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Métodos de estimação.
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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo comparar
métodos diretos e indiretos para a estimativa do
area foliar (EAF) da flor de seda.  Foi utilizada uma
área onde já havia sido estabelecido um stand de
plantas num delineamento experimental formado
por cinco blocos casualizados com seis
tratamentos cada. A parcela experimental foi
composta de nove plantas onde 45 dias antes
das coletas do material foi efetuado um corte de
uniformização a uma altura de 40 cm. Os
tratamentos avaliados foram: EAF pela projeção
das folhas em papel milimetrado [1]; EAF= C x L
x 0,75 [2]; EAF= L x Ac [3]; EAF pelo uso de
figuras geométricas sobrepostas às estruturas
foliares [4]; EAF= L x Ab [5] e  EAF= L x Ab/2 [6].
Os dados foram submetidos a uma análise de
variância pelo teste F e as médias dos tratamentos
foram comparadas pelo teste Tukey (p≤0,05). Os
tratamentos 1, 2, 4 e 5 não diferiram estatis-
ticamente, enquanto que os tratamentos 3 e 6
apresentaram diferença significativa (p≤0,05)

em relação aos anteriores e entre si. Pode-se
concluir que os tratamentos 2 e 5 são os mais
indicados e de maior facilidade de aplicação para
estudos avaliativos não-destrutivos de folhas
completas adultas de flor de seda.

SUMMARY

The objective of this work  was to compare
direct and indirect methods to leaf area estimation
(LAE) for silk flower. It was utilized an area
where already existed a sufficiently stand of
plants designed in 5 randomized blocks
contending 6 treatments each one. The experi-
mental parcel was composed by 9 plants where
45 days before was made a uniformity cut on 40
cm above soil level. The available treatments
were: 1) LAE by leaf plotation under millimeter
paper; 2) LAE= L x W x 0.75; 3) LAE= W x Ac; 4)
LAE by geometric figures using; 5) LAE= W x Ab
and 6) LAE= W x Ab/2. The data were submitted
to analysis of variance by F test and means were
compared by Tukey test. The treatments 1, 2, 4
and 5 didn't differ statistically; while the treatments
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3 and 6 showed significant difference (p≤0.05)
in relation to the anterior and between themselves.
It may be concluded that treatments 2 and 5 are
the most indicated and easy to manage for
nondestructive estimation studies about silk
flower LAE.

INTRODUÇÃO

Linder e Rook (1985) afirman que a
C. procera desenvolve-se bem nas
mais diversas regiões do planeta, onde
a precipitação anual varia de 150 a
1000 mm e, algumas vezes, é encon-
trada crescendo em solos excessi-
vamente drenados, com precipitação
superior a 2000 mm. Em relação às
características botânicas, a planta pode
atingir de 2,5 a 6,0 metros de altura,
possuindo uma ou poucas hastes e
poucos galhos. Segundo Little et al.
(1974) o florescimento e a frutificação
ocorrem durante o ano todo, onde cen-
tenas a milhares de sementes podem
ser produzidas por planta.

Existem vários métodos para se
medir a área foliar, a maioria com boa
precisão. Marshall (1968) os classificou
em destrutivos e não-destrutivos,
diretos ou indiretos. A importância de
se utilizar um método não-destrutivo é
que ele permite acompanhar o cresci-
mento e a expansão foliar da mesma
planta até o final do ciclo ou do ensaio,
além de ser rápido e preciso. Assim, a
área foliar pode ser estimada utilizan-
do-se parâmetros dimensionais de
folhas, os quais apresentam boas
correlações com a superfície foliar.
Objetivou-se com este estudo avaliar
modelos matemáticos para a estimação
da área superior de folhas completas
adultas da flor de seda.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido na
microrregião do Curimataú paraibano,
Latitude 6º 52' 06" Sul e Longitude 36º
22' 31" Oeste. O período experimental
foi de 19 de setembro a 09 de dezembro
de 2004. Foi observado que durante
este período houve pluviosidade média
de 2,05 mm enquanto a temperatura
média mensal foi de 24,5°C. O clima é
do tipo semi-árido quente com chuvas
de verão/outono. A precipitação média
anual está em torno de 400 mm sob
condições climáticas normais.

Para o início das avaliações, foi
efetuado no dia 19 de setembro de
2004 um corte de uniformização a 40
cm do nível do solo em todas as plantas
das parcelas experimentais. Após 45
dias do referido corte, foi realizada a
primeira amostragem (05/11/2004),
para determinar a área foliar em três
plantas por parcela. Foram realizadas
mais duas amostragens, a segunda rea-
lizada 20 de setembro e a terceira em
5 de dezembro do corrente ano.

O delineamento experimental utili-
zado foi o de blocos ao acaso com 6
tratamentos e 5 repetições. A parcela
experimental foi constituída de nove
plantas com 45 dias de brotação pós-
corte de uniformização. Para aumen-
tar a precisão experimental, foram
consideradas para cada modelo as
médias aritméticas das AF's (obtidas a
partir dos modelos testados e calcula-
das para cada uma das coletas e entre
as mesmas) de acordo com a equação
abaixo discriminada:
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onde:
AF= área das estruturas foliares;
F

1,2,3
= folhas 1, 2 e 3, obtidas em uma mesma
coleta;

C
1,2,3

= coletas 1, 2 e 3.

Foram utilizados os seis modelos
matemáticos lineares (tratamentos)
para estimar a área foliar da flor de
seda descritos abaixo:

Modelo 1: Uso do papel milimetrado
Cada folha foi destacada das plan-

tas escolhidas aleatoriamente. Em se-
guida, as folhas de flor de seda foram
desenhadas em papel milimetrado para
o cálculo da área foliar obtidas por
somatório das menores unidades
(mm2). Este tratamento foi considera-
do como padrão referencial de precisão
para o cálculo estimativo de AF com
os outros modelos.

Modelo 2: AF= C x L x 0,75
A área foliar (AF) de cada folha foi

calculada através do produto das me-
didas de seu comprimento (C) e largu-
ra (L), multiplicadas pelo coeficiente
de 0,75.

Modelo 3: AF = L x Ac
A AF de cada folha foi calculada

através do produto das medidas de
largura (L) multiplicado pela medida
central da margem esquerda até a
margem direita (Ac) pela equação.

Modelo 4: Figuras Geométricas triangu-
lares

Em cada coleta demarcou-se os
contornos de todas as folhas em papel
branco e posteriormente calculadas as
respectivas áreas foliares. A AF foi
obtida através de relações trigono-

métricas simples. Somando-se todas
as sub-áreas, encontrou-se a AF supe-
rior total.

Modelo 5: AF = L x Ab
A AF foi calculada através do

produto das medidas de largura (L)
multiplicado pela medida basal da
terminação da nervura secundária do
lobo esquerdo até a terminação da
nervura secundaria do lobo direito (Ab).

Modelo 6: AF = L x Ab/2
A AF foi calculada através do

produto das medidas de largura (L)
multiplicado pela medida basal da
terminação da nervura secundária do
lobo esquerdo até a terminação da
nervura secundária do lobo direito e
dividido por 2 (Ab/2).

Foi realizada análise de variância
pelo teste F e as médias obtidas para as
AF's das folhas adultas foram compa-
radas pelo teste de Tukey a 5 p.100 de
probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se na tabela I os valores
médios de área foliar da folha adulta de
flor de seda (Calotropis procera).
Para o modelo AF= L x Ac houve
diferença significativa (p≤0,05) em
relação aos demais, apresentando a
maior média de AF (167,9 cm2). Com-
parado ao modelo referência papel
milimetrado (AF média de 124,9 cm2),
este mostrou uma provável superes-
timação média na ordem de 34,49
p.100.

Já o modelo AF= L x Ab/2 também
observou-se diferença significativa
(p≤0,05)  em relação aos demais mo-
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delos, com média de 48,5 cm2, sendo a
menor média obtida entre os trata-
mentos analisados. Comparado com o
modelo referência, mostrou-se 61,14
p.100 inferior ao valor apresentado
pelo referido modelo, o que levou a
uma subestimação da produção de
fitomassa.

Já os modelos AF= C x L x 0,75,
método de figuras geométricas e AF=

L x Ab, pode-se afirmar serem viáveis
como estimadores de AF, pois não
houve diferença significativa em
relação ao modelo referência, apre-
sentando médias de 113,32; 116,84 e
97,07cm2, respectivamente.

O método de figuras geométricas
foi o que expressou, em valores abso-
lutos, a média mais próxima da obtida
pelo modelo referência. Resultado
semelhante foi encontrado por Simon e
Trujillo (1990) ao avaliar métodos de
determinação de AF de Ocumo
(Xanthosoma sagittifolium L.O.
Schott]. Estes autores observaram que
o método geométrico se mostrou mais
preciso em relação aos outros méto-
dos, mas em termos de praticidade o
método deixou muito a desejar, pois
requereu muito tempo para o cálculo
das AF's no campo.

Os modelos AF= C x L x 0,75 e
AF= L x Ab, por terem apresentado os
valores médios de AF de flor de seda
estatisticamente iguais, poderiam ser
indicados nos estudos de estimativa de
área foliar não-destrutivos; e também
por serem de maior praticidade na
execução
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Tabela I. Médias da área foliar (AF) da flor
de seda cultivada no sertão paraibano.
(Means of leaf area (LA) growth in the semi arid
zone of Paraíba State).

Modelos Médias (cm)

Papel milimetrado 124,91b

AF = C x L x 0,75 113,32b

AF = L x Ac 167,98a

Figuras geométricas 116,84b

AF = L x Ab 97,07b

AF = L x Ab/2 48,53c

Médias seguidas pela mesma letra indicam a
ausência de diferença significativa (p>0,05).
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