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Resumo: O pressente trabalho visa estimar a área foliar de pastos de Brachiaria brizantha via 

reparemetrização de modelos matemáticos utilizando o comprimento de lâmina foliar. Os dados foram 

coletados em março de 2017 na área experimental da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte. Analisando a comparação entre modelos a equação de 

segundo grau (M2) é acurado, podendo ser notado que entre os três modelos testados, destaca - se como o 

de melhor ajuste dos dados preditos aos observados. A partir da decomposição do quadrado médio do 

erro da predição cerca de 100% do erro de origem aleatória, indicam que M2 foi capaz de predizer 

adequadamente a área foliar para gramíneas clima tropical através do comprimento de lâmina foliar. O 

comprimento de lâmina foliar pode ser utilizado para reparemetrização de modelos de área foliar. Além 

disso, recomenda-se a utilização de modelos de segundo grau para realizar as estimativas de área foliar 

em pastos de B. brizantha. 

 

Palavras-Chave: erro aleatório, pasto de clima tropical, predição 

 

LEAF BLADE LENGTH CAN BE USED TO REPAIR MODELS FOR LEAF AREA 

ESTIMATION IN Brachiaria Brizantha PASTURES 
 

Abstract: The study aims to estimate the leaf area of Brachiaria brizantha pastures via reparation of 

mathematical models using leaf blade length. Data were collected in March 2017 in the experimental 

area of the Brazilian Agricultural research company – National Center for Cattle Research. Analyzing 

the comparison between models, the second-degree equation (M2) is accurate, and it can be noted that 

among the three models tested, it stands out as the best adjustment of the predicted data to the observed 

ones. From the decomposition of the mean square of the prediction error about 100% of the random 

origin error, they indicate that M2 was able to adequately predict the leaf area for tropical climate 

grasses through the leaf blade length. Leaf blade length can be used to repair leaf area models. In 

addition, it is recommended to use second-degree models to perform leaf area estimates in B. Brizantha 

Pastures. 
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Introdução 

Á área foliar é uma variável de estrema importância, para compreender a inter-relação das 

características morfológicas, estruturais, índice de área foliar e acúmulo de biomassa no sistema pastoril 

(Gastal & Lemaire, 2015). Porém, é possível observar que esta variável está sendo negligenciada e 

desconsiderada nos trabalhos científicos que avaliam á resposta da planta a diferentes estratégias de 

manejo em pastos de clima tropical. Diante disso, é pertinente realizar propostas que possam mensurar de 

forma rápida e prática á área foliar do dossel forrageiro. 

Uma possível forma seria a realização de propostas de modelos matemáticos, pois é um método 

não destrutivo de avaliação e que demanda baixos investimentos (Homem et al., 2016). Mas, antes de 

realizar a proposta de modelos, é necessário verificar qual variável pode ser utilizada para a realização de 

estimativas adequadas. Possivelmente o comprimento de lâmina foliar pode ser utilizado como uma 
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constante no modelo, pois nos experimentos que avaliam o fluxo de tecidos de perfilhos individuais é 

uma variável frequentemente coletada (Da Silva et al., 2013).  

Diante disso, o pressente trabalho visa estimar á área foliar de pastos de Brachiaria brizantha via 

reparemetrização de modelos matemáticos utilizando o comprimento de lâmina foliar. 

 

Material e Métodos 

Os dados foram coletados em março de 2017 na área experimental da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte (EMBRAPA - CNPGC, 

localizada na cidade de Campo Grande - MS Lat. 20º27’ S, Long. 54º37’ W e Alt. 530m). O clima da 

região de acordo com a classificação de Köppen é do tipo tropical chuvoso de savana, subtipo Aw, 

caracterizado pela ocorrência bem definida do período seco durante os meses mais frios do ano e 

período chuvoso durante os meses de verão.  

Para estimar á área foliar dos pastos de Brachiaria brizantha foi adotado os seguintes 

procedimentos: foram colhidas 300 lâminas foliares verdes, sendo 100 de cada gramínea, gramíneas da 

mesma espécie compostas pela Brachiaria brizantha cv.Xaraés, BRS Paiaguás e o ecótipo B4.para a 

integração da área das lâminas foliares da para estimativa área foliares (AF cm²), obtidas no integrador 

de área foliar (modelo LICOR 3000). 

Antes de iniciar a avaliação de modelos foram identificados os outliers no banco de dados; os 

outliers foram identificados usando o teste de Grubbs (Grubbs 1950) através do pacote 'outliers' em R 

(Komsta 2011), e o maior outlier para cada formação foi removido quando p<0,05. Para descrever se há 

diferença na área foliar das cultivares de Brachiaria brizantha foram avaliados três modelos 

matemáticos: equação de primeiro grau, AFc= a+b*CLF; equação de segundo grau, 

AFc=a+b*CLF+c*CLF2; modelo exponencial   AFc= a*e
b*CLF

.  Em que AFc representa a área foliar 

calculada ‘a’, ‘b’, ‘c’ são os parâmetros dos modelos, ‘2’ e a constante do modelo, ‘e’ representa a 

constante de Euler e ‘CLF’ equivale ao comprimento linear da lâmina foliar.  

Para avaliação da adequação dos modelos utilizou-se o quadrado médio do erro da predição 

pareado e o critério delta de Akaike para comparação entre os modelos quanto à acurácia e à precisão 

das predições (p<0.05). Os modelos foram ajustados utilizando o programa R versão 3.2.2, e os cálculos 

das estatísticas de avaliação e comparação de modelos foram realizados utilizando-se o programa Model 

Evaluation System versão 3.1.16. Uma vez escolhido o modelo que melhor descreve os valores de AFc 

foram comparados utilizando-se uma variável ‘Dummy’, conforme sugestão de Regazzi (2003). 

 

Resultados e Discussão 

Analisando a comparação entre modelos (dados não apresentados) a equação de segundo grau 

(M2) é significativamente acurado (p<0,05), podendo ser notado que entre os três modelos testados, 

destacam-se como o de melhor ajuste dos dados preditos aos observados.  

Para ás estimativas de área foliar, o M2, inferiu em predições de área foliar significativamente 

semelhantes (p>0,05) dos valores observados. Os valores de R² (acima de 0,70), coeficiente de 

concordância de correlação (acima de 0.80), raiz quadrada do quadrado médio do erro de predição 

(próximo a 85,32 %), e, a partir da decomposição do quadrado médio do erro da predição cerca de 100% 

do erro de origem aleatória, indicam que M2 foi capaz de predizer adequadamente a AF para gramíneas 

clima tropical através do CLF (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Avaliação da adequação dos modelos de predição da área foliar das cultivares de Brachiaria 

brizantha.  

Modelos Média R
2
 Valor – p CCC 

 
RQMEP 

Decomposição do QMEP (%) 

VM VS EA 

M1 21,93 0,691 0,999 0,818  94,12 0,00 0,00 100,00 

M2 21,93 0,721 0,999 0,838  85,32 0,00 0,00 100,00 

M3 20,91 0,644 0,001 0,790  156,49 0,668 29,91 69,42 

M1 = equação de primeiro grau; M2 = equação de segundo grau; M3 = exponencial;  R² = coeficiente de 

determinação; Valor – p = probabilidade associada ao Teste F para a identidade dos parâmetros, da 

regressão dos dados observados pelos preditos; CCC = coeficiente de concordância de correlação; 

RQMEP = raiz quadrada do quadrado médio do erro de predição e QMEP = quadrado médio do erro da 

predição. VM= Vicio médio; VS= Vício sistemático; EA= Erro aleatório. 
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Em pastos de capim-xaraés Da Silva et al (2013) observaram que modelos lineares apresentaram 

melhor ajuste para predição de área foliar. Por outro lado, os autores reconhecem que não é possível 

inferir que uma única equação será suficiente para predizer de forma adequada a área foliar para as 

demais espécies; pois apesar dos pastos estudados pertenceram a um mesmo gênero, há diferenças 

genéticas no fluxo de tecidos (Lara & Pedreira, 2011; Oliveira et al., 2019) que podem influenciar no 

comprimento da folha. 

Assim, após a determinação do modelo que melhor prediz a AF, procedeu-se a comparação entre 

as gramíneas (Tabela 2). A análise mostrou diferenças (P<0,05) sendo necessário gerar equações que 

irão predizer o AF para cada B. brizntha. Portanto, a variabilidade genética entre no gênero implica em 

área foliares distintas, e como consequência é necessário utilizar equações com parâmetros distintos 

para cada cultivar de B. brizantha como pode ser observado na tabela 2.  

 

Tabela 2 - Parâmetros±erro padrão das equações
 
para predição de área foliar, de acordo com cada cultivar 

de Brachiaria brizantha. 

 Parâmetros    

Cultivar a b c Valor - p R
2
 

B4  0,138±1,99 0,414±0,165 0,014±0,003 <0,001 0,732 

BRS Paiaguás -0,841±1,83 0,811±0,169 0,008±0,003 <0,001 0,762 

Xaraés 1,39±2,06 0,303±0,167 0,017±0,003 <0,001 0,722 

 

Conclusões 

O comprimento de lâmina foliar pode ser utilizado para reparemetrização de modelos de área 

foliar. Além disso, recomenda-se a utilização de modelos de segundo grau para realizar as estimativas de 

área foliar em pastos de B. brizantha. 
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