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A cafeicultura apresenta grande importância socioeconômica para o Brasil, gera empregos 

diretos e indiretos e divisas. A escolha da variedade com produção de mudas fiscalizadas, 

correta implantação de lavouras, nutrição adequado, uso de técnicas para o manejo 

integrados de pragas, doenças e conservação do solo, boas práticas de colheita e pós-

colheita para a obtenção de cafés especiais, são técnicas recomendadas. Fatores bióticos e 

abióticos podem levar a reduções na produção com significativas perdas na produtividade e 

na qualidade da bebida. Dentre estes está a cercosporiose do cafeeiro, causada pelo fungo 

Mycosphaerella (Cercospora) coffeicola (Cooke) que pode atacar folhas e frutos do cafeeiro. 

O manejo integrado de pragas e doenças é uma das ferramentas a ser utilizada visando 

reduzir o uso de pesticidas, minimizar o impacto no ambiente e aumentar a eficiência do 

controle de pragas e doenças. Observa-se que várias metodologias são utilizadas para a 

determinação do número mínimo de folhas que possam ser coletadas para avaliação de 

cercóspora, sem reduzir a confiabilidade de amostragem. Assim, o objetivo desse trabalho foi 

determinar o número mínimo de folhas que possam ser coletadas para avaliação de 

cercóspora, sem reduzir a confiabilidade da amostragem. O trabalho foi realizado nas 

Fazendas de Venda Nova - FEVN, em Venda Nova do Imigrante - ES e Mendes da Fonseca 

-FEMF, em Domingos Martins – ES em experimento de competição de cultivares de café 

arábica conduzido em sistema de cultivo tradicional usando as Boas Práticas Agrícolas. 

Foram coletadas amostras de cem folhas da parcela experimental da cultivar de café arábica 

Obatã. As amostras foram levadas ao laboratório de Entomologia/Fitopatologia do Instituto 

Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER) e analisadas 

individualmente quanto a incidência e severidade de cercóspora em cada folha. Foi utilizado 

o método bootstrap visando maior consistência dos métodos de regressão na obtenção do 

tamanho ótimo de parcela experimental. Através deste trabalho podemos identificar que o 

número mínimo necessário para amostrar incidência e severidade de cercospora em café 

arábica é 46. Pode-se reduzir em cerca de 50% o número de folhas amostradas, reduzindo o 

esforço e o custo amostral. Trabalhos para determinação do número de folhas necessário 

para amostragem poderão aumentar a eficiência do monitoramento das demais doenças e 

pragas em café. 
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