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Aula 5. Instalação e condução de experimentos  

Tópico 2 



Tipos de Experimentos 



 conduzido dentro de estações experimentais 

 obtenção de novos fatos 

 apresenta baixa precisão 

 próprio para ensaios de introdução de variedades de espécies cultivadas 

 elevado número de tratamentos é necessário fazer uma triagem (screening) 

 Preliminar: 



  objetivo negar ou confirmar uma hipótese obtida no experimento preliminar 

 conduzido dentro ou fora das fronteiras das estações experimentais, 

Crítico: 



 rede de extensão rural 

 é de cunho demonstrativo 

 objetivo demonstrar junto aos agricultores os melhores resultados do experimento crítico 

Demonstrativo: 



Tipos de variações 

Na experimentação agrícola ocorrem três tipos de variações 



Variação premeditada 

 Se origina dos diferentes tratamentos, deliberadamente introduzidos pelo 

pesquisador, com o propósito de fazer comparações. 



 Ocorre devido a variações intencionais de causas conhecidas, que agem de modo 

sistemático. 

 Por exemplo: 

 heterogeneidade de solo, umidade, temperatura, etc. 

Variação externa 



 Causa desconhecida, de natureza  aleatória  

 não está sob o controle do pesquisador 

 constitui o chamado erro experimental 

 promove diferença entre as parcelas que recebem o mesmo tratamento 

Variação acidental: 



 Entre as variações acidentais podemos citar:  
 diferença na constituição genética das plantas ou animais; 

 ligeiras variações de espaçamento, profundidade da semeadura, 

 quantidade de adubos aplicados,  quantidade de ração administrada, etc. 

Variação acidental: 

Colhido 

Plantado 



 Não podem ser conhecidos individualmente e alteram, pouco ou muito, os resultados 

obtidos experimentalmente. 

 

 O pesquisador tem a obrigação de fazer de tudo o que for possível para reduzir o erro 

experimental, a fim de não incorrer resultados dessa natureza. 

 

 Cabe a ele, verificar se as diferenças observadas no experimento tem ou não valor, ou 

seja, se são significativas ou não significativas.  

 

Variação acidental: 

Plantado 

Colhido 



Reduzir o efeito da variação acidental nos experimentos 

  A fim de reduzir o efeito da variação acidental nos experimentos, o pesquisador deve dar 
atenção especial aos seguintes pontos:  

 
 forma da parcela, 

 
 tamanho da parcela, 

 
 orientação das parcelas, 

 
 efeito bordadura entre as parcelas, 

 
 falhas de plantas nas parcelas, 

 
 número de repetições dos experimentos, 

 
 delineamentos experimentais 

 
forma de condução do experimento. 

 

T1 

T1 

T1 

T1 

T2 T2 T2 

T2 



Forma da Parcela 

 Refere-se à razão entre o comprimento e a largura da parcela. 
 A melhor forma da parcela será, para cada caso, a que melhor controle as variações 
acidentais e 
 A que se adapte à natureza dos tratamentos a estudar.  
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Tamanho da Parcela 

 Compreende não apenas a área colhida, mas toda a área que recebeu o tratamento. 

 

 O melhor tamanho da parcela será aquele que proporcione uma menor variação acidental, 

desde que não afete a precisão do experimento. 

Parcela: 4 linhas de 4 m 

Espaçada de 0,45 m 

14 plantas/m 



Tamanho da Parcela 
 

Alguns cuidados importantes devem ser tomados, como: 
 

 Tipo do experimento: 

 As práticas relacionadas ao experimento podem determinar o tamanho da parcela. 

 

 Ensaios com fertilizantes requerem parcelas maiores  que estudos de avaliação de 

cultivares. 

 

 Experimentos com irrigação ou com práticas de preparo do solo requerem parcelas 

ainda maiores. 



Heterogeneidade do solo: 

 Quando a heterogeneidade do solo é do tipo “em retalhos”, uma grande parcela deve 

ser usada. 

 

 Efeito bordadura: 

 Quando tal efeito é grande, o tamanho da parcela deve ser maior, para possibilitar 

que algumas fileiras externas sejam descartadas. 

Tamanho da Parcela 
 

Alguns cuidados importantes devem ser tomados, como: 
 



 Disponibilidade de recursos: 

 Se a disponibilidade de recursos for limitada, como por exemplo pequena 

quantidade de sementes, área experimental reduzidas, etc., forçosamente, as parcelas 

deverão ser menores. 

 

 Características Avaliadas: 

 Quando diversas características devem ser medidas, o pesquisador pode necessitar 

de muitas plantas adicionais para amostragens, especialmente quando a avaliação 

requer destruição de plantas nos estágios iniciais de crescimento. 

Tamanho da Parcela 
 

Alguns cuidados importantes devem ser tomados, como: 
 



Orientação das Parcelas 

 Refere-se à escolha da direção ao longo da qual os comprimentos das parcelas serão 

colocados. 

 A orientação das unidades experimentais pode reduzir ou aumentar os efeitos dos 

gradientes de fertilidade do campo. 

 Se o terreno tem um gradiente de fertilidade conhecido, 

 as parcelas de cada repetição ou bloco devem ser colocadas com sua maior 

dimensão no sentido paralelo ao gradiente. 

 



 Efeito da Bordadura entre as Parcelas 

 Diferença em comportamento entre plantas ao longo dos lados ou extremidades de uma 

parcela e as plantas do centro dessa parcela. 

 

 Essa diferença pode ser medida pela altura da planta, resistência às pragas e moléstias, 

rendimentos de grãos e frutos, etc. 

Bordadura 



 Efeito da Bordadura entre as Parcelas 

 O efeito bordadura pode ocorrer: 
 quando um espaço não plantado é deixado entre blocos e entre parcelas; 

 
 quando determinados tratamentos influenciam nocivamente no comportamento dos 
tratamentos vizinhos, como por exemplo experimento de competição de cultivares, 
experimentos com fungicidas, herbicidas, inseticidas, etc..  



Para minimizar o efeito bordadura, o pesquisador deve tomar 
as seguintes precauções: 



Evitar o uso de áreas não-plantadas para separar parcelas experimentais; 



O número de ruas no experimento deve se reduzir ao máximo. 



 Não medir caracteres agronômicos em fileiras-bordadura que provavelmente, sofreram 

os efeitos de competição entre parcelas. 

Bordadura 



 Plantar uma poucas fileiras de um genótipo uniforme ao redor do perímetro do 

experimento, para minimizar o efeito de bordos não-plantados sobre parcelas localizadas ao 

longo dos lados do campo experimental. 



 Quando as variedades a serem avaliadas diferem bastante quanto ao hábito de 

crescimento, escolher um delineamento experimental que permita agrupamento de 

variedades homogêneas, particularmente pela altura. 



 A quantidade de fileiras a excluir depende do tipo de efeito bordadura. Quando houver 

dúvida e quando o tamanho da parcela for bastante grande, excluir pelo menos duas fileiras. 



Experimentos de competição de variedades 

 As parcelas experimentais devem ter, no mínimo, três fileiras, 
 de modo que se possa efetuar a colheita apenas na fileira central, a qual é 

denominada área útil. 
 devem-se eliminar as cabeceiras (extremidades da fileira). 

 
 
 A recomendação acima se fundamenta em resultados experimentais obtidos na literatura 

em diversas culturas, onde se mostram que, em geral: 

a) Existe competição entre variedades, na maioria dos estudos. 

b) A competição, usualmente, é confinada a uma fileira de cada lado da parcela. 

c) A competição entre variedades de hábitos de crescimento semelhantes é desprezível. 

d) Uma variedade altamente produtiva é usualmente, um forte competidor. 

e) A competição é complexa e varia com as condições ambientais. 

f) Os rendimentos de fileiras não-competitivas são menores variáveis que os rendimentos de 

fileiras competitivas.; 

 



Falhas de Plantas nas Parcelas 

 Stand reduzido em relação ao inicial. 

 

 As falhas é uma das principais causas do erro experimental 

 

 Nem todas as falhas influem no erro experimental, 

 

 A causa pode ser: 

 morte de plantas devidas as pragas e doenças, 

 empoçamento de água em virtude de desníveis do terreno, etc. 

 

 Falhas ocorrem e podem ser de pequena ou grande magnitude. 

 Pequena: < 5% em geral, não constituem um fator sério. 

 Grande: > 5% ≤ 30%, é necessário recorrer a métodos de correção de falhas (stand). 

 > 30% da população de plantas, é preferível repetir o experimento. 



Alguns métodos de correção de falhas 

 Ausência de correção: 

 rendimento da parcela com base na área escolhida. 

 rendimento de uma falha é compensado pelo aumento em rendimento das covas vizinhas. 

 

 Regra de três: 

 rendimento de uma falha é igual ao rendimento médio das outras covas na parcela. 

 Por esse método, admite-se que a presença de uma ou mais falhas não afetam a performance 

das plantas vizinhas. 

 

 Regra de três, considerando a colheita apenas das plantas competitivas: 

 Por esse método, admite-se que a presença de uma ou mais falhas afeta a performance das 

plantas vizinhas. 

 Dessa forma, todas as plantas imediatamente a uma falha serão eliminadas e o rendimento da 

parcela é obtido considerando-se apenas as plantas competitivas. 

 

 Uso de fórmulas: 

 Por esse método, utilizam-se fórmulas para efetuar a correção dos pesos de grãos provenientes 

de parcelas com falhas. 

 Com essa finalidade, vários Estatísticos desenvolveram tais fórmulas de correções de stands 

de plantas cultivadas (Zuber 1942 e Leng e Finley 1957) 

 



Número de repetições 

 Depende de vários fatores: 

 variabilidade do meio em que se realiza o experimento; 

 número de tratamentos em estudo; 

 recursos financeiros, físico, humano, etc. 

 

 Quanto maior a variabilidade do meio, maior deve ser o número de repetições.  

 

 O número ideal de repetições: 

 pode ser determinado por meio de ensaios de uniformidade 

 por meio de métodos baseados em resultados anteriores. 

 Tais meios são trabalhosos e nem sempre chegam a resultados satisfatórios. 

 

 Uma regra prática, que tem surtido bons resultados 

 os ensaios devem ter, no mínimo, 20 parcelas e/ou 10 graus de liberdade para o 

resíduo ou erro experimental. 



Forma de Condução dos Experimentos 



Para reduzir o erro experimental, é necessário escolher o terreno mais uniforme possível 

Escolha do terreno: 



Evitar diferenças nas parcelas, 

uniformizando o trabalho das máquina e dos homens 

evitando diferença de profundidade de semeadura, 

adubação desproporcional, amontoa, etc. 

Plantio 



Se por algum motivo há necessidade de suspender os trabalho para continuar no dia 

seguinte, deve-se ter o cuidado de não interromper o trabalho até que haja terminado o 

serviço iniciado em determinado bloco. 

Interrupção de trabalho 



Conhecer a procedência de cada um dos produtos estudados e usados no experimento, 

fórmulas químicas,  concentrações e demais características. 

Conhecimento dos produtos estudados (usados) 



O próprio pesquisador deverá fazê-lo, pois assim, o mesmo terá mais confiança nos dados 

coletados, ao mesmo tempo que poderá tomar conhecimento de fatos imprevistos, que 

podem explicar resultados finais inesperados. 

Coleta dos dados: 



Qualidade de um Bom Experimento 

 Simplicidade de execução 
 No planejamento do experimento, o pesquisador deve ser claro e objetivo, de modo 
que qualquer pesquisador possa conduzi-lo em alguma eventualidade. 

 
 Não apresentar erros sistemáticos 

 Evitar erros na demarcação das parcelas e das fileiras de plantas, de modo a 
proporcionar condições de igualdade para todos os tratamentos no experimento; 

 
 Ter alta precisão 

 Quanto maior a precisão do experimento, menor será o erro experimental e as 
conclusões obtidas terão maior crédito. 

 
 Ser exato 

 Quando os dados experimentais estão muito próximos dos valores verdadeiros. 
 

 Fornecer amplos resultados  
o experimento deve fornecer amplos resultados, de modo que as conclusões tiradas 
beneficiem a agricultura e justifiquem os recursos e tempo empregados. 



Qualidade de um Bom Pesquisador 

 Um bom pesquisador deve: 

 

 ter conhecimento do material que irá trabalhar, da região que irá desenvolver a pesquisa, 

 dos princípios da experimentação, caso contrário, não irá resolver os problemas da 

região, nem tão pouco tirará conclusões que beneficiem a agricultura; 

 

 ter dedicação, persistência; 

 

 ser observador, 

 muitas descobertas para agricultura resultaram do senso de observação, alem de 

servir para explicar resultados inesperados na pesquisa; 

 

 fazer uso do bom senso e 

 

 ser ético acima de tudo. 

 



“assumir, com responsabilidade, perseverança e determinação, a nobre missão de 

combater a fome e a pobreza” Presidente Armando Emilio Guebuza 



A pesquisa é um trabalho individual, 

mas é o trabalho individual mais 

coletivo de todos. Para triunfar, o 

pesquisador precisa do trabalho de 

equipe. O pesquisador precisa que 

seu líder não se desgaste e precisa 

colocá-lo no lugar certo, na hora 

certa. Isso é impossível sem uma 

equipe coesa (Oliveira,2011) 
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