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1. 

1. RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo principal av� 

liar e comparar diversos métodos para estimar produções de parcelas 

experimentais, em ensaios de competição de variedades de cana-de

-açucar (Saooha,:r-um spp.). 

Os critérios usados na avaliação e comparaçao dos me 

todos foram: média geral, eficiência, coeficiente de variação, dif� 

rença mínima significativa, coeficiente de correlação de Pearson, 

coeficiente de correlação de ordem de Spearman e teste t. 

Verificou-se ser inadequado utilizar-se apenas o coe 

ficiente de variação como critério, conforme alguns autores fazem. 

Observou-se ser desnecessário utilizar-se a diferen-

ça mínima significativa, visto que seu valor é inversamente propor

cional à eficiência, devendo-se, então, utilizar-se este Último.por 
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fornecer maior informação sobre o método. 

O coeficiente de correlação de ordem de Spearman mo� 

trou-se inadequado como critério para avaliar e comparar os diver

sos métodos. 

Dentre os métodos pesquisados. o mais indicado foi: 

a produção da parcela é estimada multiplicando-se o peso médio por 

colmo (obtido de urna amostra aleatória de colmos da parcela) pelo 

numero de colmos da parcela. Verificou-se ser conveniente utilizar

-se amostra contendo mais dA 30 colmos. 
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2. INTROOUÇÃO

Uma dificuldade que surge no melhoramento da cana

-de-açúcar (Saaaharwn spp.), relaciona-se aos ensaios de competição 

de variedades. Estes ensaios sao conduzidos em vários locais, cada 

um deles contendo elevado número de variedades. Como as variedades 

comportam-se diferentemente quanto à maturação, os ensaios devem ser 

colhidos em um espaço relativamente curto de tempo. Entretanto. is

to nem sempre é possível por falta de pessoal técnico e equipamen

tos. 

Para contornar esta dificuldade, poder-se-ia pensar 

na utilização de parcelas menores, mas. em virtude de característi

cas próprias da cultura, isto é indesejável. 

Deste modo, é de grande interesse prático pesquisar

-se métodos para estimar produções de parcelas experimentais, atra-
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ves de amostragem, que forneçam informações suficientes da unidade 

experimental. Isto proporciona maior economia, bem como maior efi

ciência técnica. 

Apesar de alguns países já terem determinado métodos 

convenientes para estimar produções de parcelas experimentais, como 

é o caso da Austrália (HOGARTH e SKINNER. 1967), é necessário veri

ficar para as nossas condições qual o mais recomendável, em virtude 

da heterogeneidade do material genético. Foi com este propósito que 

conduziu-se o presente trabalho. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA

HEBERT (1963). em Louisiana, conduziu experimentos p� 

ra estimar produções de plântulas ("seedlings") de cana-de-açúcar. 

A produção de cada parcela foi estimada multiplicando-se o numero 

de colmos da parcela pelo peso médio por colmo, que foi obtido de 

uma amostra de 20 colmos. Obteve coeficientes de correlação varian

do de 0,66 a 0,90, entre a produção estimada e a produção real da 

parcela. Verificou que, as melhores variedades seriam as mesmas, 

quer fossem selecionadas pela produção real ou pela produção estin� 

da. Embora reconhecendo a maior precisão da pesagem direta, conside 

rou, na prática, apropriada a utilização de amostras para estimar 

produções de parcelas pequenas. Ressalte-se que. nenhuma parcela co.!::I_ 

tinha mais de 200 colmos. 
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PIMENTEL GOMES et alii (1963), em Piracicaba, utili

zando 3 variedades de cana-de-açúcar (Co 419. CB 40-69 e CB 41-58). 

concluiram que. para os caracteres brix. pol, pureza, açúcar prová

vel e peso, é mais indicado utilizar-se amostras constituídas de 

certo número de canas por parcela. uma só de cada touceira, e bem 

dispersas por toda a área da parcela, do que coletar canas próximas 

ou de mesma touceira. A única exceção ocorreu no caso do peso, na 

variedade CB 40-69, em que houve resultado levemente favorável ao 

uso de mais canas por touceira. Isso indica que as diferenças entre 

touceiras, inclusive as devidas à variação do solo. dentro da parce

la, acarretam aumento nas diferenças entre colmos. Afirmaram, ainda, 

ser contra-indicado usar amostra de menos de 10 canas por parcela, 

pois proporcionaria coeficiente de variação, de tal magnitude, que 

praticamente impediria a comprovação de qualquer diferença de compE_ 

sição da cana, 

Visando desenvolverem um método conveniente para es

timar produções de parcelas, em ensaios de competição de variedades 

de cana-de-açúcar, HOGARTH e SKINNER (1967) realizaram 10 experime..:::. 

tos, na Austrália. Dentre os métodos pesquisados, foi adotado o se

guinte: a produção da parcela é estimada multiplicando-se o peso m� 

dia por colmo, obtido de uma amostra de 45 colmos, sendo 15 colmos 

escolhidos ao acaso, em cada sulco, pelo número de colmos da parce

la. Convém salientar que, em nenhum experimento os métodos estuda

dos foram comparados diretamente, o que pode ter afetado os resulta 
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dos. 

LEGENDRE et alii (1969), em Louisiana. com o propósi 

to de verificarem o tamanho conveniente da amostra, para avaliar mé 

dias de peso, comprimento e diâmetro de colmos, colheram 220 colmos 

no sulco, em seguida, em ponto escolhido ao acaso, num campo comer

cial de cana-de-açúcar, da variedade CP 52-68. Foram determinados o 

peso, o comprimento e o diâmetro, para cada colmo. Os 220 colmos fo 

ram divididos. ao acaso, em 22 amostras de 10 colmos. 11 amostras 

de 20 colmos, 7 amostras de 30 colmos. 5 amostras de 40 colmos e 4 

amostras de 50 colmos. Baseando-se no coeficiente de variação, con

cluiram que, amostras consistindo de 20 colmos seriam aceitáveis pa 

ra avaliar as referidas características. Este tamanho amostral (20 

colmos) parece ser insuficiente quando se tratar de variedade pou

co uniforme. pois o estudo fundamentou-se, segundo os autores, em 

uma variedade bastante uniforme. 

YATES (1969), utilizando dados provenientes de cam

pos destinados a exploração comercial de cana-de-açúcar. em Porto 

Rico, determinou que para obter desvios, em relação à média, meno

res que 5%, com igual nível de probabilidade, nec13ssitavam-se amos

tras de 12 a 618, de 42 a 93 e de 204 a 397 colmos, para os caracte 

res teor de açúcar, percentagem de fibra e peso médio por colmo,res 

pectivamente, 

MARIOTTI e LASCANO (1969), em Tucumán, estudando da

dos de dois ensaios de 16 variedades de cana-de-açúcar, concluiram, 
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baseados no coeficiente de variação, que uma amostra de 30 colmos 

serviria para estimar produções de parcelas experimentais, consti

tuídas de 3 sulcos de 10 metros. Obtiveram, ainda, um coeficientede 

correlação médio de 0,80, entre a produção estimada e a produção 

real da parcela. Consideraram aconselhável, na prática, o uso de a

mostras para estimar produções em algumas etapas do processo de se

leção de novas variedades, tais como: 

a) em parcelas de um ou vários sulcos, sem repetição;

b) em ensaios repetidos, constituídos de material novo e nume-

rosa;

c) em ocasiões especiais, que por razoes de pessoal disponível,

climáticas, seja necessário atender um grande número de ex

perimentos em um espaço relativamente curto de tempo.

C�SAR et alii (1974), em Piracicaba, utilizando 22 

amostras, de 8 variedades de cana-de-açúcar, de diferentes idades, 

provenientes de talhões industriais, verificaram que, para os carac 

teres estudados (brix, pol, pureza e açúcar provável), para talhões 

aleatórios, em que a área variava de 1,0 a 3,6 ha, e preferível a

mostrar um número maior de talhões do que aumentar o número de amos 

tras dentro de cada talhão. No primeiro caso, o intervalo de con

fiança foi, consideravelmente, menor. Quando se tem apenas uma par

cela experimental (talhão fixo), aumentando-se o número de amostras, 

aumenta-se a precisão das determinações, como era esperado. Conclu

sões análogas foram obtidas por OLIVEIRA et alii (1975). 
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4. MATERIAL E METODOS

4. l - Material

Para o presente estudo, utilizaram-se dados que fo

ram gentilmente cedidos pela Cooperativa Central dos Produtores de 

Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (COPERSUCAR). Esses dados são 

provenientes de um experimento conduzido em Piracicaba, no ano agr,! 

cola de 1978/79. O delineamento experimental empregado foi o de blo 

cos casualizados, com duas repetições. Cada parcela foi constituída 

por 4 sulcos, de dez metros de comprimento, espaçados entre si de 

um metro. Nas parcelas foram estudadas 5 variedades de cana-de-açú

car, a saber: CP 51-22, IAC 52-150, CB 53-98, NA 56-79 e CB 41-76. 

Além do peso, em cada parcela foram efetuadas as se

guintes anotações: 
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a) contagem do numero de colmos. Este numero variou de 406 a

513 colmos;

b) pesos individuais de 80 colmos, escolhidos ao acaso;

c) pesos individuais de 80 colmos. sendo escolhidos, ao acaso,

20 colmos de cada sulco;

d) pesos individuais de 60 colmos. sendo 15 colmos seguidos,de

cada sulco, em ponto escolhido ao acaso;

e) peso, em conjunto, dos colmos contidos por metro linear,sen

do escolhidos 3 metros lineares não-seguidos, em cada sulco.

Com base nas anotações anteriormente citadas e utili 

zando-se tabelas de números aleatórios, quando necessário, e saben

do-se que, cada parcela foi constituída por 4 sulcos de 10 metros 

de comprimento. foram organizados os métodos para estimar produções 

de parcelas, apresentados no ítem 4.2.1. 

4.2 - Métodos 

4.2. l - Métodos para estimar produções de parcelas 

Estimou-se a produção real (MétodQ R) de cada parce

la por vários métodos. Cada método baseou-se no peso médio por col

mo ou no peso médio por metro linear. No primeiro caso, a produção 

da parcela foi estimada multiplicando-se o peso médio por colmo pe

lo número de colmos da parcela. No segundo, multiplicando-se o peso 

médio por metro linear pelo número de metros lineares da parcela, 

que neste caso foi 40 (quar&nta). 
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Para se obter o peso médio por colmo ou o peso médio 

por metro linear, dependendo do caso, e consequentemente, a produ

çao estimada da parcela. retirou-se urna amostra aleatória de cada 

parcela, conforme os seguintes métodos: 

Método A: amostra aleatória de colmos da parcela. De acordo 

com o tamanho da amostra. este método foi subdividi

do em: 

Método A-1: 10 colmos; 

Método A-2: 20 colmos; 

Método A-3: 30 colmos; 

Método A-4: 40 colmos.l 

Método A-5: 50 colmosi 

Método A-6: 60 colmos; 

Método A-7: 70 colmosi 

Método A-8: 80 colmos. 

Método 8: amostra constituída de um determinado numero de col

mos de cada sulco. De acordo com o numero de colmos 

tomados em cada sulco. este método foi subdividido 

em: 

Método 8-1: 5 colmos; 

Método 8-2: 10 colmos; 

Método B-3: 15 colmos; 

Método 8-4: 20 colmos. 
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Método e� amostra constituída da décima parte dos colmos da paE. 

cela. 

Método O: amostra de 60 colmos, constituída de 15 colmos segu_! 

dos. em ponto escolhido ao acaso. de cada sulco. 

Método E: amostra de um determinado numero de metros lineares 

não-seguidos, em cada sulco. De acordo com o numero 

de metros tomados em cada sulco, este método foi sub 

dividido em: 

Método E-1: 1 metro; 

Método E-2: 2 metros; 

Método E-3: 3 metros, 

4.2.2 - Análises de Variância 

4.2.2. l - Análises individuais 

Efetuaram-se análises de variância do ensaio, consi

derando-se as produções obtidas de acordo com os métodos descritos 

em 4.2.1 (inclusive o Método R). 

O modelo matemático (PIMENTEL GOMES, 1976), conside-

rado para o experimento em blocos casualizados, foi: 

xi. = m + ti + b. + e. . ,
J J 1J 

onde: x1j: valor da ij-ésima parcela;

m: média geral; 



ti: efeito da i-ésima variedade;

bj: efeito do j-ésimo bloco;
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eij: efeito do erro experimental associado à ij-ésima parcela,

onde se supõe eij íl N(O,o!), isto e, com distribuição nor

mal de média zero e variância o2
• 

4.2.2.2 - Análise conjunta 

Efetuar-se-á análise conjunta, envolvendo análises 

individuais, cujos quadrados médios residuais não difiram muito en

tre si, isto é, cuja relação entre o maior quadrado médio e o menor 

deles seja inferior a quatro, conforme PIMENTEL GOMES (1976). Pro

ceder-se-á, caso o efeito de métodos seja significativo, ao desdo

bramento dos graus de liberdade referentes a este efeito, utilizan

do-se contrastes ortogonais de interesse. 

O modelo matemático, pertinente a análise conjunta 

(KEMPTHORNE, 1975), e: 

onde: xijk: valor da ijk-ésima parcela;

m: média geral; 

ti: efeito da i-ésima variedadei

ªk � efeito do k-ésimo método;

b. k: efeito do j-ésimo
J 

bloco dentro do k-ésimo método; 
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(ta)1k: efeito da interação entre a i-ésima variedade e o k-és_!:.

mo método, onde se supõe (ta)ik íl N(D,cr�a), isto é, com

distribuição normal de média zero e veriância cr�a;

eijk: efeito do erro experimental associado à ijk-ésima pare�

la, onde se supõe eijk íl N(O,cr!), isto é, com distribui

çao normal de média zero e variância a2
•

e 

4.2.3 - Critérios usados na avaliação e comparaçao dos me

todos descritos em 4.2. 1 

4.2.3.1 - Média geral 

Determinou-se a média geral do ensaio, de acordo com 

os métodos descritos em 4.2.1 (inclusive o Método R),através da fÓr 

mula: 

r xiji,j 
m = 

IJ 

4.2.3.2 - Eficiência 

Eficiência é definida como sendo a razao entre o in-

verso das variâncias (COCHRAN e COX, 1957). Assim sendo,determinou

-se a eficiência de cada método descrito em 4.2.1, em relação ao Mé 

to R, dada por: 

Eficiência = 

V r
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onde� Vr: variância residual do ensaio, utilizando-se produções re

ais; 

V: variância residual do ensaia, utilizando-se produções es
m 

timadas pelo método m. 

4.2.3.3 - Coeficiente de variação 

O coeficiente de variação e definido (PIMENTEL GOMES, 

1976) por: 

C.V. = -
5

- X 100 
m 

onde: s: estimativa do desvio padrão residual; 

m: estimativa da média populacional. 

Determinou-se o coeficiente de variação do ensaio.de 

acordo com os métodos descritos em 4.2.1 (inclusive o Método R). 

4.2.3.4 - Diferença mínima significativa 

A diferença mínima significativa, determinada pelo 

teste de Tukey, é definida (PIMENTEL GOMES, 1976) por: 

d.m.s. = s 
--

/r 

onde: q: valor da amplitude total estudentizada, ao nível a de pro-

babilidade_: 



s: estimativa do desvio padrão residual; 

r: número de repetições. 
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Determinou-se a diferença mínima significativa, de 

acordo com os métodos descritos em 4,2.1 (inclusive o método R). 

4.2.3.5 - Coeficiente de correlação de Pearson 

O coeficiente de correlaçãó de Pearson e definido 

(PIMENTEL GOMES, 1976) por: 

N N 

N 
r X.)( r Yi)

i=1 
1 

i=1 
r x

i yi 
-

i=1 N 
= 

\1 
r N 1 r N 

r X.) 2 l 1 
r v ) 2 l 

' N 1 1 1 N i r

li:, x
2 i=1 ' 

E y� i=l 

1
1 i 

N j i=l 
l

N J..J L 

Determinou-se o coeficiente de correlação de Pearson, 

nos seguintes casos: 

a) entre a produção real da parcela (Método R) e a produção es

timada de acordo com os métodos descritos em 4.2.l;

b) entre a produção média real de variedade (Método R) e a prE_

dução média estimada de acordo com os métodos descritos em

4.2.1, ambas obtidas dividindo-se o total de variedade pelo

numero de repetições.
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4.2.3.6 - Coeficiente de correlação de ordem de 

Spearman 

O coeficiente de correlação de ordem de Spearman e 

definido (CAMPOS� 1979} por: 

(R - R}(S. - s)
i=1 

i l. 

r = 

tN (R - Ri� p (S. - Si']
\ l rl i=1

1 1 
1 = 1 

onde: N: numero de pares de observações (Xi. Y1);

Ri: ordens das observações Xi;

Si: ordens das observações y i'

R s 
N + 

= 

2 

Aplicou-se o coeficiente de correlação de ordem de 

Spearman. entre a classificação das variedades através do Método R 

e a classificação de acordo com os métodos descritos em 4.2.1. 

4.2.3.7 - Teste t 

Aplicou-se o teste t � média das diferenças entre a 

produção real [�Ctodo R) e a produção estimada de acordo com os mé

todos descritos em 4.2.1. Para isto, utiHzou-se a seruinte fórmula, 

apresentada em SNEOECOR e COCHRAN (1967): 



t 
ª1 

=--

s-
d

i 

onde: i = 1, 2. . •• , N; 

N: numero de parcelas; 

d
1

: média das diferenças; 

Sd: erro padrão da média das diferenças.
i 

18.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da Revisão de Literatura, nao foi possível 

determinar-se um critério adequado para avaliar e comparar métodos 

para estimar produções de parcelas. Mas, sabe-se que, para um méto

do ser considerado conveniente, deve proporcionar estimativas nao

-tendenciosas da verdadeira produção, bem como não deve incluir mui 

ta variabilidade. 

A presença de tendências foi verificada pelos segui� 

tas critérios: teste t. coeficiente de correlação de Pearson e coe

ficiente de correlação de ordem de Spearman. 

A variabilidade foi medida pelos seguintes critérios: 

média geral, coeficiente de variação, eficiência e diferença mínima 

significativa. 
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Aplicando-se um teste t à média das diferenças entre 

a produção real da parcela (Método R) e a produção estimada de acor 

do com os métodos descritos em 4.2.1 (Tabela 1), observa-se os Méto 

dos E, O e 8 como os mais tendenciosos. 

Tabela 1 - Teste t aplicado à média das diferenças entre a produção 

real da parcela (Método R) e a produção estimada de acor 

do com os métodos descritos em 4.2.l. 

Mf::TOOO t 

A-1 0,34 

A-2 0,41 

A-3 0,43 

A-4 0,25 

A-5 0,52 

A-6 0,35 

A-7 0,58 

A-8 0,25 

8-1 1,16 

B-2 1,68 

B-3 0,75 

B-4 0,94 

e 0,63 

o 1,45 

E-1 1.41 

E-2 2,28 

E-3 2,51 
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Os métodos que apresentaram maiores coeficientes de 

correlação de Pearson, entre a produção real da parcela (Método R) 

e a produção estimada (Tabela 2) foram: A-5, A-7, 8-2, A-6, 8-3, 

A-4, A-8, C, E-3, 8-4 e D. Por outra lado. os métodos que apresent�

ram coeficientes de correlação de Pearson, entre a produção média 

real de variedade (Método R) e a produção média estimada, mais pró

ximos de 1,0 (Tabela 3) foram: A-5, A-6, A-7. A-8 e C. 

Tabela 2 - Coeficiente de correlação de Pearson (r) entre a produ

ção real da parcela (Método R) e a produção estimada de 

acordo com os métodos descritos em 4.2.1. 

Ml:TDDO t 

A-1 0,53 

A-2 0,62 

A-3 0,47 

A-4 0,73 

A-5 0,78 

A-6 0,75 

A-7 0,77 

A-8 0,73 

B-1 0,53 

8-2 0,76 

8-3 0,75 

8-4 0,70 

e 0,72 

o 0,67 

E-1 0,40 

E-2 0,48 

E-3 0,71 
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Tabela 3 - Coeficiente de correlação de Pearson (r) entre a produ

çao média real de variedade (Método R) e a produção me

dia estimada de acordo com os métodos descritos em 4.2.1. 

ME:TODO r 

A-1 0,78 

A-2 0,93 

A-3 0,66 

A-4 0,94 

A-5 0,99 

A-6 0,99 

A-7 0,99 

A-8 0,99 

B-1 0,86 

B-2 0,85 

B-3 0,90 

B-4 0,91 

e 0,99 

D 0,62 

E-1 0,88 

E-2 0,80 

E-3 0,86 

O coeficiente de correlação de ordem de Spearman (T� 

bela 4), em geral, forneceu valores discordantes daqueles obtidos 

através do coeficiente de correlação de Pearson (Tabela 3). Deve-se p

neste caso, dar prioridade ao último, visto que o coeficiente de cor 

relação de ordem de Spearman possui distribuição livre, e espera-se 
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que produções tenham distribuição normal. 

Tabela 4 - Coeficiente de correlação de ordem de Spearman (r) entre 

a classificação das variedades através do Método R e a 

classificação de acordo com os métodos descritos em 4.2.1. 

ME:TOOO r 

A-1 0,3 

A-2 0,7 

A-3 o.s

A-4 0,7 

A-5 0,6 

A-6 0,7 

A-7 0,9 

A-8 0,7 

B-1 1,0 

B-2 1,0 

B-3 1.0 

B-4 1,0 

e 1,0 

D 0,8 

E-1 0,9 

E-2 0,9 

E-3 1,0 

Alguns autores utilizam apenas o coeficiente de varia 

çao na avaliação e comparação de métodos para estimar produções de 

parcelas. Entretanto, verifica-se que. isto é uma prática inadequada. 

Utilizando-se, por exemplo, o Método e. observa-se que o coeficiente 
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de variação do ensaio foi de 14,6% (Tabela 5), o que é razoável em 

ensaios de competição de variedades, enquanto que a eficiência des

te método foi apenas 0,5 (Tabela 6). É, portanto, conveniente utili 

zar-se vários critérios. 

Tabela 5 - Coeficiente de variação (C.V.) do ensaio, em porcentagem� 

de acordo com os diversos métodos descritos em 4.2.1 (in 

clusive o Método R). 

Mf:TOOO C.V.(%)

R 10.s

A-1 13,7 

A-2 15,7 

A-3 10,7 

A-4 9,9 

A-5 10,8 

A-6 9,9 

A-7 12,l 

A-8 11, 7 

B-1 9,4 

8-2 9,6 

8-3 9,5 

B-4 9,1 

e 14,6 

o 12.s 

E-1 12.0 

E-2 12.0 

E-3 9,6 
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Tabela 6 - Eficiência dos métodos descritos em 4.2.1, em relação ao 

Método R. 

METOOO EFICIÊNCIA 

A-1 0,57 

A-2 0,46 

A-3 1.01 

A-4 1, 12 

A-5 0,93 

A-6 1.10 

A-7 0,73 

A-8 0,80 

B-1 1,16 

B-2 1,08 

8-3 1,17 

B-4 1,26 

c 0,50 

o 0,78 

E-1 0,86 

E-2 0,91 

E-3 1, 37 

Diversos métodos apresentaram eficiência maior que 

1,0 (Tabela 6), isto se justifica pelo fato de que as análises de 

variância, efetuadas para os diversos métodos, foram baseadas no mas 

mo modelo matemático da análise efetuada para a produção real. Esp� 

ra-se, então, que para os melhores métodos, a eficiência estejamais 

próximo de 1. O. 
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Tabela 7 - Diferença mínima significativa (d.m.s.), ao nível de 5% 

de probabilidade, em kg/parcela, de acordo com os méto

dos descritos em 4.2.1 (inclusive o Método R). 

METDDD d.m.s.(S%) (kg/parcela)

R 234,19 

A-1 309 ,10 

A-2 347,25 

A-3 233,22 

A-4 221,67 

A-5 242,27 

A-6 222,81 

A-7 273,74 

A-8 261,43 

8-1 217,23 

B-2 225,23 

B-3 216,28 

8-4 208,38 

e 332,58 

o 265,29 

E-1 251, 93 

E-2 244,94 

E-3 200,42 

A diferença mínima significativa (Tabela 7) é de po_l:!_ 

ca informação crítica e é inversamente proporcional a eficiência. 

Portanto, usando-se a eficiência corno critério na avaliação e compl:!. 

raçao de métodos para estimar produções de parcelas, pode-se dispe_12 

sar o uso da diferença mínima significativa. 
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A Tabela 8 apresenta a média geral do ensaia,de acar 

do com os métodos descritos em 4.2.1 (inclusive o Método R}. 

Tabela 8 - Média geral do ensaio, em kg/parcela, de acordo com os 

métodos descritos em 4.2.1 (inclusive o Método R). 

Mt'.TOOO MÉDIA GERAL (kg/parcela) 

R 499,44 

A-1 508,74 

A-2 497,43 

A-3 491,86 

A-4 503,16 

A-5 506,35 

A-6 504,38 

A-7 508,24 

A-8 503,31 

8-1 521, 90 

B-2 526,63 

B-3 509,52 

8-4 513,75 

e 511, 60 

D 478,33 

E-1 472,00 

E-2 460,70 

E-3 467,76 

A Tabela 9 apresenta os quadrados médios residuais, 

das análises de variância do ensaio, considerando-se as produções 

obtidas de acordo com os métodos descritos em 4.2.1 (inclusive o Mé 
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todo R). 

Tabela 9 - Quadrados médios residuais (Q.M.R.), das análises de va

riância do ensaio, considerando-se as produções obtidas 

de acordo com os métodos descritos em 4.2.1 (inclusive o 

Método R). 

MtTODO Q.M.R.

R 2772,39 

A-1 4829,44 

A-2 6095,38 

A-3 2749,56 

A-4 2483,92 

A-5 2967 .11 

A-6 2509,47 

A-7 3787,98 

A-8 3454,91 

8-1 2385,37 

B-2 2564,42 

8-3 2364,61 

8-4 2195,Il 

e 5591,40 

o 3557,70 

E-1 3208,35 

E-2 3032,79 

E-3 2030,55 

Verifica-se que a relação entre o maior quadrado me

dia (6095,38) e o menor deles (2030,55), é menor que quatro (Tabela 

9). 



29. 

A Tabela 10 apresenta a análise de variância conjun-

ta. 

Tabela 10 - Análise de variância conjunta. 

Fontes de Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Blocos/Métodos 18 187060,80 

Variedades {V) 4 2 79094.55 69773,64 61,62** 

Métodos (M) 17 5 7260,94 3368,29 2,98** 

Interação V X M 68 77002 .11 1132,38 0,35** 

Resíduo 72 234321.76 3254,47 

Total 179 834740,16 

**=significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

A Tabela 11 apresenta a análise de variância conjun

ta, considerando-se o desdobramento dos graus de liberdade referen

tes ao efeito de métodos, de acordo com os seguintes contrastes or

togonais: 

r 
mA-1 

+ m 2 + mA-3 + mA-4 +
 m 5 + m 6 +

 m 7 
+ 

1 A- A- A- A-

yl 
= 17m - + m 8 

+ mB-1 
+ mB-2 

+ mB-3 + mB-4 + m,.., +

j R 

t 
A- L, 

+mo+ mE-1 +
 mE-2 + mE-3

mA-1 +
 mA-2 + mA-3 + m 4 + A- m 5 +

A- l
y 2 

= 3 + mA-6 
+ mA-7 + mA-8 + mB-1 

+ 14 (mE-1 
+ mE-2

+ mE-3)

+ mB-2 + ffig-3 
+ mB-4 + me + mo



Y
8 

= 6 [ mA-1 + mA-3 + mA-5

+ mA-7 + me

Yls = m - m A-2 A-4 

+ mA-4 + mA-5 + 1

+ ll\3-1 +

30. 

B-1 
... 

m 

+ l
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Tabela 11 - Análise de variância conjunta, considerando-se o descia-

bramente dos graus de liberdade referentes ao efeito de 

métodos. 

Fontes de Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Blocos/Métodos 18 187060,80 

Variedades (V) 4 279094,55 69773, 64 61,62** 

Y1 1 0,76 0,76 0,00067* 

Y2 1 38091,44 38091,44 33,64** 

Y 3
l 402,49 402,49 0,3554 

y 4 1 249,22 249,22 0,2201 

Ys 1 2873,87 2873,87 2,54 

y6 1 5460,70 5460,70 4, 82* 

Y7
1 132, 10 132,10 o, 1167 

Ya 1 877,41 877,41 o, 7748 

Y9 l 5680,37 5680,37 5,02* 

y l O 1 737, 10 737,10 0,6509 

Yu 1 111, 86 111, 86 0,0988 

Y12 1 60,60 60,60 0,0535 

Y13 
l 164,16 164,16 0,1450 

y 11+ 1 852,78 852,78 0,7531 

y 15 1 3,60 3,60 0,0032 

y 16 1 137,81 137,81 0,1217 

Y11 1 1424,67 1424,67 1,26 

Interação V X f"l 68 77002, 11 1132,38 0,35** 

Resíduo 72 234321,76 3254,47 

Total 179 834740,16 
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Comparando-se os Métodos A-6 e 8-3 com o Método D. 

levando-se em consideração todos os critérios, observa-se nítida van 

tagem em favor dos Métodos A-6 e B-3. Isto é reforçado pelo fato de 

haver sido significativo o efeito do contraste Y
6

• Este resultado é 

concordante com PIMENTEL GOMES et aZii (1963), os quais afirmam que 

é mais indicado utilizar-se amostras constituídas de certo numero 

de canas por parcela. uma só de cada touceira, e bem dispersas por 

toda a área da parcela, do que coletar canas próximas ou de mesma 

touceira. 

Através da Tabela 11. observa-se que: 

a) o efeito do contraste Y 1 foi significativo. Isto significa

que a média do ensaio, obtida pelo peso real da parcela (M�

todo R) difere daquela obtida pela média dos diversos méto

dos usados para estimar produções de parcelas;

b) o efeito do contraste Y 2 foi significativo. Isto significa

que a média do ensaio. obtida pela média dos Métodos A, B,

C e O difere daquela obtida pelo Método E. O Método E baseia

-se no peso médio por metro linear, enquanto que, os outros

métodos baseiam-se no peso médio por colmo1

c) o efeito do contraste Y
6 

foi significativo (já discutido).

d) o efeito do contraste Y
9 

foi significativo. Isto significa

que a média do ensaio, obtida pela média dos Métodos A-2,

A-4 e A-8 difere daquela obtida pela média dos Métodos B-1,
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B-2 e B-4. Este resultado é contrário ao obtido por HOGARTH

e SKINNER (1967), que utilizam uma amostra de 45 colmos,sen 

do 15 colmos de cada sulco. 
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6. CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos. pode-se concluir: 

a) Quanto aos métodos usados para estimar produções de parcelas

Dentre os métodos pesquisados, o mais conveniente e 

o Método A, ou seja: a produção da parcela é estimada multiplicando

-se o peso médio por colmo (obtido de uma amostra aleatória de col

mos da parcela) pelo número de colmos da parcela. Convém utilizar

-se amostra contendo mais de 30 colmos. 

b) Quanto aos critêrios usados na avaliação e comparaçao dos me

todos

Dentre os critérios pesquisados, os mais convenien

tes sao: média geral, coeficiente de variação, eficiência, teste t 

e coeficiente de correlação de Pearson. 
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7. SUMMARY

This work had as its main objective the evaluation 

and comparison of various methods for estimating production of ex

perimental plots in the competition trials of sugar cane varieties 

(Saccharum spp.). 

The criteria used in the evaluation and comparison 

of the methods were: general mean. efficiency, coefficient of va

riation, least significant difference, Pearson's correlation coef

ficient, Spearman's rank correlation coefficient ant t-test. 

It was found that utilizing only the coefficient of 

variation was inadequate as a criterion, as has been used by some 

research workers. 

It was found unnecessary to use the least signifi

cant difference in face of the fact its value is inversely propor-
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tional to efficiency therefore favoring the use of the later becau

se it provides more information about the method. 

The Spearman's rank correlation coefficient proved 

inadequate as a critarion for evaluation and comparison of the va

rious methods. 

Among the methods considered in this work tha most 

adequate was that the plot yield is estimated by multiplying the 

average weight per stalk {obtained from one random sample of canes 

in a plot) by the number of stalks in the plot, It was found con

venient to use a sample of more than 30 stalks. 
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