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RESUMO  
Métodos indiretos de medida de área foliar são precisos, simples e preservam a 
folha na planta, o que permite diversas análises ao logo do ciclo. A área de uma 
folha apresenta relação com suas medidas lineares de largura e comprimento, por 
isto é possível estimá-la por meio de um modelo. Apesar de ser possível encontrar 
diversos modelos preditores de área foliar na literatura, é comum utilizar um modelo 
para um genótipo diferente daquele utilizado para ajustá-lo, o que pode resultar em 
estimativas pouco confiáveis. Este trabalho teve por objetivo comparar a 
confiabilidade da estimativa da área foliar de Cucurbita pepo L. variedade Novita 
Plus por modelos ajustados pelo autor com a estimativa foliar obtida por quatro 
modelos ajustados para outros genótipos. Concluiu-se que os modelos ajustados 
para outros genótipos apresentam menor desempenho que modelos ajustados para 
a variedade em questão. 
 
PALAVRAS-CHAVE : dimensões foliares, erro sistemático, método não destrutivo, 
Cucurbita pepo 
 
 
 
COMPARISON BETWEEN LEAF AREA PREDICTIVE MODELS USIN G ZUCCHINI 

VAR. NOVITA PLUS 
 

ABSTRACT 
Indirect methods of measuring leaf area are accurate, simple and retain the leaf in 
the plant, which allows several analyzes over the cycle. Leaf area is correlated with 
leaf length and width, so it is possible to estimate it through a model. Although you 
can find many predictors of leaf area in the literature, it is common to use a model for 
a different variety from that used to adjust it, which can result in unreliable estimates. 
This study aimed to compare the reliability of leaf area estimations of Cucurbita pepo 
L. variety Novita Plus by models adjusted by the author with four models adjusted for 
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other varieties. It was concluded that the models adjusted for other varieties have 
lower performance. 
 
KEYWORDS: leaf dimensions, systematic error, non-destructive method, Cucurbita 
pepo 

 
INTRODUÇÃO 

A folha é o órgão vegetal responsável, entre outras funções, pela maior parte 
da interceptação da energia luminosa, transpiração e produção de fotoassimilados. 
Por isso, a área foliar é uma importante variável para estudos fisiológicos e 
agronômicos que envolvem eficiência fotossintética, evapotranspiração, manejo 
nutricional e da irrigação, espaçamento entre linhas de plantio e o crescimento das 
plantas (ZUCOLOTO et al., 2008). 

Para determinação da área foliar existem atualmente duas maneiras descritas 
quanto à forma de obtenção, ou seja, o método direto e o indireto. Dentro dos 
métodos diretos destacam-se os métodos dos discos foliares, planimétrico, do 
integrador óptico de área foliar e da imagem digital. O método indireto baseia-se na 
correlação por meio de modelos matemáticos entre uma ou mais medidas lineares e 
a área foliar (ADAMI et al., 2008). O método indireto permite acompanhar o 
crescimento e a expansão foliar da mesma planta até o final do ciclo ou do ensaio, 
coleta de dados de maneira rápida e menor risco de promover injúrias nas folhas 
durante a estimativa desta variável. 

O método indireto tem sido amplamente empregado na estimativa da área foliar 
de crambe (TOEBE et al., 2010); batata (BUSATO et al., 2010); crotalaria 
(CARDOZO et al., 2011) e leiteiro (DUARTE et al., 2009). A utilização de modelos 
para estimar a área foliar é simples, rápido, preciso e confiável (TOEBE et al., 2010). 

Os métodos diretos consistem em colheita das folhas durante a condução do 
ensaio e análises destrutivas geralmente conduzidas em laboratório. Por este 
motivo, são necessárias parcelas experimentais com mais plantas, o que pode 
inviabilizar o experimento (LIMA et al., 2008).  

O método da imagem digital consiste na captura da imagem do objeto por meio 
de uma câmera digital, seguido do processamento da imagem por meio de um 
software. Esse método tem sido utilizado em várias culturas, como em algodão, soja, 
milho, Brachiaria brizantha, mucuna cinza e nabo forrageiro, com o auxílio de 
diversos softwares, como o Sigma Scan Pro v. 5.0 e o Embrapa SIARC 3.0 (FILHO 
et al., 2012a; FILHO et al., 2012b). Vários trabalhos corroboram a qualidade quanto 
à precisão e exatidão do método da imagem digital utilizando vários softwares, como 
o Quant, o Corel Photo Paint e o Scan Pro v.5.0, em relação a outros métodos, 
como o integrador de área foliar e o método dos discos foliares (SILVA et al., 2008). 

Esse trabalho tem por objetivo ajustar e validar modelos preditores da área 
foliar de Cucurbita pepo L. variedade Novita Plus e avaliar a qualidade da estimativa 
de modelos ajustados para outras variedades, para o híbrido Cucurbita moschata x 
Cucurbita maxima e para Cucumis sativus, testando a hipótese de especificidade 
dos modelos em nível de variedade. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O solo onde foi instalado o experimento é classificado como Nitossolo 
Vermelho distroférrico. A semeadura foi realizada em bandejas de 200 células no dia 
17 abril de 2012 e o transplantio foi realizado 24 dias após a semeadura (DAS). A 
área experimental apresentou dimensão de 24 x 6 m, com seis aspersores 
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espaçados 12 x 12 m. Adotou-se um espaçamento de um metro entre linhas de 
plantio e 0,8 plantas por metro, totalizando 180 plantas na área experimental. Foi 
realizada a adubação de base de acordo com a análise de solo e recomendação de 
FILGUEIRA (2003). A irrigação foi realizada quando a tensão de água no solo 
apresentava 20 kPa, elevando-se a umidade até valores próximos à capacidade de 
campo. 

A colheita das folhas foi realizada entre os dias 26 junho de 2012 e 21 de 
agosto de 2012, uma vez por semana, desbastando cada planta de maneira a deixar 
três folhas por planta, respeitando um intervalo de coleta de 10 dias para cada 
planta. Em cada operação foram coletadas aproximadamente 50 folhas, totalizando 
457 dados experimentais. Para o ajuste dos modelos, foram utilizadas as medidas 
lineares comprimento (cm) e de largura (cm) como variáveis independentes e área 
foliar (cm2) como variável dependente. Para a medida do comprimento da folha 
considerou-se a extremidade da inserção do pecíolo até a extremidade terminal da 
nervura central. Para a medida da largura da folha, tomou-se a maior medida 
perpendicular à nervura central.  

A área foliar foi medida por meio do método da imagem digital, utilizando o 
software Quant e com o auxílio de uma câmera fotográfica digital Sony DSC –W570. 
A folha foi fotografada a uma distância de 40 cm sobre um fundo branco. A 
planificação da folha foi realizada por meio de uma superfície de vidro com uma 
espessura de 2 mm colocada sobre a folha, com dimensão de 0,6 x 0,6 m. As folhas 
sinuosas foram recordadas antes de serem planificadas, a fim de se evitar as 
dobraduras. 

O tratamento da imagem digital consiste em separar o fundo branco das 
demais cores, que são convertidas na cor preta. Posteriormente, é mensurada a 
quantidade relativa desses grupos em relação ao total. A área correspondente à 
superfície foliar é obtida através da relação proporcional com uma foto de uma 
superfície conhecida, no qual foi utilizado um papel cor verde escuro com dimensão 
0,089 x 0,089 m e espessura de 1 mm. 

Foram utilizados três modelos retirados da literatura para comparação (Tabela 
1). Tais modelos foram ajustados para Cucurbita maxima x C. moschata cultivar 
Tetsukabuto (SILVA et al, 1998), um conjunto de seis variedades de Cucurbita pepo 
L. (NESMITH, 1992), para uma variedade não identificada de Cucurbita pepo L. 
(FIALHO et al., 2011). Foram utilizados 153 dados no teste dos modelos. 

 
TABELA 1  – Modelos dos trabalhos de NESMITH (1992) (A), FIALHO et al., 

(2011) (B) e SILVA et al., (1998) (C) 

Designação do modelo Variáveis e coeficientes Coeficiente de determinação 
(R2)* 

A -2,500 + 0,770 L2 0,980 
B 47,370 + 0,620 L2 0,980 
C 3,850 - 1,280 L + 0,780 L2 0,990 

* - Citado no trabalho; Cp – Comprimento da folha (cm); L - Largura da folha (cm) 
 

A comparação do desempenho dos modelos foi realizada com o coeficiente de 
correlação linear (r), o índice de concordância (d) o índice de confiança (c), o erro 
médio e o erro médio absoluto. Também foram utilizadas a relação gráfica entre 
valores medidos em função dos valores estimados (DUARTE et al., 2009) e a 
análise visual do padrão de dispersão dos resíduos (ANTUNES et al., 2008). Se o 
modelo apresentar padrão tendencioso de distribuição de resíduos em torno da faixa 
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horizontal, o modelo é considerado inadequado para representar o fenômeno em 
questão (GONELI et al., 2011). 

O erro médio (ME) é uma medida do viés do modelo. Consiste na somatória 
dos erros dividido pelo número total de erros. Por esse motivo, o ME não traz 
informação dos erros individuais, uma vez que os erros de sinais opostos e de 
mesma magnitude se cancelam no cálculo (HALLAK & FILHO, 2011). Em modelos 
com tendência a subestimar ou superestimar a variável dependente, o valor médio 
dos erros será positivo e negativo respectivamente.  

O erro médio absoluto (MAE) é a média dos valores absolutos dos erros. Por 
este motivo, traz informação a respeito da magnitude dos erros, somando todos os 
desvios em relação aos valores estimados. O MAE atribui o mesmo peso para todos 
os resíduos do modelo, por isso é considerado um indicador robusto e menos 
afetado pela retirada de outliers do que a soma dos quadrados dos erros (FOX, 
1981). WILLMOTT & MATSUURA (2005) recomendam a utilização do MAE na 
comparação entre modelos porque o coeficiente não varia com a distribuição da 
magnitude nem com o número de erros, sendo caracterizada como uma medida sem 
ambiguidade.  

O erro médio relativo (EMR) é a média das razões entre o resíduo e a 
observação. Trata-se de um coeficiente mais prático, em que se verifica qual a 
margem de erro na estimativa associada ao modelo. 

O coeficiente de correlação (r) é uma medida dos erros aleatórios de uma 
amostra. A utilização do r deve pressupor que a relação entre os valores preditos e 
medidos é linear, ou seja, para predição de modelos lineares. O modelo pode não 
apresentar confiabilidade mesmo com correlação perfeita com os dados observados, 
pois os erros na estimativa podem ser de natureza sistemática. Esses erros podem 
ser mensurados de pelo índice de concordância proposto por WILLMOTT (1981). O 
índice de confiança (c) (CAMARGO & SENTELHAS, 1997) pode ser entendido como 
a quantificação total do erro do modelo, reunindo em si o erro aleatório e o 
sistemático para os quais atribui peso igual. 

 As seguintes expressões foram empregadas: 
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Em que: 

iE  – valor estimado da observação i 

iM – valor medido da observação i 
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),( ii MECOV  – covariância entre os pares de dados estimados e medidos 

Eσ  – desvio padrão dos valores estimados 

Mσ  – desvio padrão dos valores medidos 

M  – média dos valores medidos 
Utilizou-se o teste t para verificar se, na média, os valores estimados diferem 

dos observados. Em outras palavras, o teste t foi utilizado para verificar se o viés do 
modelo é significativo (TOGRUL & TOGRUL, 2002). O coeficiente t foi calculado por 
meio de: 
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Em quê: 
S – desvio padrão dos resíduos; 
n – número de observações 

Quanto menor o módulo do valor t, maior o desempenho do modelo, uma vez que o 
módulo do valor t é proporcional ao módulo do erro médio. Para determinar se o erro 
médio é significativo, compara-se o módulo do valor t calculado com o módulo do 
valor tabelado na distribuição bicaudal. Se │t calc│< │t tab│, não rejeita-se a 
hipótese de nulidade (Ei = Mi). Neste estudo, utilizou-se o valor de t para o nível de 
significância de 1% e 152 graus de liberdade.  

Para verificar a aproximação dos resíduos à reta normal, utilizou-se o teste de 
Shappiro-Wilk (p> 0,05) e a homocedasticidade foi verificada pelo teste de 
correlação de postos de Spearman (p> 0,05) entre os valores absolutos dos 
resíduos e os valores da variável dependente. Os testes estatísticos foram 
conduzidos com o auxílio dos programas SigmaPlot 11.0 e Excel 2010. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os pressupostos da análise de regressão são a independência dos erros, a 

linearidade, a normalidade dos resíduos e a homocedasticidade. A hipótese de 
linearidade define que a relação entre a variável independente e a depende seja 
linear, caso contrário recomenda-se utilizar métodos de regressão não linear. A 
hipótese de normalidade dos resíduos significa que o valor esperado do erro é nulo 
ou E(ei)=0 e a hipótese de homocedasticidade estabelece que a variância seja 
constante ao longo dos valores da variável independente. Uma vez atendidos os 
pressupostos, é possível obter o erro padrão da estimativa e calcular os intervalos 
de confiança da regressão (NAGHETTINI & PINTO, 2007). Caso não sejam 
atendidos, é recomendada a transformação dos dados.  

Para as cultivares estudadas, a análise de regressão mostrou que a maior 
parte da variação da área foliar pode ser explicada pela variação do comprimento e 
da largura. Foram ajustados por meio da análise de regressão um conjunto de nove 
modelos (Tabela 2) com os dados não transformados. A maioria dos modelos 
apresentou os coeficientes significativos e elevados valores do coeficiente de 
determinação, o que evidencia que a maior parte da variação da área foliar é 
correlacionada com as dimensões lineares. No entanto, todos os modelos não 
apresentaram normalidade dos resíduos ou homocedasticidade, exceto o modelo 
M10 que sofreu transformação das variáveis independente e dependente. 
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TABELA 2  – Modelos preditores de área foliar de abobrinha italiana ajustados com 
292 dados experimentais.  

p-valor 
Designação 
do modelo 

Tipo do 
modelo 

Variáveis e coeficientes R2 Shappiro-
Wilk 

ρ 
Spearman 

M1* Linear -97,281 + 20,064 Cp 0,914 <0,001 <0,001 
M2* Linear -153,343 + 21,208 L 0,961 <0,001 <0,001 
M3* Linear 23,1200 + 0,6550 Cp L 0,978 <0,001 <0,001 
M4ns Quadrático 50,411 - 2,096 C + 0,738 Cp2 0,938 <0,001 <0,001 
M5* Quadrático -24,958 + 4,915 L + 0,474 L2 0,975 <0,001 <0,001 

M6ns Quadrático 
27,532 + 0,616 Cp L + 0,000625 Cp

2 
L2 

0,978 <0,001 <0,001 

M7* Potencial 47,076 + 0,373 Cp
2,179 0,939 <0,001 <0,001 

M8* Potencial -9,148 + 1,417 L1,756 0,975 <0,001 <0,001 
M9* Potencial 25,757 + 0,584 (Cp L)1,756 0,978 <0,001 <0,001 

M10* 
Linear com 
variáveis 

transformadas 
-0,002459 + 1,8614 Ll 0,980 0,542 0,771 

* - Todos os coeficientes significativos pelo teste t (p <0,05); ns - Um ou mais coeficientes não são 
significativos pelo teste t (p <0,05); SQR – Soma de quadrados do resíduo; Cp - Comprimento da 
folha em cm; L - Largura da folha em cm; Ll – Largura da folha transformada por meio de log10 

É importante definir o intervalo dos valores medidos dos dados utilizados para 
ajustar o modelo, uma vez que os modelos foram propostos para estimar a área 
foliar no intervalo utilizado no ajuste. A relação entre as variáveis dependente e 
independente pode não ser linear fora do domínio do conjunto de dados 
(NAGHETTINI & PINTO, 2007), o que torna as extrapolações menos confiáveis. 
Para o ajuste do modelo M10, foram utilizados dados de largura de folha entre 6,3 a 
29,9 cm. 

A transformação dos dados resultou na homogeneidade da variância ao longo 
do domínio (Figura 1) e foi necessária para atender os pressupostos da análise de 
regressão e a correta estimativa dos coeficientes. No entanto, a variabilidade da 
expansão foliar com o incremento da área ainda está presente (Figura 2). O modelo 
estimador apresenta maior confiabilidade na estimativa em valores de até 
aproximadamente 100 cm2, pois se observa que neste intervalo a diferença entre 
valores medidos de área foliar e o antilogaritmo das estimativas (DIF) são menores. 
A partir deste ponto, DIF apresenta maiores valores e a confiabilidade nas 
estimativas diminui.  
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FIGURA 1 – Padrão da distribuição dos resíduos com o 

incremento das estimativas do modelo, 
evidenciando a homocedasticidade do modelo. 

 
 

FIGURA 2 – Padrão da dispersão da diferença dos valores de área 
foliar medidos e o antilogaritmo dos valores estimados 
(DIF) ao longo do incremento dos antilogaritmos dos 
valores estimados. Observe que a transformação dos 
dados e homocedasticidade do modelo não alterou o 
padrão de dispersão dos erros na estimativa da área 
foliar. 
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Uma vez que os pressupostos foram atendidos, é possível calcular o erro 

padrão da estimativa e os coeficientes dos limites superior e inferior do intervalo de 
confiança (Tabela 3). Estima-se 95% dos valores de área foliar da população 
estejam compreendidos no intervalo de confiança. Na Figura 3 observa-se que o 
intervalo de confiança é maior com o acréscimo dos valores de largura foliar, o que 
sugere que o modelo preditor de área foliar que utiliza apenas largura como variável 
independente apresenta menor desempenho na estimativa para folhas maiores.   

 
TABELA  3  – Intervalo de confiança* dos coeficientes do modelo M10. 

Coeficiente Limite inferior Limite superior 
b0 -0,0390 0,0341 
b1 1,831 1,892 

*significativo pelo teste t bicaudal a 5% de significância; b0 – coeficiente linear; b1 – coeficiente 
angular 

 
 

 
FIGURA 3 – Incremento do intervalo de confiança do modelo M10 

com o aumento da largura foliar.  
 

Na etapa de validação, os modelos são testados e seus desempenhos podem 
ser comparados. Nessa etapa, os dados utilizados são diferentes dos utilizados para 
o ajuste do modelo M10. Na Tabela 4 são apresentados: o erro médio, o erro médio 
absoluto, o erro médio relativo, o coeficiente de correlação da área foliar medida 
com a área foliar estimada, o índice de concordância e o índice de confiança dos 
modelos M10, A, B e C. Todos os modelos apresentaram índice de confiança 
classificado como ótimo (CAMARGO & SENTELHAS, 1997). No entanto, o 
desempenho dos modelos pode ser diferenciado pelo erro 
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médio absoluto, MAE e EMR, em que o modelo M10 apresenta os menores valores. 
Todos os modelos retirados da literatura apresentam o erro médio significativo, o 
que representa a existência de erro sistemático significativo, enquanto que o modelo 
M10, ajustado por meio de medidas foliares da variedade Novita Plus, não 
apresentou viés significativo, o que sugere que uma das causas do erro sistemático 
seja a cultivar utilizada no ajuste do modelo.  

 
TABELA 4  – Índice de confiança, coeficiente de correlação, índice de concordância 

e erro médio dos modelos selecionados para etapa de validação 
Modelo MAE ME EMR r d c 

M10 14,83 1,68ns 7% 0,96 0,98 0,94 
A 29,97     -25,74* 13% 0,96 0,96 0,92 
B 37,87     -33,44* 26% 0,96 0,96 0,92 
C 22,93     -13,17* 10% 0,96 0,97 0,93 

* - Significativo pelo teste t (p <0,01) 

 
Todos os modelos apresentam elevados coeficientes de correlação, o que 

indica aglutinação dos dados experimentais em torno da equação ajustada. O 
modelo M10 apresentou o maior índice de concordância, o que expressa menor erro 
sistemático e maior aproximação dos pontos da reta 1:1. Todos os modelos 
apresentaram elevados valores de correlação entre os dados estimados e 
observados, o que significa erro aleatório de baixa magnitude. No entanto, o erro 
sistemático pode diminuir o desempenho geral do modelo mesmo que o erro 
aleatório seja pequeno.  

 
 

CONCLUSÕES 
A utilização de modelos não ajustados para a variedade Novita Plus 

apresentam alta precisão, mas menor desempenho do que modelos ajustados para 
a própria variedade. 

O modelo M10 é recomendado para a estimativa da área foliar para a 
variedade em estudo, pois apresentou o melhor desempenho na estimativa da área 
foliar. Além disso, utiliza-se apenas uma dimensão foliar como variável 
independente, o que facilita o processo de coleta de dados no campo. 
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