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RESUMO 
 

A área foliar é uma variável de crescimento reconhecida pela sua importância como 
indicativo da produtividade da planta, uma vez que a fotossíntese realizada pelas 
plantas depende da interceptação da energia luminosa pelo dossel e da sua 
conversão em energia química. A eficiência do processo fotossintético depende da 
taxa de fotossíntese por unidade de área foliar e da interceptação da radiação solar, 
as quais são influenciadas pela arquitetura do dossel e pela dimensão do sistema 
fotoassimilador.  Além disso, a área foliar do cafeeiro é fundamental para estudos 
fisiológicos envolvendo análise de crescimento, transpiração, e em pesquisas para 
quantificar danos causados por pragas e doenças foliares. Estudos apontam a 
possibilidade de se estimar a perda de água pela planta, pois a folha é o principal 
órgão no processo transpiratório responsável pela troca gasosa com o ambiente e de 
grande utilidade na avaliação de técnicas culturais, como poda, adubação, 
espaçamento, aplicação de defensivos e manejo da irrigação. Com isso, objetivou-
se avaliar diferentes métodos não destrutivo da estimativa de área foliar em mudas 
de cafeeiro. 
 
Palavras-chave: Agricultura. Coffea arábica. Índice de Área Foliar. Variedades. 
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1 Introdução  

 

Os métodos utilizados na determinação de área foliar (AF) podem ser 

classificados como destrutivos ou não destrutivos e diretos ou indiretos. Os métodos 

destrutivos são aqueles que exigem a retirada de partes da planta. Já os não 

destrutivos são aqueles que não necessitam da retirada de suas partes, preservando, 

assim, a sua integridade e permitindo a continuidade das avaliações na mesma planta. 

Os métodos diretos são baseados em medidas realizadas diretamente nas folhas, 

enquanto os indiretos são baseados na correlação conhecida entre uma variável 

biométrica mensurável e AF real (FLUMIGNAN et al., 2008).  

O Método de estimativa proposto por Barros et al. (1973) é um dos mais 

usados, o qual é a estimação da área foliar por meio de equações matemáticas 

envolvendo a medição do comprimento do limbo foliar e a maior largura da folha.  

Outro método não destrutivo é do Partelli et al. (2006), que estabelece uma 

metodologia baseada no uso de equações de regressão para se estimar a área foliar 

do cafeeiro utilizando a medida do limbo foliar.  Métodos digitais estão ficando muito 

comuns, que consiste em imagem obtidas por câmeras fotográficas digitais e ou 

scanners, que por serem portáteis mais baratos podem ser usados em determinações 

não-destrutivas, principalmente quando a folha apresenta deformação ou estar 

danificadas. O método imagem digital determina AF com base na escala e na 

resolução em que é obtida a imagem (pontos por polegada ou dots per inch - dpi), por 

meio de um software (FLUMIGNAM et al., 2008).  
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2. Índice de Área Foliar do Cafeeiro 

 

O café da espécie Coffea arabica L. é originário de regiões de clima úmido e 

temperaturas amenas de uma região montanhosa da Etiópia, portanto, ele é cultivado 

em regiões mais frias com temperaturas médias anuais variando de 18 °C a 23 °C 

(ANDRADE; SANTOS, 2004). A plantas da espécie Coffea arabica apresentam 

folhas de coloração verde-escura, persistentes, opostas, de pecíolo curto, oval-

oblongas, coriáceas e de estípulas curtas (MARTINEZ et al., 2007). 

As folhas de algumas cultivares de café arábica apresentam espessura foliar 

maior do que cultivares de café conilon. As taxas de fixação de dióxido de carbono 

(CO2) também tendem a ser, em geral, superiores às encontradas em café conilon 

apesar de haver variabilidade entre cultivares (CARVALHO et al., 2001). 

Segundo Lawlor (1993), o processo fotossintético é um fenômeno de 

superfície. Em folhas consideradas de sol, sob quantidades adequadas de fluxo de 

fótons fotossintéticos, a assimilação do carbono está relacionada linearmente com a 

interceptação dos fótons nas regiões do azul e do vermelho. Maior área foliar implica 

maior superfície de interceptação de luz, o que poderá resultar em taxas 

fotossintéticas mais elevadas. Esse fato mostra que a mensuração da área foliar é 

importante e pode auxiliar a avaliação do estado fisiológico de uma planta. 

Watson (1952) ressalta que o índice de área foliar (IAF) é a relação funcional 

existente entre a área foliar e a área do terreno ocupada pela cultura. Considerando 

que o rendimento agrícola é expresso pela quantidade de matéria colhida por unidade 

de área, é válido expressar a área foliar sobre a mesma base do rendimento. 

A importância da área foliar de uma cultura é amplamente conhecida por ser 

parâmetro indicativo de produtividade, pois o processo fotossintético depende da 

interceptação da energia luminosa e a sua conversão em energia química. A 

eficiência fotossintética depende da taxa fotossintética por unidade de área foliar e 

da interceptação da radiação solar, as quais, entre outros aspectos, são influenciadas 

pelas características da arquitetura da copa e da dimensão do sistema 

fotoassimilador (FAVARIN et al., 2002). 

Segundo Pereira et al. (1997), a superfície foliar de uma planta é a base do 

rendimento potencial da cultura, além disso, o conhecimento da área foliar da planta 
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permite a estimativa da perda de água, uma vez que as folhas são os principais 

órgãos que participam no processo transpiratório, responsável pela troca gasosa com 

o ambiente. Do exposto, o conhecimento da variação temporal do índice de área 

foliar em culturas perenes poderá ser útil na avaliação de várias práticas culturais 

como poda, adubação, irrigação, espaçamento e aplicação de defensivos, entre 

outros. 

De acordo com Santinato et al. (1997), é crescente a adoção da técnica de 

irrigação de cafezais em diferentes regiões do país. A utilização racional da referida 

técnica depende do conhecimento da variação temporal do índice de área foliar (IAF), 

considerando que a área foliar da cultura é responsável pelas maiores perdas de 

água. Assim, o estudo dessa variável permitirá estimar as variações nas 

necessidades hídricas da cultura, bem como definir as melhores estratégias de 

manejo da irrigação, proporcionando maior eficiência econômica e também 

ambiental, devido à escassez deste recurso para fins agrícolas. 

Huerta e Alvim (1962) foram os primeiros pesquisadores que desenvolveram 

trabalhos sobre o uso do IAF na planta de café. Valência (1973) desenvolveu um 

trabalho relacionando o IAF com o máximo rendimento do cafeeiro, em razão da 

densidade  de  plantio.  De acordo com  os resultados,  o rendimento máximo da 

cultura foi obtido quando o IAF da cultura atingiu o valor igual a oito, que ocorreu três 

anos após o plantio para uma população de 10.000 plantas ha-1, e, somente depois 

do 4º ano após o plantio, quando a população era de 5.000 plantas ha-1. 

Rey e Alvarez (1991), trabalhando em condições de viveiro, avaliaram 

modelos de estimativa da área foliar da planta de café. Os referidos pesquisadores 

relacionaram o comprimento e a largura das folhas da planta com a área foliar, 

adotando diferentes modelos: linear, quadrático, radical e potencial. O resultado 

deste trabalho recomenda a utilização do modelo linear. A principal limitação desta 

proposta é o tempo necessário para realizar a determinação do comprimento e da 

largura de cada folha, pois, dependendo da idade da planta, pode-se encontrar uma 

quantidade superior a 4.000 folhas por planta. 

A produtividade da planta resulta de processos e reações complexas que 

ocorrem durante o crescimento e desenvolvimento sob influência das condições 

externas (NASYROV, 1978), como a quantidade de energia incidente, interceptada 
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(área foliar), absorvida (excitação eletrônica), convertida (fixação de CO2), 

redistribuída entre as partes do vegetal (partição de assimilados) e metabolizada nas 

diferentes partes da planta (eficiência na utilização). 

A agricultura de precisão vem sendo cada vez mais empregada no agronegócio 

brasileiro, pois pode proporcionar um aumento na eficiência do processo produtivo 

sustentável, uma vez que está baseada na variabilidade espacial presente na área 

entre solo, planta e clima. O conhecimento da estrutura do dossel é o ponto central de 

qualquer descrição de uma interação planta-ambiente e está intimamente 

correlacionada com a interceptação, distribuição e emissão da radiação. Pode ser 

ainda, um indicativo da produtividade da planta, uma vez que o processo fotossintético 

depende da interceptação da energia luminosa pelo dossel e da sua conversão em 

energia química (SILVA et al., 2003). 

Frequentemente as medidas da estrutura do dossel incluem o índice de área 

foliar, densidade foliar, e algumas medidas de como ângulo de distribuição e ângulo 

de inclinação da folha. As metodologias para a determinação da área foliar têm 

grande importância em estudos que envolvem a análise do crescimento das plantas, 

da taxa de fotossíntese, da propagação vegetativa, do ataque de pragas e doenças 

e da evapotranspiração (McNAUGHTON; JARVIS, 1983). 

Valancogne et al. (2000) verificaram que a transpiração máxima por unidade 

de evapotranspiração de referência (Tr/ETo) relaciona-se melhor com o índice de 

área foliar do que com outros parâmetros (fração de cobertura do solo, fração de solo 

sombreada ao meio dia, radiação global e líquida absorvida). 

De acordo com Vieria Júnior(1998), a presença de micro computadores na 

agropecuária está assumindo grande importância, onde muitos equipamentos e 

métodos tradicionais estão sendo substituídos por sistemas de medição eletrônicos, 

e o processamento de imagens é encarado como uma técnica sofisticada de 

obtenção e análise de dados. Segundo Henten e Bontsema (1995), o processamento 

de imagens pode ser utilizado como um método indireto e não- destrutivo para 

determinar medidas de interesse em plantas. 

Os métodos utilizados na determinação de área foliar (AF) podem ser 

classificados como destrutivos ou não destrutivos e diretos ou indiretos. Os métodos 

destrutivos são aqueles que exigem a retirada de partes da planta. Já os não 
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destrutivos são aqueles que não necessitam da retirada de suas partes, preservando, 

assim, a sua integridade e permitindo a continuidade das avaliações na mesma 

planta. Os métodos diretos são baseados em medidas realizadas diretamente nas 

folhas, enquanto os indiretos são baseados na correlação conhecida entre uma 

variável biométrica mensurável e AF real (FLUMIGNAN et al., 2008). 

Na cultura do café existem vários métodos para determinação de AF na 

cultura; entretanto, na prática, são utilizados principalmente dois: dimensões foliares 

e a utilização do integrador de AF. O método de dimensões foliares estima AF pela 

relação entre AF real e a área de um retângulo que circunscreve a folha e é 

amplamente empregado em trabalhos de campo devido à sua praticidade, boa 

qualidade das estimativas e por ser não-destrutivo. O método integrador de AF, 

normalmente utilizado como referência, mede AF pelo princípio de células de grade 

de área conhecida (LICOR, 1996); entretanto, possui custo elevado e é destrutivo 

(FLUMIGNAN et al., 2008). 

Os métodos para a obtenção da área foliar podem ser destrutivos ou não. 

Dentre os destrutivos, citam-se: método planimétrico, método gravimétrico, utilização 

do peso seco da folha e sua relação com a área foliar, dentre outros. Entre os 

métodos não-destrutivos, destacam-se: utilização da relação entre as medidas 

lineares da folha e sua área, método de contagem de quadrados preenchidos pelo 

contorno das folhas, planimetria fotoelétrica, planimetria fotográfica fotoelétrica, 

planimetria com radiação, fotografia hemisférica e outros (MARSHALL, 1968). 

Dentre os métodos conhecidos que auxiliam a determinação da área foliar, merece 

destaque o procedimento que relaciona a área foliar com as dimensões lineares da 

folha (PEREIRA, 1987), devido à rapidez na obtenção de dados, quando se utiliza 

amostra de folhas, e por não ser, necessariamente, destrutivo (PEDRO JÚNIOR et al., 

1986). 

Um dos resultados de métodos indiretos é o índice de área foliar (IAF), que 

tem sido amplamente utilizado em pesquisas. Medidas biométricas como o volume e 

a área lateral do dossel e, consequentemente a altura e o diâmetro inferior do dossel 

podem ser utilizados para a estimativa do índice de área foliar do cafeeiro, sendo 

que, os dois primeiros parâmetros apresentaram valores próximos aos dos métodos 

diretos considerados de referência. 
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Muitos métodos tradicionais de medição e equipamentos têm sido 

substituídos por métodos computacionais usando a análise de imagens digitais, 

provendo assim medições indiretas e não destrutivas. 

Com o avanço tecnológico, foram desenvolvidos métodos que envolvem 

técnicas de digitalização de imagens que permitem a obtenção de resultados 

confiáveis da área foliar para qualquer espécie vegetal de forma rápida e eficiente 

(CRESTANA et al., 1994; JORGE; CRESTANA 1996). Entretanto, os trabalhos 

pioneiros não dispunham dessas técnicas para a determinação precisa da área  foliar, 

além de terem utilizado como objeto de estudo materiais (folhas) de cultivares de café 

sem expressão no parque cafeeiro atual. 

 

2.1 Método de Estimativa Proposto por Barros et al. (1973) 

 

Um dos métodos mais usados é a estimação da área foliar por meio de 

equações matemáticas envolvendo a medição do comprimento do limbo foliar, a 

maior largura da folha, ou ambos. Tais artifícios foram anteriormente utilizados na 

determinação da área foliar de Coffea arabica (TAVARES JÚNIOR et al., 2002; 

BARROS et al., 1973), Annona squamosa (SILVA, 2004), Mangifera indica L. 

(ARAÚJO, 2005), Cocos nucifera L. (SOUZA, 2005), Carica papaya (CAMPOSTRINI 

e YAMANISHI, 2001), fruteiras silvestres (MIELKE et al., 1995) e em uma diversidade 

de outras plantas herbáceas ou arbustivas. 

Com o intuito de estimar a área foliar, Barros et al. (1973) utilizaram como 

padrão o método gravimétrico descrito por Kemp (1960) e Huerta e Alvim (1962), 

correlacionando, por regressão linear, os valores encontrados àqueles obtidos com 

as dimensões dos retângulos circunscritos aos limbos foliares. Esse método tem sido 

amplamente utilizado em pesquisas agrícolas (MIELKE et al., 1995; TAVARES 

JÚNIOR et al., 2002; SILVA et al. 2003; FLUMIGNAN et al., 2008). 
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2.2 Método de Estimativa Proposto por Partelli et al. (2006) 

 

Partelli et al. (2006) estabeleceram uma metodologia baseada no uso de 

equações de regressão para se estimar a área foliar do cafeeiro conilon, utilizando- 

se medidas lineares da folha. 

Com este estudo, os autores concluíram que o comprimento da nervura 

central (CNC) é um adequado parâmetro para estimar a área foliar (AF) desta 

espécie. Porém, para folhas desenvolvidas à sombra, a medida linear do CNC não   

se mostrou adequada para medição da área foliar. 

 

2.3 Método digital 

 

Câmeras fotográficas digitais e scanners são também disponíveis no 

mercado, a um custo bastante acessível e encontram-se bastante popularizadas. 

Esses equipamentos são promissores para trabalhos de campo na medição de AF 

por serem portáteis mais baratos que o integrador de AF e podem ser usados em 

determinações não-destrutivas, possivelmente com maior precisão que o método de 

dimensões foliares, principalmente em situações nas quais as folhas apresentam-se 

danificadas. O método imagem digital determina AF com base na escala e na 

resolução em que é obtida a imagem (pontos por polegada ou dots per inch - dpi), 

por meio de um software que determina a área de cada elemento que compõe a 

imagem (pixel), dividindo a imagem em duas categorias (folha e não-folha) e 

integrando os elementos que pertencem à mesma categoria (FLUMIGNAM et al., 

2008). Atualmente, existem programas computacionais que também podem ser 

utilizados na determinação da área foliar, como por exemplo, o Software QUANT 

(VALE et al., 2001). 
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3 Material e Métodos 

 

Estudo conduzido na estufa da Universidade Anhanguera Uniderp, utilizando 

nove cultivares de café. As sementes foram semeadas, agosto de 2017, em saquinhos 

plásticos com capacidade de 1 litro, preenchidos com substratos de 

vermicompostagem. 

Os tratamentos foram constituídos de variedades de mudas de café com e 

sem Bokashi, em blocos casualizados com 20 repetições.  Cada muda foi considerada 

como uma parcela experimental. O Bokashi foi utilizado na dosagem de solução de 

Bokashi ativado e pulverizados sobre as mudas. 

Determinação da área foliar das mudas de cafeeiro (todas as folhas): 

 

3.1 Método de estimativa proposto por Barros et al. (1973) 

 

Esta estimação da área foliar  é por meio de equações matemáticas 

envolvendo a medição do comprimento do limbo foliar, a maior largura da folha, 

conforme a Equação 1. 

ÂF = 0,667.C.L (Equação 1) 

Em que: 

 

ÂF = estimativa da área foliar 

(cm2);  

C = maior comprimento (cm); 

L = maior largura (cm). 

 

 

3.2 Método de estimativa proposto por PARTELLI et al. (2006) 

 

Esta estimação da área foliar  é por meio do comprimento da nervura central 

(CNC), conforme a equação 2 e3. 

ÂF = 0,2027 . CNC 2,1336 (Equação 2) 

 

Em que: 

 



12 

 

ÂF = estimativa da área foliar para mudas (cm2);  

CNC = comprimento da nervura central (cm). 

 

ÂF = 0,3064 . I -0,0556 . CNC 2,0133 (Equação 3) 

Em que: 

 

ÂF = estimativa da área foliar para plantas de idades diferentes (cm2);  

I = idade da planta (meses); 

CNC = comprimento da nervura central (cm). 

 

3.3 Método das fotografias digitais 

 

Neste método foram obtidas fotos digitais aos oito meses após a semeadura 

com resolução de 20 megapixel. As folhas das mudas serão fotografadas, todas a 

mesma distância e na mesma posição da máquina, com um fundo branco. Neste fundo 

estará uma escala de 10 cm. Foram fotografadas todas as folhas da muda do cafeeiro. 

Após a obtenção da foto, as mesmas foram inseridas no programa do AutoCad, pelos 

procedimentos de raster. No autocad foi padronizado na escala de um para um, sendo 

utilizado a unidade de centímetro (cm) como padrão do arquivo. 

Nesta escala as fotos foram inseridas e com o comando  ALIN serão ajustadas 

na mesma escala do arquivo e com o comando de polilinhas foi feito o contorno 

morfológico das folhas com o comando área e obtidas a área das mesmas.  

Tratamento estatísticos  

Os dados foram submetidos a análise de variância (P<0,01) e quando 

significativos aplicado teste de Tukey para separas as médias dos tratamentos. Será 

efetuado analise de correlação simples de Pearson  entre os diferentes métodos de 

avaliação área foliar de muda de cafeeiro. 
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4 Resultados  

  

As variedades de mudas de café, aos oito meses de idade, apresentaram 

diferenças entre elas significativas para os métodos da avaliação de área foliar. As 

variedades Catuaí IAC144 e Sarchimor apresentaram AF superior as demais 

variedades estudadas. Entre os métodos de avaliação da AF o de Partelli et al (2006) 

quantificou AF inferior aos demais, em todas as variedades.  

Os métodos digital e de Barros et al (1993), não apresentaram diferenças 

significativas entre eles (Quadro 1).  

 

Quadro 1 - Médias da área das folhas (cm2) de mudas de café em três métodos de 

avaliação 

Variedades 
Métodos  

Digital Barros et al. (1993) Partelli et al. (2006) 

Araponga 17,982 a B 17,622 a  B 14,409 b B 

Catuaí IAC144 24,134 a A 23,151 a A 19,252 b A 

Catuaí IAC99 17,095 a B 16,329 a B 13,304 b B 

Catiguá 18,579 a B 17,990 a B 15,929 b B 

Paraíso 17,726 a B 17,581 a B 15,300 b B 

Pau Brasil 18,320 a B 18,472 a B 15,736 b B 

Sarchimor 25,924 a A 25,451 a A 20,734 b A 

Topázio   19,338 a B 18,968 a B 15,616 b B 

Média 20,408 a 19,917 a 16,533 b 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na linha e maiúsculas na coluna, não diferem entre 
pelo teste de Waller-Duncam a 5% de probabilidade. 
Fonte: (dados da pesquisa). 

 

 

Considerando o método digital como o mais preciso, ambos quantificaram 

áreas menores, sendo que Partelli et al. (2006) ficou 32,26% e o de Barros et al. (1993) 

2,4%. No ajuste dos modelos lineares entre os métodos, verifica-se que o de Barros 

ficou com R2=0,989 e o de Partelli R2=0,946 (Figura 1), indicando que a melhor 

correlação com o método digital e o de Barros. 
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Figura 1 – Médias das áreas foliares e ajustes de modelos lineares do método digital 

e os de Barros et al (1993) e Partelli et al (2006).  

Barros y = 0,9579x + 0,3948   R² = 0,9894

Partelli  y = 0,7352x + 1,6631  R² = 0,9468
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 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A diferença entre o método de Barros e Partelli, está na medida da largura da 

folha, fato este que não pode ser ignorado na avaliação de AF de mudas de café. 

Como as folhas das mudas de café podem apresentar alguma deformação ou injúrias 

físicas por pragas e doenças, os métodos que utilizam medidas da nervura central e 

largura podem quantificar áreas menores, o que não acontece com o método digital 

por trabalhar com imagem da folha. Neste sentido, utilizar o método digital como 

prioridade, mas na impossibilidade de seu uso adotar o de Barros por apresentar 

menor erro na avalição da área foliar em relação do de Partelli.  

  

 

 

 

 

 

 



15 

 

5 Conclusão  

As mudas de variedades de café apresentaram diferença entre si, na estimativa 

da área foliar. 

O método de estimativa de área foliar proposto por Partelli et (2006), quantifica 

área foliar inferior aos métodos digitais e o de Barros et al (1993) em mudas de café.  

 O método sugerido por Barros et al 1993 é o mais indicado, quando não for 

possível o uso do digital para avaliação de área foliar de muda de café. 
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