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RESUMO: O Objetivo deste trabalho foi determinar a qualidade de ajuste de modelos 

matemáticos não-lineares para a estimativa de área foliar e número de folhas na bananeira, 

cultivar Prata Anã no Estado de Minas Gerais. As funções ajustadas foram MacDill-Ameteis, 

Logística, Gompertz, Lundqvist-Korf, Monomolecular, Schumacher – Johnson e Schumacher, 

todos modelos de crescimento biológico. O ajuste dos modelos foi avaliado pelo erro absoluto 

médio (MEA), raiz média do quadrado dos erros (RMSE), eficiência (EF), coeficiente de 

determinação ajustado (R²a), índice “d” de concordância ou exatidão. O modelo Logístico, 

seguido pelo de Gompertz e MacDill - Ameteis são os mais adequados para descrever a curva 

de crescimento da área foliar e Número de folhas da cultivar Prata Anã irrigada.  

Palavras chaves: Crescimento de planta, Modelos não – lineares. 

 

EVALUATION OF MODELS TO ESTIMATE THE NUMBER OF LEAVES AND 

LEAF AREA SILVER PRATA ANÃ 

 

SUMARY: The aim of this study was to determine the goodness of fit of nonlinear 

mathematical models to estimate leaf area and number of Prata Anã banana leaves in the State 

of Minas Gerais. The fitted functions were MacDill-Ameteis, Logistics, Gompertz, 

Lundqvist-Korf, Monomolecular, Schumacher - Schumacher and Johnson, all of these 

models, as regarding for biological growth. The model fit was evaluated by the mean absolute 

error (MEA), the root mean square error (RMSE), efficiency (EF), the adjusted coefficient of 

determination (R²), the index "d" of the agreement or accuracy. The logistic model, followed 

by the Gompertz and MacDill - Ameteis are best suited to describe the curve of the leaf 

surface and the number of sheets of silver dwarf cultivate growing irrigated. 
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INTRODUÇÃO  

A bananeira é um vegetal de grande importância comercial e social, sendo, 

essencialmente de trópico úmido, pode ser cultivada em todas as zonas agroecológicas 

localizadas entre 30º de latitude Norte e Sul, onde as temperaturas variam entre os limites de 

10°C e 40°C, a temperatura ótima é em torno de 28°C (MELO et al., 2010). 

O conhecimento da área foliar é um importante parâmetro para o entendimento da 

fotossíntese, interceptação luminosa, uso da água e nutrientes e o potencial produtivo (LIMA, 

et al., 2008). 

Sendo que os estudos sobre análise de crescimento de espécies vegetais possibilitam 

acompanhar o desenvolvimento das plantas como um todo e a contribuição dos diferentes 

órgãos no crescimento total, permitindo conhecer o seu funcionamento e suas estruturas 

(BARCELOS et al., 2007). 

As equações matemáticas, para estimação da área foliar, foram desenvolvidas na busca 

de um método fácil e rápido de ser executado, além de não conferir nenhum tipo de dano a 

planta durante a coleta de dados. Esta metodologia é importante por adequar-se facilmente ao 

uso no campo, podendo as avaliações ser executadas várias vezes ao longo do 

desenvolvimento da cultura e nas mesmas folhas. A limitação financeira para aquisição de 

aparelhos medidores de área foliar potencializa a importância dos modelos matemáticos como 

ferramenta no contexto científico (CAETANO, 2004). 

O objetivo deste trabalho foi comparar a qualidade do ajuste de modelos matemáticos 

não-lineares para estimar o número de folhas e área foliar total de bananeira, cultivar Prata 

Anã cultivada no norte do Estado de Minas Gerais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi instalado na Fazenda Experimental do Gorutuba, da Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais (Epamig), no município de Nova 

Porteirinha. A região se encontra inserida no semiárido brasileiro, apresentando clima Aw, 

segundo a classificação de Köppen, sob as coordenadas geográficas 15º 46’ 38,98” S e 43º 

17’ 22,06” e a altitude de 537 metros. O solo da área experimental foi classificado como 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, de textura média.  

O experimento foi constituído do genótipo Prata Anã, cultivada no espaçamento de 2,0 

m x 2,5 m, irrigada por microaspersão. Para o manejo da irrigação foi utilizado a 

evapotranspiração da cultura (ETc), calculada a partir da evapotranspiração potencial (ETo) 



pelo tanque classe A, corrigida pelo coeficiente de cultivo recomendado kc = 1,1 durante todo 

ciclo (COELHO et al., 2006). 

As variáveis biométricas foram avaliadas no período de 26/08/2010 à 03/03/2011 

momento em que 85% das plantas da área total haviam emitido a inflorescência, avaliou-se: 

número de folhas (NF, unidades) e a área foliar (AF, m2). O NF foi realizado por contagem 

visual das folhas que apresentavam mais de 50% da área foliar fotossinteticamente ativa, 

determinada por meios visuais (área foliar verde, túrgida e com brilho), sendo o material 

coletado aos 149, 171, 192, 220, 240, 260, 290, 310 e 338 dias após o plantio (DAP). A AF 

total foi determinada por métodos não destrutíveis, utilizando-se dos parâmetros número de 

folhas, comprimento e largura máxima da 3ª folha (KUMAR et al., 2002), sendo o material 

coletado aos 149, 171, 192, 220, 240 e 338 dias após o plantio (DAP). 

Os modelos utilizados foram: 
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em que, 

Y – é a variável independente (AP e PP); t – é o número de dias após o plantio; A, k, c, m, Y0 

e t0 são parâmetros dos modelos aplicados. 

A precisão e acurácia dos modelos foi avaliado pelo erro absoluto médio (MEA), raiz 

média do quadrado dos erros (RMSE), eficiência (EF), coeficiente de determinação ajustado 

(R²a), índice “d” de concordância ou exatidão proposto por WILLMOTT et al. (1985). Os 

ajustes dos modelos foram realizados com a atualização da ferramenta Solver do software 

Excel 2010. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores encontrados para o parâmetro A variaram entre 12,665 cm2 e 31,852cm2, 

para área foliar (AF). Para o número de folhas (NF) está variação foi de 17,9 para 24.3, sendo 

verificado que o maior valor apresentado do parâmetro nas duas variáveis foi ajustado pela 

função Schumacher (Tabela 1). Em relação ao parâmetro K, tanto para a variável (AF) e (NF), 

foi verificado que o modelo de Schumacher apresentou o maior valor observado, enquanto o 

de Monomolecular o menor valor (Tabela 1). 



 

Tabela 1 – Estimativa dos parâmetros (A, c, K, m, Y0, t0)em curvas de crescimento utilizando 

modelos não lineares ajustados para as variáveis área foliar (AF) e número de folhas (NF) 

para a bananeira genótipo Prata Anã. 

Modelo  
Parâmetros 

A C K m Y0 t0 
Área Foliar 

MacDill-Ameteis 12,830 7,524 - - 1,775 142,992 
Logística 12,665 1939,962 0,041 - - - 
Gompertz 12,839 115,204 0,028 - - - 
Monomolecular 13,279 9,683 0,017 - - - 
Schumacher - Johnson 16,772 -120,928 53,858 - - - 
Schumacher 31,852 - 284,716 - - - 

Número de Folhas 
MacDill-Ameteis 18,018 5,935 - - 0,430 72,156 
Logística 17,937 85,037 0,034 - - - 
Gompertz 17,949 42,547 0,031 - - - 
Monomolecular 17,962 21,931 0,028 - - - 
Schumacher - Johnson 19,045 -126,681 11,082 - - - 
Schumacher 24,331 - 89,412 - - - 
 

Na Tabela 2 são apresentados os valores encontrados para os índices de avaliação de 

qualidade de ajuste para os modelos propostos. Para o índice MEA, dentre os modelos, os 

menores valores foram observados para o modelo Logística, 0,635 e 0,868, respectivamente 

para AF e NF. O modelo de Schumacher foi o que apresentou o maior valor para as duas 

variáveis de crescimento. Esse indicador é o erro médio absoluto da diferença entre os valores 

estimados e os valores observados para um dado número de observações, de modo que quanto 

mais próximo de zero, melhor o acerto do modelo. 

O maior valor do índice RMSE foi de 1,820 e 1,509, respectivamente, para (AF) e (NF). 

Quanto menores os valores obtidos para RMSE melhor o ajustamento, sendo o menor valor 

para (AF) de 0,735 e para o (NF) de 1,134, para o modelo logístico (Tabela 2). O grau de 

espalhamento entre os valores estimados e observados é observável no indicativo estatístico 

(GOMES & ESCOBEDO, 2002). 

Para a variável (AF) e (NF) o avaliador EF, apresentou os modelos de Monomolecular, 

Gompertz, Logística e MacDill – Ameteis, como sendo os modelos de melhor eficiência, com 

uma leve superioridade para o modelo Logística. Sendo que apenas a função de Schumacher 



apresentou EF inferior a 0,9 (Tabela 2). Essencialmente quanto mais próximo de 1, mais 

preciso será o modelo. 

Dentre os modelos testados para AF os resultados para o índice d variou entre 0,917 e 

0,990, variação inferior a 10%. Para a variável NF esse índice variou de 0,850 (Schumacher) a 

0,929 (Logística) (Tabela 2). Ressalta-se que a concordância entre os valores observados e 

estimados cresce à medida que o seu valor se aproxima de 1, atingindo a concordância 

perfeita. 

Observa-se na tabela 2 que para o coeficiente de determinação ajustado (R²a) o modelo 

de Gompertz, MacDill – Ameteis e Logística tiveram bons ajustes, com valores 

numericamente superiores, sendo o modelo de logística o que apresentou o melhor valor para 

as duas variáveis. Além disso, foi verificado que o modelo (Schumacher) apresentou baixo 

(R²a) 0.651 e 0.496, para (AF) e (NF), respectivamente, indicando que este modelo não foi 

bem ajustado para as variáveis analisadas dentro da cultivar em estudo. 

 

Tabela 2 – Avaliadores de qualidade de ajuste de modelos para as variáveis área foliar (AF) e número 

de folhas (NF) para a bananeira genótipo Prata Anã. 

Modelo 
Coeficientes 

MEA RMSE EF d R²a 
Área Foliar 

MacDill-Ameteis 0,727 0,857 0,944 0,986 0,923
Logística 0,635 0,735 0,959 0,990 0,943
Gompertz 0,821 0,921 0,936 0,984 0,911
Monomolecular 1,068 1,146 0,900 0,973 0,862
Schumacher - Johnson 1,154 1,238 0,884 0,969 0,839
Schumacher 1,688 1,820 0,749 0,917 0,651

Número de Folhas 
MacDill-Ameteis 0,888 1,155 0,751 0,926 0,705
Logística 0,868 1,134 0,760 0,929 0,716
Gompertz 0,872 1,140 0,758 0,928 0,713
Monomolecular 0,880 1,148 0,754 0,927 0,709
Schumacher - Johnson 0,921 1,211 0,726 0,917 0,675
Schumacher 1,298 1,509 0,575 0,850 0,496
 

 

CONCLUSÕES 

Dentre as funções matemáticas não lineares o modelo Logístico, seguido pelo de 

Gompertz e MacDill - Ameteis são os mais adequados para descrever a curva de crescimento 



da área foliar e Número de folhas da cultivar Prata Anã irrigada. Sendo o modelo Schumacher 

o que menos se ajusta aos dados. 
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