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Introdução

O pinhão-manso é uma espécie da família 
Euphorbiaceae, possivelmente nativo do Brasil. 
Leva de três a quatro anos para atingir a idade 
produtiva, podendo produzir satisfatoriamente 
por até 40 anos. A semente contém de 25 a 40% 
de óleo, tornando-a promissora para a produção 
de biodiesel.

O conhecimento da área foliar de uma 
planta torna-se importante, por estar relacionado 
com a capacidade da planta de interceptar a 
radiação solar, e consequentemente sua 
capacidade fotossintética e produtiva. A
utilização de um método não destrutivo é 
importante, pois permite acompanhar o 
crescimento e a expansão foliar. O objetivo 
deste trabalho foi encontrar uma equação para 
estimação da área foliar do Pinhão Manso, 
utilizando um método simples e não destrutivo, 
a partir de medições lineares.

Material e Métodos
As folhas de pinhão-manso foram 

coletadas em dois campos experimentais 
distintos (i) no Centro de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal de Alagoas (9º 27’ 55” S, 
35º 49’ 31 W, 130m) no Município de Rio 
Largo – AL e (ii) na Fazenda Experimental da 
Secretaria da Agricultura de Alagoas, no 
Município de Igaci – AL (9º 32’ 45” S, 36º 40’ 
13 W, 262 m). Seiscentas folhas saudáveis e 
sem sintomas visíveis de danos foram coletadas
aleatoriamente em cada local, sendo 300 na 
época seca e 300 na época chuvosa. Logo após a 
coleta das folhas procedeu-se a medição do
comprimento sobre o limbo central (L), a maior 
largura (W), perpendicular ao maior eixo da 
folha, utilizando-se de uma régua milimetrada. 

As folhas foram, então, digitalizadas com a 
utilização de um scanner de mesa (Genius 
1200x1200 dpi) e as imagens analisadas pelo 
software Image-Pro Plus (version 4.5, Media 
Cybernetics, Silver Spring, EUA) e tidas como
Área Foliar Real (AFr).

Testou-se, então, diferentes modelos 
matemáticos, relacionando (L), (W) e (L*W), 
com o auxilio do software Statistica 7.0 
(StatSoft, Inc.). Foram testadas equações 
lineares, potenciais e geométricas, e a partir da 
análise da correlação (R2), da dispersão dos 
resíduos, do intervalo de confiança, e da 
simplicidade de cálculo, foram escolhidas as 
melhores equações. A AFr foi correlacionada 
com a área foliar estimada pelas equações, para 
se testar a acurácia das equações de estimação.

Resultados e Discussão
Os valores da área foliar real (AFr) foram 

correlacionados com o comprimento da folha 
(L), largura (W) e o produto de (L)*(W). As 
oito equações se destacaram por apresentarem 
alto índice de correlação (R2) (Tabela 01). 
Também foram usadas as equações 
recomendadas por Severino [3] para estimação 
da área foliar do Pinhão Manso. Seis equações, 
estimam melhor a Área Foliar que as 
apresentadas por Severino [3], isto levando em 
consideração apenas o índice de correlação (R2). 
As equações recomendadas pelo referido autor, 
subestimam demasiadamente os valores de área 
foliar estimada (AFe) gerando valores que ficam 
fora do intervalo de confiança de 95% (Figura 
01), não representando fielmente a área foliar. 
Das equações testadas, neste trabalho, a que 
melhor estima a área foliar é a 
AF=0,8592+0,8282*L*W, corroborando com os 
resultados apresentados por Bhatt & Chanda [1], 



os quais também sugerem uma equação 
polinomial, utilizando o produto (L)*(W), além 
de possuir um R2 de 0,9888, não apresentou 
diferença quando comparada com a AFr. Outra 
equação que se destaca é AF=W1,8929, a qual, 
além de ter um R2 de 0,9817, mostra pouca 
diferença entre a AFe e a AFr, e ainda, por levar 
em conta apenas a largura, facilita o trabalho no 
campo. Entre estas duas equações os valores 
estimados não diferiram estatisticamente, então 
baseado na facilidade de uso, a segunda foi 
escolhida. Os valores obtidos com a equação 
AF=0,8592+0,8282*L*W não diferiram dos 
valores reais, já com relação a equação 
AF=W1,8929, os valores gerados subestimam a 
área foliar; porém, isto, não afeta
significativamente a acurácia do modelo pois os 
valores permanecem dentro do intervalo de 
confiança de 95%. Isto aconteceu com outras 
equações testadas neste trabalho, que foram, 
AF=L1,9644, AF=1,0966W1,8560, 
AF=0,8592+0,8282*L*W e AF=0,8329*L*W. 
Já para as equações AF=1,0671L1,9400 

AF=0,9798*(L*W)0,9698, e AF=(L*W)0,9660

houve sobrestimação dos valores da área foliar 
estimada, além do intervalo de confiança de 
95% (Tabela 01). Estas equações possuem R2

maior do que as encontradas por Nascimento [2]
para a cultura do melão e por Silva [4] na 
cultura da batata. Estes valores de R2 são 
maiores, também, do que uma das equações 

recomendadas por Severino [3] para estimação 
de érea foliar em pinhão manso. A distribuição 
residual dos valores estimados pela equação 
AF=W1,8929 (Figura 02) mostra que a equação 
potencial tem acurácea para estimar a AFe, pois 
possui uma distribuição homogênea dos 
resíduos, principalmente nas folhas pequenas e 
médias, indicando assim, que essa é uma 
equação adequada para estimar a área foliar do 
pinhão manso.
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Tabela 01. Modelos matemáticos, com seus coeficientes, correlação, soma de quadrados, e equação 
gerada entre a AFr e o (C), (L) e o produto (C*L).
Model Coefficients SE Ra

2 R-d.f. R-SS F calc Estimator of LA (Ŷ)

βo = 1.06710 0.03692

β1 = 1.94000 0.01308

Y = xβ1ei β1 = 1.96437 0.00135 0.9682 1199 6,670,234 36,514 Ŷ = L1.9644

βo = 1.09662 0.02902

β1 = 1.85953 0.00963

Y = xβ1ei β1 = 1.89287 0.00098 0.9817 1199 6,763,359 64,410 Ŷ = W1.8929

βo = 0.97976 0.02065

β1 = 0.96979 0.00391

Y = xβ1ei β1 = 0.96601 0.00039 0.9888 1199 6,812,141 105,911 Ŷ = L*W0.9660

βo = 0.85919 0.34243
β1 = 0.82816 0.00260

Y = β1x + ei β1 = 0.83288 0.00180 0.9882 1199 6,808,323 100,859 Ŷ = 0.8329*L*W

βo = 0.84 -
β1 = 0.99 -

Y## = xβ1ei
β1 = 1.87 - 0.97 248 - - Ŷ = (W)1.87

101,311

248 --

Ŷ = 0.8592 + 0,8282*L*W

Ŷ = 0.84*(L*W)0.99

1198 6,808,7460.9888

0.98Y# = βox
β1ei

Y = βo + β1x + ei

Y = βox
β1ei 0.9683 1198 6,670,905 36,599 Ŷ = 1.0671*(L)1.9400

Y = βox
β1ei 0.9888 1198 6,812,203 105,909 Ŷ = 0.9798*(L*W)0.9698

Y = βox
β1ei 0.9819 1198 6,764,639 65,030 Ŷ = 1.0966*(W)1.8560

Figura 01. Diferença estatística entre a área foliar observada e a estimada pelas diferentes equações sugeridas, junto 
com o intervalo de confiança observado.

Figura 02. (A) Relação entre área foliar estimada e a largura (W) das folhas de Pinhão Manso e (B) Distribuição 
residual dos dados.


