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INTRODUÇÃO 

 - Diversos grupos de plantas apresentam variações no arranjo de veias foliares. Um 

parâmetro ligado a estas diferenças é a densidade de venação, que pode ser obtida pela razão 

entre a soma dos comprimentos das veias e a área da folha. Este método de medição é 

dispendioso e alguns trabalhos já foram publicados na tentativa de simplificar este processo, 

como é o caso das angiospermas modernas. Nestas, a densidade pode ser obtida pela relação 

entre o número de intersecções de uma reta e as veias da folha através de uma equação. 

 

 

- A venação de folhas fósseis de glossopterídeas é relativamente simples, constituída de um feixe mediano 

retilíneo e veias laterais curvas e anastomosadas, formando retículos. Nestas, costuma-se realizar apenas 

análises relativas: a proporção entre a densidade de venação na borda e na porção mediana da folha, por exemplo. Entretanto, 

para utilizações robustas, este valor é pouco proveitoso, uma vez que não é possível avaliar a verdadeira densidade da folha.  

.  

 

OBJETIVO 

- O projeto tem a finalidade de desenvolver um método prático que forneça 

uma boa aproximação da densidade de venação de glossopterídeas similar 

àqueles desenvolvidos para folhas de angiospermas modernas. O modelo deve 

ser aplicável em estudos que visem interpretações paleoecológicas, 

paleoambientais ou paleoclimáticas 

 

 

 

METODOLOGIA 

- Para alcançar o objetivo proposto, obteve-se um grande número amostral de densidades reais 

tomadas de folhas de glossopterídeas. Fixou-se os indicadores a serem utilizados para o 

modelamento e foi determinado o modelo geométrico, baseado em cônicas sobrepostas às veias 

laterais curvilíneas. Por fim, foi necessário estabelecer a proposição de uma equação para o 

cálculo das densidades e realizar o ajuste matemático, reduzindo o erro ao menor possível.  
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