
Aplicativos e programas de baixo custo que possibilitam mensurar a área foliar

GOMES, H.SOUZA1; CARVALHO, R.A.N.1;CARVALHO, M.N.R1; LEITE.
R.M.C2;BEZERRA, A.C3

1Discente do Curso de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade
Acadêmica de Serra Talhada;

2Mestrando em Pós-Graduação em Produção Vegetal da Universidade Federal Rural de
Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra Talhada;

³Docente do curso de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco –
Departamento de Agronomia

1. Resumo
 O trabalho teve o objetivo comparar os melhores métodos de estimativa da área foliar

do cladódio utilizando diferentes aplicativos de smartphones e programas computacionais
para demonstrar a viabilidade e precisão para o uso em campo, tendo um baixo custo. O
estudo foi conduzido na Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural
de Pernambuco. A palma-forrageira (Opuntia fícus indica Mill e Nopalea cochenillifera
Salm-Dyck) foi a cultura selecionada para tal estudo.  O experimento contou com a utilização
de quatro softwares para mensurar a área foliar do cladódio: LAFore (desktop), ImageJ
(desktop), Easy Leaf (smartphone) e Petiole (Smartphone, sendo o Lafore considerado como
referência. A comparação dos programas utilizou a regressão linear, coeficiente de correlação
(r), índice de willmott (d), índice de confiança (c) e o erro padrão de estimativa (EPE).
Constatou-se que, os programas/aplicativos de smartphone mais indicado foram o Easy Leaf,
onde foi demonstrado um desempenho muito bom , além disso, o ImageJ também apresentou
resultados próximos do LAFore, com um desempenho considerado ótimo.

2. Palavras-chave: mínimo 3; Cladódio; Regressão linear; scanner.

3. Introdução
A palma-forrageira (Opuntia fícus indica Mill e Nopalea cochenillifera Salm-Dyck),

de maneira comumente conhecida por palma-gigante e palma-miúda, tem sido
frequentemente utilizada no Nordeste brasileiro e cultivada há várias décadas, por possibilitar
a alimentação animal em períodos críticos. Estas espécies possuem características
morfofisiológicas - Metabolismo Ácido das Crassuláceas (MAC), estômatos distribuídos
uniformemente, entre outros, que as tornam tolerantes a longas estiagens (Bispo et al., 2007). 

Por sua vez, a área foliar é uma das partes mais importantes constituintes de uma
planta, pois é ela que intercepta os raios solares, proporciona a troca de água e a
transformação de luz em energia. O processo fotossintético depende da interceptação da
radiação solar e sua conversão em energia química. Portanto, o índice de área foliar (IAF)
pode ser considerado um dos parâmetros indicativos de produtividade (FAVARIN et al.,
2002). Contudo, a palma forrageira apesar de muito utilizada, há poucos relatos sobre
métodos para mensurar a área foliar de uma forma mais prática e de baixo custo, destacando
os estudos de Silva et al. (2014) e Pinheiro et al. (2015). Nesse sentido, métodos variados



utilizando diferentes aplicativos/programas para calcular o área foliar do cladódio (AFC) é
fundamental para melhorar a gestão da produção. 

Métodos diretos e indiretos podem ser utilizados para se mensurar o AFC. Os métodos
diretos são destrutivos e exigem a retirada da folha ou de outras estruturas, o que pode ser
inviabilizado pelo número limitado de plantas na parcela experimental (Carlos Ivan, et
al.,2008). Os métodos indiretos são não destrutivos e podem fornecer estimativas precisas da
AFC, desde o início até o fim do ciclo da planta (PEKSEN, 2007).

O trabalho teve o objetivo comparar os melhores métodos de estimativa da área foliar
do cladódio utilizando diferentes aplicativos de smartphones e programas computacionais
para demonstrar a viabilidade e precisão para o uso em campo, tendo um baixo custo.

4. Material e Métodos
O estudo foi conduzido na Universidade Federal Rural de Pernambuco na Unidade

Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE/UAST), a região é caracterizada pelo clima tipo
BSw’h’ – semiárido, quente e seco, com precipitação pluviométrica anual de 657 mm ano-1 e
temperatura média anual de 25,8 ºC (ALVARES et al., 2013; LINS et al., 2017).

O experimento contou com a utilização de quatro aplicativos/programas para mensurar
a área foliar do cladódio (AFC): “Leaf Area FOR Everyone by Veiko Lehsten” LAFore
desenvolvido pela universidade de Olderburgo-Alemanha; Easy Leaf Area Free,
desenvolvido por Easlon e Bloom (2014); ImageJ, programa desenvolvido exclusivamente
para computador, Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, como apresentado por
Schneider et al. (2012); Petiole: Plant Leaf Area, aplicativo para smartphone android, como
apresentado por Tuyogon (2020) e Singh et al (2021).

Para tanto, desenvolvemos a avaliação em duas espécies de palma forrageira a Palma
miúda (Nopalea cochenillifera Salm Dick). Para a avaliação, coletamos os cladódios de
diferentes ordens em duas plantas, sendo 26 da primeira (P1) e 19 da segunda (P2) .

A estimativa da área de cada cladódio, para os programas LAFore e ImageJ,
necessitou do uso de um “scanner” comercial (modelo F4280, Marca HP). A partir do qual as
imagens obtidas são processadas para estimativa da área. Contudo, estes equipamentos foram
desenvolvidos para obter imagens de objetos com espessura fina, como folhas de papel,
portanto foram realizadas algumas adaptações, como apresentada por da Silva et al. (2014). A
digitalização dos cladódios ocorreu em um ambiente iluminado, utilizamos uma folha de
papel A4 branco no lugar da tampa do “scanner”, resolução de 200 dpi (pontos por polegada)
e imagens salvas em formato “tif”. A única diferença da imagem direcionado ao ImageJ
consistiu no uso de uma régua em conjunto com o cladódio, uma vez que este programa
utiliza a dimensão informada para estimativa da área foliar.

Para a estimativa da área foliar do cladódio com o aplicativo Easy Leaf Area, requer
um celular com câmera, no qual utilizamos um do modelo Smartphone Xiaomi MiA3. A
imagem do cladódio necessita de um papel vermelho com área de 2x2 cm(4cm²) que serve
como calibração do aplicativo e estimativa da área foliar (Figura 1). As imagens foram
obtidas com cada com um papel do tipo A4 de cor branca, como plano de fundo para
contrastar com as cores do cladódio. As imagens foram obtidas a uma altura padrão de 50 cm
em relação à superfície com o papel e a planta.



Figura 1 - Estimativa da área foliar do cladódio com Easy Leaf

O aplicativo Petiole requer, inicialmente, um bloco de calibração, podendo ser para
folhas de largura pequena, média e larga (Singh; Kumar; Singh, 2021). Utilizou-se o bloco de
folha larga e o procedimento de obtenção das imagens seguiu o padrão descrito na obtenção
do Easy Leaf.

O método utilizado como referência para estimativa da área foliar do cladódio foi o
LAFore, uma vez que outros estudos já avaliaram este programa em palmas forrageiras (DA
SILVA et al., 2014; PINHEIRO et al., 2015) A comparação dos programas utilizou a
regressão linear, coeficiente de correlação (r), índice de willmott (d), índice de confiança (c) e
o erro padrão de estimativa (EPE) (DA SILVA et al., 2014; MATOS et al., 2017).

5. Resultados e Discussão

Os resultados obtidos demonstram maior consistência para ImageJ e Easy leaf com o
LAFore, sendo a declividade da regressão na média das duas plantas (Figura 2A e 2B) de
0,848 e 0,794, respectivamente. Em contrapartida, o aplicativo Petiole apresenta pior
desempenho na comparação com o programa de referência, com uma declividade média de



0,281. O coeficiente de determinação das regressões lineares, em média das duas plantas, foi
0,882 para ImageJ e 0,869 para o Easy Leaf.

Figura 2 – Gráfico de dispersão e linha de tendência da regressão linear entre os
programas (ImageJ, Easy Leaf e Petiole) e a referência (LAFore): (A) Planta 1 – P1;
(B) Planta 2 – P2.

A Tabela 1 apresenta os resultados da estatística de ajuste ao programa de
referência e o ImageJ possui um ajuste melhor em relação à referência, contudo o



Easy Leaf apresenta um desempenho. Conforme a classificação de Camargo e
Sentelhas (1997), o ImageJ apresenta um desempenho ótimo e Easy Leaf muito bom.
Não desenvolvemos a análise da estatística para o Petiole, uma vez que os resultados
da regressão não apresentaram um bom ajuste (Figura 2).

Estatística ImageJ Easy Leaf
r 0,93 0,92
d 0,94 0,92
c 0,88 0,85

Desempenh
o Ótimo Muito bom

EPE 18,03 20,79
Tabela 1- Resultados estatísticos

O ImageJ apresentou um comportamento esperado, com resultados mais
ajustados ao método de referência, uma vez que os procedimentos básicos são
parecidos, como o uso de “scanner”. Ressalta-se que alguns estudos aplicaram este
programa na estimativa da área foliar em Schlumbergera truncata e em suculentas
xerófitas da Zygophyllaceae (LEYTUR et al., 2021; XU et al., 2020). Contudo, é
possível que a capacidade de predição deste programa possa ter sido diminuída em
função da resolução da imagem, já que a resolução padrão é de 300 dpi (Easlon e
Bloom, 2014; Klingler et al. (2020).

Por sua vez, o Easy Leaf é um dispositivo integrado que possibilita a
estimativa em mais de um cladódio por vez, dependendo do enquadramento realizado
na tomada da imagem. Dessa forma, é possível agilizar o procedimento de obtenção
das áreas dos cladódios. Contudo, é necessário atenção à qualidade, pois sua baixa
qualidade não permite obter uma grande quantidade de pixels com a mesma qualidade
e diminui a capacidade de estimativa da área foliar Klingler et al. (2020).

Por fim, o Petiole não permitiu uma estimativa adequada da área,
provavelmente em função da altura de obtenção da imagem, próxima a 50 cm, uma
vez que se recomenda uma altura entre 5 e 25 cm. Inclusive, Singh, Kumar e Singh
(2021) avaliaram o efeito de diferentes alturas, 8,12 e 16 cm, na estimativa da área
foliar de Neem e rosas com este aplicativo e compararam com método de contagem
em grade. Os autores não encontraram diferenças significativas entre as alturas na
calibração, contudo os autores desenvolveram as estimativas na faixa de altura
recomendada.

6. Conclusão

Constatou-se que, os programas/aplicativos de smartphones mais indicado foram o
Easy Leaf, onde foi demonstrado um desempenho muito bom, além disso, o ImageJ também
apresentou resultados próximos do LAFore, com um desempenho considerado ótimo. Dessa



forma, demonstrando uma ótima confiabilidade e desempenho com relação a estimativa de
área foliar do cladódio.
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