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Pigmentos cloroplastídicos e valores SPAD em folhas de cupuaçu,
urucum, araçá-boi e limão
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O medidor de clorofila SPAD-502 "Soil Plant Analysis Development" é um equipamento portátil que
mede o grau de esverdeamento da folha. Assim, fornece leituras que se relacionam com o teor de
clorofila presente na folha. Os valores são calculados pela leitura diferencial da quantidade de luz
transmitida pela folha, em dois comprimentos de onda (650 nm e 940 nm). O teor da clorofila do
tecido é, tradicionalmente, determinado por meio da extração dos solutos foliares e posterior
determinação espectrofotométrica. Existe uma correlação entre os valores SPAD e os teores de
clorofila determinados in vitro no laboratório (SALLA et alo, 2006), mas essa relação varia em função
da espécie. Assim, o objetivo deste trabalho foi determinar a relação entre medidas do
clorofilômetro (SPAD-502) e teores de clorofila em espécies frutíferas. O estudo foi realizado no
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Campus do V8, Manaus-AM, entre 01 de
agosto de 2006 e 30 de janeiro de 2007. As espécies estudadas foram: cupuaçu (Theobroma
grandiflorum Schum.) da família Sterculiaceae, limão (Citrus limon L.) Rutaceae, urucum (Bixa
orellana L.) Bixaceae e araçá-boi (Eugenia stipitata Me. Valgh) da família Myrtaceae. As espécies
foram selecionadas conforme o potencial comercial dos seus frutos. Foi feita análise de regressão
entre os teores de clorofila total e os valores do clorofilômetro (SPAD-502).Os valores de SPAD
foram medidos utilizando-se um clorofilômetro (SPAD-502, Minolta, Japão) em três pontos, em cada
lado da nervura central da folha, na face adaxiai. A determinação do teor de clorofila foi feita pelo
método de Arnon (ARNON, 1949). Em cada uma das folhas um mínimo de seis discos de 5 mm de
diâmetro foram usados. Os discos foram pesados e, depois, num ambiente semi-escuro, macerados
em em acetona 80% (10 mljamostra), adicionada de uma pequena quantidade de quartzo
(O,017gjamostra) e carbonato de magnésio (O,007gjamostra). Depois de maceradas, as amostras
foram filtradas em papel filtro. No filtrado foi medida a absorbância das clorofilas em 645 e 663 nm
usando um espectrofotômetro (Tecnal, SP-2000). Os teores de clorofila foram expressos por
unidade de área foliar. A relação entre os teores de clorofila pode ser expressa por uma equação
não-linear (Figura 1A-D). No araçá-boi obteve-se o maior coeficiente de determinação (r2= 0,91),
sendo a relação entre Ctot e os valores de SPAD descrita pela seguinte equação: Ctot =
66,8gexpO,0365x, onde "x" representa o valor de SPAD. Nesta espécie, o teor de clorofila oscilou
entre 50 e 800 rnq/m>. Para o cupuaçu os valores de clorofila total oscilaram entre 150 e 400
mq/m>, sendo observado nesta espécie o menor coeficiente de determinação (r2 = 0,57). Foi
concluído que o SPAD-502 pode ser usado como uma ferramenta importante para estimar os teores
de clorofila nas espécies Theobroma grandiflorum Schum, Citrus limon, Bixa orellana e Eugenia
stipitata Me. Valgh, mas para se obter estimativas precisas, o SPAD-502 deve ser calibrado para
cada espécie.
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1. Relação entre os teores de clorofila total por unidade de área em limão (A), cupuaçu (B), urucum (C) e
araçá-boi (D).
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