a espessura da folha, posição da leitura na folha, diferentes estádios 
fenológicos da cultura, data de amostragem, danificação das folhas pela herbívoria, entre outros 
(Chang & Robison, 2003; Dray et al., 2012). Outra limitação dos valores SPAD e NDVI é o facto de 
apresentarem uma curva de saturação para plantas com concentrações elevadas de clorofila (Gitelson 
et al., 1996; Muñoz-Huerta et al., 2013). 

O conhecimento das capacidades e limitações destes equipamentos permitirá maximizar o seu 
potencial de utilização. A agricultura biológica é um contexto interessante para o uso destes aparelhos, 
dada a necessidade particular de se monitorizar o estado nutricional das plantas devido à restrição no 
uso de fertilizantes. O presente trabalho teve por objetivos: i) comparar a reprodutibilidade dos 
resultados dos aparelhos SPAD-502 Plus e FieldScout CM1000 quando utilizados por diferentes 
operadores; e ii) verificar a relação entre os valores SPAD e o índice NDVI com a concentração de N nos 
tecidos foliares. Para o efeito efetuaram-se leituras com o medidor de clorofila SPAD-502 e com o 
equipamento FieldScout CM1000 em diferentes espécies fruteiras, designadamente, pessegueiro, 
cerejeira, ameixeira, pereira e nogueira. Em simultâneo recolheu-se material vegetal para análise 
laboratorial. 

 
Material e métodos 
Material vegetal 

A investigação decorreu durante o ano de 2015 e incidiu sobre diversas espécies fruteiras. As 
leituras com os equipamentos portáteis foram realizadas em junho, julho e setembro sobre folhas 
verdes, levemente cloróticas e cloróticas, tentando simular carências nutricionais, tal como pode 
acontecer em agricultura biológica. Subamostras semelhantes foram colhidas para posterior análise 
laboratorial. 
Equipamentos portáteis 

Foram utilizados o medidor SPAD-502 Plus e o FieldScout CM1000. O medidor portátil     
SPAD-502 estima o teor de clorofila nos tecidos foliares medindo a transmitância de luz através da 
folha nos comprimentos de onda de 650 nm (luz vermelha, absorvida pela clorofila) e 940 nm (luz 
infravermelha, sem absorção de clorofila). O medidor fornece um valor adimensional proporcional ao 
teor de clorofila da folha (Minolta Camera Co. Ltd., 2009). Efetuaram-se cerca de 15 leituras em cada 
uma das três repetições dentro da mesma espécie fruteira. O medidor FieldScout CM1000 lê 
comprimentos de onda de 660 nm e 840 nm. O aparelho emite um feixe de luz sobre a folha e fornece 
um índice de vegetação NDVI. O índice de vegetação é calculado por comparação entre a luz refletida 
nos dois comprimentos de onda, de acordo a seguinte expressão: NDVI = (Radiaçãoinfravermelho próximo - 
Radiaçãovermelho)/(Radiaçãoinfravermelho próximo + Radiaçãovermelho) (Gitelson et al., 1996). As leituras foram 
efetuadas seguindo o mesmo procedimento observado para as leituras SPAD. Para além da utilização 
dos aparelhos por diferentes operadores, no caso do FieldScout CM1000 NDVI foram ainda registadas 
leituras utilizando diferentes ângulos entre a superfície da folha e a incidência do feixe de luz (90º, 45º 
e concavidade em U). 
Determinação laboratorial da concentração de azoto nas folhas 

As amostras de folhas foram colocadas em estufa de ventilação forçada regulada a 70ºC. 
Depois de secas foram moídas e a concentração de N nos tecidos foi determinada pelo método Kjeldahl. 
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O método consiste na digestão ácida da amostra, com arrastamento do ião amónio numa corrente de 
vapor e titulado posteriormente com ácido clorídrico. 

 
Resultados e discussão 
Reprodutibilidade dos aparelhos quando utilizados por diferentes operadores 

O medidor Fieldscout CM1000 demonstrou menor capacidade de descriminação tendo 
aproximado os valores das folhas com ligeira clorose e verde normal (fig. 1). 

Em leituras realizadas por diferentes operadores, no mesmo local de cada folha, em folhas de 
cerejeira com diferentes graus de clorose, foi possível obter relações lineares, tanto para valores SPAD 
como para valores NDVI (fig. 2b, 2d). Quando a amostra foi composta de apenas folhas verdes normais, 
foi ainda possível obter uma relação linear significativa com o aparelho SPAD-502 mas não com o 
FieldScout CM 1000 (fig. 2a, 2c). Muñoz-Huerta et al. (2013) e Marsh (2014) sugerem que as leituras 
SPAD deveriam ser efetuadas no ponto médio de cada folha a fim de se obterem resultados mais 
consistentes. Isto pode ser sobretudo importante no caso de folhas com coloração heterogénea como 
acontece neste trabalho. 

O medidor Fieldscout CM1000 usa um sistema de raios laser que o operador direciona e fixa 
com a ajuda de um gatilho para efetuar a leitura no local pretendido. Consoante o ângulo utilizado para 
fixar o raio laser, os valores das leituras poderão divergir. Em regra sugere-se que se utilize um ângulo 
de 90º. Na comparação entre leituras obtidas com o medidor Fieldscout CM1000 por diferentes 
operadores, quando se utilizaram diferentes ângulos de leitura (90º, 45º, côncavo-U) em folhas verdes 
de cerejeira, o ângulo côncavo foi aquele em que se obteve melhor relação entre as leituras, seguido do 
ângulo de 90º e o ângulo de 45º com a pior relação (fig. 3a, 3c, 3e). Nas mesmas circunstâncias, para 
leituras em folhas de cerejeira com diferentes graus de clorose, a melhor relação obteve-se para o 
ângulo de 90º e a pior para o ângulo côncavo (fig. 3b, 3d, 3f). 
Relação entre valores SPAD e NDVI 

Os resultados revelaram uma relação curvilinear de saturação entre os valores SPAD e NDVI 
quando a amostra incluiu folhas com diferentes graus de clorose, devido à saturação mais rápida dos 
valores NDVI (fig. 4). Também em outros estudos (Gitelson et al., 1996; Huete et al., 1997), o NDVI 
demonstrou falta de sensibilidade em folhas com coloração verde normal, resultando da relação entre 
os dois indicadores uma curva de saturação para o NDVI. Também Richardson et al. (2002) verificaram 
que o NDVI apresentou relações não lineares com o teor de clorofila, revelando ser incapaz de 
diferenciar diferentes níveis de clorofila, exceto quando estes eram muito baixos. 
Relação entre valores SPAD e NDVI com a concentração de N nas folhas 

Os valores SPAD e NDVI apresentaram uma curva de saturação ligeira e marcada 
respetivamente com o teor de N nas folhas (fig. 5). Valores SPAD e NDVI não serão adequados para 
estimar a concentração de N em folhas de culturas excessivamente fertilizadas, devido à saturação da 
clorofila, tal como observado por Gitelson et al. (1996) e Muñoz-Huerta et al. (2013). Espécies 
diferentes mostraram curvas de resposta entre SPAD e NDVI diferentes (fig. 5), sugerindo que a 
relação entre os indicadores terá de ser estabelecida por espécie vegetal.  

Os resultados de Basyouni & Goad (2015) apresentaram padrão idêntico, tendo as leituras 
SPAD apresentado melhor correlação com o teor de N nas folhas em comparação com as leituras NDVI. 
Outros autores obtiveram, igualmente, boas correlações entre as leituras SPAD e o teor de N em 
diferentes culturas (Nielsen et al., 1995; Porro et al., 2001; Chang & Robison, 2003; Dray et al., 2012; 
Marsh, 2014), embora com variações para diferentes cultivares e estados fenológicos. Os resultados, no 
entanto, não são consensuais entre todos os investigadores. Pinkard et al. (2006) obtiveram 
correlações fracas entre o teor de N e as leituras SPAD para cultivares de eucalipto e Sibley et al. 
(1996) para cultivares de macieira.  

 
Conclusões 

Os resultados revelaram boa reprodutibilidade dos valores SPAD e NDVI quando a amostra 
incluiu folhas verdes, ligeiramente cloróticas e cloróticas. O medidor Fieldscout CM1000 demonstrou 
menor capacidade de descriminação na zona do verde intenso e maior variabilidade na utilização por 
diferentes operadores relativamente ao medidor de clorofila SPAD. Em regra, o angulo de 90º usado 
para o NDVI produziu resultados mais consistentes. A relação dos valores SPAD e NDVI com a 
concentração de N nas folhas apresentou, respetivamente, ligeira e acentuada curva de saturação. 
Folhas de espécies diferentes mostraram curvas de resposta entre SPAD e NDVI diferentes, sugerindo 
que a relação entre os indicadores terá de ser estabelecida por espécie vegetal.  
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Figura 1  Valores SPAD (a) e NDVI (b) obtidos por diferentes operadores (S, M, A) em folhas verdes, 
com clorose ligeira e cloróticas de pessegueiro e ameixeira (correlações significativas para p <0,01). 
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(c) (d) 

 
 

 
Figura 2  Relação entre valores SPAD obtidos por diferentes operadores (C, S) em folhas de cerejeira 
verdes (a) e com diferentes graus de clorose (b) e entre valores NDVI obtidos por diferentes 
operadores (C, S), em folhas de cerejeira verdes (c) e com diferentes graus de clorose (d) (correlações 
significativas para p <0,01). 
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(e) (f) 

  
 
Figura 3  Relação entre valores NDVI obtidos por diferentes operadores (C, S), em folhas de cerejeira: 
(a) e (b), leitura a 90º, em folhas verdes e folhas com diferentes graus de clorose, respetivamente; (c) e 
(d), leitura a 45º, em folhas verdes e folhas com diferentes graus de clorose, respetivamente; (e) e (f), 
leitura em ângulo côncavo (U), em folhas verdes e folhas com diferentes graus de clorose 
respetivamente (correlações significativas para p <0,01). 
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Figura 4  Valores SPAD e NDVI obtidos em folhas de cerejeira com diferentes graus de clorose (a) e 
folhas com coloração “normal” (b). 
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Figura 5  Relação entre valores SPAD e concentração de N (a) e valores NDVI e concentração de N (b) 
em folhas verdes, com clorose ligeira e cloróticas de pessegueiro e ameixeira. 

  


