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Modelagem do desenvolvimento dos frutos de café conilon por regressões não 

lineares 
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A determinação do ponto ideal de colheita que evite perdas qualitativas e quantitativas 

é fundamental para a sustentabilidade da cafeicultura. Desta forma devido a 

necessidade de desenvolver métodos que reduzam as perdas quantitativas, este 

trabalho objetivou desenvolver curvas de crescimento dos frutos de café conilon por 

modelos de regressão não lineares visando entender o processo, modelo matemático, 

de acúmulo de matéria seca nos frutos. Os dados utilizados neste trabalho foram 

obtidos na Fazenda Experimental Bananal do Norte (FEBN), pertencente ao Centro 

de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação Sul (CPDI Sul) do Incaper em Pacotuba, 

distrito do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES. Foram realizadas onze coletas 

de dados no clone 02/86 iniciando no dia 14 de novembro de 2019 e finalizando no 

dia 15 de julho de 2020. A amostragem foi em 30 plantas, sendo coletados 50 frutos 

em três posições diferentes da copa do cafeeiro nos terços superior, médio e inferior, 

selecionando os frutos da posição central dos ramos plagiotrópicos. Posteriormente, 

para obtenção da matéria seca (MS), os frutos foram desidratados em estufa com 

circulação de ar a 65 °C até atingir peso constante. Para descrição do acúmulo da MS 

foram utilizados os modelos matemáticos de Brody (𝑦𝑖 = 𝛽1(1 − 𝛽2𝑒
(−𝛽3𝑥𝑖)) + 𝜀𝑖), 

Gompertz (𝑦𝑖 = 𝛽1𝑒
(−𝛽2𝑒

(−𝛽3𝑥𝑖)) + 𝜀𝑖), Logístico (𝑦𝑖 =
𝛽1

1+𝛽2𝑒
(−𝛽3𝑥𝑖)

+ 𝜀𝑖), Mitscherlich 

(𝑦𝑖 = 𝛽1(1 − 𝑒(𝛽3𝛽2−𝛽3𝑥𝑖)) + 𝜀𝑖) e von Bertalanffy (𝑦𝑖 = 𝛽1(1 − 𝛽2𝑒
(−𝛽3𝑥𝑖))

3
+ 𝜀𝑖), em 

que: β1 é o valor assintótico para MS; β2 é um parâmetro sem interpretação biológica 

contribuindo apenas para a estabilidade dos modelos; β3 é a velocidade de incremento 

da MS no tempo; yi representa a observação na variável dependente MS nas 

medições “i” (coletas) de dados, com i variando de 1 a 11; xi representa a variável 

independente (ou variável preditora), com “i” variando de 0 a 244 dias; εi representa o 

erro aleatório, εi~N(0, σ2). A estimativa dos parâmetros foi realizada por meio do 

método dos quadrados mínimos e a significância dos mesmos avaliada pelo teste t, 

utilizando o método iterativo de Gauss-Newton. A qualidade das equações foi avaliada 

por meio dos critérios: número de passos necessários para atingir a convergência dos 

parâmetros da regressão; coeficiente de determinação ajustado; soma de quadrado e 

o desvio padrão do resíduo; critério de informação de Akaike; critério de informação 

de Bayseano; medidas de curvatura intrínseca e medida de curvatura devido ao efeito 

dos parâmetros do modelo; e o número de interações necessárias para que o modelo 

atinja a convergência dos valores estimados. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas no aplicativo R. O melhor modelo no estudo foi o Logístico, não sendo 

recomendado a utilização dos demais. O modelo Logístico apresentou significância 

mínima de α=5% para β1, β2 e β3 nas três posições da copa do cafeeiro. Comparando 

o intervalo de confiança dos parâmetros β1, β2 e β3 verifica-se que não há diferença 
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entre esses nas três posições da copa do cafeeiro. O ponto de inflexão da curva 

logística foi 249,69, 212,21 e 196,51 dias para as posições superior, médio e inferior, 

respectivamente. A partir destes pontos constata-se a perda de MS e 

consequentemente da produção. 
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