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Seção: Botânica Econômica

MODELOS PARA ESTIMATIVA DA ÁREA FOLIAR DE TRÊS ESPÉCIES DE Miconia Ruiz & 
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Miconia Ruiz & Pav. é um dos gêneros da família Melastomataceae mais representados no Brasil, com 
principal ocorrência em áreas secundárias, bordas ou clareiras naturais no interior de florestas, apresentando a 
maioria das espécies pioneiras. Pelas suas características ecológicas, as espécies desse gênero apresentam 
grande importância nos estágios iniciais da sucessão em ecossistemas florestais e as estimativas da área 
foliar em condições de campo podem servir como indicativos da sua aclimatação ao ambiente em programas 
de restauração florestal. O objetivo deste trabalho foi desenvolver modelos para estimativa de área foliar de 
Miconia mirabilis (Aubl.) L.O. Williams, Miconia lurida Cogn. e Miconia hypoleuca (Benth.) Triana, com base 
em dimensões lineares. Imagens das folhas foram digitalizadas com escaner, salvas em formato TIFF com 
resolução de 100 dpi e processadas com o software livre ImageJ, a fim de se obter medidas da área foliar. 
Para o ajuste dos modelos de predição de área foliar a partir de variáveis de fácil medição em campo foram 
testadas as variáveis comprimento máximo e largura máxima das folhas, além do produto dessas variáveis 
(comprimento máximo vezes largura máxima). Verificou-se que as estimativas das áreas foliares (y) para as 
três espécies estudadas podem ser tomadas a partir das equações: y = -0,22 + 0,70x (R2 = 0,99; p < 0,01) 
para Miconia mirabilis; y = 2,62 + 0,73x (R2 = 0,99; p < 0,01) para Miconia lurida e y = 4,98 + 0,62x (R2 = 0,96; 
p < 0,01) para Miconia hypoleuca, sendo x igual a comprimento máximo vezes largura máxima.
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