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RESUMO: Este trabalho visou estimar o índice de área foliar (IAF) de plantas de mamoeiro 

(Carica papaya) comparando um método direto não destrutivo com o método indireto de 

estimativa do índice de área foliar IAF LUX. O estudo foi realizado na EMBRAPA Mandioca 

e Fruticultura Tropical – Cruz das Almas - BA. Foram efetuadas leituras em um pomar 

comercial de mamoeiro grupo Solo e Formosa, o mesmo foi plantado num espaçamento de 2,0 

m entre plantas e 3,0 m entre fileiras. Para o método direto foi utilizado parâmetros biométricos 

das plantas para estimar o IAF. O método indireto utilizado foi o IAF LUX, o qual estima o 

IAF através de medidas de transmitância de luz através do dossel vegetativo das plantas. As 

leituras foram realizadas no 9º mês após o plantio, verificou-se que as estimativas com o método 

IAF-LUX subestimaram os valores do IAF, demonstrando que o método IAF LUX é aplicável 

à cultura do mamoeiro.  
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COMPARISON OF TWO METHODS AREA INDEX ESTIMATE LEAF IN THE 

CROP IRRIGATED PAPAYA 

 

 

ABSTRACT: This work aimed to estimate the leaf area index (LAI) of papaya plants (Carica 

papaya) comparing direct method not destructive to the indirect method of estimation of leaf 

area index LAI LUX. The study was conducted at Embrapa Cassava and Tropical Fruits - Cruz 

das Almas - BA. Were made Readings hum orchard papaya Solo and Formosa group, the same 
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was planted in a spacing of 2.0 m and 3.0 m among plants among ranks. For the direct method 

was used biometric plant parameter to estimate the IAF. Indirect method used was the IAF 

LUX, the estimates the IAF through light transmittance measures through the canopy of the 

plants. Were performed as readings in the 9th month after planting, it was found estimates as to 

the IAF method - LUX underestimated. The values IAF, demonstrating the IAF LUX method 

is applicable to papaya crop. 

 

KEYWORDS: IAF LUX, luximeter, papaya 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O mamão é uma fruta consumida preferencialmente fresca, mas sua industrialização, por 

meio do aproveitamento integral do fruto, oferece extensa gama de produtos e subprodutos, que 

podem ser utilizados na indústria de alimentos, têxtil, farmacêutica e ração animal (SEBRAE, 

2015). 

O Brasil é o segundo maior exportador de mamão e a vantagem brasileira no contexto do 

comércio internacional está relacionada a sua disponibilidade de produzir mamão durante o ano 

inteiro, o que lhe garante a possibilidade do fornecimento regular e contínuo (MAPA, 2007). A 

Bahia é o segundo exportador e o maior produtor de mamão do Brasil, com 11.635 hectares de 

área colhida, produzindo mais de 683 mil toneladas, segundo dados de 2012 da Embrapa 

(SAGRI, 2015). 

O índice de área foliar (IAF) é um parâmetro biofísico que pode ser utilizado como 

indicativo de produtividade, por está estreitamente relacionado com o processo fotossintético 

das plantas (PEREIRA, 1997), além disso, pode auxiliar em práticas culturais, tais como poda, 

adubação, irrigação, espaçamento, aplicação de defensivos e quantificação de danos causados 

por pragas e doenças (SILVA et al., 2011). 

Na estimativa do IAF podem ser usados métodos diretos e indiretos, destrutivos ou não. 

Os métodos diretos estão relacionados às medidas tomadas diretamente na planta, sendo muito 

importantes para estimativa adequada e amostragem representativa, que será maior ou menor 

em função do tamanho e do tipo da cultura. Os métodos diretos apresentam maior precisão 

quando bem aplicados, no entanto são mais laboriosos e demandam mais tempo. Já os métodos 

indiretos tal como o IAF LUX se baseia em medidas da transmissão da luz difusa no dossel 

vegetativo apresentando como vantagem, além do baixo custo a maior frequência e rapidez de 
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mensuração utilizando apenas a informação da fração de radiação transmitida que não sofreu 

atenuação pela estrutura do dossel vegetativo (COELHO FILHO et al., 2012). 

Assim este trabalho teve por objetivo estimar o índice de área foliar em cultivo irrigado 

do mamoeiro (Caricapapaya L.), comparando o método direto não destrutivo com o método 

indireto do IAF LUX. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado na EMBRAPA Mandioca e Fruticultura Tropical, no município de 

Cruz das Almas, Bahia (Latitude: 12º40’39’’S, Longitude: 39º06’ 23’’W, Altitude: 225m) em 

pomar de mamoeiro (Caricapapaya L.) irrigado por microaspersão. As plantas do grupo 

formosa e do grupo solo foram plantadas em agosto de 2014 e conduzidas em espaçamento 

comercial (2,0 m entre plantas e 3,0 m entre fileiras), com adubação e lâminas de irrigação 

iguais para os dois grupos.  

Entre os métodos existentes de estimativa do Índice de área foliar (IAF) adotou-se o 

método direto não destrutivo e o método indireto do IAF-LUX, usando como amostra 5 plantas 

de cada grupo. 

Para a estimativa do IAF pelo método direto não destrutivo, foi necessária a determinação 

da área foliar da planta, pelo modelo proposto por Alves e Santos (2002), como segue: 

AF= 0,0947 L2,7352                                                                                                                                                           (1) 

Em que, 

 AF – Área foliar, m2; L- Comprimento do lóbulo central, m, este estabelecido pelo valor 

médio do comprimento de 50% das folhas visando uma melhor representatividade da 

espacialidade da copa. 

O IAF foi obtido pela relação: 

IAF= As / AF                                                                                                                (2) 

Em que, 

 IAF – Índice de área foliar e As – Área de cada planta (m²). 

A estimativa do IAF pelo método do IAF-LUX, foi realizada com base nas 

recomendações de Coelho Filho et al. (2012), ao entardecer (radiação difusa), usando um 

luxímetro digital da marca ICEL, acoplado com um filtro azul, o qual permite a passagem da 

radiação solar nos comprimentos de onda de 440 a 490 nm, na região do azul, faixa de forte 

absorção pelas clorofilas e carotenóides das plantas. 
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Foram registradas de 10-12 leituras em quatro pontos, acima e abaixo da copa. As leituras 

abaixo da copa foram realizadas a uma distância mínima de 0,4 m do caule das plantas visando 

diminuir sua interferência sobre as leituras. A mediação da transmitância acima da copa foi 

realizada após a medição registrada abaixo da copa, obedecendo a sequencia de par de 

medições, para cada ponto do quadrante (Figura 1), visando uma condição de céu semelhante. 

 
                                    Figura 1. Esquema de amostragem das medições. 

 

O IAF foi calculado pela equação abaixo: 
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Em que, 

 Io– radiação difusa acima da copa, I– radiação difusa abaixo da copa e n– número de 

medições. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

          Analisando os valores obtidos de IAF direto e IAF-LUX em cinco plantas do grupo 

formosa e solo, verificou-se que as estimativas com o método IAF-LUX obtiveram valores 

superiores aos mensurados pelo método direto em média de 17% e 8% para o grupo formosa e 

solo respectivamente (Tabela 1).  Isto permite inferir que na faixa de abrangência das medidas 

apresentadas se espera bom desempenho do método IAF-LUX para estimativa do IAF para 

árvores isoladas.  
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Tabela 1. Valores médios do índice de área foliar (IAF Direto), estimativa do índice de área foliar (IAF-
LUX) pelo método IAF LUX, em pomares de mamoeiro dos tipos Formosa e Solo. 

  IAF DIRETO IAF LUX 

REPETIÇÃO FORMOSA SOLO FORMOSA SOLO 

1 1,48 1,66 1,64 1,91 

2 1,41 1,67 1,93 1,91 

3 1,47 1,84 1,63 1,91 

4 1,40 1,7 1,71 1,77 

5 1,54 1,87 1,70 1,93 
Média 1,46 1,74 1,72 1,88 

 

          De uma maneira geral, ao se analisar outros trabalhos que propõem métodos de estimativa 

para índice de área foliar de mamoeiros, é possível estabelecer uma comparação qualitativa 

desses diferentes métodos. Guimarães et al. (2013), encontrou resultados inferiores em relação 

ao presente trabalho quando utilizou métodos não destrutivos baseados na biometria do dossel, 

sendo que estes mostraram fácil aplicação em condições de campo. Também encontrou bons 

resultados para métodos baseados na transmitância de luz através do dossel vegetativo das 

plantas.  

Ao testar o método IAFLUX para estimativa do índice de área foliar (IAF) em 

comparação com um equipamento comercial (LAI- 2000, Li-Cor®) Coelho Filho et al. (2012)  

afirmam que a estimativa da área foliar total utilizando-se o LAI 2000, mostra boa concordância 

com as medidas diretas; resultados semelhantes foram obtidos com o IAF-LUX (5% de erro). 

Guimarães et al. (2013) ao realizarem comparação entre medidas diretas e com o IAF lux 

constatou que houve  subestimativa de 3,85% para Grand Naine e superestimativas de 6,3% 

para a bananeira Tropical. 

Ao determinar o efeito da frequência de aplicação de fósforo via água de irrigação por 

gotejamento superficial e subsuperficial em relação ao IAF do mamoeiro (Carica papaya L.), 

do grupo Formosa Souza et al. (2005) encontraram valores médios de IAF, aos 69 DAP, 

semelhantes para os dois sistemas, sendo que, em média, os sistemas superficial e subsuperficial 

foram 12% e 9% superiores, em valores absolutos, ao tratamento convencional (T1), 

respectivamente, corroborando com as diferenças encontradas no presente trabalho. 
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           A utilização do Luxímetro é um método viável para a obtenção do IAF para a cultura do 

mamoeiro tendo em vista que as variações nos resultados quando comparados com o método 

direto foi baixa. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALVES, A.A.C.; SANTOS, E.L. Estimativa da área foliar do mamoeiro: método não 
destrutivo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 17., 2002, Belém. 
Anais... CD ROM. 
 
COELHO FILHO, M. A.; ANGELOCCI, L. R.; VILLA NOVA, N. A.; MARIN, F. R.; RIGHI, 
C. A. Método para estimativa do IAF de árvores isoladas ou de plantações com dossel fechado. 
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.16, p.529-538, 2012. 
 
GUIMARÃES, M. J. M.; COELHO FILHO, M. A.; PEIXOTO, C. P.; GOMES, F. A. J; 
OLIVEIRA, V. V. M. Estimation of leaf area index of banana orchards using the method LAI-
LUX. Water Resources and Irrigation Management. v.2, n.2, p.71-76, 2013. 
 
GUIMARÃES, M. J. M.; COELHO FILHO, M. A.; GOMES JUNIOR, F. DE A.; SILVA, A. 
O.; OLIVEIRA, U. da S. Estimativa do índice de área foliar em pomar de mamoeiro pelo 
Método IAF LUX. In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 23, 
2013, Luís Eduardo Magalhães, BA. Anais... Bahia: ABID, 2013, p. 1-6. 
 
PEREIRA, A. R.; VILLA NOVA, N. A.; SEDIYAMA, G. C. Evapotranspiração. Piracicaba: 
FEALQ, 1997. 183 p. 
 
SEAGRI-BA.  Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da 
Bahia. Bahia vai retornar a exportação de mamão para os Estados Unidos. Disponível em: 
<http://www.seagri.ba.gov.br/search/node/mamao > Acesso: 27 maio 2015. 
 
SEBRAE. Serviço brasileiro de apoio a micro e pequenas empresas. O cultivo e o mercado do 
mamão. Disponível em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/O-cultivo-e-o-
mercado-do-mam%C3%A3o Acesso: 27 maio 2015. 
 
SILVA, W. Z. da; BRINATE, S. V. B.; TOMAZ, M. A.; AMARAL, F.T. do; RODRIGUES, 
W. N.; MARTINS, L.D. Métodos de estimativa de área foliar em cafeeiro. ENCICLOPÉDIA 
BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.7, n.13, p. 746-759, 2011. 
 
SOUZA E. A., E. A.; COELHO, E. F., PAZ, V. P. S., COELHO FILHO, M. A. Crescimento e 
produtividade do mamoeiro fertirrigado com fósforo por gotejamento superficial e 
subsuperficial. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal – SP: v. 27, n. 3, p. 495-499, 
2005. 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

1065

 

CONCLUSÕES 


