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A cafeicultura no Brasil apresenta grande importância socioeconômica, gerando 

divisas e empregos que, conforme o terceiro levantamento da safra de 2021 da Conab, 

o país deverá produzir aproximadamente 46,9 milhões de sacas de café beneficiado. 

No Estado do Espírito Santo, a perspectiva para a produção de café é de 14,126 

milhões de sacas de café beneficiado, sendo 2,986 milhões de sacas de café arábica 

e 11,140 milhões de sacas de café conilon. Com a importância da cultura do café no 

agronegócio brasileiro e capixaba, pesquisas devem ser realizadas para o 

desenvolvimento de novas tecnologias buscando solucionar problemas enfrentados 

pelos produtores rurais. No entanto, essas investigações científicas apresentam 

diferentes tamanhos de parcelas experimentais definidos, geralmente, pela 

experiência do pesquisador e com base nos recursos financeiros e humanos 

disponíveis para a condução dos experimentos. Visando aumentar a precisão dos 

resultados nos ensaios de pesquisa, o investigador deve definir o tamanho da parcela 

experimental nos planejamentos experimentais, pois se o tamanho da parcela for 

menor do que o obtido na pesquisa, as estimativas serão menos precisas. No entanto, 

se forem usadas parcelas em tamanhos excessivos, serão despendidos tempo e 

recursos além do necessário. Existem vários métodos que podem ser utilizados para 

a determinação do tamanho ótimo de parcelas experimentais. Dentre eles, o da 

máxima curvatura modificado e o da comparação das variâncias. Pesquisas sobre 

tamanho ótimo de parcela experimental para café arábica são importantes para 

aumentar a eficiência experimental e otimizar a relação custo/benefício dos ensaios. 

A partir dessa demanda, o objetivo do trabalho foi determinar os tamanhos ótimos de 

parcelas experimentais para avaliar características agronômicas de café arábica, 

utilizando os métodos da máxima curvatura modificado e da comparação de 

variâncias. O ensaio de uniformidade foi conduzido com 100 plantas úteis, 10 linhas 

de 10 plantas de café arábica cultivar Catucaí 785/15, no espaçamento de 2 x 1 m e 

sob as mesmas práticas agronômicas. As análises estatísticas foram realizadas 

conforme o critério de classificação hierárquica para o método da comparação de 

variâncias. Para determinar o tamanho ótimo de parcelas experimentais para o 

método do modelo da máxima curvatura modificado foi utilizado o agrupamento dos 

diferentes tamanhos de parcela e seus respectivos coeficientes de variação, pelo 

método de bootstrap, com 1000 simulações de amostras com 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25 e 

50 plantas por parcela experimental. Foram utilizados o software livre R para a 

realização das simulações do processo bootstrap e para a obtenção das estatísticas 

dos métodos de obtenção do tamanho ótimo de parcelas (R Core Team, 2021). A 

modelagem utilizada neste estudo permite concluir que são necessárias 2, 3, 3 e 6 

plantas por parcela experimental útil de café arábica para avaliar as características 
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altura de planta, diâmetro de copa, vigor e massa úmida, pelo método da máxima 

curvatura modificado. Pelo método da comparação de variâncias são necessárias 2 

plantas úteis por parcela experimental para as características altura de planta, 

diâmetro de copa e 4 plantas para as características vigor e massa úmida. 
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