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� RESUMO: À crescente necessidade de mais tecnologia na cultura do mamoeiro tornam-se 
necessários experimentos mais precisos. Um planejamento experimental adequado depende de 
vários fatores e, entre esses, se destaca o tamanho da parcela. A adoção de tamanho ótimo de 
parcela é um dos modos de se reduzir o erro experimental e melhorar a qualidade das 
informações do experimento. O objetivo desse trabalho foi estimar o tamanho da parcela para a 
cultura do mamoeiro, cultivado em casa de vegetação, em diversas épocas da formação de 
mudas. O tamanho da parcela foi estimado utilizando-se os métodos da máxima curvatura 
modificado (MMC) e do modelo de regressão linear com resposta platô (MLRP), avaliando a 
viabilidade de se usar ou não a regressão antitônica. Foi conduzido um ensaio de uniformidade 
com a cultivar Golden, do grupo Solo, sendo o ensaio formado por plantas em sacos de 
polietileno, dispostas em 10 fileiras, com 10 plantas em cada fileira. No período do desbaste ate o 
aparecimento da primeira flor funcional, foram feitas 10 avaliações da variável altura de planta. 
Foram simulados diversos tamanhos e formas de parcelas, em que cada planta foi considerada 
primeiramente como uma unidade básica (parcela) até 50 plantas por unidade básica. Para 
estimação do tamanho ótimo da parcela foram utilizados os métodos da máxima curvatura 
modificado e do modelo linear de resposta Platô, com e sem a utilização da regressão antitônica. 
A transformação de dados via análise de regressão antitônica possibilita aumento da qualidade no 
ajuste dos métodos e a utilização da técnica da regressão antitônica não promoveu diferenças 
expressivas nas estimativas do tamanho de ótimo de parcela para ambos os métodos. O tamanho 
ótimo da parcela deve ser formado por 13 plantas. 

� PALAVRAS-CHAVE: Máxima curvatura modificado; modelo linear de resposta platô; 
regressão isotônica; planejamento experimental.  
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1 Introdução 

Na busca de maior produtividade, cultivar, híbridos e linhagens são utilizados como 
material experimental para a realização de experimentos. A busca constante de materiais 
melhorados e adaptados a diversas condições denotam uma ampla variabilidade 
relacionada ao material experimental utilizado bem como ao ambiente de 
desenvolvimento dos mesmos, quer seja em meio controlado, através da biotecnologia, 
como em casa de vegetação ou à campo. 

No âmbito de diminuir as variações existentes nesse tipo de experimento é 
importante conhecer a variabilidade do solo da área experimental e do material 
experimental para planejar adequadamente o tamanho de parcela e escolher a base 
genética de menor variabilidade. Com a redução da variabilidade desses fatores é possível 
minimizar o erro experimental e, por consequência, aumentar a precisão das inferências 
realizadas nesses experimentos. 

O uso de grupos ou indivíduos como unidades experimentais depende do fenômeno 
que se está estudando, da forma como o experimento é conduzido e dos recursos 
disponíveis. De modo geral, a escolha da unidade experimental deve ser feita de maneira a 
minimizar o erro experimental. O erro experimental é a medida de variação existente entre 
as observações das unidades experimentais, tratadas igualmente, em todo experimento 
(Steel et al., 1977; Storcket al., 2006). 

Uma alternativa para redução do erro experimental é a utilização de um bom 
planejamento do experimento, visando o controle das variações estranhas aos tratamentos 
que ocorrem na área experimental. Escolher o delineamento adequado vai depender da 
cultura, número de tratamentos, tamanho das unidades experimentais e das condições 
ambientais de cada experimento (Federer, 1977; Storcket al., 2006). 

Uma forma de contribuir para a melhoria da qualidade dos experimentos é aplicar 
métodos adequados, fundamentados em regras objetivas que busquem minimizar o erro 
experimental e maximizar o número de informações que se podem obter num 
experimento. Dessa forma, torna-se extremamente importante a utilização de métodos 
adequados que proporcionem a determinação do tamanho ótimo de parcelas. 

Vários métodos têm sido relatados na literatura para estimação do tamanho da 
parcela. Com o passar do tempo e aprimoramento dos materiais ou tratamentos em teste, 
as metodologias antes utilizadas foram se tornando mais eficientes e específicas, através 
do uso de ferramentas estatísticas que possibilitem a estimação precisa dos parâmetros de 
interesse do pesquisador (Leite et al., 2006).  

Smith (1938) desenvolveu uma forma empírica, conhecida como Lei da Variância de 
Smith, para determinar o melhor tamanho de parcela. Utilizando o método de Smith para 
a determinação do índice de heterogeneidade do solo para abobrinha italiana cultivada em 
estufa plástica, Feijó et al. (2006)  encontraram baixo índice de heterogeneidade e 
tamanho de parcela igual a uma unidade básica. 

Outra metodologia utilizada para determinar o tamanho da amostra e, sobretudo, 
tamanho de parcela, é o método da curvatura máxima modificada. Esse método foi 
sugerido por Lessman & Atkins (1963) com a finalidade de aperfeiçoar o método de 
inspeção visual desenvolvido por Federer (1977), pela proposição de uma fórmula de 
determinação do ponto de máxima curvatura, eliminando, dessa maneira, a inspeção 
visual e subjetiva do tamanho ótimo da amostra. Leite et al.  (2006) utilizaram o método 
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da máxima curvatura modificada, para avaliar o efeito do tamanho de parcela na 
estimação de parâmetros genéticos em experimento de melhoramento com cana-de-açúcar 
e concluíram que parcelas com apenas dois sulcos (14 plantas) poderiam ser usadas para 
estimar os parâmetros genéticos necessários.  

Recentemente, métodos fundamentados no ajuste de modelos de regressão 
segmentada vêm sendo utilizado com sucesso no contexto de dimensionamento de 
tamanho ótimo de parcela ou tamanho de amostra. Entre os modelos segmentados, se 
destaca o modelo linear de resposta platô (MLRP), que possui dois segmentos, dos quais o 
primeiro descreve uma reta crescente ou decrescente, até uma altura P que é o platô, a 
partir desse ponto, o valor P é constante, caracterizando o segundo segmento. E o modelo 
quadrático de resposta platô (MQRP) o qual é representado por uma fase decrescente ou 
crescente, descrita por uma equação do segundo grau e, após a estabilização, por um platô 
(Paranaíba et al., 2009; Peixoto et al., 2011).  

Portz et al. (2000) utilizaram o modelo MLRP para determinar o nível mínimo de 
nutrientes, em dietas para peixes, que garanta o máximo desempenho da espécie em ganho 
de peso, esta resposta seria considerada importante na determinação da relação custo-
benefício de rações para peixes. Rezende et al. (2007) utilizaram o modelo MQRP para 
determinar níveis adequados de nutrientes na ração, até a estabilização no crescimento de 
frangos de corte, evitando uma perda de peso do animal devido ao excesso de nutrientes.  

Peixoto et al. (2011) estimaram o tamanho de parcelas para experimentos de 
conservação in vitro de maracujazeiro, em dez ensaios de uniformidade com a espécie 
Passiflora giberti N. E. Brown, utilizando-se o modelo de regressão linear segmentado 
com platô e o modelo de regressão quadrática segmentado com platô. Os tamanhos de 
parcelas variaram com o método utilizado, encontrando-se parcelas formadas por seis 
explantes pelo modelo da regressão linear segmentado com platô e de dez explantes pelo 
modelo de regressão quadrática segmentado com platô. 

Em algumas situações práticas, devido a alguma informação “a priori”, as 
observações e método de análise desses dados de interesse apresentam algum tipo de 
ordenação. Assim, deve-se buscar um modelo que preserve esta característica de ordem. 
Uma alternativa muito interessante é a abordagem denominada regressão isotônica, sendo 
que o termo isotônico (ou monotônica) refere-se ao fato de que um aumento na variável 
independente implique em um aumento na variável resposta. Se a variável resposta 
diminui com o aumento da variável preditora, utiliza-se o termo antitônica. Portanto, 
quando é razoável supor que a variável resposta diminua com o aumento da variável 
independente, uma teoria adequada a ser utilizada é a da regressão antitônica (Rodrigues 
et al., 2010). Este comportamento ocorre em relação ao tamanho de parcelas, pois á 
medida que se aumenta o tamanho da parcela verifica-se uma redução no coeficiente de 
variação ou na variância entre parcelas. Nesse aspecto, uma alternativa que pode propiciar 
melhoria na qualidade de ajuste é a utilização da regressão antitônica. 

Segundo Barlow et al. (1972), uma função de valor real f em X é antitônica (ou não 
crescente) se para x1 e x2∈X, x1< x2implicar em f(x1) ≥ f(x2). Sejam X e f como na 
definição anterior, g uma função em X e w uma dada função positiva em X. Uma função 
antitônica g*em X é uma regressão antitônica de g com pesos w, se ela minimiza na classe 
das funções antitônica f em X, a soma: 
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Portanto, encontrar a regressão antitônica de uma função é obter uma função não 
crescente que minimiza a soma de quadrados dos erros em (1), ou seja, utiliza-se o 
princípio de que dentre todas as funções não crescentes possíveis, busca-se uma que torna 
a soma de quadrados dos erros a menor possível.  

O objetivo deste trabalho foi estudar a eficiência da metodologia de transformação 
de dados, via análise de regressão antitônica na qualidade do ajuste dos métodos de 
máxima curvatura modificada e o método de regressão linear com resposta platô para 
estimação do tamanho ótimo de parcela na cultura do mamoeiro. 

2 Material e métodos 

Foi conduzido um ensaio de uniformidade com mamoeiro, em casa de vegetação, na 
área experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, em Cruz das Almas, 
Bahia. O município de Cruz das Almas está situado a 12º40’19’’ de latitude sul, 
39º06’22’’ de longitude oeste de Greenwich e a 220 m de altitude, sendo o clima da 
região caracterizado como do tipo quente e úmido, Aw a Am, segundo a classificação de 
Köppen, com temperatura média diária de 24,5ºC e umidade relativa de 80% (Almeida, 
1999). 

O ensaio foi instalado no mês de dezembro de 2004, utilizando-se a cultivar Golden, 
do grupo Solo. Utilizaram-se 100 mudas de mamoeiro, plantadas em sacos de polietileno 
com substrato composto de 5 kg de terra vegetal e esterco bovino curtido na proporção de 
2:1. Foram colocadas três sementes por saco, sendo que as sementes foram cobertas com 
uma camada de 1 a2 cm de terra fina peneirada e regadas três vezes ao dia até a 
germinação, quando foi feito o desbaste, deixando-se uma planta por recipiente, conforme 
indicado por Trindade e Oliveira (1999). As plantas foram dispostas em 10 fileiras com 10 
plantas em cada fila, no espaçamento de 0,50 m entre fileiras e 0,50 m entre plantas. Após 
o desbaste realizado em janeiro de 2005, foram realizadas dez avaliações que ocorreram 
até maio de 2005, compreendendo o período entre o desbaste das plantas e o aparecimento 
da primeira flor funcional.  

Os dados foram coletados após o desbaste, período esse em que a muda se encontra 
apta para ir ao campo, aos 18, 26, 32, 39 e 54 dias. Após este período, as avaliações 
devido ao crescimento se tornar mais lento, foram realizadas aos 69, 84, 99, 114 e 144 
dias, após o plantio. 

Em cada planta foi avaliada, conforme Dantas et al. (2000), a variável altura de 
plantas. A altura de plantas foi avaliada com o auxílio de uma trena, medindo-se a 
distância da inserção da folha mais nova ao colo da planta, expressa em cm. Foram 
simulados diferentes tamanhos de parcela (X), múltiplos do número de fileiras e de 
plantas por fileira. Os tamanhos de parcela foram constituídos pelo agrupamento das 
observações de unidades básicas (UB) adjacentes (plantas) na fileira de cultivo e entre as 
fileiras. Foram estabelecidos os tamanhos de parcela para X=1, 2, 4, 5, 10, 20, 25 e 50 
UB, conforme pode ser observado na Tabela 1. 
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Tabela 1- Tamanho da parcela (em unidades básicas), forma da parcela e número de 
parcelas totais para as diversas simulações no ensaio de uniformidade de 
plantas de mamoeiro, em casa de vegetação no município de Cruz das Almas, 
BA 

 
Para cada tamanho e forma de parcela (X), em cada período de avaliação para a 

variável altura, foram estimados os parâmetros: variâncias e coeficientes de variação entre 
totais de parcelas. Para as parcelas simuladas de diferentes formas, mas com o mesmo 
tamanho, foi considerada a média aritmética dos coeficientes de variação, provenientes de 
formas de diferentes parcelas.  

2.1 Métodos para a determinação do tamanho ótimo de parcela 

Para estimação do tamanho ótimo de parcelas foram utilizados os métodos da 
máxima curvatura modificada e o método do modelo de resposta linear com resposta 
platô. Em ambos os métodos, os modelos foram ajustados nas dez épocas de avaliação 
separadamente, calculando-se as estimativas dos parâmetros antes e depois do 
procedimento de regressão antitônica.  

Simulações Tamanho Forma Número de parcelas 

1 1 1x1 100 

2 2 2x1 50 

3 2 1x2 50 

4 4 2x2 25 

5 5 1x5 20 

6 5 5x1 20 

7 10 1x10 10 

8 10 10x1 10 

9 10 2x5 10 

10 10 5x2 10 

11 20 2x10 5 

12 20 10x2 5 

13 25 5x5 4 

14 50 5x10 2 

15 50 10x5 2 
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2.1.1 Método da Máxima Curvatura Modificado (MMC) 

O método da máxima curvatura modificado, proposto por Lessman e Atkins (1963), 
consiste em determinar, o tamanho de parcela no qual a curvatura é máxima na curva que 
relaciona coeficiente de variação com o tamanho de parcela. Essa relação entre CV e 
tamanho de parcela (X), segundo Meier e Lessman (1971), pode ser representada pela 
equação geral: 

1
0CV X ββ −= ; (2) 

em que  CV representa o índice de variabilidade; Xo correspondente tamanho da parcela 
em unidades básicas e 0β e 1β  os parâmetros a serem estimados. O ponto de máxima 

curvatura é estimado pela fórmula (MEIER e LESSMAN, 1971): 

1

1
2 2 2 2
0 1 1

0

1

(2 1)
;

2
X

ββ β β

β

+ +
=  

+ 

�
� � �

�  (3) 

em que X0  é o valor da abscissa correspondente ao ponto de máxima curvatura e 0β
�

e 1β
�

  

são estimativas dos parâmetros 0β  e 1β do   modelo (2), obtidas por meio de métodos de 

regressão não linear, conforme Bates e Watts (1988), utilizando-se a função nls do 
programa R. 

2.1.2. Método do Modelo Linear de Resposta Platô (MLRP) 

O método do modelo linear de resposta platô, foi utilizado por Peixoto et al. (2011) 
como um novo método para o cálculo de tamanho ótimo de parcelas e utiliza o seguinte 
modelo de regressão: 

0 1          se       
 

                      se      ;
i i i c

i
i i c

X X X
CV

P X X

β β ε

ε

+ + ≤
= 

+ >
 (4) 

em que  CVi é o coeficiente de variação observado experimentalmente entre totais de 
parcela de tamanho de Xi unidades básicas; Xi  é o tamanho da parcela em unidades 
básicas agrupadas, Xc  é o tamanho ótimo de parcelas para o qual o modelo linear se 
transforma em um platô, em relação a abscissa; P é o coeficiente de variação no ponto 
correspondente ao platô; iε é o erro associado ao CV(x) considerado normalmente e 

independentemente distribuídos com média 0 e variância 2
εσ  constante. O tamanho ótimo 

da parcela foi estimado pela expressão: 

( )0 1
ˆ ˆˆ ;cX P β β= −  (5) 

em  que 0 1
ˆ ˆ ˆ,  e Pβ β   são estimativas dos parâmetros 0 1,  e Pβ β do   modelo (4) , obtidas 

por meio de métodos de regressão não linear, conforme Bates e Watts (1988), utilizando-
se a função nls do software R. 
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2.2 Regressão antitônica 

Na visualização da relação entre tamanho da parcela e a medida de variabilidade, 
como os coeficientes de variação, é natural a pressuposição de que se Xi>Xj implica em 
CVi ≤ CVj. Entretanto, devido à aleatoriedade eminente ao fenômeno, pode acontecer na 
prática, que os valores observados para CVi e CVj não estabeleçam a relação de CVi ≤ CVj. 

Uma maneira de contornar este problema é a utilização de métodos de estimação por 
máxima verossimilhança com restrição de ordem, que é denominado de regressão 
antitônica (BARLOW et al., 1972; SOUZA, 2011). Assim, para cada par de valores 
(Xi,CVi) observado, foi encontrado um novo par (Xi,CV*

i) correspondente, em que CV*
i é o 

valor da regressão antitônica para cada CVi, ou seja, CV*
i  é o valor que minimiza a soma 

de quadrados dos erros sob a restrição de ordem requerida. 
Para avaliação da regressão antitônica foi utilizado o software livre R (R 

Development Core Team, 2011). Neste software, o pacote requerido ao se considerar 
pesos iguais é o isotone, e a função usada foi a isoreg; e ao se considerar pesos diferentes, 
o pacote requerido foi o cir, e a função usada foi a cir.pava.  

3 Resultados e discussão 

Para o ajuste do modelo MMC (Tabela 2), verifica-se que o procedimento da 
correção de dados originais via regressão antitônica não alterou de forma expressiva as 
estimativas dos parâmetros. Verifica-se ainda nessa tabela, para todos os parâmetros do 
modelo, uma redução do erro padrão das estimativas à medida que o procedimento foi 
implementado. O índice de qualidade de ajuste, coeficiente de determinação (R2) 
melhorou com o procedimento de regressão antitônica. É importante salientar que essa 
melhora na qualidade do ajuste é obtida sem o aumento de parâmetros no modelo e com o 
mesmo tamanho da amostra original, uma vez que o processo de correção de dados 
originais via regressão antitônica somente ordena os dados de forma não crescente. 

De forma semelhante ao ajuste do modelo MMC, as estimativas dos parâmetros 
obtidas por meio do modelo MLRP (Tabela 3) também não sofreram alterações 
expressivas, para todos os parâmetros do modelo; no entanto, houve uma redução do erro 
padrão das estimativas à medida que o procedimento foi implementado e o índice de 
qualidade de ajuste, coeficiente de determinação (R2) melhorou com o procedimento de 
regressão antitônica. Estes fatos sugerem que o processo de antitonização dos dados 
melhora a qualidade em precisão das estimativas obtidas. 

Para o método do MLRP, antes do procedimento antitônico o valor encontrado para 
o tamanho ótimo foi de 12,8 (13 plantas) e após o procedimento este valor foi alterado 
para 12,71 (13 plantas). Em ambos os casos, o valor a ser indicado para o tamanho ótimo 
de parcela é de 13 plantas.  

Para o método da máxima curvatura modificada, os valores encontrados foram de 
5,34 (6 plantas) para ambos os procedimentos, indicando que o tamanho ótimo de parcela 
é de seis (6) plantas. 
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Tabela 2 - Estimativas dos parâmetros (βo) e (β1) com os respectivos erros padrão (ep), do tamanho da parcela (X0), em unidade básica, 
obtidas pelo método de máxima curvatura modificado (MMC), sem e com a utilização da regressão antitônica, e respectivos 
coeficientes de variação (P) e coeficientes de determinação (R2), para a característica altura de planta do mamoeiro, cultivar 
Golden, nas dez épocas de avaliação 

 
 

Avaliação 

Regressão antitônica 

Sem Com 

β0 ± ep β1± ep X0 P(%) R2(%) Β0 ± ep β1± ep X0 P(%) R2(%) 

11/jan 20,71±1,62 0,19±0,04 2,64 17,17 77 20,81±0,92 0,20±0,02 2,68 17,16 92 

19/jan 17,77±1,30 0,25±0,04 2,77 13,83 85 17,82±1,00 0,25±0,03 2,79 13,82 90 

25/jan 16,36±1,10 0,24±0,39 2,54 13,08 86 16,39±0,89 0,24±0,03 2,55 13,08 91 

01/fev 16,25±0,79 0,27±0,03 2,78 12,28 94 16,27±0,62 0,62±0,27 2,78 12,28 96 

28/fev 28,24±0,85 0,28±0,02 4,36 18,61 98 28,27±0,71 0,28±0,02 4,37 18,60 98 

16/mar 27,32±0,71 0,36±0,02 4,77 15,60 99 27,35±0,56 0,36±0,01 4,78 15,60 99 

29/mar 27,93±1,51 0,47±0,04 5,30 12,78 96 27,29±1,36 0,47±0,04 5,31 12,76 97 

12/abr 28,81±1,39 0,44±0,04 5,34 13,74 97 28,83±1,30 0,44±0,02 5,34 13,73 97 

04/mai 28,10±1,25 0,42±0,03 5,15 14,22 97 28,14±0,90 0,42±0,02 5,15 14,22 98 

10/mai 27,84±1,18 0,40±0,03 5,06 14,48 97   27,88±0,87 0,40±0,02 5,07 14,48 98 
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Tabela 3 - Estimativas dos parâmetros, (βo) e (β1) , do tamanho da parcela (X0), em unidade básica, com os respectivos erros padrão 
(ep), obtidas pelo método do modelo linear de resposta platô (MLRP), sem e com a utilização da regressão antitônica, e 
respectivos coeficientes de variação (P) e coeficientes de determinação (R2) para a característica altura do mamoeiro, 
cultivar Golden, nas dez épocas de avaliação 

 
  

Avaliação 

Regressão antitônica 

Sem Com 

β0 ± ep β1± ep X0± ep P(%) R2(%) Β0 ± ep β1± ep X0± ep P(%) R2(%) 

11/jan 22,49±2,38 1,73±0,70 6,22±1,58 11,68 79 
 

22,68±1,36 1,80±0,40 6,11±0,85 11,68 92 

19/jan 19,70±1,70 1,89±0,53 5,80±1,01 8,75 87  19,74±1,40 1,90±0,41 5,78±0,77 8,75 91 

25/jan 18,14±1,50 1,71±0,44 5,80±0,93 8,20 88  18,14±1,24 1,71±0,37 5,80±0,77 8,21 92 

01/fev 15,25±1,52 0,79±0,28 10,60±2,84 6,89 80  15,25±1,46 0,79±0,27 10,56±2,73 6,90 81 

28/fev 26,38±2,21 1,35±0,41 11,19±2,58 11,3 86  26,41±2,16 1,35±0,40 11,15±2,51 11,31 86 

16/mar  24,65±2.37 1,37±0,44 12,10±2,95 8,05 86  24,69±2,32 1,38±0,42 12,05±2,86 8,05 87 

29/mar 24,12±3,01 1,51±0,56 12,80±3,63 4,81 84  24,17±2,94 1,52±0,54 12,71±3,84 4,81 85 

12/abr 25,22±2,85 1,54±0,53 12,70±3,36 5,58 86  25,26±2,81 1,55±0,52 12,70±3,27 5,58 87 

04/mai 24,93±2,69 1,51±0,50 12,30±3,10 6,42 86  24,97±2,58 1,57±0,48 12,23±2,95 6,42 87 

10/mai 24,71±2,75 1,47±0,51 12,20±3,23 6,86 85  24,75±2,67 1,48±0,49 12,12±3,10 6,86 85 
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Na estimação do ponto de máxima curvatura e do tamanho ótimo da parcela, leva-se 
a obtenção de valores algebricamente arredondados, e esta opção de arredondar foi feita 
para cima. Na região superior ao ponto de máxima curvatura ainda pode ocorrer 
decréscimo nos valores de coeficiente de variação com o aumento do tamanho da parcela 
conforme pode-se observar na Figura 1. Em casos como este, conforme elucidaram 
Chaves (1985) e Henriques Neto et al. (2004), o valor da abscissa no ponto de máxima 
curvatura deve ser interpretado como um limite inferior de tamanho de parcela, em vez de 
tamanho ótimo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1- Relação entre coeficientes de variação (CV) e tamanho da parcela (X) para a 
característica altura da planta de mamoeiro, cultivar Golden, pelos métodos do 
modelo de regressão linear com resposta platô (a e b) e máxima curvatura 
modificada, (c e d), sem (a e c) e com (b e d) utilização da regressão antitônica. 
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Segundo Silva et al. (2003), o método da máxima curvatura modificada  não 
considera o ponto de estabilização dos valores do coeficiente de variação. Desse modo, o 
aumento no número de plantas na parcela ainda promove ganho expressivo na precisão 
experimental. Assim, esse método tende a subestimar o número ótimo de plantas por 
parcela. Feijó et al. (2006), Henriques-Neto et al. (2009)  e  Lima et al. (2007),  também 
encontraram problemas de subestimação, utilizando esse método. 

Como já detectado em trabalhos de Paranaíba et al. (2009), os valores encontrados 
pelo método da máxima curvatura modificada subestimam o tamanho ótimo da parcela, de 
modo que, o valor encontrado pelo método do MLRP é um valor mais condizente com as 
situações práticas. 

O procedimento correção dos dados originais via regressão antitônica melhorou 
consideravelmente o ajuste dos modelos aos dados, suavizando os pontos em torno da 
curva (Figura 1). Entretanto, não houve mudanças expressivas nos valores encontrados 
para o tamanho ótimo de parcelas. Mas, ocorreu melhoria na qualidade de ajuste, 
visualizada por menores erros padrão e coeficiente de determinação igual ou maior, 
quando se utilizou o procedimento de regressão antitônica. Esse resultado está de acordo 
com RODRIGUES et al. (2010), que utilizaram uma transformação de dados via análise 
de regressão isotônica, para estudos de curvas de crescimento e verificaram que o uso 
desta  metodologia possibilitou aumentar a porcentagem de convergência e menores erros 
quadráticos médios para os parâmetros dos modelos avaliados. 

Gonçalves et al. (2012)  ajustaram modelos de platô de resposta via regressão 
isotônica, como uma forma alternativa para analisar dados de deposição de zinco (Zn) na 
tíbia de aves machos da linhagem Hubbar, e concluíram que a  isotonização dos dados 
propiciou uma melhora em todos os avaliadores de qualidade de ajuste considerados no 
trabalho. 

Conclusões 

A transformação de dados via análise de regressão antitônica possibilita aumento da 
qualidade no ajuste dos métodos da máxima curvatura modificado (MMC) e do modelo 
linear com resposta platô (MLRP). 

A utilização da técnica da regressão antitônica não produz diferença expressiva no 
tamanho ótimo da parcela em ambos os métodos.  

O tamanho ótimo de parcela para o mamoeiro, cultivar Golden, em casa de 
vegetação, para experimentos de formação de mudas e para altura de planta é de 13 
plantas por parcela. 
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� ABSTRACT: In the growing need for more technology in papaya crop become more precise 
experiments required. An appropriate experimental design depends on several factors and among 
these the plot size. The adoption of optimum plot size is one of the ways to reduce the 
experimental error and improve the quality of the information of the experiment. The aim of this 
study was to estimate the plot size for the papaya crop, grown in a greenhouse at various times in 
seedling production. The plot size was estimated using the methods of the modified maximum 
curvature (MMC) and the linear regression model with response plateau (MLRP), evaluating the 
viability of using or not the antitonic regression. We conducted an uniformity trial with the 
Golden cultivar, the Solo group, being formed by plants in polyethylene plastic bags, placed in 
10 rows with 10 plants in each row. In the period until the appearance of thinning of the first 
functional flower, ten evaluations of the variable plant height were performed. Were simulated 
various sizes and shapes of plots, in which each plant was first considered as the basic unit (plot) 
to 50 plants per base unit. To estimate the optimum plot size were used the methods modified 
maximum curvature and linear response plateau model with and without the use of antitonic 
regression. The antitonic regression technique allows an increase in the quality adjustment 
methods and did not cause significant differences in estimates of the optimum plot size for both 
methods. The plot size should be formed by 13 plants. 

� KEYWORDS: Modified maximum curvature; linear response plateau methods; isotonic 
regression; experimental planning. 

Referências 

ALMEIDA, O. A. Informações meteorológicas do CNP: mandioca e fruticultura tropical. 
Cruz das Almas – BA: EMBRAPA – CNPMF. 1999. 35p. (Documentos, 34). 

BARLOW, R. E. Statistical inference under order restrictions: the theory and application 
of isotonic regression. New York: John Wiley, 1972. 388p.  

BATES, D. M.; WATTS, D. G. Nonlinear regression analysis and its applications. New 
York: John Wiley, 1988. 365p. 

CHAVES, L. J. Tamanho da parcela para seleção de progênies de milho (Zea mays L.). 
1985, 148f. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 1985. 

DANTAS, J. L. L; PINTO, R. M. S.; LIMA, J. F.; FERREIRA, F. R. Catalogo de 
germoplasma de mamão (Carica papaya L.). Cruz das Almas, BA: Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, 2000. 40p. (Documentos, 94). 

FEDERER, W. T. Experimental design: theory and application. 3.ed. Nova York: Oxford 
& IBH Publishing, 1977. 593p. 

FEIJÓ, S.; STORCK, L.; DAL’COL LÚCIO, A.; LOPES, S. J. Heterogeneidade do solo e 
de tamanho de amostra antes e após cultivos com abobrinha italiana em estufa plástica. 
Ciênc. Rur., Santa Maria, v.36, n.6, p.1744-1748, 2006. 



Rev. Bras. Biom., São Paulo, v.30, n.3, p.353-366, 2012 365 
 

GONCALVES, R. P.; CHAVES, L. M.; SAVIAN, T. V.; SILVA, F. F.; PAIXÃO, C. A. 
Ajuste de modelos de platô de resposta via regressão isotônica. Ciênc. Rur., Santa Maria, 
v.42, n.2, p.354-359, 2012. 

HENRIQUES NETO, D.; SEDIYAMA, T.; SOUZA, M. A.; CECON, P. R.; 
YAMANAKA, C. H.; SEDIYAMA, M. A. N.; VIANA. A. E. S. Tamanho de parcelas em 
experimentos com trigo irrigado sob plantio direto e convencional. Pesq. Agropec. Bras., 
Brasília, v.39, n.6, p.517-524, 2004. 

HENRIQUES-NETO, D.; SEDIYAMA, T.; SOUZA, M. A.; LEIT, L. F. C.; BLANCO, F. 
F. Tamanho de parcela para avaliação da produção em trigo irrigado, sob dois sistemas de 
plantio. Ciênc. Agron., Jaboticabal, v.40, n.1, p.86-93, 2009. 

LEITE, M. S. O.; PETERNELLI, L. A.; BARBOSA, M. H. P. Effects of plot size on the 
estimation of genetic parameters in sugarcane families. Crop Breed. Appl. Biotechnol., 
Londrina, v.6, p.40-46, 2006.                

LESSMAN, K. J.; ATKINS, R. E. Comparisons of planning arrangements and estimates 
of optimum hill plot for grain sorghum yield tests. Crop Sci., Madison, v.3, p.477-481, 
1963. 

LIMA, J. F.; PEIXOTO, C. P.; LEDO, C. A. S.; FARIA, G. A. Tamanho ótimo de parcela 
para experimentos com plantas de mamoeiro em casa de vegetação. Ciênc. Agrotecnol., 
Lavras, v.31, n.5, p.1411-1415, 2007. 

MEIER, V. D., LESSMAN, K. J. Estimation of optimum field plot shape and size for 
testing yield in Crambe abyssinica Hochst. Crop Sci., Madison, v.11, n.5, p.648-650, 
1971. 

PARANAÍBA, P. F.; FERREIRA; D. F.; MORAIS, A. R. Tamanho ótimo de parcelas 
experimentais: proposição de métodos de estimação. Rev. Bras. Biom., São Paulo, v.27, 
n.2, p.255-268, 2009.  

PEIXOTO, A. P. B; FARIA, G. A; MORAIS, A. R. Modelos de regressão com platô na 
estimativa do tamanho de parcelas em experimento de conservação in vitro de 
maracujazeiro. Ciênc. Rur., Santa Maria, v.41, n.11, p.1907-1913, 2011.  

PORTZ, L.; DIAS, C. T. S.; CYRINO, J. E. P. Regressão segmentada como modelo na 
determinação de exigências nutricionais de peixes. Sci. Agric., Piracicaba, v.57, n.4, 
p.601-607, 2000. 

R DEVELOPMENT CORE TEAM. R: A language and environment for statistical 
computing. Vienna, Austria, 2006. Disponível em: <http://www.R-project.org> Acesso: 
2011. 

REZENDE, D. M. L. C.; MUNIZ, J. .A.; FERREIRA, D. F.; SILVA, F. F.; AQUINO, L. 
H. Ajuste de modelos de platô de resposta para a exigência de zinco em frangos de corte. 
Ciênc. Agrotecnol., Lavras, v.31 n.2 p.468, 2007. 

RODRIGUES, A.; CHAVES, L. M.; SILVA, F. F.; ZEVIANI, W. M. Utilização da 
regressão isotônica em estudos de curvas de crescimento. Rev. Bras. Biom., São Paulo, 
v.28, n.4, p.85-101, 2010. 



366 Rev. Bras. Biom., São Paulo, v.30, n.3, p.353-366, 2012 
 

SILVA, R. L.; XAVIER, A.; LEITE, H. G.; PIRES, I. E. Determinação do tamanho ótimo 
da parcela experimental pelos métodos da máxima curvatura modificado, do coeficiente 
de correlação intraclasse e da análise visual em testes clonais de eucalipto. Rev. Árvore, 
Viçosa, v.27, n.5, p.669-676, 2003. 

SMITH, H. F. An empirical law describing heterogeneity in the yields of agricultural 
crops. J. Agric. Sci., v.28, p.1-23, 1938. 

SOUZA, E. M. Teoria da regressão isotônica e delineamentos sequenciais aplicados a 
ensaios de dose-resposta, 2011. 411f. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação 
Agropecuária) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2011. 

STEEL, R. G. D.; TORRIE, J. H.; DICKEY, D. A. Principles and procedures of 
statistics: a biometrical approach. 3.ed., Nova York: McGraw-Hill, 1997. 666p. 

STORCK, L.; GARCIA, D. C.; LOPES, S. J.; ESTEFANEL, V. Experimentação vegetal. 
2.ed. Santa Maria: UFSM, 2006. 198p. 

TRINDADE, A. V.; OLIVEIRA, J. R. P. Propagação e plantio. In: SANCHES, N. F.; 
DANTAS, J. L. L. (Coord.). O cultivo do mamão. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, 1999. p.17-26. 

 

Recebido em 18.10.2012 

Aprovado após revisão 05.01.2013 


