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“ Into the Abyss I’ll Fall – The eye of HORUS. 

Into the eyes of the night – watching me go. 

Green is the Cats eye that Glows – In this Temple. 

Enter the Risen OSIRIS – Risen again. 

When I was living this lie – Fear was my game. 

People would worship and fall – Drop to their knees. 

So bring me the blood and red wine for the one to succeed me. 

For he Is a man and a God – and he will die too.” 

                        (Powerslave – B.Dickinson) 
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Resumo: 

Este trabalho tem como foco aprofundar alguns aspectos concernentes ao 

contexto em que se insere as pesquisas estatísticas de Frederico Pimentel  

Gomes (1921-2004), adicionando novos elementos oriundos de outros 

documentos e estudos. Nele procuramos aprofundar alguns aspectos da 

aplicação da estatística nas áreas de Genética, Química Agrícola e Agronomia, 

abordando aspectos contextuais. Nota-se que Gomes deu ênfase às 

aplicações da estatística para resolver problemas ligados à produção agrícola. 

Ao estabelecer conexões com diferentes campos do conhecimento, Gomes 

aponta para o papel multifacetado da estatística. Este trabalho tem por base 

documentos originais sobre os quais incidiram análises específicas, dando 

ênfase a aspectos contextuais em que se inseriu a proposta de Gomes, ou 

seja, uma estatística mais interdisciplinar, voltada mais para aplicações 

práticas, sem no entanto, perder a interface com os aspectos teóricos. 

Palavras-Chave: História da Estatística; Educação Estatística; História e 

Epistemologia na Educação Matemática. 



Abstract: 

This work focuses on some aspects related to the context in which statistical 

researches developed by Frederico Pimentel Gomes (1921-2004) should be 

considered, regarding new elements arising from other documents and studies. 

It deepens some aspects concerning the application of statistic knowledge into 

Genetics, Agricultural Chemistry and Agronomy, addressing contextual 

framework. Gomes emphasized practical application of statistics to solve issues 

related to agricultural production. He points out the multifaceted role of statistic 

by establishing connections with different fields of knowledge. Specific analysis 

focused on original documents stresses the contextual framework of Gomes 

proposal which was managed in an interdisciplinary way, addressed to its 

practical application, without losing its theoretical counterpart.  

Keywords:  

History of Statistics; Statistic Education; History and Epistemology in 

Mathematics Education 
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Capítulo 1: Considerações iniciais. 

 Este trabalho dá continuidade à pesquisa de mestrado em História da 

Ciência sob orientação do Prof.Dr.Ubiratan D’Ambrosio. Nela abordamos as 

principais etapas do desenvolvimento histórico da estatística no Brasil, tendo 

por foco a contribuição de Frederico Pimentel Gomes (1921-2004). 

(CRISAFULI, 2006). 

Naquela ocasião, abordamos alguns aspectos referentes a certos 

episódios da Estatística Geral, tais como os registros dos dados brutos 

contidos no DOMESDAY BOOK, a Aritmética Política, sobretudo no que tange 

aos estudos de William Petty e, por fim, a Escola Biometricista, que propiciara o 

desenvolvimento da teoria da correlação, tendo como “pano de fundo” os 

estudos em Eugenia, de Francis Galton e Karl Pearson. 

Contudo, na época em que estávamos desenvolvendo a nossa pesquisa 

sobre os estudos dos derigrais e o uso do polinômio de Mitscherlich, 

recebemos no dia 24 de novembro de 2004 a notícia de que Pimentel Gomes 

havia falecido. Assim, infelizmente não pudemos dar continuidade ao tópico de 

derigrais e polinômio de Mitscherlich, bem como a sua aplicação, no estudo 

que estávamos desenvolvendo, visto que a entrevista que havíamos agendado 

com Pimentel Gomes não pôde ser realizada.  

Entretanto, continuamos com nosso interesse mais acentuado pelos 

derigrais, pois o estudo teórico a seu respeito estava mais adiantado do que 

aquele relativo ao polinômio de Mitscherlich, principalmente no que diz respeito 

ao aspecto de aplicação. Assim, em nossa dissertação, o polinômio e os 

derigrais foram abordados de forma bem sucinta, sendo que, agora, nesta tese, 
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passamos a desenvolver um pouco mais. Tanto os derigrais quanto o polinômio 

de Mitscherlich tiveram aplicações nas ciências agrícolas.  

Nascido em Piracicaba, em 19 de dezembro de 1921, filho de Raymundo 

Pimentel Gomes e de Silvia de Souza Gomes, Frederico Pimentel Gomes  

formou-se engenheiro agrônomo na Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” (ESALQ). Como docente da ESALQ, ele foi o responsável pela 

reformulação da 16ª cadeira de matemática, dedicando boa parte de seu tempo 

ao ensino e à pesquisa da estatística aplicada à experimentação agrícola. 

Dentre muitas contribuições, principalmente aquelas ligadas à aplicação da 

estatística, Pimentel Gomes foi um dos responsáveis pela realização do Quinto 

Congresso Internacional de Biometria, em julho de 1955 na cidade de 

Campinas. Este evento teve grandes implicações, visto que impulsionou a 

criação da fundação da Região Brasileira da Sociedade Internacional de 

Biometria (RBRAS). Além disso, foi presidente e conselheiro por diversas 

vezes da Região Brasileira de Biometria (RBRAS). Em 1961, foi professor 

visitante do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária na Argentina. Atuou 

na década de 1980 como consultor em Métodos Estatísticos e Avaliação de 

Pesquisas Agropecuárias no convênio EMBRAPA/BANCO MUNDIAL. 

Nesta tese procuramos aprofundar alguns aspectos do processo de 

desenvolvimento histórico da estatística aplicada na ESALQ, principalmente no 

que diz respeito à aplicação da estatística em pesquisas nas áreas de 

agronomia, genética e química agrícola. Por meio de um estudo que objetiva 

abordar aspectos contextuais, buscamos nesta tese compreender o papel dado 

à estatística por Frederico Pimentel Gomes. 



11 
 

A nossa análise teve por base as seguintes obras publicadas por 

Pimentel Gomes: A Estatística Moderna na Pesquisa Agropecuária (1984); 

Curso de Estatística Experimental (1981); Adubos e adubações (1973); 

Iniciação à Estatística (1968); Por que não somos uma grande potência (1965); 

“The Use of Mitscherlich’s Regression Law In the Use of Fertilizers” (1953); e 

“Introdução ao Estudo dos Derigrais” (1948).  

Analisamos essas obras procurando contemplar as três esferas de 

análise em história da ciência: historiográfica, epistemológica e contextual 

(ALFONSO-GOLDFARB, 2002); com ênfase na esfera contextual. 

 Nossa análise revelou uma rede de relações em torno da estatística em 

que diferentes segmentos de conhecimento encontram-se entrelaçados. Assim, 

estabelecemos um recorte e selecionamos para esta tese apenas aqueles 

aspectos relacionados à agricultura e à formação de agrônomos na ESALQ, 

onde Pimentel Gomes implementou o ensino e a pesquisa de estatística, 

direcionando sua aplicação aos problemas experimentais. 

Esta tese encontra-se dividida em quatro capítulos. Apresentamos este 

primeiro capítulo com o caráter introdutório. No segundo capítulo discorremos 

sobre o contexto em que se insere as pesquisas de Pimentel Gomes. No 

terceiro, apresentamos as áreas de pesquisas de Pimentel Gomes e, no 

quarto, abordamos os desdobramentos das pesquisas no âmbito da aplicação. 

Segue- se um capítulo dedicado às considerações finais em que concluímos 

que as maiores contribuições de Pimentel Gomes ocorreram no âmbito da 

estatística experimental, apresentando como corolário o desenvolvimento de 
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uma estatística moderna, dinâmica, prática, multiforme e segura nos trabalhos 

experimentais. 
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Capítulo 2: O contexto: ESALQ, pesquisa agrícola e estatística. 

A Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) foi 

inaugurada em 1901. Segundo Romero (2001, p.33), em 1872, Luiz de Queiroz 

propusera a instalação de uma escola agrícola cuja idéia teria começado a se 

materializar em 1889, quando arrematara a fazenda São João da Montanha, 

próxima à cidade de Piracicaba. Imbuído do ideal de ver implantada a escola 

agrícola, viajou para a Europa e Estados Unidos. Na Inglaterra encomendou a 

dois arquitetos o projeto de uma Escola Prática e Fazenda Modelo, e, dos 

Estados Unidos, trouxe um professor de agricultura e dois arquitetos de 

nacionalidade espanhola. Segundo Romero (2001), Queiroz encomendou ao 

inglês Alfred Hutchings, o projeto arquitetônico para as construções 

necessárias, contratando em 1891 o professor Eugene Davenport, do Michigan 

Agriculture College. 

Segundo Vale (2010), ao retornar de sua viagem, Luiz de Queiroz deu 

início às obras de construção da escola, com cerca de duzentos trabalhadores. 

Em 1892, já funcionavam olarias, serraria a vapor, exploração de pedreiras e 

forno para a fabricação de cal. A respeito de sua construção, Capdeville (1991) 

observa que Queiroz viu-se obrigado a empreendê-la sozinho, porque não 

encontrou sequer uma pessoa que estivesse disposta a colaborar com o 

projeto. Além disso, quando entregou a obra, ainda inacabada, em doação ao 

Estado, Queiroz gravou-a com uma cláusula de reversão da propriedade ao 

doador ou a seus herdeiros, caso o Estado não colocasse a escola em 

funcionamento dentro de dez anos. 
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Durante os anos que se sucederam até o ano de 1901, quando estava 

prestes a findar-se o prazo estabelecido por Luiz de Queiroz, os trabalhos de 

construção caminhavam deveras lentamente. Antônio Cândido Rodrigues, 

então Secretário de Agricultura, decretou a lei número 683/A, no dia 29 de 

dezembro de 1900, criando, assim, a Escola Prática São João da Montanha. 

Em visita ao local, Cândido Rodrigues ficou impressionado com o que viu. 

Imediatamente oficiou ao Presidente do Estado, Francisco de Paula Rodrigues 

Alves, tecendo considerações elogiosas e propondo a alteração do nome do 

estabelecimento para Escola Prática de Agricultura Luiz de Queiroz. Em 18 de 

março de 1901, publicou-se o decreto 882, promovendo então a mudança 

pleiteada (ROMERO,2001). 

A escola foi dirigida por estrangeiros em seu início. Ficou sob a direção do 

agrônomo austríaco Ernst Lehmann, também naquela época subdiretor do 

Instituto Agronômico de Campinas, que era dirigido por Franz W. Dafert. Em 

1893, segundo Capdeville (1991), a direção ficara a cargo do agrônomo belga 

Léon Alphonse Morimont, contratado então pelo Secretário Jorge Tibiriçá 

Piratininga. A esse respeito convém observar que, tal como observa Romero: 

“Morimont, ligado à Escola de Gembloux, teve notável 
influência na Escola: implantando de início uma forte 
abordagem européia. Tal influência continuou forte na primeira 
metade do século XX, sendo gradativamente substituída pela 
orientação norte-americana, graças à penetração da Fundação 
Rockefeller e da Ohio State University. (ROMERO, 2001, 
p. 191-192). 

Podemos dizer que essa mudança de abordagem esteve associada, em 

parte, ao interesse dos Estados Unidos pela agronomia da América Latina 
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naquela época. Segundo o geneticista Friedrich Gustav Brieger (1900-1985)1, a 

Fundação Rockefeller: 

“(...) tinha o interesse na América Latina por ocasião de seus 

estudos em Biologia Geral. Toda ciência biológica da época era 
ligada à agronomia. Tanto que a Rockefeller nomeava 
membros da Escola como “embaixador viajante”. O contato era 
direto. Eles ajudaram a todos nós da escola financeiramente.” 
(BRIEGER,1977, p.5). 

Pode-se dizer que essa mudança de orientação e abordagem teria 

implicações importantes, pois impulsionaria a criação da Pós-Graduação em 

Experimentação Agronômica (posteriormente Estatística Experimental) na 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”.  

O interesse da Rockefeller pela agronomia brasileira estava relacionada 

a um contexto mais amplo em que os Estados Unidos da América e a União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) disputaram estratégias e 

conflitos logo após a Segunda Guerra Mundial. Assim, a questão central da 

Rockefeller era rivalizar com a U.R.S.S. em termos de produção de alimentos. 

De fato, Pimentel Gomes observava que: 

“Não há amizades entre países. O mais feroz egoísmo domina 
os trustes e as grandes potências. Sempre foi assim. John 
Foster Dulles disse de uma feita, inadvertidamente, 
descobrindo o que lhe estava no subconsciente: os Estados 
Unidos não têm amigos; têm interesses. Também não têm 
amigos a União Soviética, a China, a Grã-Bretanha, a França, 
as Alemanhas, a Itália. Não deveria ser assim. Mas 
infelizmente o é. Os próprios auxílios internacionais que a 
guerra fria criou, após a II Grande Guerra, são baseados nos 
interesses dos países que o prestam, mesmo que pareçam 
absolutamente desinteressados.” (GOMES, 1965b, p. 127). 

                                                           
1
 Em 1935 criou-se na ESALQ a Cadeira de Citologia e Genética, sendo nela provido, mediante contrato 

em 1936, o prof. Friedrich Gustav Brieger. O núcleo criado por Brieger dedicou-se ao estudo da origem 

das plantas cultivadas nos trópicos, da genética de populações e do melhoramento do milho. Vale 

salientar que, Brieger fora um dos principais responsáveis pela criação da Pós-Graduação na ESALQ, 

sendo o mesmo, um “elo” de ligação entre a Escola e a Fundação Rockefeller. (ROMERO, 2001). 



16 
 

O Brasil era, segundo Pimentel Gomes (1973), um celeiro na produção 

de café, milho, trigo, feijão e soja, ou seja, de variedades atrativas para os 

Estados Unidos e outras potências do mundo ocidental. Já a U.R.S.S., 

segundo Sebestyen (1989), dispunha do milho, trigo, beterraba e aveia, 

provenientes principalmente da Ucrânia e do Cazaquistão. 

O Brasil tornou-se importante para os Estados Unidos graças ao alcance 

da Doutrina Truman. Segundo Fuller (1966), o objetivo da Doutrina Truman era 

conter o comunismo, impedindo o expansionismo da União Soviética. Como 

“corolário” da Doutrina Truman seguiu-se o Plano Marshall, instituído pelos 

Estados Unidos para a promoção do crescimento econômico dos países 

capitalistas ocidentais envolvidos na Segunda Grande Guerra. De acordo com 

Fuller (1966), a produção industrial havia crescido e a produção agrícola havia 

superado, em alguns países, os níveis dos anos de pré-guerra.  

Assim, o objetivo dos Estados Unidos era conter o avanço do 

comunismo, principalmente do modelo cubano e, para tanto, investiram em 

agricultura, indústria, transporte e infra-estrutura logística, sendo o Brasil 

amiúde contemplado, tendo a Fundação Rockefeller como um dos 

articuladores desse processo.2 

A esse respeito, Romero observa que: 

“Sem a Fundação Rockefeller a ESALQ dificilmente seria o que 
é; ajuda para bolsas de estudos; pesquisas; pós-graduação. A 
menos burocrática de todas as fontes de ajuda para Piracicaba: 
a ESALQ nunca escreveu um relatório para a Rockefeller; 
simplesmente anunciava o que pretendia fazer, instalar a pós-
graduação por exemplo, e enviava os pedidos de auxílio. 
Periodicamente era visitada por um representante, o primeiro 

                                                           
2
 A esse respeito, confira Hausen (1975) e Carvalho (2013). 
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dos quais foi o Dr. Harry M. Miller Jr, o qual cobria a agricultura 
e a medicina, para ver como iam as coisas e o que era 
necessário.” (ROMERO, 2001, p.221).  

A ESALQ iniciou suas atividades no início do século XX. A instituição 

abriu as matrícula para os primeiros alunos no  dia 1 de março de 1901,  dando 

início, vinte dias depois, aos exames de admissão. (VALE,2010). Assim, no dia 

3 de junho de 1901, foi procedida a inauguração da escola. A solenidade, 

segundo Romero (2001), foi presidida por Cândido Rodrigues, acompanhado 

pelo ex-Presidente da República, Prudente José de Moraes Barros e pelo 

então diretor da escola, Ernesto Pereira de Carvalho. 

Durante trinta e três anos a ESALQ desenvolveu suas atividades de 

maneira autônoma, formando engenheiros agrônomos. Entretanto, ela foi 

incorporada à Universidade de São Paulo (USP) em 1934, deixando assim de 

fazer parte da Secretaria de Agricultura. Segundo Romero (2001), esta fase de 

incorporação assinalou um dos períodos mais importantes para a Escola Luiz 

de Queiroz, visto que ampliou sua infraestrutura, reorganizou a atividade de 

docência e orientou a ESALQ para as pesquisas em agronomia. A 

incorporação à USP fez a ESALQ adotar novas tecnologias, expandir a 

fronteira agrícola, bem como investir em pesquisas ligadas ao melhoramento 

do solo e, principalmente, na formação de profissionais em torno da área de 

agronomia. Romero (2001, p.158) ainda observa que foi graças a Jose de 

Mello Moraes, que era diretor da instituição naquela época, que a Escola 

começou a contar com seus docentes em regime de tempo integral, 

impulsionando a pesquisa.  

A respeito do regime de tempo integral, Brieger faz o seguinte 

apontamento: 
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“(...) na criação da Universidade de São Paulo, o Armando 
Salles e o Júlio Mesquita entenderam a importância da 
pesquisa. Naquele tempo era normal o professor decano, o 
ilustre catedrático, ser obrigado a dar aulas. O resto do tempo 
ele podia ler jornal, ter uma loja, o que quisesse. Então, 
introduziu-se o tempo integral para ele ganhar o suficiente para 
viver razoavelmente e poder dedicar-se exclusivamente ao 
ensino e pesquisa.” (BRIEGER, 1977, p. 52-53). 

Depois de ter sido incorporada à USP, uma das primeiras providências 

tomadas foi a desapropriação de terras limítrofes da antiga Fazenda São João 

da Montanha, doadas por Luiz de Vicente de Souza Queiroz, em virtude da 

área  existente ter-se tornado insuficiente para os trabalhos de experimentação,  

demonstração e prática dos alunos. Assim, foram adquiridos nesse período 

uma faixa de terra que se estendia desde a antiga praça Tibiriçá (hoje praça 

José de Mello Moraes) até o rio Piracicaba, abrangendo quatro quarteirões e as 

chácaras Pádua Dias e Barboza. Estas duas últimas foram destinadas à Seção 

de Agricultura, que recebeu posteriormente as criações de eqüinos e caprinos. 

Desse modo, a ESALQ, que tinha até então cerca de 400 ha, passou a ter 

aproximadamente 1000 ha. 

Ainda durante o período de incorporação, foram criadas mais quatro 

“Seções Técnicas" (nome dado aos antigos Departamentos), a saber: 

Avicultura, Genética, Tecnologia e Química Agrícola. Além disso, entre outros 

melhoramentos, foram realizadas obras para captar água de uma fonte no 

chamado “Monte Olimpo” e construída uma caixa para distribuição da água 

tratada para os laboratórios, gabinetes, residências, e outra canalização para a 

irrigação (ROMERO, 2001, p.160). 

No que diz respeito à pesquisa, a incorporação à USP fez a ESALQ 

investir sobremaneira na formação de engenheiros agrônomos, orientada para 

o cultivo de café. Naquela época, incentivou-se o estudo do processo de 
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climatologia dos cafezais, bem como as técnicas de irrigação, para incrementar 

sua produção. Esses estudos, segundo Pimentel Gomes (1965a), buscavam 

desenvolver novas técnicas de uso de defensivos, melhoria e manutenção da 

fertilidade dos solos, reciclagem, aproveitamento de nutrientes, produção de 

lenha (energia) e madeiras nobres para propiciar aos cafeicultores uma renda 

extra. 

Essas mudanças ocorridas na ESALQ foram resultado de uma ação 

planejada que, segundo Vale (2010), buscou dotar a instituição de uma 

infraestrutura adequada, notadamente na criação de Programas de Pós-

Graduação na área de ciências agrárias e na instalação de centros de 

pesquisas em agricultura. É nesse contexto que devemos compreender o 

desenvolvimento da estatística aplicada na Luiz de Queiroz, como veremos nos 

tópicos a seguir. 

O INCENTIVO À PESQUISA 

Segundo Vale (2010), a excelência no ensino de graduação em 

Engenharia Agronômica na ESALQ, assim como na pós-graduação, 

consolidou-se ao longo de mais de cem anos de sua existência, tornando-se 

referência nacional e internacional na geração do conhecimento nas ciências 

agrárias. Esse longo processo esteve relacionado às mudanças decorrentes da 

abolição da escravatura, da queda do Império e da Proclamação da República, 

fazendo o Brasil ingressar em um período de transformações sociais. Tais 

mudanças deram início à expansão do sistema escolar (tanto privado, quanto 

público), bem como à formação de recurso pessoal voltado para a pesquisa em 

alguns setores do conhecimento.    
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O pensamento liberal republicano, segundo Carvalho (2013), marcado 

pela ideia de que a educação competia à sociedade e ao indivíduo, e não ao 

Estado, reduzira a função pública no campo da cultura de modo a regular e 

promover a atividade privada, reforçando, assim, a tradição, nascida no tempo 

do Império, dos colégios e escolas particulares. Assim, segundo Teixeira 

(1989), as escolas privadas passariam a ser autorizadas pelo governo e a 

gozar de regalias, tendo os graus conferidos Sanção Pública. Isto deu lugar às 

escolas privadas de ensino superior e às escolas mantidas pelos governos dos 

Estados, cujos graus teriam valor para todo o Brasil, quando autorizadas e 

fiscalizadas pelo governo federal. 

Foi nesse contexto que, por exemplo, Carlos Arnaldo Krug, geneticista e 

futuro diretor do Instituto Agronômico de Campinas, introduziu o estudo da 

Genética na ESALQ. Sendo orientado pelo Dr. Theodureto de Camargo, 

procurou desenvolver o melhoramento da cultura cafeeira, num trabalho que, 

segundo Romero (2001) foi reconhecido no mundo inteiro.3 

Entretanto, no que diz respeito à pesquisa, Brieger observa que: 

“Na ESALQ poucos faziam pesquisa pessoalmente. (...) Essa 
foi uma coisa que logo constatei aqui no Brasil. Muitos 
entendiam o que era a ciência, mas poucos sabiam executar 
ciência, ou seja, não existia a preocupação com a pesquisa 
científica e a colaboração entre departamentos.” (BRIEGER, 
1977, p.10). 

Ou seja, ainda estava em vias de ser implantada no Brasil uma proposta 

mais incisiva no que dizia respeito à pesquisa científica. Embora as reformas 

                                                           
3
 Cabe aqui observar que os cursos de pós-graduação da ESALQ foram os primeiros da USP e, na área 

agronômica, só foram procedidos pelos da Universidade Federal de Viçosa. A esse respeito, vide Romero 

(2001). 
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educacionais buscassem conferir “graus” a alguns poucos privilegiados, havia 

uma lacuna entre pesquisa e ensino de ciência. 

Para que essa lacuna fosse preenchida, era necessário criar uma escola 

pós-graduada no Brasil que fosse inovadora. Tal necessidade lançou as bases 

para a formação da ciência moderna brasileira, com destaque para a Física, a 

Química e a Genética (SCHWARTZMAN, 1979).  

Embora a genética fosse ensinada desde 1918 nas cadeiras de 

Zootecnia e Agricultura da ESALQ e em cursos particulares de Embriologia e 

Histologia, organizados no Rio de Janeiro, ela só veio a adquirir, no Brasil, um 

caráter significativo na década de 1930. A razão de sua importância estava 

associada ao seu alto grau de aplicabilidade que, aliado à crise que passava a 

agricultura brasileira, principalmente a cafeeira, podia ser útil no aprimoramento 

dos métodos até então usados pela maior parte dos agricultores brasileiros. 

Pode-se dizer que a pesquisa genética, naquela época, era praticamente 

inexistente no Brasil. E no que diz respeito ao ensino e à pesquisa: 

“Tinha professores que davam aula sobre Genética, mas 
ninguém trabalhava em Genética. O sistema de dar aulas por 
livros realmente é um sistema de terceira mão. Antes de uma 
pesquisa entrar nos livros já se passaram quatro ou cinco anos; 
para o livro ser lido, usado e traduzido para o português outro 
cinco anos. Era tudo meio teórico e meio atrasado.” (BRIEGER, 
1977, p. 5). 

Assim, em 1928 iniciou-se no Instituto Agronômico de Campinas um 

programa de Genética Aplicada à Agricultura. Além da adaptação de cereais 

que até então eram cultivados em larga escala no Brasil, como o trigo e o 

centeio, buscava-se com esse novo programa, o melhoramento de produtos 
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brasileiros considerados “tradicionais”, ou seja, fumo, milho e café, este último 

ameaçado no mercado internacional pelas plantações africanas. 

A busca pelo aprimoramento do cultivo deveu-se em grande parte à 

necessidade de modernizar a agricultura. No período entre as duas grandes 

Guerras, a exportação de produtos agrícolas no Brasil não estava crescendo 

em conformidade com o comércio internacional agrícola. Em parte, isso se 

devia à desvalorização da moeda nacional, que colocara os preços dos 

produtos brasileiros fora do mercado mundial. Esse período, caracterizado pela 

proteção à agricultura, passara a ser de “proteção” do Estado, não mais 

esporádica ou eventual, mas em caráter permanente. (SCHUH, 1970). 

Reflexos desse panorama podem ser constatados nos cursos oferecidos 

pela ESALQ, que passaram a dar mais ênfase aos aspectos da ciência de 

base, sem perder de vista a sua aplicabilidade. Adotava-se ali, segundo 

aponta-nos Schwartzman (1979), o ponto de vista defendido por Henrique 

Rocha Lima, no Instituto Biológico de São Paulo, de que uma excelente ciência 

de base era essencial para que se conseguisse uma boa aplicação. Dentro 

dessa linha, José de Mello Moraes, então diretor da ESALQ, trouxe para 

Piracicaba o geneticista Friedrich Gustav Brieger, que trabalhava no John Innes 

Horticultural  Institute, na Inglaterra. As circunstâncias e a situação em que se 

encontrava a pesquisa de base no Brasil foi descrita por Brieger da seguinte 

maneira:   

“Aqui em Piracicaba encontrei uma situação muito interessante. 
O diretor tradicional de muitos anos, José de Mello Moraes, era 
uma pessoa excepcional. Ele era químico, tinha estudado na 
Alemanha e, embora não sendo pesquisador de jeito nenhum, 
tinha um faro muito grande. Ele tinha percebido que o velho 
sistema brasileiro de ensinar pelo livro, sem pesquisa, não 
daria certo. Entrou na marcha toda da USP querendo implantar 
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tempo integral e pesquisa para realmente transformar uma 
Escola de ensino numa Instituição universitária. Isso para mim 
era uma situação extremamente favorável, porque sem 
pesquisa, eu não posso imaginar qualquer ensino 
universitário.” (BRIEGER, 1977, p. 4). 

Brieger criou, assim, na ESALQ uma cadeira bem orientada de Genética 

dos Solos, que formou muitos geneticistas, dando desta forma mais amplitude 

às pesquisas em Genética: 

“Em 1940, por aí, discutimos muito, com o Dreyfus e o 
Dobzhansky especialmente, qual o melhor sistema de 
implantar num país um novo ramo da Ciência, como era para o 
Brasil daquela época a Genética. O Dobzhansky declarou 
sempre que se deve trabalhar num campo restrito e ir ao mais 
fundo possível. O campo era a Drosophila, com o qual ele 
trabalhou e o Dreyfus aceitou. Eu defendi o ponto de vista 
quase oposto de que, se eu desenvolvesse com um objeto e 
numa direção, eu ficaria isolado no Brasil e isso criaria sérios 
problemas para o futuro, quando então um ponto teria sido 
focalizado intensivamente e o resto todo estaria obscuro. 
Então, na medida em que apareciam novos e bons elementos 
jovens, eu sempre escolhia uma nova área. Quer dizer, achei, 
e ainda acho, que estava certo trabalhar inicialmente num 
sistema horizontal, aumentar a amplitude, arriscando talvez a 
perder um pouco a profundidade, esperando que quando cada 
um ficasse maduro, a profundidade também aparecesse.” 
(BRIEGER, 1977, p. 12). 

Brieger, dessa forma, organizou um grupo de pesquisadores em 

genética. Entretanto, ao invés de verticalizar a pesquisa, ou seja, dando 

enfoque apenas em direção da pesquisa genética, ele procurou ampliar o 

escopo da investigação, contratando jovens promissores pesquisadores de 

diferentes áreas, dando assim um “tom mais multidisciplinar”, como diríamos 

nos dias de hoje. É nesse sentido que Romero (2001) refere-se ao grupo de 

Brieger como responsável pelo desenvolvimento da Estatística Aplicada na 

ESALQ, tendo dois assistentes com destaques: Roland Vencovsky com 

estudos em Genética Qualitativa e Frederico Pimentel Gomes com os modelos 

de regressão. 
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FREDERICO PIMENTEL GOMES E A PESQUISA 

 Frederico Pimentel Gomes assumiu a 16ª Cadeira de Matemática na 

ESALQ no ano de 1959. Ao assumir a cátedra, ele procurou reformular o antigo 

programa do curso de Matemática. Essa reformulação teve por objetivo orientar 

a cadeira de matemática para fins mais pragmáticos em que o conhecimento 

pudesse não só ser aplicado para resolver problemas de ordem prática, mas 

também para desenvolver a pesquisa agrícola, dando amplitude à estatística. 

De fato, o antigo programa compreendia basicamente o Cours de 

Mathematiques (1911) de Charles de Comberousse que era dividido em três 

grandes partes, sendo a primeira dedicada ao estudo da geometria plana. A 

segunda parte compreendia diferentes tópicos ligados à álgebra elementar e ao 

estudo de funções, bem como ao cálculo combinatório e a teoria geral das 

probabilidades. E a terceira parte era dedicada ao estudo da geometria 

analítica e a geometria descritiva, bem como ao cálculo integral e vetorial. 

Pimentel Gomes substituiu o curso de matemática de Comberousse por 

outro, introduzindo novos materiais didáticos, tais como: Sampling Techniques 

(1953) de W. G. Cochran, Experimental Designs (1957) de W. G. Cochran e G. 

M. Cox e o Statistical Methods (1956) de G. W. Snedecor. Essas obras, 

diferentemente do curso de Comberousse, apresentavam-se mais adequadas 

para Pimentel Gomes porque articulavam de forma propícia experimentos e os 

métodos estatísticos, abordando os principais pontos de sua pesquisa 

estatística, a saber: teoria geral das probabilidades, distribuições discretas e 

contínuas de probabilidade, teoria da regressão e correlação, delineamentos 

experimentais, análise de variância, delineamento inteiramente casualizado, 
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delineamento em blocos ao acaso, delineamento em quadrado latino, 

experimentos fatoriais e teoria geral da amostragem.  

Mas, além de modificar o curso de matemática, Pimentel Gomes 

também procurou suprir a falta de material bibliográfico adequado. A esse 

respeito, ele observava que: 

“Os cursos superiores de Agronomia e Engenharia brasileiros, 
todos eles são deficientes no que se refere à Estatística 
Experimental e à base teórica de Matemática e Estatística 
necessárias ao planejamento correto e à análise adequada de 
experimentos agrícolas, zootécnicos e florestais. A solução 
para essa falha estava, evidentemente, nos cursos de pós-
graduação, exigidos pela carreira universitária.” (GOMES apud 
DEMÉTRIO, 2002, p. 6). 

Segundo Pimentel Gomes (1965b), apesar de todo o esforço de 

pesquisa estar crescendo rapidamente no Brasil, pouco havia do que poderia 

ser chamado de bibliografia brasileira nos mais diversos campos ligados à 

agricultura. Os resultados de pesquisas não eram publicados, não existia 

integração dos resultados, e pouco ou nenhuma circulação era realizada entre 

os centros. Consequentemente, havia várias deficiências nos programas de 

ensino e a falta de complementação nos esforços de pesquisa. Esse aspecto 

também foi salientado por Brieger que observa que: 

“Naquele tempo não existia livro didático, então eu mesmo 
escrevi apostilas. Foi uma besteira minha, porque dobrava o 
meu esforço, mas não me arrependi porque eram bons 
materiais. Uma das apostilas de genética de dois volumes foi 
traduzida e publicada na Venezuela por um discípulo meu, mas 
no Brasil não. A editora da USP funciona. No meu tempo eu 
preferi as apostilas que eram mimeografadas, porque um ou 
dois anos elas estavam esgotadas e a gente era forçado a 
fazer uma nova edição melhorada.” (BRIEGER, 1977, p. 90). 

 Para dar uma solução rápida à falta de material instrucional adequado à 

formação de pesquisador, Pimentel Gomes escreveu apostilas e livros para 

serem utilizados nos cursos de pós-graduação. Dentre eles, dois livros, Curso 
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de Estatística Experimental e Iniciação Estatística4, parecem ter sido 

amplamente utilizados nos cursos da ESALQ. Mas, além dos livros, ele 

escreveu apostilas com tópicos voltados à estatística. Em nossa investigação 

encontramos duas delas, uma dedicada à média e ao desvio-padrão, e outra, 

ao uso da estatística na adubação e fertilização do solo. 

 Esta segunda apostila, dedicada ao uso da estatística na adubação e 

fertilização do solo, provavelmente serviu de base para o livro Curso de 

Estatística Experimental. Nela transparecem as questões de ordem prática em 

que a estatística é utilizada como ferramenta de investigação para otimizar a 

produção agrícola. Além disso, trazem informações sobre a escolha do solo, 

seu tratamento e os métodos de cultivos: 

“A escolha do solo, o modo de trabalha-lo têm enorme 
importância na lavoura seca. Uma escolha mal feita, métodos 
inadequados de cultivo redundam sempre em fracassos totais 
ou parciais. Não menos importante é a escolha das plantas a 
cultivar. Se além de um bom solo e de métodos agrícolas 
acertados se sabe escolher as plantas, a vitória é certa. As 
nossas regiões semi-áridas, em tal caso, podem, mesmo sem 
irrigação produzir safras grandes e valiosas, dar lucros 
pingues, safras não raro tão lucrativas quanto as regiões super-
úmidas e sub-úmidas do Brasil.” (GOMES, 1965a, p. 7). 

 No que diz respeito à escolha do solo, e à referência do solo semiárido, 

é preciso observar que naquela época este tipo de solo começava a chamar a 

atenção de agricultores que recebiam investimentos dos governos militares. 

Medidas instituídas pelo Governo Federal, principalmente no Governo Costa e 

Silva, tais como o Estatuto da Terra, o Programa de Integração Social e o 

Programa de Desenvolvimento para o Nordeste, visavam, segundo Galvão 

(1988), dar maior dinamismo à agricultura da região. Segundo ele, o Governo 

                                                           
4
 Tivemos acesso à nona edição de Estatística Experimental, publicada em 1981 e a segunda 

edição de Iniciação Estatística, publicada em 1968. 
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Costa e Silva objetivava investir na agricultura da região injetando recursos 

para a plantação de arroz, cana-de-açúcar, algodão, cacau, mandioca e café 

para abastecer o mercado interno e exportar o excedente. De acordo com 

Galvão: 

“Em conseqüência das geadas que devastavam os cafezais do 
centro-sul, o Governo Federal, através do Instituto Brasileiro do 
Café, incentivou a lavoura cafeeira no Nordeste como uma 
opção para assegurar a continuidade do abastecimento aos 
mercados interno e externo.” (GALVÃO, 1988, p. 167). 

As ideias contidas nessa apostila estavam relacionadas à outra, 

intitulada A média e o desvio padrão (1968). Essa apostila fornecia os 

conhecimentos em estatística necessários à investigação agrícola sem, 

entretanto, dar uma abordagem axiomática: 

“Este trabalho tem em mira nada mais do que apresentar, em 
linguagem acessível, sem demonstrações e sem abordagem 
matemática complexa, os métodos estatísticos que um cidadão 
comum e, mais ainda, um agrônomo, um zootecnista, um 
veterinário, um engenheiro florestal, ou, simplesmente, um 
homem de cultura razoável, deve ter para bem entender os 
trabalhos científicos ou de divulgação que apresentem 
resultados de aplicação dos métodos estatísticos mais 
comuns.” (GOMES, 1968a, p. 1). 

O abandono de uma abordagem axiomática justificava-se pelo fato de 

que Pimentel Gomes estava preocupado apenas com a definição de conceitos 

e sua aplicabilidade nas pesquisas estatísticas que, em última instância, seria 

aplicada à agricultura. Assim, nessas apostilas, ele não fornece 

demonstrações, nem aprofunda as discussões, visto que elas tinham por 

objetivo instrumentalizar o futuro engenheiro agrônomo. Desse modo, ao invés 

de fornecer demonstrações, ele procurou apresentar exemplos para explicar 

cada uma das propriedades. 
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Podemos dizer que a reformulação do programa proposto por Pimentel 

Gomes impulsionou a pesquisa agrícola sobre novas bases em que a 

estatística teve papel fundamental.  De fato, a 16ª Cadeira foi uma das 

pioneiras no ensino de Pós-Graduação nessa área no Brasil, visto que o curso 

de mestrado em Experimentação e Estatística deu início às suas atividades em 

15 de setembro de 1964, sendo seguido da implantação do curso de doutorado 

em 1979, quando então passou a denominar-se Estatística e Experimentação 

Agronômica. (CRISAFULI,2006). 

Mas as razões que conduziram Pimentel Gomes a reformular o 

programa e de ter obtido êxito devem ser compreendidas num cenário mais 

amplo. É preciso considerar que o período em que o curso de doutorado foi 

criado coincidiu com outros eventos em que a agricultura era o foco de 

discussões.  

Uma delas está relacionada ao rápido crescimento da agricultura 

ocorrido nas décadas após 1960 decorrente da expansão industrial verificada 

em todo o mundo. Segundo Guimarães (1982), tal expansão contribuiu para 

mudanças importantes não só nas condições internas do processo evolutivo 

agrícola, como também nas relações entre a agricultura e os demais setores da 

economia, visto que  uma parte crescente dos produtos agrícolas não era mais 

entregue diretamente para o consumo, mas processada pela indústria. 

Além disso, em meados da década de 1960, em uma conferência em 

Washington foram lançadas as bases de um conjunto de medidas que ficaram 

conhecidas como a “Revolução Verde”, com o concurso de instituições norte-

americanas como as Fundações Rockefeller e Ford, o Development Advisory 
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Service, o Banco Mundial e a United States Agency For International 

Development (USAID). 

O idealizador dessa proposta, segundo Vale (2010, p. 29), foi o 

economista Norman E. Bourlag. O cerne desta proposta tinha em vista a 

invenção e disseminação de novas sementes, tecnologias e práticas agrícolas 

que permitiriam, assim, um vasto aumento na produção agrícola. O modelo se 

baseava na intensiva utilização de sementes melhoradas (particularmente 

híbridas), nos insumos industriais (fertilizantes e defensivos agrícolas) e na 

mecanização do trabalho no campo. Para tanto, a proposta defendia o uso 

extensivo de tecnologia no plantio, na irrigação e na colheita, assim como no 

gerenciamento da produção agrícola. A esse respeito, observa Guimarães que: 

“A ‘Revolução Verde’ ganhou conotações de um verdadeiro 
mito, apresentando-se como a milagrosa panacéia, mediante a 
qual os males da miséria rural, causas de conflitos e 
descontentamentos que dominavam, em meados dos anos 60, 
quase todos os países pobres, iriam ser facilmente extirpados.” 
(GUIMARÃES, 1988, p. 225). 

Para Vale (2010, p. 29), embora sejam incontestáveis os reflexos da 

modernização da agricultura no abastecimento mundial de produtos, a 

"Revolução Verde" teve implicações negativas que se manifestaram no 

crescimento da lucratividade das grandes empresas vendedoras de insumos 

para os agricultores; no êxodo rural, visto que os pequenos agricultores não 

podiam competir com as empresas agrícolas de grande porte; e na rápida 

destruição dos recursos naturais. Mas, ao mesmo tempo, tal proposta 

impulsionou o desenvolvimento de campos de investigação científica que 

estavam ligados a esse aumento de produtividade agrícola. Dentre elas, 

podemos destacar: Genética dos Solos, Química Agrícola, Biotecnologia, 

Física do Ambiente Agrícola, Irrigação e Drenagem, Manejo e Conservação 
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dos Solos. Foi nesses campos de investigação que a estatística aplicada 

revelou-se como ferramenta básica de pesquisa, fosse na condução de 

estudos, fosse na tomada de decisões, tal como podemos constatar na 

proposta para o curso de mestrado implantado por Pimentel Gomes. 

Podemos dizer que por força da industrialização da agricultura, as 

universidades tiveram que assumir um papel de grande importância: o de 

fornecer mão-de-obra qualificada para a essa nova indústria. Para tanto, a 

ESALQ buscou reformular seus programas não só aproximando diferentes 

departamentos, como o de Genética e o de Química Agrícola, mas também 

introduzindo a estatística aplicada. Foi nesse contexto que se desenvolveram 

as pesquisas de Pimentel Gomes, sobretudo àquelas relativas aos ensaios 

com adubação, como veremos no próximo capítulo 
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Capítulo 3: Pimentel Gomes e a estatística experimental. 

 Como mencionamos no capítulo anterior, a “Revolução Verde” e a 

formação do complexo agroindustrial foram fatores que ajudaram a impulsionar 

as pesquisas com estatística na ESALQ. Nesse sentido, não podemos deixar 

de mencionar o impacto que tiveram as pesquisas sobre o uso de fertilizantes, 

de máquinas agrícolas, de defensivos químicos e de sementes aperfeiçoadas 

geneticamente. Essas pesquisas são indícios de que, naquela época, o setor 

mais adiantado do agricultura buscava atender a uma demanda fortemente 

estimulada pelo crescimento de uma atuante indústria de transformação de 

produtos agrícolas. Nesse contexto, podemos evidenciar a importância que 

teve a formação dos recursos humanos que deveriam ser devidamente bem 

treinados pelo sistema educacional. Isso significava que as Universidades 

deveriam ter uma posição importante, se não decisiva, na formação desses 

recursos humanos para promover o desenvolvimento científico-tecnológico do 

país. Era às universidades que caberia o desenvolvimento de pesquisas 

básicas e aplicadas para, assim, preparar cientistas, técnicos, engenheiros e 

outros profissionais indispensáveis ao funcionamento de um sistema 

educacional de ciência e tecnologia.  

Podemos dizer que Pimentel Gomes não esteve à margem desses 

desdobramentos científicos. De fato, esteve envolvido com questões 

relacionadas à ciência agrícola, em que buscou aplicar e desenvolver sua 

estatística experimental, notório em nossa primeira investigação (CRISAFULI, 

2006).  
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De acordo com Romero (2001, p. 359), Pimentel Gomes desenvolveu 

estudos nos departamentos de ciências biológicas, com o uso de estatística na 

biotecnologia, crescimento vegetal e melhoramento de plantas. De fato, na 

ESALQ encontramos, no departamento de exatas, estudos em processos 

estocásticos, estatística geral e experimental, além de outras técnicas usadas 

na física do ambiente agrícola e química dos solos. E, no departamento de 

economia e administração, os usos dos instrumentais matemáticos dos 

polinômios interpoladores, com aplicações nas áreas de econometria, análise 

de gerenciamento de riscos, logística e economia do agronegócio.  

Depois de apresentar sua tese de Livre-Docência, Pimentel Gomes 

dedicou boa parte do seu tempo ao ensino e à pesquisa de estatística aplicada 

à experimentação agrícola. Pode-se dizer que sua principal contribuição no 

âmbito da estatística experimental está nos modelos de regressão aplicados 

aos fertilizantes. Documentos consultados na ESALQ revelou-nos que Pimentel 

Gomes publicou estudos relacionados a esse respeito. Dentre esses estudos, 

destacamos aqui a obra intitulada Adubos e adubações, publicada em 1973. 

Essa obra faz referência aos principais adubos e fertilizantes utilizados naquela 

época e traz informações a respeito de procedimentos que poderiam conduzir à 

otimização de resultados usando fertilizantes na agricultura. 

Apoiado nos estudos do engenheiro agronômo Gustavo D’utra sobre 

fertilizantes, Pimentel Gomes direcionou suas pesquisas para os adubos 

verdes, observando que: 

“Não há solo estéril que não possa ser melhorado pela prática 
da adubação verde, onde quer que o clima não seja 
excessivamente quente ou demasiado frio. Imagina-se uma 
gleba estéril e nela semeie-se sendo o clima adequado, um 
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bom vegetal-adubo; da primeira vez as plantas semeadas 
crescerão pouco, mas nas plantações sucessivas, elas irão 
aumentar de porte, fornecendo progressivamente maior 
quantidade de matéria verde para ser enterrada e no fim de 
poucos anos a experiência terá mostrado ao cultivador toda a 
eficácia do processo, restituindo-lhe o terreno dantes estéril, 
agora fertilizado e capaz de ser utilizado em qualquer cultura, 
visto como ele, além dos fertlizantes adquiridos, se modificou 
profundamente na sua constituição física, em consequência 
das lavras recebidas por ocasião da lavoura preliminar, dos 
amanhos recebidos em cada cultura e dos enterrios das 
plantas.” (GOMES, 1973, p. 56). 

Segundo Pimentel Gomes (1984a, p. 10), a adubação era a base da 

produtividade dos solos e tão grandes e tão variadas eram as suas finalidades. 

De acordo com ele, a redução da matéria orgânica existente no solo 

prejudicava-o física e quimicamente, resultando em grande baixa na produção, 

de modo que a adubação dos solos seria fator indispensável à manutenção da 

fertilidade e à constante obtenção das chamadas grandes safras. 

No que tange aos adubos orgânicos, Pimentel Gomes trabalhava com o 

estrume de curral, base das adubações na Europa, que, segundo ele, contribui 

e contribuiu para a conservação e o aumento da fertilidade do solo no velho 

mundo (GOMES, 1973, p. 38). Além disso, também estudava o composto e os 

adubos verdes. Este último era muito importante, pois tratava das plantas 

cultivadas com a finalidade de serem enterradas no momento da floração, com 

o propósito de enriquecer o solo com o humo e elementos fertilizantes, 

principalmente o azoto. Sua eficácia, segundo Pimentel Gomes, teria sido 

comprovada por pesquisas realizadas nos Estados Unidos, em Nova Jérsei 

mais especificamente. Essas pesquisas teriam comprovado que, após o uso 

sucessivo por alguns anos, principalmente de leguminosas, os solos estéreis 

tornavam-se ricos e férteis, capazes de serem economicamente cultivados, 

pois estavam ricos em humo e azoto (GOMES, 1973, p. 80). 
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No que diz respeito aos adubos verdes, Pimentel Gomes observava que 

possuíam um efeito físico: a supressão das ervas daninhas e a conservação da 

terra fresca em regiões áridas; evitando-se, assim, a evaporação na superfície 

do solo. Os adubos verdes aumentavam a matéria orgânica, devolvendo às 

camadas superiores do solo os elementos nutritivos que as raízes tinham 

absorvido e sido encaminhadas para a parte aérea. Além disso, Pimentel 

Gomes afirmou que esses adubos melhoravam as estruturas dos solos, 

retendo nutrientes que seriam perdidos por lixiviação ou seja, pelo 

arrastamento pela água das chuvas (GOMES, 1973, p. 59). 

Com relação aos fertilizantes (adubos inorgânicos), Pimentel Gomes 

observou que o resultado de sua utilização teria sido de ordem tão vantajosa 

que o homem do campo chegou a enriquecer os orgânicos, ou seja, fortalecer 

os orgânicos com os fertilizantes, sem precisar de tal procedimento. A respeito 

dos fertilizantes, ele nos informa que nos Estados Unidos surgia, naquela 

época, uma reação contra o emprego somente de fertilizantes na agricultura 

(GOMES, 1973, p. 86). Todavia, segundo sua opinião, embora fosse desejável 

o uso de adubos orgânicos, o aumento da produção agrícola e a otimização de 

seus resultados só poderiam ser alcançados por meio dos fertilizantes. Para 

tanto, Pimentel Gomes sugeria o uso do nitrato de cálcio que misturado com 

elementos orgânicos poderia dar bons resultados (GOMES, 1973, p. 110). 

Convém observar que, no Brasil, no período militar, os estudos com 

fertilizantes ganharam um importante status. Com as medidas de investimento 

na agricultura, realizadas pelo então ministro Delfim Neto, o emprego dos 

fertilizantes foi direcionado de forma estratégica para a recuperação de áreas e  

melhoramento dos solos. Assim, o estudo de fertilizantes e seu uso ganharam 
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importância para ser utilizado no melhoramento dos solos no cerrado. A 

utilização dos fertilizantes por diagnose foliar, bem como a introdução do 

enxofre no solo, acelerara a produtividade do mesmo. 

Pode-se dizer que cada um desses estudos teve uma abordagem 

estatística diferente. A esse respeito, Pimentel Gomes observou que: 

“O que dificulta o trabalho do estatístico/experimentador e 
exige uma profunda análise estatística é a presença, em todos 
os dados obtidos, de efeitos de fatores de difícil controle, 
pequenas diferenças de fertilidade do solo, variações ligeiras 
no espaçamento, na profundidade da semeadura, na 
constituição genética das plantas, etc. Esses efeitos estão 
sempre presentes e alteram, pouco ou muito, os resultados 
obtidos. Eles são designados por variações aleatórias. Cabe ao 
estatístico/experimentador, a utilização da técnica que minimize 
os efeitos do acaso.” (GOMES, 1973, p. 63). 

Em outros termos, Pimentel Gomes introduzira em seus estudos 

técnicas diferenciadas para tentar, de certa forma, “burlar’ o acaso. São elas: 

coeficiente de variação, teste de significância, ensaios fatoriais, polinômios 

ortogonais e análise da variância. 

Podemos dizer que o emprego dos fertilizantes abriu rumos promissores 

à agricultura. De acordo com Pimentel Gomes (1984a, p. 10), os rendimentos 

aumentaram consideravelmente, permitindo lucros maiores para os 

fazendeiros, elevando seu padrão de vida. Além disso, as pesquisas que 

utilizavam fertilizantes proporcionaram a aplicação de métodos matemáticos 

sofisticados para o melhoramento dos solos, genética e ensaios com 

adubações. Dentre eles podemos citar: Interpolação harmônica e polinômios 

interpoladores, testes com blocos, análise de covariância, distribuição normal e 

distribuição de Poisson. 

DERIGRAIS 
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 Podemos dizer que Pimentel Gomes ajudou a consolidar o uso da 

estatística na experimentação agronômica. Como bem observa D’ambrosio, os 

estudos do operador derigral, desenvolvido por ele, muito contribuíram para o 

desenvolvimento da estatística no Brasil:  

“Alguns anos depois fui trabalhar como professor na recém-
fundada Faculdade de Filosofia e Letras de Rio Claro, onde o 
Departamento de Biologia era composto por um grande 
número de formandos da ESALQ. Uma das áreas de pesquisas 
mais ativas do grupo era a estatística experimental e todos 
falavam muito bem de seu mestre e dos seus estudos das 
derigrais. Nesse período por intermédio deles conheci Pimentel 
e o visitei algumas vezes. Fiquei muito feliz quando ele me 
convidou para dar um curso avançado, sobre integral de 
Lebesgue no Departamento de Matemática da ESALQ. Pude 
então constatar que Frederico Pimentel Gomes tinha excelente 
formação matemática e dirigia um Departamento sério e ativo.” 
(D'AMBROSIO, 2006, apud CRISAFULI, 2006, p. 100). 

Pimentel Gomes defendeu em 1948 sua tese de livre-docência intitulado 

Introdução ao Estudo dos Derigrais. Nessa tese, ele apresentava um híbrido 

fértil de derivadas e integrais de ordem não inteira, com aplicações nas 

demonstrações de algumas distribuições probabilísticas.  

Os derigrais formam um todo de derivadas e integrais de ordem 

fracionária.5 Pimentel Gomes refere-se em sua tese às derivadas de ordem 9,8, 

por exemplo, ou até mesmo de ordem √5, ou seja, números não inteiros. Eles 

foram apresentados na primeira parte da tese, onde o autor introduz o conceito 

do “Operador Derigral”, estuda de forma sucinta a função Gama, e faz 

abordagens em propriedades do cálculo combinatório.  

No estudo da função Gama, Pimentel Gomes faz uma análise de sua 

definição e aborda suas principais propriedades. Define a função Gama através 

da integral imprópria:  

                                                           
5
 A respeito dos derigrais, vide Crisafuli (2006, p. 95) e Crisafuli e Saito (2013). 
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e verifica que para todo “n”(natural): 

 

O gráfico de uma função Gama apresenta-se da seguinte forma: 

 

Em  estatística, uma das principais aplicações da função Gama refere-se 

à solução de problemas que envolvem o “evento pelo menos”. O “evento pelo 

menos” é utilizado nas principais distribuições de probabilidades. 

Mas, além das aplicações da função Gama, Pimentel Gomes estudou a 

série de logaritmos, parâmetro na Distribuição de Poisson. Este estudo, 

segundo Crisafuli e Saito (2013, p. 43), é muito importante do ponto de vista 

estatístico, porque, em muitos casos, permite conhecer o número 

de“sucessos”, embora não possibilite determinar o número de “fracassos” ou o 
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total de provas ou repetições. Por exemplo, num determinado intervalo de 

tempo, podemos anotar o número de carros que passaram em uma 

determinada esquina. Porém, não podemos calcular o número de carros que 

não passaram por essa mesma esquina. Analisando-se esse caso, podemos 

dizer que há uma variável T que, quando tende ao infinito, a sua probabilidade 

tende a aumentar. Assim, para encontrarmos a expressão que fornece P(x,T), 

ou seja, a probabilidade de “x”sucessos no intervalo “T”, podemos calcular o 

limite de uma distribuição binomial com parâmetros n e λ, resultando, assim, 

em uma nova distribuição: Poisson com parâmetro λ. 

Ainda no estudo da função Gama, encontramos a demonstração da 

fórmula de Stirling.  

 

Pela fórmula de Stirling aplicada aos fatoriais da função Gama, Pimentel 

Gomes mostra  que para “n” suficientemente grande, a distribuição binomial 

pode ser aproximada pela distribuição normal. 

Ainda a respeito da aproximação, Pimentel Gomes observa que: 

“No caso da distribuição binomial, quando cresce 
o número “n” de tentativas, a distribuição vai-se 
tornando cada vez mais próxima de uma 
distribuição normal de mesma média e de mesma 
variância, isto é, com: E(x)=np e Var(x)=npq.” 
(GOMES, 1968b, p. 122). 

O uso da distribuição normal de probabilidades é notório ainda no estudo 

feito por Pimentel Gomes sobre  o diâmetro do tronco à altura do peito de 

árvores (D.A.P). O diâmetro do tronco, segundo Batista (2001, p. 17), é a 

medida mais simples do tamanho das árvores, sendo frequentemente utilizado 
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para classificá-las em classes de tamanho. Existe uma grande variação na 

forma do tronco das árvores e a simples referência a uma medida de diâmetro 

pode significar diferentes informações biológicas da planta. Assim, o diâmetro à 

altura do peito (D.A.P.) é a medida do diâmetro do tronco de árvores tomadas a 

1,30 metros de altura.  

A forma mais simples de se medir o D.A.P. é medir o perímetro ou 

circunferência do tronco (C.A.P.) e convertê-la para diâmetro, assumindo que a 

secção transversal do tronco à altura do peito é perfeitamente circular: 

D.A.P. = C.A.P/π  

Pimentel Gomes utilizava a distribuição normal em problemas 

envolvendo o D.A.P. Esses estudos estavam diretamente ligados às pesquisas 

sobre o cerrado que, naquela época, fazia parte do Programa de Segurança 

Nacional do Governo Geisel. A esse respeito, observa Galvão (1988) que: 

“A Segurança Nacional longe está, na verdade, de ser 
segurança militar, escudada em armas. Em sentido mais 
amplo, é, realmente, a capacidade moral, espiritual e 
material de um povo em sobrepor-se às forças 
antagônicas que lhes tolham o caminho do 
desenvolvimento do bem-estar e da grandeza.” (GEISEL 
apud GALVÃO, 1988, p. 85). 

Como bem observam Napolitano (1995) e Skidmore (1988), a política de 

segurança do cerrado iniciada pelo Governo Médici e acentuada no Governo 

Geisel tinha por objetivo o povoamento da região por questões de estratégia 

militar, pois a Capital do país se encontrava nessa região. Conhecida por 

“Estratégia Agropecuária”, tal política consistia em um esforço para modernizar 

o setor agrário do Centro-Oeste, dotando-o de bases empresariais. A esse 

respeito, observa Galvão que: 
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“Essa modernização se assentou nos seguintes pontos: 
Expansão para utilização de insumos modernos, colocando o 
preço pago pelo produtor em nível que se assegurasse a 
competitividade nacional dos produtos de exportação, e a 
viabilização do objetivo de menores preços reais internos. 
Expansão da agroindústria, particularmente o açúcar e outros 
produtos tropicais; e a formação de um novo modelo 
operacional para o setor público, referente a Programas de 
Pesquisas e Experimentação Agrícola, Extensão Rural, 
educação para o setor agrário e o desenvolvimento da 
tecnologia de alimentos.” (GALVÃO, 1988, p. 116-117). 

Para alcançar tais objetivos, tornava-se importante a ação conjunta de 

duas empresas ligadas ao Ministério da Agricultura, isto é, a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER), empresas essas que 

Pimentel Gomes definia como “parceiras” da ESALQ.  

Desse modo, Pimentel Gomes apontava para o potencial agrícola do 

cerrado brasileiro, observando que:  

“Os cerrados em regra têm uma topografia muito favorável à 
agropecuária porque são planos ou muito levemente 
ondulados. Adaptam-se, portanto, muito bem à agricultura 
motomecanizada. É fácil o controle da erosão. Grande parte 
dos cerrado dispõe de estradas de rodagem. Outras estradas, 
muito principalmente rodovias estão sendo construídas com 
bastante celeridade. Ademais, dispõem de apreciável 
densidade demográfica. Brasília situa-se no cerrado.” 
(GOMES, 1973, p. 174). 

Mais uma vez, a estatística era ferramenta importante para a 

implantação e o aprimoramento da agricultura no cerrado. Pimentel Gomes 

utilizava em suas pesquisas no cerrado os principais métodos estatísticos que 

ele estudava, principalmente o experimento fatorial do tipo 3K, em que a base 3 

constitui os principais elementos que o solo fornece para a adubação, a saber, 

fósforo, potássio e o nitrogênio. Com esses estudos, verificou a importância de 

fortalecer o solo com manganês, zinco e molibdênio para, assim, otimizar a 

produção de algodão, milho e soja. 
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“As pesquisas realizadas indicam que os solos do cerrado 
poderão suportar uma agricultura intensiva mediante a adoção 
de práticas corretas de adubação. Os níveis de produção 
atingidos com algumas culturas sugerem que estas práticas 
serão compensadoras na maioria das situações, abrindo 
perspectivas bastante otimistas para o estabelecimento de uma 
agricultura permanente no cerrado.” (GOMES, 1973, p. 177). 

Pimentel Gomes utilizava o método das parcelas divididas, considerado 

por ele um ferramental estatístico importante. Assim, para analisar as parcelas, 

ele então empregava o método de Cochran (GOMES, 1981). Destarte, outra 

importante utilização da distribuição normal está ligada ao método em questão, 

ou seja, quando trabalhava-se com experimentos em parcelas subdivididas. 

Assim sendo, Pimentel Gomes aconselhava o uso do método quando 

pretendia-se estudar dois tipos de tratamentos, como, por exemplo, variedades 

e espaçamentos.6 

“Neste caso, cada parcela, semeada com uma certa variedade, 
é repartida em subparcelas, cada uma com um ou dois 
espaçamentos a estudar. Nos experimentos em parcelas 
subdivididas as subparcelas devem ser distribuídas ao acaso 
dentro de cada parcela.” (GOMES, 1981, p. 198). 

Podemos dizer que o método de Cochran permitia um ajuste nos graus de 

liberdade das subparcelas, atenuando a diferença entre os quadrados médios 

dos resíduos. A esse respeito, observam Lima e Abreu (2000) que o método de 

Cochran era importante para testar a homocedasticidade, ou seja, a 

pressuposição de que os erros estavam de acordo com a distribuição normal. 

“Sendo conhecida a distribuição da qual são provenientes os 
dados, a relação entre a média e a variância dos tratamentos 
também é conhecida e nestes casos, os dados podem ser 
transformados de modo que passem a ter distribuição 
aproximadamente normal e as médias e variâncias se tornem 

                                                           
6
 Por variedades devemos entender os tipos de sementes utilizadas no estudo. Por exemplo: Soja, arroz 

ou milho. Já o espaçamento deve ser entendido como a época certa para o plantio de cada variedade. 

Mais detalhes, vide Bonilla (1995). 
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independentes, resultando também em variâncias 
homogêneas.” (LIMA e ABREU, 2000, p. 64). 

A aplicação da estatística estava, desse modo, voltada para otimizar a 

produção. Entretanto, não se tratava apenas de aumentar a produção, mas de 

melhorar a qualidade dos produtos agrícolas. Isso é notório, por exemplo, nas 

pesquisas que envolviam o algodão, principalmente no que diz respeito à 

investigação sobre a autofecundação sucessiva, que seriam utilizados para a 

adubação. 

O processo da autofecundação sucessiva, segundo Bespalhok (2014, 

p. 2), consistia no método mais rápido para atingir endogamia máxima. Em 

programas de híbridos de linhagens, a obtenção de híbridos de linhagens puras 

é realizada por meio de autofecundações sucessivas. E, segundo Pimentel 

Gomes (1968b, p. 70), a probabilidade de se obter, por autofecundações 

sucessivas, uma boa variedade de algodão era igual a p=0,00005, sendo que o 

número “n” de tentativas era muito grande, cerca de 40000. 

O algodão era investigado por Pimentel Gomes porque ele seria utilizado para 

produzir um tipo de adubo que ele denominava a torta de algodão. 

“(...) possui grande quantidade de matéria orgânica. É um 
adubo magnífico e de ação duradoura. Para a ecologia 
brasileira adapta-se muito bem. Infelizmente é bastante caro 
porque é ótimo alimento concentrado para vacas leiteiras, 
touros e outros animais domésticos.” (GOMES, 1973, p. 78). 

Para o cálculo de probabilidades envolvendo autofecundações sucessivas, 

Pimentel Gomes empregava a distribuição de Poisson, visto que: 

“A distribuição de Poisson se aplica especialmente a 
acontecimentos raros, como a ocorrência de gêmeos, a 
desintegração atômica (são pouquíssimos os átomos que 
se desintegram por segundo, ou por hora, em relação ao 
número total de átomos do elemento radiativo), o número 
diário de desastres de automóvel numa cidade, as 
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ligações erradas num circuito telefônico, etc.” (GOMES, 
1968b, p.108). 

No que diz respeito aos polinômios interpoladores e interpolação 

harmônica, Pimentel Gomes necessitava dos mesmos em suas pesquisas que 

envolviam: análise de regressão e análise da variância. Segundo Pimentel 

Gomes: 

“Em muitos casos de interesse científico não há possibilidade 
de repetições para os dados a serem coletados. Tal ocorre, por 
exemplo, no que se refere a dados meteorológicos de uma 
determinada localidade. Por outro lado, mesmo quando 
possível o uso de repetições, às vezes não foram feitas, de 
sorte que desejamos analisar os dados sem a possibilidade de 
uma estimação exata do erro amostral. Isto se pode fazer com 
justificação aceitável, utilizando como o resíduo o quadrado 
médio dos desvios da regressão.” (GOMES, 1981, p. 305-306). 

Os principais polinômios interpoladores utilizados por Pimentel Gomes foram 

os de regressão linear, de regressão quadrática e de Mitscherlich.  

 O polinômio de regressão linear simples é um modelo do tipo: Y= a+bX. 

Neste caso, a relação entre X e Y é representada pala reta cuja equação é 

Y= a+bX. Alguns exemplos deste modelo podem ser expressos da seguinte 

maneira:  

a) "O volume de uma árvore (Y), depende do diâmetro da mesma 

(X)". 

b) O crescimento do micélio de um fungo (Y), depende da 

temperatura (X). 

c) O rendimento da cana de açucar (Y), depende da quantidade de 

nitrogênio aplicado (X). 
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Pimentel Gomes utilizava os modelos de regressão que se tornavam 

simples pelo processo de anamorfose. Mas cabe aqui observar, tal como 

menciona Pimentel Gomes que: 

“Há numerosos casos de equações de regressão 
que não são lineares, mas que se podem 
considerar lineares por anamorfose, isto é, por 
substituição dos valores de uma variável por sua 
função.” (GOMES, 1968b, p. 159). 

Para Pimentel Gomes (1981), a regressão quadrática era apropriada 

para o estudo da relação entre doses de fertilizantes (X) e rendimento das 

colheitas (Y). Para ele, até certo ponto, o acréscimo de um determinado 

nutriente contribuía para o aumento da produtividade. Ele denominava como 

“ponto de máximo rendimento”. Mas a partir daí, os mecanismos fisiológicos da 

planta começavam a sofrer alterações pelo excesso do nutriente em relação 

com outros, provocando a queda do rendimento. 

No que diz respeito ao polinômio de Mitscherlich (como veremos 

adiante), foi utilizado por Pimentel Gomes para resolver problemas 

relacionados ao café. A interpolação harmônica tinha como objetivo, nas 

pesquisas de Pimentel Gomes, resolver o problema da “regra de três” na 

distribuição de t, que era importante para o cálculo dos graus de liberdade do 

método experimental denominado “blocos”. 

Pimentel Gomes definiu os experimentos com blocos da seguinte 

maneira :  

“Os experimentos com blocos constituem o tipo mais 
importante de delineamento experimental. Por exemplo, se nos 
interessa estudar a adubação dos canaviais de uma usina de 
açucar, escolheremos para cada bloco um terreno bem 
uniforme, mas poderemos espalhar os blocos por toda a 
propriedade, obtendo, assim, conclusões válidas para toda a 
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área cultivada e não apenas para um determinado local.” 
(GOMES, 1981, p. 79). 

 

As ferramentas estatísticas para os estudos com blocos eram o teste de 

F e o teste de Tukey. O teste de F, segundo Pimentel Gomes (1981), era o 

teste básico para a análise de variância. E o teste de Tukey, baseado na 

amplitude total estudentizada (“Studentized Range”), era usado para comparar 

as médias, para o caso de tratamentos com mesmo número de repetições. 

Além de pesquisas com blocos, Pimentel Gomes estava interessado na 

análise da covariância. Segundo ele: 

“Ao se organizar blocos de vacas leiteiras a sua produção na 
lactação anterior, podemos, complementarmente, adotar essa 
mesma produção como uma variável auxiliar X a ser usada 
para corrigir os dados experimentais Y obtidos no ensaio. Isto 
será útil particularmente se a escassez de animais não permitir 
organizar blocos bem homogêneos.” (GOMES, 1981, p. 386). 

 

A análise da covariância, segundo Pimentel Gomes (1981), tinha por fim 

a utilização de uma ou mais variáveis auxiliares (por exemplo, o número de 

plantas por parcela) na interpretação dos dados referentes a uma variável em 

que estamos primordialmente interessados (a produção, por exemplo). Assim 

sendo, podia-se adotar essa mesma variável (produção) como uma variável 

auxíliar X a ser usada para corrigir os dados experimentais (plantas por 

parcela) Y obtidas no ensaio. 

Pimentel Gomes utilizou a covariância aos ensaios com vacas leiteiras. 

Segundo ele: 

“No campo da zootecnia, os ensaios com vacas leiteiras são 
dos mais complexos, por se tratar de animais de grande valor, 
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relativamente pouco numerosos e muito heterogêneos. 
Dificilmente pode um experimentador conseguir 20 ou 30 vacas 
leiteiras de mesma raça ou mesma cruza, de produções e 
idades semelhantes e de parições em datas próximas. A 
heterogeneidade do material experimental nos obriga a usar 
restrições numerosas, que complicam os ensaios, para permitir 
que tenham maior precisão. Mas um certo ganho de precisão 
poderá ser conseguido, por uma análise de covariância.” 
(GOMES, 1981, p. 343-344). 

Podemos dizer que para Pimentel Gomes a aplicação da estatística era 

muito mais ampla. Neste capítulo, apontamos apenas para algumas dessas 

aplicações, importantes não só para a produção, mas também para as 

pesquisas em estatística experimental. Essa ampla variedade de aplicação da 

estatística em agricultura, química agrícola e genética, entretanto, só sáo 

compreensíveis se considerarmos o contexto em que as pesquisas estatísticas 

foram realizadas. Assim, no próximo capítulo, abordaremos alguns 

desdobramentos das pesquisas estatísticas no âmbito de sua aplicação. 
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Capítulo 4: A aplicação da estatística. 

 Neste capítulo discorremos brevemente sobre a aplicação da estatística 

na agricultura, genética e química agrícola. Como mencionamos no capítulo 

anterior, as ciências agrícolas foram importantes fatores que alanvacaram as 

pesquisas e os estudos utilizando estatística, sobretudo a estatística 

experimental.  Assim sendo, apontamos alguns aspectos ligados à aplicação 

do conhecimento estatístico, principalmente na agricultura e na avicultura. Isso, 

porque na época de Pimentel Gomes o Brasil passava por transformações 

nesse setor, como vimos anteriormente, o que impulsionou as pesquisas nessa 

área em que a estatística passou a ter papel relevante, pois era uma 

importante ferramenta para otimizar a produção agrícola. 

Experimentos fatoriais 

 Segundo Pimentel Gomes, experimentos fatoriais são aqueles que 

incluem todas as combinações de vários conjuntos de tratamentos ou fatores. 

Por exemplo, podemos, num experimento com novas linhagens de algodão, 

combinar 4 linhagens com 3 espaçamentos, obtendo um fatorial (4x3), onde 

temos todas as 12 combinações possíveis. Num experimento de adubação 

mineral podemos combinar 3 doses de nitrogênio, com 3 de fósforo e 3 de 

potássio, obtendo um fatorial (3x3x3), com 27 diferentes combinações. 

“Os experimentos fatoriais geralmente são mais eficientes do 
que os experimentos simples com um só conjunto de 
tratamentos (por exemplo, só competição de linhagens, sem 
variação de espaçamento, e de outro lado, só espaçamento 
com linhagens apenas) e permitem tirar conclusões mais 
gerais. Se plantarmos as 4 linhagens novas (A,B,C,D) num 
mesmo espaçamento E1, só poderemos concluir que A, por 
exemplo, é a melhor linhagem se este espaçamento for 
utilizado. É possível, porém, que com outro espaçamento E2 a 
linhagem B venha a superar largamente qualquer outra 
linhagem com qualquer outro espaçamento. Num experimento 
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fatorial com variedades e espaçamentos simultaneamente esta 
possibilidade é investigada de sorte que a conclusão adquire 
maior generalidade.” (GOMES, 1981, p. 132). 

Para Bonilla (1995), a característica mais importante deste tipo de 

experimento é o estudo das interações. Uma interação dupla pode ser definida 

como a falha ou fracasso dos níveis do fator “A” para manter o mesmo grau e, 

a magnitude de efeitos, através de todos os níveis do outro fator “B”. A esse 

respeito, para Pimentel Gomes (1984a), a interação indica que o 

comportamento de um fator depende das doses de outros fatores. 

Lima e Abreu (2000) observam que as principais vantagens dos 

exemplos fatoriais são: 

a) Permitem um estudo mais aprimorado dos fatores, já que estando 

cada um deles sob condições diferentes dos outros, a análise é 

mais completa e as conclusões mais abrangentes. 

b) Mostram como se devem ensaiar todas as combinações possíveis 

dos fatores envolvidos; aumenta o número de graus de liberdade 

do erro experimental. Portanto, a magnitude deste diminui e a 

precisão aumenta. 

c) Fornecem uma estimativa da interação entre os fatores em estudo. 

Por outro lado, Bonilla (1995) aponta para seguintes desvantagens: 

A) Algumas combinações podem não ter valor prático, sendo incluídas 

apenas para que o experimento fique balanceado. 

B) Quando se estudam vários fatores e níveis, o número de 

combinações é grande e o custo pode ser fator proibitivo. Por 
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exemplo: 7 fatores, com 3 níveis cada, totalizam 37= 2187 

combinações. 

Mas, de acordo com Pimentel Gomes: 

“O principal defeito dos experimentos fatoriais é que o 
número de tratatamentos aumenta rapidamente. Ora, um 
ensaio fatorial, em blocos casualizados, com um grande 
número de tratamentos perde bastante sua eficiência; em 
geral, somos levados, pois, não raro, a usar blocos 
incompletos e a adotar o sistema de confundimento, de 
onde resultam maiores complicações no planejamento e 
análise dos experimentos. Não há dúvida, porém, de que 
os experimentos fatoriais são, em geral, muito 
convenientes e de uso bastante comum.” (GOMES, 1981, 
p. 132). 

Convém notar que os exemplos utilizados por Pimentel Gomes para 

explicar a técnica estatística, eram voltados para os experimentos de 

adubações com o potássio, o fósforo e o nitrogênio. 

“No caso da experimentação com adubação só com potássio, 
por exemplo, é possível que o solo não reaja simplesmente 
porque, além do potássio, falta fósforo. Por outro lado, se, 
como é costume todas as parcelas receberem fósforo e 
nitrogênio, ficaremos sem saber se há necessidade destes 
elementos. Já um experimento fatorial resolve inteiramente o 
problema, pois investiga todas as possibilidades.” (GOMES, 
1981, p. 132). 

Segundo Pimentel Gomes (1981), existem casos especiais de ensaios fatoriais 

de grande importância porque são amplamente utilizados na prática e também 

formam uma base para outros esquemas de experimentos de uso comum. Um 

destes casos refere-se a “K” fatores, cada um com dois níveis. 

Uma repetição deste ensaio tem 2x2x2x2x....x2 = 2K tratamentos. Outro caso 

comum é o de “K” fatores, cada um com três níveis (fatorial 3K). 
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O fatorial 3K é o exemplo mais utilizado por Pimentel Gomes. Para ele, o 

seu uso seria o ideal para experiências com os adubos  minerais (nitrogênio, 

fósforo e o potássio). 

“Num experimento de adubação mineral podemos combinar 3 
doses de nitrogênio com 3 de fósforo e 3 de potássio, obtendo 
um fatorial do tipo 3X3X3, ou 33, com 27 possíveis 
combinações.”(GOMES, 1981, p. 131). 

A pesquisa e experimentos realizados com esses fertilizantes foi 

motivada pela eficiência que tinham seus componentes: 

“O emprego dos fertilizantes minerais abriu rumos muito 
promissores à agricultura, os rendimentos aumentaram 
consideravelmente, permitindo lucros maiores para os 
fazendeiros e mais elevados padrões de vida. O resultado das 
adubações com fertilizantes minerais foi de tal ordem tão 
vantajosa, que o homem chegou a esquecer os adubos 
orgânicos. Quando possível, a base da adubação deve ser 
orgânica. É a que a natureza faz por sua conta nas florestas e 
prados. Foi a adubação que não só conservou mas aumentou 
a fertilidade de alguns solos cultivados sem descanso, há 
centenas de anos, na China, no Japão, no Vietnã, noutros 
países asiáticos e na europa. Se se desejam, porém, 
resultados máximos, é indispensável completá-la com 
fertilizantes e corretivos minerais. Nos países mais evoluídos 
os fertilizantes nunca são esquecidos. Usam-nos em escala 
muito grande e crescente. Mesmo a China, necessitada de 
rendimentos agrícolas maiores, instalou grandes fábricas de 
fertilizantes minerais. No Brasil estamos fazendo o mesmo.” 
(GOMES, 1973, p. 80). 

Além disso, Pimentel Gomes (1973) observa que os fertilizantes azotados 

apresentam o azoto (nitrogênio) como elemento principal. E o processo mais 

barato para dar ao solo o azoto é, em regra, a adubação verde. 

“Os fertilizantes azotados devem ser usados como 
complemento ou em casos especiais. São, porém, reafirmo, 
indispensáveis numa agricultura moderna e altamente 
produtiva. Apenas saliento a importância extraordinária dos 
adubos orgânicos, muito principalmente no Brasil, onde ainda 
são caros os fertilizantes minerais. Em algumas zonas 
brasileiras, o preço chega a torná-los proibitivos. Este é um dos 
grandes males da agricultura nacional. Faz-se mister que o 
Brasil fabrique seus próprios fertilizantes. As fábricas devem 
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ser distribuídas em todo o país, à medida das necessidades de 
cada região.” (GOMES, 1973, p. 17). 

As fábricas deveriam ser distribuídas por todo território nacional para 

promover a produção agrícola e avícola. Ao chamar a atenção para a 

fabricação de fertilizantes atendendo a demanda local, Pimentel Gomes 

observava a importância de se considerar não só o solo, mas também a 

produção local. Isso é notório, por exemplo, em suas investigações sobre o 

sorgo que foi usado como ração para aves em geral: 

“O sorgo suporta muito mais do que o milho terras  pobres e 
chuvas escassas ou irregulares. No Nordeste, produz-se algo 
como 2500 a 3000 quilos de grãos por hectare. Corretamente 
adubado, o sorgo produzirá algo como 3500 a 4000 quilos de 
grãos por hectare.” (GOMES, 1973 ,p. 132). 

Em nossa pesquisa, encontramos um interessante estudo de Pimentel 

Gomes sobre as aves do “pescoço pelado”. O método estatístico utilizado para 

resolver algumas questões a esse respeito, foi a distribuição binomial. 

Na França, segundo Teixeira (2014), os avicultores melhoraram esse 

tipo de ave, chegando à linhagem conhecida como Label Rouge (Pescoço 

Pelado). Essa linhagem com dupla aptidão (produção de carne e ovos) foi 

trazida para o Brasil e se adaptou muito bem, graças ao nosso clima tropical. 

Essas aves atingiam níveis de produção bem mais elevados que as tradicionais 

“caipiras”. Para Teixeira, a galinha “pescoço pelado” apresentava mais 

resistência às doenças e apresentavam carne e ovos bem mais saborosos, 

permitindo, assim, a comercialização a preços maiores que os preconizados 

para as tradicionais “caipiras”.  

Assim, no que diz respeito a essas aves, Pimentel Gomes (1968b, p. 69) 

utilizou a distribuição binomial para resolver a seguinte questão: Num 
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cruzamento de galos do “pescoço pelado” com galinhas do mesmo tipo, temos 

a probabilidade p=0,25 de obter um filho do “pescoço coberto”. Numa ninhada 

de 10 pintos, qual a probabilidade de que nenhum tenha “pescoço coberto”?  

Ele resolve o problema da seguinte maneira: 

 P(K)=Cn,k . pk
. q

n-k
, onde: p=0,25 e q=0,75. 

 P(0)= C10,0 . (0,25)0
 . (0,75)10= (0,75)10 (Probabilidade pedida). 

Mas, talvez, um dos mais importantes estudos de Pimentel Gomes 

voltado para a aplicação da estatística seja o uso das regressões.  

“(...) A análise da variância deve refletir a dependência entre os 
tratamentos, sob pena de não ser válida. Assim acontece no 
caso em que os tratamentos são quantitativos (doses 
crescentes de um fertilizante ou de um inseticida, por exemplo) 
e se justifica a existência de uma correspondência funcional 
(chamada equação de regressão) que ligue os valores dos 
tratamentos (X) aos dados analisados (Y).” (GOMES, 1981, 
p. 255). 

Para Pimentel Gomes (1981), a produção do milho (Y), dependia da 

dose de adubo utilizada (X). Não obstante, teríamos uma equação de 

regressão linear do tipo:  Y= A+BX. 

Em seus estudos sobre regressão, Pimentel Gomes tinha interesse 

especial ao aspecto de sua aplicação em questões atinentes ao caráter 

econômico. É o que podemos constatar na seguinte citação: 

“O lavrador inteligente e consciente jamais aduba 
simplesmente para aumentar a produção de suas lavouras. 
Seu intento é obter aumento dos lucros. Não convirá a ele, nem 
à nação, empatar Cr$ 1000,00 em fertilizantes, se seu uso lhe 
trouxer um acréscimo de apenas Cr$ 800,00 na colheita. Ao 
contrário, convir-lhe-á muito gastar Cr$ 1000,00 na adubação 
de suas terras se assim conseguir, digamos, Cr$ 2000,00 ou 
Cr$ 2500,00 de aumento de suas safras.” (GOMES, 1973, 
p. 9). 
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Não obstante, ele estava estudando a função de Cobb – Douglas, que 

encerra valores referentes à área (Z) e à renda bruta (R) de propriedades 

rurais. A função era dada por: 

R= A . ZB 

A função de Cobb-Douglas, segundo Dinwiddy (1967), tinha como 

objetivo a análise, no setor agrário, de variáveis que representassem o capital e 

o trabalho como insumos principais. 

Ele utilizou a função de Cobb-Douglas como exemplo de aplicação da 

Anamorfose em matemática. Segundo Pimentel Gomes: 

“Há numerosos casos de equações de regressão que não são 
lineares, mas podem considerar lineares por anamorfose, isto 
é, por substituição dos valores de uma variável por sua 
função.” (GOMES, 1968b, p. 159). 

A anamorfose, segundo Pimentel Gomes (1968b), transformava uma 

função F1 em outra função F2, cujo gráfico era mais simples ou mais adequado 

a um determinado estudo. A transformação de F1 em F2 era realizada por 

mudanças de variáveis. Pimentel Gomes utilizou a transformação LOG (X). 

Assim, ele empregou o método de Anamorfose para “transformar” a função em 

uma equação linear simples. Usando a propriedade dos logaritmos temos: 

Log R = Log A + B Log Z 

Se tomarmos: 

Y= Log (R); X= Log (Z); 

Teremos: 
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Y=A+BX.  (GOMES, 1968b, p. 161) 

Temos então uma equação linear (mais fácil de trabalhar) para as novas 

variáveis. 

Pimentel Gomes também utilizou regressão em técnicas para o 

melhoramento do café. Uma dessas técnicas era o “sombreamento”, utilizada 

em agronomia para o melhoramento dos cafezais. Segundo ele: 

“Resumindo muito, o sombreamento atua de maneira 
extraordinariamente benéfica sobre o fornecimento do humo, a 
flora microbiana útil, o pH, o afofamento e a conservação do 
solo, a recuperação dos cafezais velhos, a nitrificação, os 
desequilíbrios climatéricos, a produção e a qualidade do café. 
Os cafezais sombreados são pouco sujeitos à erosão.” 
(GOMES, 1973, p. 159). 

 

Para Pimentel Gomes, o estudo do “sombreamento” tinha por objetivo 

melhorar o café para o abastecimento interno e para a exportação. Para atingir 

esses objetivos, ele salientava: 

“As análises de terra, feitas por laboratórios especializados, 
dão uma orientação sobre a adubação a ser usada. O que 
resolve mesmo o problema é o ensaio de campo. Assim, antes 
de se aventurar à realização de despesas elevadas de 
adubação, convém realizar experimentos.” (GOMES, 1973, 
p. 11). 

Tornava-se, assim, necessário conhecer os principais fungos que atacavam o 

café, para conseguir o máximo rendimento dos cafezais. Destarte, ele concluiu 

que para o crescimento do micélio de um fungo (Y), dependia a temperatura 

(X1), a umidade (X2) e o estágio fisiológico da planta (X3), além de outros 

fatores. Assim sendo, o modelo desta regressão era o seguinte: 

Y=a+BX1+CX2+...ZXn. 

ou seja: um modelo de regressão linear múltipla. 
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Convém observar que, na década de 1970, o café recebia uma nova 

calamidade denominada de ferrugem7. Assim sendo, segundo Romero (2001), 

um novo tipo de café denominado “adensado” era estudado e desenvolvido na 

Estação Experimental em Ruiru-Kenya, produzindo cerca de 106 sacos de café 

limpo por hectare. Segundo Romero: 

“Este fato incrível para a época fez uma revolução na cabeça 
de vários agrônomos e cafeicultores pelo grande desafio e 
possibilidades que representava. O café adensado como se 
fosse uma floresta, viria a substituir a famosa e velha cova 
individual do café. É a cafeicultura otimizando ao máximo o 
trabalho da genética e da química agrícola na ESALQ.” 
(ROMERO, 2001, p. 160). 

O café adensado fomentara um profícuo contato entre a química 

agrícola e a estatística experimental na ESALQ. Segundo Malavolta (2004), o 

problema para a otimização dos cafezais, com o apoio de técnicas de 

adubações, foi solucionado por Pimentel Gomes através do polinômio de 

Mitscherlich. Segundo Malavolta, o polinômio resolvia o problema do 

espaçamento através da equidistância entre os mesmos. 

“Para maior facilidade do uso da lei de Mitscherlich devemos, 
tal como no caso dos polinômios ortogonais, adotar níveis de 
fertilização igualmente espaçados. A teoria e a prática 
demonstram que a lei de Mitscherlich tem aplicação satisfatória 
e útil sempre que temos ensaios de grande precisão.” 
(GOMES, 1981, p. 325). 

Y= A [ 1-10-C (X+B)]. 

                                                           
7
 A ferrugem é causada pelo fungo Hemileia vastratrix. É a principal doença do cafeeiro em todo o 

mundo. Esta doença causa a queda precoce das folhas e a conseqüente seca dos ramos produtivos, 

antes da época de florescimento do cafeeiro, refletindo negativamente sobre o desenvolvimento dos 

frutos e redução da produtividade agrícola do ano seguinte. Os prejuízos nas regiões cafeeiras, onde as 

condições climáticas são favoráveis à doença, atingem, em média, 35% da produtividade. A morte 

constante dos ramos do cafeeiro reduz a vida útil produtiva da lavoura, tornando-a gradativamente 

antieconômica. A queda na produtividade, entretanto, varia de região para região e de um tipo de 

lavoura para outra. Mais detalhes, vide Souza (2014, p. 1) 
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Na equação de Mitscherlich “A” é a produção máxima teórica possível 

quando se aumenta indefinidamente a dose de um nutriente; “C” é chamado 

coeficiente de eficácia, é um parâmetro típico do nutriente em questão; e “B” 

seria o teor desse nutriente contido no solo, em forma assimilável pela planta 

(GOMES, 1981, p. 323).  

Pimentel Gomes destacou a importância do estudo da equação de 

Mitscherlich em sua carreira profissional: 

“Outro fator importante na minha vida foi o estudo, matemático 
e estatístico da Lei de Mitscherlich, facilitado pelo 
conhecimento da língua alemã, da amizade com o prof. José 
de Melo Moraes e pela abundante bibliografia trazida por ele da 
Alemanha, e ainda, pela colaboração com o prof. Eurípedes 
Malavolta. Tais estudos, que permitiram a publicação de várias 
pesquisas de valor sobre ensaios de adubação, foram 
coroados com a publicação na revista Biometrics. Este trabalho 
foi o primeiro, no mundo, a aplicar a uma função não linear nos 
parâmetros, com justificativa matemática, à análise de 
variância.” (GOMES apud DEMÉTRIO, 2002, p. 2) 

 

Em suma, podemos dizer que Pimentel Gomes fazia uso da estatística 

para fins práticos, não abandonando o rigor matemático, mas utilizando-o com 

menor intensidade e reforçando o ferramental estatístico para fins de aplicação. 

Para ele, a agricultura precisava de todo o conhecimento científico disponível 

para se desenvolver e atender melhor as necessidades humanas, sobretudo 

alimentícias. Porém, de nada adiantaria se esse conhecimento científico 

chegasse necessariamente com uma linguagem abstrata e muito simbólica, 

como era comum encontrar em estudos de estatísticas de sua época. Assim, 

segundo ele, todo trabalho cientificamente sofisticado deveria chegar a todos 

os agricultores do Brasil, muitos semianalfabetos e afundados na miséria, de 

uma forma menos complexa e menos hermética. 
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Considerações finais. 

O desenvolvimento da estatística aplicada não pode ser apartado de seu 

contexto. Como vimos no segundo capítulo, foi por força da industrialização da 

agricultura, que as universidades tiveram que assumir um papel de grande 

importância: o de fornecer mão-de-obra qualificada para a essa nova indústria. 

Para tanto, a ESALQ buscou reformular seus programas não só aproximando 

diferentes departamentos, como o de Genética e a de Química Agrícola, mas 

também introduzindo a estatística aplicada. Foi nesse contexto que se 

desenvolveram as pesquisas de Pimentel Gomes, sobretudo àquelas relativas 

aos ensaios com adubação. 

Nesse processo, Frederico Pimentel Gomes teve importante papel. Ao 

reformular e introduzir a estatística no currículo dos cursos de agronomia e 

ciências afins, ele fez com que a pesquisa com estatística ganhasse amplitude, 

tornando-se assim uma ferramenta de grande importância para os profissionais 

das chamadas “ciências agrícolas”. Vimos ainda que a necessidade de 

adequar a formação de futuros engenheiros agrônomos para atender as 

reformas que empreendeu o governo, conduziu Pimentel Gomes a substituir o 

material didático francês pelo americano, menos axiomático e mais pragmático. 

Podemos dizer que para Pimentel Gomes a aplicação da estatística era 

muito mais ampla. Apontamos  para algumas dessas aplicações, importantes 

não só para a produção, mas também para as pesquisas em estatística 

experimental.  Essa ampla variedade de aplicação da estatística em agricultura, 

química agrícola e genética, entretanto, só são compreensíveis se 

considerarmos o contexto em que as pesquisas estatísticas foram realizadas. 
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No que diz respeito à aplicação da estatística, vimos que Pimentel 

Gomes introduziu em seus estudos técnicas diferenciadas para tentar resolver 

problemas de ordem prática em áreas como: genética, química agrícola, 

economia e agronomia. Ao defender o emprego de fertilizantes, Pimentel 

Gomes procurou abrir rumos promissores à agricultura. Assim, ele introduziu 

métodos sofisticados para o melhoramento dos solos, genética e agricultura. 

Dentre eles podemos citar: polinômios de regressão, testes com blocos, 

método de Cochran, análise da variância, teste de Tukey e teste de t. 

Os estudos de estatística de Pimentel Gomes ganham sentido e 

significado quando contextualizados. As questões de ordem teórica, bem como 

outras práticas, da estatística encontraram terreno fértil de aplicação no 

contexto agrícola brasileiro. Isso é notório no que diz respeito ao estudo dos 

derigrais de Pimentel Gomes. Tal estudo apresentou profícuos resultados, 

sobretudo no que tange ao estudo das principais distribuições de 

probabilidades. Assim, para concluir, podemos dizer que as maiores 

contribuições de Pimentel Gomes ocorreram no âmbito da estatística 

experimental, apresentando como corolário o desenvolvimento de uma 

estatística moderna, dinâmica, prática, multiforme e segura nos trabalhos 

experimentais. 
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