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Ao planejar um experimento, o pesquisador necessita definir adequadamente o tamanho da unidade 

experimental (parcela), visando obter adequada precisão para comparação dos genótipos. Esta 

informação pode ser obtida mediante os ensaios de uniformidade que consistem no plantio de uma 

única cultivar em toda a área experimental, utilizando-se práticas idênticas de cultivo. Este trabalho 

teve como objetivo estimar o tamanho ótimo da parcela em sorgo sacarino. Para tanto, foi conduzido 

um experimento em branco utilizando a variedade BRS506 na área experimental do Centro de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico – Fazenda Muquém da Universidade Federal de Lavras. 

Foram mensuradosos caracteres peso de massa verde (PMV), brix, altura e TBH (toneladas de brix 

por hectares) em parcelas de 1 metro linear espaçadas 0,60 centímetros, tornando a UEB equivalente 

a 0,6m
2
. Para estimação do tamanho ótimo da parcela foi usado o método da Curvatura Máxima do 

Coeficiente de Variação (CMCV),                                                            

primeira ordem, variância amostral e média amostral das UEB do ensaio de uniformidade. A 

vantagem do uso desse método está na simplicidade da obtenção do tamanho ótimo da parcela por 

não haver necessidade do agrupamento das UEB. As estimativas dos parâmetros utilizados no 

método CMCV foram obtidas com auxilio do software R. Para variável peso de massa verde o 

tamanho ótimo da parcela foi de 5,48 UEB, ou seja, 3,28m
2
. Para a variável brix, o tamanho ótimo 

de parcela foi de 3,29 UEB , isto é, 1,97m
2
. Para a variável altura, o tamanho ótimo de parcela foi de 

2,17 UEB, ou seja, 1,30m
2
. Por fim, estimou-se também o tamanho ótimo da parcela para TBH  

considerando uma extração média de 60%, sendo de 5,88 UEB ou 3,52m
2
. Pode-se concluir que 

com o uso de parcelas com 3,52 m
2
 é suficiente para obtenção de estimativas fidedignas no que 

concerne à experimentação em sorgo sacarino. 
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