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A presente revisão foi elaborada para ilustrar
os métodos diagnósticos para avaliação do
estado nutricional de cultivos do cerrado
indicando os avanços e os desafios para
fundamentar adequadamente os programas
de adubação.
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Avaliação do estado nutricional 

das plantas:
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amostragem

Produção
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Dose x Produção;

Produção x teor foliar;

Teor foliar x produção

Nível crítico

Tabelas c/ teores 

adequados

Pesquisa

Interpretação
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Somente será válido um resultado de análise foliar se
houver um padrão para que o mesmo seja
comparado

 Variações entre espécies e interespecíficas,

dificultam a generalização dos padrões.

 Controle rigoroso destes critérios – garantia da validade do

resultado da análise química

 Etapa de amostragem - ocorre a maioria dos erros que

podem comprometer um programa de adubação

2. Critérios de amostragem
de folhas



2. Critérios de amostragem
de folhas

Tipo de folha

Época de amostragem

Número de folhas por talhão

Amostragem correta da folha-diagnose:
adotar critérios que são específicos a cada
cultura:



• Recém-madura totalmente desenvolvida:

• Maior sensibilidade para refletir o real estado
nutricional da planta;

• Ocorre pouco efeito da redistribuição dos
nutrientes.

Tipo de folha

Folha-diagnose ou folha-índice

2. Critérios de amostragem
de folhas

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Arroz-Coletar folha bandeira, no 
início do florescimento. Mínimo 50 
folhas. 
 

Cana-de-açúcar-Coletar folha +1 
(folha mais alta com colarinho visível 
“TVD”), os 20 cm centrais, excluída a 
nervura central. Amostrar 30 plantas 
durante a fase de maior 
desenvolvimento vegetativo. 

Milho-Coletar o terço central da folha 
da base da espiga, no pendoamento 
(50% das plantas pendoadas); 
Amostrar 30 folhas por ha. 
 

 



• Deve ocorrer em estádios fisiológicos definidos:
• Nutrientes podem variar com a idade da planta

• Deve coincidir com a maior atividade fisiológica da
planta (ou atividade fotossintética),

• Muitas vezes ocorre na época da fase reprodutiva
das plantas.

• Nesta época, a concentração de nutrientes é maior.

Época de amostragem

2. Critérios de amostragem
de folhas



Teor de P em arroz de terras altas em função da idade da planta

(Adaptado de Fageria et al., 2004)

2. Critérios de amostragem
de folhas

Época de amostragem



• 25 - 100 folhas por amostra.

• Quanto > o Nº de folhas, associado com > Nº de
plantas, < erro da amostragem;

• Existem indicações de amostragem para diversas
culturas.

• Para algumas culturas, ainda não foram definidos
estes padrões de amostragem de folhas

 Número de folhas

2. Critérios de amostragem
de folhas



Cultura Autores Tipo de folha Época de amostragem

Número de 

folhas por 

talhão

Arroz

Malavolta et al.

(1997)

Folha Y (posição ocupada pela folha mais

nova desenrolada acima)

Meio do perfilhamento 50

Raij et al. (1996) Folha bandeira Início do florescimento 50

Souza e Lobato

(2004)

Folha recém madura que forma um “Y”

(folha bandeira) em relação a folha e

enrolada acima

Início do perfilhamento 50

Ribeiro et al.

(1999)

Folhas recém-maduras Maturação plena 50

Feijão

Malavolta et al.

(1997)

Primeira folha amadurecida a partir da

ponta do ramo

Início da floração 30

Raij et al. (1996) Terceira folha com pecíolo, tomadas no

terço médio das plantas

Florescimento 30

Souza e Lobato

(2004)

1ª folha madura a partir do ápice Florescimento 50

Ribeiro et al.

(1999)

Folhas do terço mediano Florescimento 30

Milho

Malavolta et al.

(1997)

Folha oposta e abaixo da espiga Aparecimento da inflorescência

feminina

30

Raij et al. (1996) Terço central da folha da base da espiga 50% das folhas pendoadas -

Souza e Lobato

(2004)

Coletar o terço central da folha abaixo da

espiga

Aparecimento da inflorescência

feminina (“cabelo”)

30

Ribeiro et al.

(1999)

Tomar o terço basal da folha +4 sem a

nervura central

60 dias após o plantio 30

Critérios de amostragem foliar para avaliação do estado nutricional culturas do cerrado



Soja

Malavolta et al. (1997) 1ª folha amadurecida a partir do ramo,

excluindo-se o pecíolo

Fim do florescimento 30

Raij et al. (1996) 3ª folha com pecíolo Florescimento 30

Souza e Lobato (2004) 3ª folha com pecíolo Florescimento 30

Ribeiro et al. (1999) 3ª folha a partir do ápice na haste principal, 

com pecíolo

Florescimento 30

Algodão

Malavolta et al. (1997) Limbo de folhas adjacentes às “maçãs” Inicio do

florescimento

30

Raij et al. (1996) Limbo da 5ª folha, a partir do ápice do ramo

principal

Florescimento 30

Souza e Lobato (2004) Limbo da 5ª folha a partir do ápice principal Inicio do

florescimento

50

Ribeiro et al. (1999) Quinta folha a partir do ápice. Contar como

primeira, aquela completamente aberta

Florescimento 30

Cana-de-

açúcar

Malavolta et al. (1997) Folha + 1 (primeira lígula, região de inserção

da bainha do colmo). Temo mediano,

excluída a nervura principal

Quatro meses após a

brotação

20 – 30

Raij et al. (1996) 20 cm centrais da folha +1, folha mais alta

com colarinho visível, excluir nervura

central

Fase de maior

desenvolvimento

vegetativo

30

Souza e Lobato (2004) Porção mediana, sem a nervura principal da

folha +3

4 meses após a

germinação

30

Ribeiro et al. (1999) Folha +3, sendo a folha +1 a primeira com 

bainha visível. Coletar os 20 cm centrais 

sem a nervura

Quatro a cinco meses

de idade

20 – 30

Cultura Autores Tipo de folha
Época de 

amostragem

Número de 

folhas por 

talhão



Sorgo

Malavolta et al. (1997) Medianas Inicio do

perfilhamento

30

Raij et al. (1996) Folha +4 ou quarta folha com bainha visível,

a partir do ápice

Florescimento

Souza e Lobato (2004) 4ª folha, com bainha visível, a partir do

ápice

Inicio do

florescimento

30

Ribeiro et al. (1999) Folhas em posição mediana na planta Emborrachamento 30

Amendoim

Malavolta et al. (1996) 4ª folha da haste principal a partir da base Início do

florescimento

30

Raij et al. (1996) Tufo apical do ramo principal No florescimento Tufo de 50

plantas

Souza e Lobato (2004) 4ª folha da haste principal a partir da base Início do

florescimento

30

Ribeiro et al. (1999) 4ª folha da haste principal a partir da base Início do

florescimento

30

Cultura Autores Tipo de folha
Época de 

amostragem

Número de 

folhas por 

talhão

Critérios de amostragem foliar para avaliação do estado nutricional culturas do cerrado



Procedimento no campo para colher à amostra de
folhas:

Caminhamento em ziguezague;

Caminhamento em nível;

Evitar plantas próximas de estradas ou 
carreadores.

2. Critérios de amostragem
de folhas



NÃO se deve proceder a amostragem de folhas nas seguintes
condições:

Plantas com sinais de pragas e moléstias;

Glebas que receberam adubação há menos de 30 dias ou
defensivos;

Variedades diferentes;

Culturas perenes enxertadas - não misturar folhas de
plantas que tinham copa ou porta-enxerto diferentes;

Em nenhum caso são misturadas folhas de idades
diferentes;

Culturas perenes - não se pode colocar na mesma amostra
folhas de ramos produtivos e folhas de ramos não
produtivos, tecidos mortos ou com danos (mecânicos).

2. Critérios de amostragem
de folhas



Nível crítico ou da faixa de suficiência

Métodos de interpretação dos resultados da análise 

química foliar. 

3. Critérios de interpretação 

CND (diagnose da composição nutricional)

METODO BIVARIADO: 

DRIS (Sistema Integrado de Diagnose e

Recomendação)

METODO UNIVARIADO:

METODO MULTIVARIADO:



3.1 Nível crítico e faixa de suficiência 

3. Critérios de interpretação 

Relação básica entre a dose do nutriente aplicado, o teor foliar e produção, com

ilustração do nível crítico para 90% da produção máxima e o nível tóxico para

produção de 10% da máxima por excesso (Adaptado de Faquin, 2002).



3. Critérios de interpretação

Comparar os resultados emitidos pelo
laboratório com os valores estabelecidos nos
padrões da literatura.

Comparado ao nível crítico, a adoção de faixas de

suficiência melhora a flexibilidade na diagnose,

embora haja perda na exatidão, principalmente

quando os limites das faixas são muito amplos.



Gott et al., 2014

3. Critérios de interpretação



FAIXAS DE TEORES DE MACRONUTRIENTES FOLIARES

Autores N P K Ca Mg S

-----------------------------------------g kg-1 ----------------------------------------

ARROZ

Malavolta et al. (1997) 40-48 2,5-4,0 25-35 7,5-10 5,0-7,0 1,5-2,0

Raij et al. (1996) 27-35 1,8-3,0 13-30 2,5-10 1,5-5,0 1,4-3,0

Souza e Lobato (2004) 27-35 1,8-3,0 13-30 2,5-10 1,5-5,0 1,5-3,0

Ribeiro et al. (1999) 22,6-26,2 1,4-1,6 11,8 6,6-8,5 4,0-4,1 4,9-7,0

FEIJÃO

Malavolta et al. (1997) 18-22 1,2-1,5 30-35 50-55 5,0-8,0 1,5-2,0

Raij et al. (1996) 30-50 2,5-4,0 20-24 10-25 2,5-5,0 2,0-3,0

Souza e Lobato (2004) 30-50 2,5-4,0 20-25 10-25 2,5-5,0 2,0-3,0

Ribeiro et al. (1999) 30-35 4,0-7,0 27-35 25-35 3,0-6,0 1,3-2,8

MILHO

Malavolta et al. (1997) 27,5-32,5 2,5-3,5 17,5-22,5 2,5-4,0 2,5-4,0 1,5-2,0

Raij et al. (1996) 27-35 2,0-4,0 17-35 2,5-8,0 1,5-50 1,5-3,0

Souza e Lobato (2004) 28-25 1,8-3,0 13-30 2,5-10 1,5-5,0 1,4-3,0

Ribeiro et al. (1999) 27,5-32,5 2,5-3,5 17,5-22,5 2,5-4,0 2,5-4,0 1,0-2,0

SOJA

Malavolta et al. (1997) 45-50 2,6-5,0 17-25 4,0-20 3,0-10 2,5

Raij et al. (1996) 40-54 2,5-5,0 17-25 4,0-20 3,0-10 2,1-4,0

Souza e Lobato (2004) 45-55 2,5-5,0 17-25 4,0-20 3,0-10 2,1-4,0

Ribeiro et al. (1999) 45 25 17 10 4 2,5



ALGODÃO

Malavolta et al. (1997) 30-40 2,0-2,5 14-16 30-40 4,0-5,0 2,0-3,0

Raij et al. (1996) 33-43 2,5-4,0 15-25 20-35 3,0-8,0 4,0-8,0

Souza e Lobato (2004) 35-40 2,0-4,0 15-25 20-35 3,0-8,0 4,0-8,0

Ribeiro et al. (1999) 32 1,7 15 20 5,0 4,0

CANA-DE-AÇÚCAR

Malavolta et al. (1997) 19-21 2,0-2,4 11-13 8,0-10 2,0-3,0 2,5-3,0

Raij et al. (1996) 18-25 1,5-3,0 10-16 2,0-8,0 1,0-3,0 1,5-3,0

Souza e Lobato (2004) 19-21 2,0-2,4 11-13 8,0-10 2,0-3,0 2,5-3,0

Ribeiro et al. (1999) 20,3-22,8 21-25 8,8-15,2 9,4-11,5 2,2-4,5 1,3-2,8

SORGO

Malavolta et al. (1997) 13-15 4,0-8,0 25-30 4,0-6,0 4,0-6,0 0,5-1,0

Raij et al. (1996) 25-35 2,0-4,0 14-25 2,5-6,0 1,5-5,0 1,5-3,0

Souza e Lobato (2004) 25-35 2,0-4,0 14-25 2,5-6,0 1,5-5,0 1,5-3,0

Ribeiro et al. (1999) 23,1-29,0 4,4 13-30 2,1-8,6 2,6-3,8 1,6-6,0

AMENDOIM

Malavolta et al. (1997) 40 2,0 15 20 3,0 2,5

Raij et al. (1996) 30-45 2,0-50 17-30 12-20 3,0-8,0 2,0-3,5

Souza e Lobato (2004) 30-45 2,0-5,0 17-30 12-20 3,0-8,0 2,0-3,5

Ribeiro et al. (1999) 40 2,0 15 20 30 2,5

Autores N P K Ca Mg S

-----------------------------------------g kg-1 ----------------------------------------

FAIXAS DE TEORES DE MACRONUTRIENTES FOLIARES



Autores B Zn Mn Fe Cu Mo

----------------------------------------------mg kg-1 --------------------------------------------

ARROZ

Malavolta et al. (1997) 40-70 25-35 100-150 200-300 10-20 -

Raij et al. (1996) 4-25 10-50 70-400 70-200 3,0-25 0,1-0,3

Souza e Lobato (2004) 4-25 10-50 70-400 70-200 3,0-25 0,1-0,3

Ribeiro et al. (1999) 78 33 90 260 23 0,3

FEIJÃO

Malavolta et al. (1997) 150-200 40-50 400-425 700-900 10-30 0,2-0,3

Raij et al. (1996) 15-26 18-50 15-100 4-140 4,0-20 0,5-1,5

Souza e Lobato (2004) 30-60 20-100 30-300 100-450 10-20 0,4-1,0

Ribeiro et al. (1999) 100-150 45-55 200-300 300-500 8,0-10 -

MILHO

Malavolta et al. (1997) 15-20 15-50 50-150 50-250 6,0-20 0,15-0,20

Raij et al. (1996) 10-25 15-100 20-200 30-250 6,0-20 0,1-0,2

Souza e Lobato (2004) 10-25 15-100 20-200 30-250 6,0-20 0,1-0,2

Ribeiro et al. (1999) 4-20 20-70 20-150 20-250 6,0-20 0,20

SOJA

Malavolta et al. (1997) 21-55 21-50 21-100 51-350 10-30 -

Raij et al. (1996) 21-55 20-50 20-100 50-350 10-30 1,0-5,0

Souza e Lobato (2004) 21-55 20-50 21-100 51-350 10-30 1,0-5,0

Ribeiro et al. (1999) 20 20 20 50 10 -

FAIXAS DE TEORES DE MICRONUTRIENTES FOLIARES



ALGODÃO

Malavolta et al. (1997) 20-30 10-15 20-40 60-80 30-40 1,0-2,0

Raij et al. (1996) 30-50 25-200 25-300 40-250 5,0-25 -

Souza e Lobato (2004) 30-50 25-200 25-300 40-250 5,0-25 -

Ribeiro et al. (1999) 50 30 200 70 8,0 -

CANA-DE-AÇÚCAR

Malavolta et al. (1997) 15-50 25-50 100-250 200-500 8,0-10 0,15-0,30

Raij et al. (1996) 10-30 10-50 25-250 40-250 6,0-15 0,05-0,20

Souza e Lobato (2004) 15-50 25-50 100-250 200-500 8,0-10 0,15-0,30

Ribeiro et al. (1999) 15-50 25-50 50-250 100-500 8,0-10 0,15-0,30

SORGO

Malavolta et al. (1997) 20 20 100 200 10 -

Raij et al. (1996) 4,0-20 15-50 10-190 65-100 5,0-20 0,1-0,3

Souza e Lobato (2004) 4,0-20 20-70 25-150 100-300 5,0-25 0,3-0,5

Ribeiro et al. (1999) - 12-22 34-72 68-84 10-30 -

AMENDOIM

Malavolta et al. (1997) 140-180 - 110-440 - - 1,13-1,39

Raij et al. (1996) 25-60 20-60 20-350 50-300 5,0-20 0,5-5,0

Souza e Lobato (2004) 25-60 20-60 20-350 50-300 5,0-20 0,1-5,0

Ribeiro et al. (1999) 140-180 - 110-440 - - 0,13-1,39

Autores B Zn Mn Fe Cu Mo

----------------------------------------------mg kg-1 --------------------------------------------

FAIXAS DE TEORES DE MICRONUTRIENTES FOLIARES



DRIS, CND, chance matemática (ChMatR) e faixa de suficiência (FS)

Fruto da Pesquisa

Autores Método N P K Ca Mg S

ARROZ

Wadt et al. (2013)
CND 25-26 2,0-2,1 12-13 2,8-3,0 1,4-1,5 1,7-1,8

ChMatR 25-28 1,9-2,0 12-14 2,2-3,6 1,4-1,5 1,7-2,0

FEIJÃO

Partelli et al. (2014) FS 41-44 3,6-4,4 16-19 11-14 3,9-4,5 1,7-2,2

MILHO

Gott (2013)

CND 36-39 3,5-3,6 24-27 4,8-5,8 1,8-2,1 2,3-2,8

ChMatR 38-41 3,4-3,8 25-28 4,6-5,7 1,6-2,0 2,7-3,4

DRIS 36-39 3,4-3,7 24-27 4,8-5,8 1,8-2,1 2,2-2,7

SOJA

Kurihara et al. (2013) DRIS 37-42 2,3-2,8 17-21 6,8-9,3 2,9-3,7 2,1-2,6

Urano et al. (2007)

CND 37-44 2,8-3,2 21-26 10-13 2,6-3,8 2,0-2,7

ChMatR 36-48 2,6-3,6 17-26 9-17 1,7-4,3 1,7-2,5

DRIS 37-44 2,8-3,2 21-25 10-13 2,6-3,8 2,0-2,7

FAIXAS DE TEORES ADEQUADOS DE ACORDO COM OS MÉTODOS: 

OBS: MESMAS FOLHAS DIAGNOSES



ALGODÃO

Kurihara et al. (2013) DRIS 35-43 2,5-4,0 15-25 20-35 3,0-8,0 4,0-8,0

Serra et al. (2010)

CND 33-35 2,1-2,6 15-20 19-23 5,8-7,2 3,1-4,5

ChMatR 32-35 3,4-4,1 15-21 20-27 4,9-7,2 2,7-3,2

DRIS 33-35 2,1-2,6 15-20 19-23 5,8-7,2 3,1-4,5

CANA-DE-AÇÚCAR

Santos et al. (2013) CND 13-16 1,5-2,2 8-12 3,3-4,8 1,6-3,2 1,3-1,8

DRIS 13-15 1,8-2,3 10-12 2,6-3,6 2,0-3,0 1,5-1,9

ChMatR 13-15 2,5-2,8 11-14 2,6-3,6 3,7-4,3 1,9-2,3

AMENDOIM

Deus et al. (2013) ChMatR 37-40 1,2-1,5 18-20 - - -

DRIS, CND, chance matemática (ChMatR) e faixa de suficiência (FS)

FAIXAS DE TEORES ADEQUADOS DE ACORDO COM OS MÉTODOS: 

Autores Método N P K Ca Mg S

OBS: MESMAS FOLHAS DIAGNOSES





3. Critérios de interpretação 

3.2. DRIS (Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação)

Capacidade limitada em prognosticar o estado nutricional da cultura

para determinado nutriente, comprometendo a precisão da futura

recomendação de adubação.

DRIS pode ser desenvolvido em glebas comerciais, portanto,

próximo das condições reais de cultivo utilizado pelo produtor.

As glebas podem não reproduzir as mesmas condições de crescimento 

e desenvolvimento daquelas obtidas na curva de calibração

Críticas ao método do nível crítico ou faixa adequada...



• Minimiza os efeitos de diluição ou de concentração
dos nutrientes

• Método de interpretação, e considera o equilíbrio
nutricional.

• São estabelecidas as normas ou padrões de
variação entre dois nutrientes, para a lavoura de
referência (alta produtividade).
• Índices DRIS

• Índice de Balanço Nutricional Médio (IBNm)

3. Critérios de interpretação 

3.2. DRIS (Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação)

Beaufils (1973) 



método que relaciona os teores dos nutrientes de
forma multivariada,

A composição nutricional de tecidos vegetais é
representada pela soma de todos os seus
nutrientes, incluindo elementos não avaliados
analiticamente

relações entre o teor de um nutriente e a média
geométrica dos teores dos demais nutrientes

3. Critérios de interpretação 

3.2. CND (Diagnose da composição nutricional)

(Urano et al., 2006).(Parent; Dafir, 1992)



integração de todos os fatores que afetam a
disponibilidade de nutrientes no solo e o estado
nutricional da cultura no momento específico.

 Diagnose foliar

4. Prognósticos

N e S: instáveis no solo, dependente da matéria orgânica e da

atividade da microbiota

Micronutrientes: pouca pesquisa de calibração da análise de solo.

Diagnose pela análise química foliar, para alguns nutrientes,

tem contribuído mais do que a análise química de solo:



• Ainda existem dúvidas com relação às faixas de
suficiência apresentadas;

• Necessidade de aferir a assertividade dos métodos;

• Levar em consideração na decisão de aplicar
fertilizantes:
histórico da área, análise de solo, potencial da cultura

Valores de eficiência menores que 50% são inaceitáveis para 
qualquer método de diagnóstico. 

Teixeira et al. (2002) 

4. Prognósticos



• Wadt e Lemos (2010) - medidas de acurácia para tornar
essa avaliação compatível com a utilização do critério do
potencial de resposta à adubação (PRA)

• Acurácia - a medida da proximidade entre o valor obtido
em um diagnóstico nutricional e o verdadeiro estado
nutricional da planta.

1º método para avaliar a utilidade de sistemas de diagnóstico do 
estado nutricional

“Presciente Diagnostic Analysis Methodogy” (Beverly; Hallmark, 
1992). 

4. Prognósticos

Acurácia



• As medidas de acurácia podem ser utilizadas para a 
modelagem das fórmulas DRIS. 

• Elevada importância para a validação de futuros
trabalhos que empregam a metodologia,

• compondo um novo conceito para a calibração a
partir de redes de experimentos visando a
consolidação dos métodos de diagnose foliar de
culturas empregados atualmente no país.

Acurácia

4. Prognósticos



Diagnosticar o nível de um nutriente através de medições das
atividades de enzimas

Testes enzimáticos

Acúmulo ou degradação de certos metabólitos;

Resposta imunológica no perfil protéico; 

Expressão de determinados genes, 

Evento relacionado às vias metabólicas dependentes direta ou 
indiretamente do nutriente em consideração.

5. Métodos alternativos para
diagnose foliar

5.1 Testes bioquímicos



5.1 Testes bioquímicos

Enzimas com atividades relacionadas à deficiência de nutrientes

Nutriente

deficiente
Respostas enzimáticas relacionadas

N
- Redução da atividade da sintetase da glutamina, Redutase do nitrato, Glutamato

desidrogenase, Fosfoenol-piruvato carboxilase e Ribulose-bifosfato carboxilase.

P

- Redução da atividade da Fosfatase, Ribonuclease, Glutamato-Oxaloacetato

transaminase, Citrato sintetase, Aconitase, enzima málica, Fosfoenol-piruvato

carboxilase e Succinato desidrogenase.

- Aumento da atividade da Arginase e Arginina descarboxilase.

K

- Redução da atividade da N-carbamil putrescina amino-hidrolase e da piruvato

quinase.

- Aumento da atividade das enzimas: Cadaverina, invertase ácida e β-amilase.

Ca

- Redução da atividade da Succinato desidrogenase, Redutase do nitrato e Ribulose-

bifosfato carboxilase.

- Aumento da atividade da piruvato quinase.

Mg
- Redução da atividade da Invertase ácida.

- Aumento da atividade da Invertase alcalina.



B - Redução da atividade da ATPase e da Fenilalanina amônia liase.

Cu - Redução da atividade da Oxidase do ácido ascórbico.

Fe - Redução da atividade da Peroxidase, Aldolase e Aconitase.

Mn
- Redução da atividade da Catalase, Fenilalanina amônia liase, Tirosina amônia liase e

Polifenoloxidase.

Mo - Redução da atividade da Redutase do nitrato e da Peroxidase.

Ni - Atividade da uréase

Zn - Redução da atividade da Anidrase carbônica, Redutase do nitrato e Aldolase.

5.1 Testes bioquímicos

Enzimas com atividades relacionadas à deficiência de nutrientes

Nutriente

deficiente
Respostas enzimáticas relacionadas



• Besford (2006) – alta atividade da fosfatase ácida nos em
plantas de milho, trigo, aveia, cevada, abóbora e tomate
cultivadas em solução nutritiva com baixa concentração de
fósforo (P):
• Atividade dessa enzima pode indicar deficiência de P nas culturas.

• Caione et al. (2015) - baixa atividade da fosfatase ácida
foliar em condições de campo na cultura da cana de açúcar,
quando aplicou-se P no sulco de plantio.

• Achituv e Bar-akiva (1976) - diagnóstico da deficiência de P
pela medida da atividade da GOT (glutamato-oxaloacetato
transaminase),
• correlação positiva entre o teor foliar de P e a atividade desta

enzima.

5. Métodos alternativos para
diagnose foliar

5.1 Testes bioquímicos



A concentração de clorofila ou o enverdecimento das folhas se

correlacionam positivamente com a concentração foliar de N.

Medida indireta para determinar o estado nutricional das plantas

MEDIÇÃO DO ÍNDICE DE COR VERDE DAS FOLHAS

5. Métodos alternativos para
diagnose foliar

5.2. Clorofilômetro



5. Métodos alternativos para
diagnose foliar

5.2. Clorofilômetro



Recomendações da amostragem de folhas para medir a clorofila. 

5. Métodos alternativos para
diagnose foliar

5.2. Clorofilômetro



Esquema ilustrando o pigmento da clorofila 

(MARENCO; LOPES, 2005)

70% do N foliar: 

Cloroplastos - estrutura 

da molécula de clorofila

5. Métodos alternativos para
diagnose foliar

5.2. Clorofilômetro



- Grande consumo de tempo;

- coleta destrutiva do material vegetal;

- extração via maceração com acetona 80%;

- leitura em espectrofotômetro (Ferreira et al., 2006).

O método de extração e de determinação da
clorofila em laboratório apresenta algumas
desvantagens:

5. Métodos alternativos para
diagnose foliar



A determinação da cor verde da folha - USO DE
CLOROFILÔMETRO.

Vantagens:

5. Métodos alternativos para
diagnose foliar

5.2. Clorofilômetro

Portátil: pode ser levado ao campo, com leitura
instantânea indireta do conteúdo de N;

Facilidade de uso,
Avaliação não destrutiva do tecido foliar;
Redução de custos e de tempo;
Auxilia na aplicação do nitrogênio na época de maior

demanda do nutriente pela planta.



Relações entre clorofila (SPAD) e colheita relativa do milho, unidades 

SPAD e dose de N adicional para colheita econômica máxima

5. Métodos alternativos para
diagnose foliar

5.2. Clorofilômetro



Cartela de cores (“leaf color

chart”, LCC);

5.2. Diagnóstico por imagem

5. Métodos alternativos para
diagnose foliar

-diferentes tonalidades da coloração

verde;

correlaciona-se com teor foliar de

N;

-indica a necessidade de adubação

nitrogenada à cultura do arroz(International Rice Research Institute, 1996)

HÁ EXPECTATIVA PARA ADPTAÇÃO EM OUTRAS CULTURAS!!!

Cultura do arroz



• A diagnose foliar pela análise química
• Método eficaz de avaliação da disponibilidade de

nutrientes às culturas e deve ser ampliando seu uso
pelos produtores na rotina do manejo da cultura.

• As faixas de teores de nutrientes consideradas
adequadas divulgadas pelos órgãos oficiais:
• Aferir sua eficácia a partir dos prognósticos

6. Considerações finais



• Pesquisas - padrões nutricionais com métodos de
interpretação da análise foliar com DRIS e CND,

• Custo inferior aos métodos experimentais
clássicos;

• Obtenção em sistemas de produção próximo da
cultura que seria avaliada podendo aumentar a
freqüência dos diagnósticos verdadeiros com
reflexos na otimização da adubação.

6. Considerações finais



• Testes diagnósticos alternativos tem potencial de 
uso no futuro mas atualmente ainda carece de 
padronização, 

• metodologias para as diferentes culturas, mão-
de-obra especializada, “kits” práticos para a 
análise bioquímica e interpretação dos 
resultados. 

6. Considerações finais



Muito obrigado!
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