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CAPÍTULO I 

RESUMO 

DECOMPOSIÇÃO DA INTERAÇÃO GENÓTIPOS X AMBIENTES PARA 

TEOR DE ÓLEO EM SOJA MENSURADO VIA MÉTODOS INDIRETOS 

A busca por fontes alternativas de energia desperta nos programas de melhoramento da 

soja (Glycine max [L.] Merril) o desenvolvimento de cultivares com elevados teores de 

óleo, principalmente para a produção de biocombustíveis. Contudo, por se tratar de uma 

característica quantitativa, o teor de óleo nos grãos é muito influenciado pelo ambiente, e 

dependendo da natureza da interação genótipos x ambientes (GA), pode ser um 

complicador ao processo de seleção. O objetivo deste trabalho foi decompor a interação 

GA para a característica teor de óleo e selecionar acessos de soja pertencentes ao Banco 

Ativo de Germoplasma do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 

Viçosa. Os experimentos foram conduzidos na safra 2014/2015 nas cidades de 

Viçosa/MG e Coimbra/MG em Delineamento Experimental de Blocos Aumentados com 

7 cultivares comuns e 161 acessos não comuns distribuídos em sete blocos. As plantas 

foram colhidas e, a partir dos grãos triturados, foi realizada a caracterização dos acessos 

quanto ao teor de óleo via Ressonância Magnética Nuclear. Os valores obtidos para cada 

local foram submetidos às análises de variância, utilizando o programa Genes. A análise 

conjunta foi realizada via modelos mistos utilizando o programa Selegen – REML/BLUP. 

As análises de deviance foram realizadas para a avaliação da significância dos efeitos 

determinados no modelo da análise conjunta. A decomposição da interação genótipos x 

ambientes foi realizada utilizando as informações dos quadrados médios de ambiente, 

oriundos da análise de variância para cada local, e da correlação entre ambientes. 

Paralelamente foram selecionados os acessos com os maiores teores de óleo em cada local 

e na análise conjunta dos locais. Diante dos resultados obtidos das análises de variância 

e de deviance, foi possível verificar a existência de variabilidade genética a ser explorada 

em programas de melhoramento genético. Além disso o efeito da interação genótipos x 

ambientes foi significativo e, após a análise de decomposição, verificou-se maior 

contribuição da parte simples. Esse resultado evidencia a semelhança nas influências 

ambientais de ambos os locais para a característica em questão e que os programas de 

melhoramento podem adotar avaliações em apenas um desses locais sem comprometer o 

processo seletivo. Na seleção dos acessos verificaram-se ganhos genéticos para Viçosa, 

Coimbra e na análise conjunta de, respectivamente, 7,46%, 7,42% e 6,21%. Além disso, 
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devido a maior contribuição da parte simples da interação, verificou-se elevados índices 

de coincidências dos acessos selecionados em cada local e na análise conjunta.  

 

Palavras-chave: Interação GA; Ganho genético; Teor de óleo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A soja (Glycine max [L.] Merril) é uma das oleaginosas mais importantes no 

mundo, assumindo papel essencial no desenvolvimento da economia do Brasil. As 

exportações de grãos, farelo e óleo de soja promoveram a circulação de aproximadamente 

26 bilhões de dólares no país em 2017 segundo a ABIOVE – Associação Brasileira das 

Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE, 2017).  

Estima-se que na safra 2017/2018 sejam produzidas 108,50 milhões de toneladas 

de soja no Brasil. O maior destaque é para o processamento de soja que atingirá 43 

milhões de toneladas. Isso reflete uma produção maior de farelo de soja (31,50 milhões 

de toneladas) e no aumento da produção de óleo (8,50 milhões de toneladas) em relação 

à safra passada. A produção e exportação de farelo de soja devem aumentar, 

respectivamente, 4,2% e 10,3%. Já a produção de óleo deve crescer cerca de 4%, enquanto 

o consumo interno tem estimativa de aumento de 6,4% e a exportação, de 3,4% 

(ABIOVE, 2017). 

O melhoramento genético associado a um manejo da cultura mais adequado é um 

fator importante para o aumento da produtividade e da área cultivada de soja no Brasil 

(JUHÁSZ et al, 2014), o que tornou o país o segundo maior produtor da commodity, 

perdendo apenas para os Estados Unidos. 

Na alimentação humana e animal a soja constitui-se de um elemento importante 

em razão do alto teor de proteínas, correspondendo a cerca de 40% da constituição total 

do grão. O restante é representado por vitaminas, minerais, fibras, lipídeos e compostos 

fenólicos com alta ação antioxidante e consequente benefício à saúde. Entretanto, a soja 

possui fatores antinutricionais, ou seja, componentes que atuam como inibidores 

metabólicos reduzindo a digestibilidade das proteínas (MARTINEZ, 2011). De acordo 

com a Aprosoja Brasil – Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil, 

2016), o farelo de soja é o componente mais utilizado, em conjunto com o milho, na 

alimentação animal, constituindo a principal fonte de proteína da maioria das rações.  

Por isso, os programas de melhoramento buscam aperfeiçoar o valor nutricional 

da soja por meio da avaliação das características agronômicas desejáveis, como 

resistência a pragas e doenças, tolerância a herbicidas, teor e qualidade do óleo e da 

proteína, acamamento e hábito de crescimento, e a associação destas com características 

de preferências humanas, como aroma, cor e sabor (JUHÁSZ et al, 2014).  
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A mais recente descoberta acerca dos usos da soja estreitou a relação entre o 

agronegócio e a indústria automobilística. A multinacional Goodyear em parceria com a 

United Soybean Board lançou a primeira linha de pneus à base de óleo de soja. A ideia 

surgiu como uma alternativa sustentável, mas a qualidade superior do produto criou um 

novo mercado para a soja. A tendência é de um aumento crescente na demanda pelo óleo 

da leguminosa (GAZETA, 2017). 

A soja também é usada nas indústrias farmacêutica, de cosméticos, veterinária e 

de vernizes e tintas como matéria prima em seus processos de produção. Entre todas as 

formas de uso da soja produzida no Brasil a que vem ganhando mais destaque é a 

produção do biodiesel.  

O biodiesel, segundo a Aprosoja Brasil (APROSOJA, 2016) é um combustível 

renovável e menos poluente, composto por diesel de petróleo e óleo extraído de várias 

oleaginosas, sendo que “o óleo de soja representa mais de 80% da demanda total da 

fabricação do biodiesel no Brasil”. O Ministério de Minas e Energia, por meio do 

Programa Biodiesel, vem provando que este biocombustível é capaz de suprir total ou 

parcialmente a utilização dos combustíveis fósseis em caminhões, tratores, automóveis e 

máquinas de geração de energia. Devido à importância do biodiesel no cenário mundial, 

vem sendo desenvolvidos cada vez mais programas de pesquisa em soja com ênfase em 

teor de óleo, visando aumentar a produção do lipídeo pela planta.  

Os grãos de soja possuem cerca de 18 a 21% de óleo, fração composta 

principalmente por triacilgliceróis cujas composição e distribuição influenciam 

diretamente na qualidade do óleo. O lipídeo da soja contém ácidos graxos insaturados 

(oleico, linoleico e linolênico) e saturados (esteárico e palmítico), estando os primeiros 

em maior proporção, aproximadamente 85% (LANNA et al, 2005). Segundo BRUNO et 

al (2015) as cultivares de soja plantadas atualmente não se diferem de maneira 

considerável em relação à composição de ácidos graxos, porém a proporção destes pode 

ser modificada por meio de melhoramento genético visando uma maior qualidade do óleo. 

O teor de óleo na soja é um caractere quantitativo, ou seja, controlado por vários 

genes de pequeno efeito e com alta influência ambiental (ESKANDARI, 2012). Assim, a 

composição bioquímica das sementes de soja pode ser modificada de acordo com as 

condições ambientais existentes no período de enchimento dos grãos (BRUNO et al, 

2015). Estudos demonstram que a temperatura média diária influencia na proporção de 

óleo e proteína na soja, sendo que as temperaturas mais altas favorecem uma maior 

concentração de proteínas e as temperaturas mais amenas, um maior teor de óleo 
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(BRUNO et al, 2015). Além desses fatores, outro fator ambiental que influencia a 

concentração de óleo nas sementes de soja é a disponibilidade hídrica durante o período 

de enchimento dos grãos, onde o estresse hídrico nos estádios iniciais promove um 

aumento no teor de óleo (BRUNO et al, 2015). Incremento nos teores de óleo quando as 

sementes foram cultivadas em baixas concentrações de glutamina, aminoácido importante 

na síntese proteica, foi verificado por PIPOLO (2002). 

De acordo com Allard e Bradshaw (1964), as variações ambientais que 

influenciam esta interação entre genótipos e ambientes são divididas em previsíveis e 

imprevisíveis. As variações previsíveis são aquelas relacionadas às características 

próprias do local de cultivo, como topografia, fotoperíodo, altitude e tipo de solo; já as 

variações imprevisíveis possuem relação com o clima, ou seja, englobam precipitação, 

temperatura e umidade relativa do ar. Previsíveis ou imprevisíveis, as variações 

ambientais provocam mudanças fisiológicas nas plantas, afetando seu rendimento 

agrícola. A estas alterações das plantas frente às alterações ambientais conceitua-se a 

interação genótipos por ambientes (GA). 

As interações entre genótipos e ambientes podem ser classificadas em três tipos: 

ausência de interação, interação simples e interação complexa. Quando há ausência de 

interação o genótipo responde da mesma forma aos diferentes ambientes. Quando há 

interação simples observa-se que um determinado genótipo sempre responde em maiores 

proporções do que o outro quando são cultivados em locais diferentes. Já quando a 

interação é complexa, o comportamento dos genótipos é modificado sempre que os 

ambientes são alterados (BORÉM E VIEIRA, 2013). Tais interações são exemplificadas 

na figura 1. 
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Figura 1 - Modelos de interação genótipos por ambientes: Modelo I - Sem interação; 

Modelo II - Interação Simples; e, Modelo III - Interação complexa. 

  

A partir do momento em que a interação GA é identificada, torna-se necessária a 

decomposição desta interação em partes simples e complexa. Um dos métodos para 

realizar esta decomposição foi proposto por Robertson (1959): 

 

Simples = ½(√Qx - √Qy)² 

Complexa = (1 - rxy) √QxQy 

 

Sendo: 

Qx = Quadrado médio do ambiente x 

Qy = Quadrado médio do ambiente y 

rxy = Correlação entre os ambientes x e y 

 

A expressão utilizada para obtenção da parte complexa da interação nos mostra 

que a natureza da interação está diretamente relacionada com a falta de correlação entre 

os ambientes (rxy). Quanto maior essa correlação, maior será a parte simples e 

consequentemente menor a parte complexa. Desta forma, Cruz e Castoldi (1991) 

demostraram que esse é um estimador pouco apropriado para correlações de valores 

menores que 0,12 e maiores que 0,78, e assim propuseram outra maneira de calcular a 

parte complexa da interação.  

 

σ²p = ½(σ²p1 - σ²p2)² + kσp1σp2 + [(1 - rG)³σ²p1σ²p2]
½, sendo k = 1 - rG – [(1 - rG)³] ½ 

Modelo III – Interação 

complexa. 

Modelo II – Interação 

simples. 

 

Modelo I – Sem interação. 
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Sendo: 

σ²p = Variância fenotípica total 

σ²p1 = Variância fenotípica no local 1 

σ²p2 = Variância fenotípica no local 2 

rG = Correlação entre os locais 1 e 2 

σp1 = Desvio padrão no local 1 

σp2 = Desvio padrão no local 2 

 

Assim, se a natureza da interação for em sua grande parte simples, a seleção de 

genótipos para todos os ambientes será mais fácil, visto que, neste caso, os melhores 

genótipos em um ambiente também serão considerados os melhores em outro ambiente. 

Porém, se for constatada uma maior parte da interação como de natureza complexa, 

significa que a correlação entre os ambientes é baixa, o que normalmente resulta na 

seleção de genótipos específicos para cada região. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi analisar a natureza da interação 

genótipos por ambientes para a característica teor de óleo avaliada em acessos de soja 

pertencentes ao Banco Ativo de Germoplasma do Programa de Melhoramento Genético 

de Soja (BAG-PMGS) do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 

Viçosa. Posteriormente serão selecionados os acessos com maiores teores de óleo para 

serem introduzidos em programa de hibridação para aumento do teor de óleo. 

 

MATERIAS E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na safra 2014/2015 em dois locais: na Estação 

Experimental Professor Diogo Alves de Melo, em Viçosa/MG, e na Fazenda 

Experimental de Coimbra, em Coimbra/MG. Foram utilizados 161 acessos do BAG-

PMGS para compor a população de trabalho. Todos os acessos são cultivares de soja. 

Os acessos foram plantados em Delineamento Experimental de Blocos 

Aumentados com 7 cultivares testemunhas e 7 repetições. Cada parcela experimental foi 

composta por uma linha de 1 (um) metro de fileira em espaçamento entre linhas de 0,50 

metros em Coimbra e 0,70 metros em Viçosa. Foram semeadas 10 sementes por metro. 

Os diferentes espaçamentos entre linhas adotados nos diferentes locais se deram devido 
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ao tipo de cultivo nos dois ambientes, sendo em Viçosa plantio convencional e em 

Coimbra, plantio direto. 

Decorrido o ciclo da cultura, foram colhidas 2 (duas) plantas de cada acesso em 

estudo. As plantas colhidas em ambos os ambientes foram trilhadas separadamente e as 

sementes colocadas em sacos devidamente identificados. As sementes foram moídas e o 

farelo de soja resultante de tal processo foi utilizado para a caracterização quanto ao teor 

de óleo via Ressonância Magnética Nuclear (RMN) utilizando um aparelho de modelo 

MQC 23-27. 

 

Mensuração do teor de óleo nos grãos de soja via Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN) 

 

O método via RMN consistiu em pesar um volume de 30 milímetros (mm) dos 

grãos de soja moídos, denominado volume de leitura do equipamento. A quantidade 

necessária do material foi colocada em tubo de ensaio de fundo chato de 26 milímetros 

(mm) e pesada em balança de alta precisão, sendo o peso da amostra de cada acesso 

anotado separadamente. Após a pesagem, os tubos de ensaio foram pré-aquecidos a uma 

temperatura de 40°C durante 20 minutos, e, posteriormente, submetidos à leitura no 

aparelho de RMN. Desta forma, foram obtidos os valores em porcentagem (%) do teor de 

óleo para cada genótipo.  

As análises de variância (ANOVA) para cada ambiente e o procedimento de 

agrupamento de médias Scott-Knott foram realizados utilizando o software Genes 

(CRUZ, 2013).  

A análise conjunta para os dois ambientes foi realizada com auxílio do software 

Selegen – REML/BLUP a fim de estimar os parâmetros genéticos e ambientais e predizer 

os valores genotípicos os quais foram utilizados para classificação dos acessos quanto ao 

teor de óleo nos grãos.  

Para a decomposição da interação GA foi utilizado o método proposto por 

Robertson (1959) com alteração de Cruz e Castoldi (1991). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As análises de variância individuais e as estimativas dos parâmetros genéticos e 

ambientais para os 161 acessos avaliados encontram-se na Tabela 1. Foi possível verificar 

variância genética significativa a 1% de probabilidade pelo teste F para a característica 

teor de óleo nos dois ambientes. 

As herdabilidades encontradas para o teor de óleo nos grãos (59,99% para Viçosa 

e 58,23% para Coimbra) demonstram que as variâncias fenotípicas observadas entre os 

genótipos para tal caractere apresentaram predominância da porção genética frente à 

porção ambiental nos dois locais em estudo. As relações CVg/CVe foram maiores que 1 

nos dois locais, o que, de acordo com Vencovsky (1987), juntamente com a herdabilidade, 

proporcionam um maior entendimento da variação existente entre os genótipos e indica 

possibilidade de ganho genético quando efetuada a seleção. Assim, quando a razão 

CVg/CVe é maior que 1,0 assume-se que a variação genética supera a ambiental e, desta 

forma, as condições à seleção são favoráveis. 

Além disso, os coeficientes de variação (CV) observados (geral, comum e não 

comuns) indicam que a análise foi adequada para os dois locais, visto que o CV é uma 

forma de avaliar o erro referente a esta análise. Assim, um CV menor de 10% é 

considerado baixo e, portanto, o erro também foi baixo, o que aumenta a segurança em 

relação aos dados obtidos na análise de variância.  

 

Tabela 1 – Análise de variância individual e estimativa de parâmetros genéticos e 

ambientais para o caractere teor de óleo avaliado em 161 acessos de soja implantados na 

Estação Experimental Professor Diogo Alves de Melo, em Viçosa/MG, e na Fazenda 

Experimental de Coimbra, em Coimbra/MG. 

FV GL 
QM 

Viçosa Coimbra 

Blocos 6 2,64 1,49 

Trat.(Ajust.) 160 2,82** 2,49** 

Resíduo 36 1,26 1,06 

Total 202   

Média geral 19,58 21,16 

Média comuns – testemunhas 19,35 21,41 

Média não comuns – genótipos 19,65 21,08 

Média ponderada - µF(Federer) 19,57 21,09 



16 
 

CV(%) geral 5,73 4,87 

CV(%) comuns 5,80 4,82 

CV(%) não comuns 5,71 4,89 

VARIÂNCIA FENOTÍPICA 3,15 2,55 

VARIÂNCIA AMBIENTAL 1,26 1,06 

VARIÂNCIA GENOTÍPICA 1,89 1,48 

HERDABILIDADE (%) 59,99 58,23 

COEF. DE VARIAÇÃO GENÉTICO (%) 6,99 5,78 

RAZÃO CVg/Cve 1,22 1,18 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. FV = Fonte de variação; GL = Graus de liberdade; QM 

= Quadrado médio; CV = Coeficiente de variação. 

 

Os componentes de variância gerados pela análise conjunta via Selegen – 

REML/BLUP encontram-se na Tabela 2. Os valores obtidos de herdabilidade e seu desvio 

padrão indicam existência de variabilidade genética visto que a magnitude do desvio 

padrão foi pequena em comparação com a magnitude da herdabilidade, o que garante que 

esta não atinja o valor zero. Além disso, a análise de deviance, realizada para testar a 

significância da variância genética, evidenciou a existência dessa variabilidade. 

A correlação genotípica em relação ao desempenho nos dois ambientes apresentou 

um valor de 0,74, indicando um alto nível de interação genótipos x ambientes do tipo 

simples, demonstrando que os melhores genótipos em Viçosa seriam, em sua maioria, os 

melhores genótipos em Coimbra para a característica estudada.  

O coeficiente de determinação foi de 0,13 para a interação genótipos x ambientes, 

ou seja, 13% da variabilidade fenotípica total pode ser explicada pela interação, o que 

indica uma alta influência genética nos fenótipos apresentados nos dois ambientes. 

 

Tabela 2 – Parâmetros genéticos e ambientais para a característica teor de óleo em soja 

avaliada em 161 acessos de soja implantados na Estação Experimental Professor Diogo 

Alves de Melo, em Viçosa/MG, e na Fazenda Experimental de Coimbra, em 

Coimbra/MG. 

Parâmetros¹ Estimativas 

Vg 0,98 

Vbloc 0,03 

Vint 0,34 
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Ve 1,2 

Vf 2,56 

h2g 0,38 +- 0,09 

c2bloc 0,01 

c2int 0,13 

rgloc 0,74 

Média geral 20,36 

¹ Variância genotípica (Vg); variância ambiental entre blocos (Vgbloc); variância da interação genótipos x 

ambientes (Vint); variância residual (Ve); variância fenotípica (Vf); herdabilidade de parcelas individuais 

no sentido amplo (h2g); coeficiente de determinação dos efeitos de blocos (c2bloc); coeficiente de 

determinação dos efeitos da interação genótipos x ambientes (c2int); correlação genotípica entre o 

desempenho nos dois ambientes (rgloc); e, média geral dos experimentos (Média geral). 

 

Por meio da decomposição da interação GA, utilizando o método proposto por 

Robertson (1959) com alteração de Cruz e Castoldi (1991), foi possível verificar maior 

contribuição da parte simples da interação (70,60%). Esse resultado evidencia a 

semelhança nas influências ambientais de ambos os locais para a característica em 

questão e que os programas de melhoramento podem adotar avaliações em apenas um 

desses locais sem comprometer o processo seletivo.  

Na Tabela 3 são apresentados os valores genotípicos e os ganhos genéticos 

estimados com a seleção dos 16 melhores genótipos, em ordem, para o caractere teor de 

óleo em cada um dos locais e para a análise conjunta. Na seleção dos acessos foram 

verificados ganhos genéticos para Viçosa, Coimbra e na análise conjunta de, 

respectivamente, 7,46%, 7,42% e 6,21%.  

A maior contribuição da parte simples para a interação favoreceu os elevados 

índices de coincidências dos acessos selecionados em cada local e na análise conjunta. 

Os índices de coincidência foram 81,25% para a análise conjunta e para Viçosa, 87,5% 

para a análise conjunta e para Coimbra e 81,25% para Viçosa e Coimbra. 

 

 



Tabela 3 - Valores genotípicos (VG) e ganhos genéticos unitários (Ganho g) e em porcentagem (Ganho %) para a característica teor de óleo em 

soja avaliada em 161 acessos de soja implantados na Estação Experimental Professor Diogo Alves de Melo, em Viçosa/MG, e na Fazenda 

Experimental de Coimbra, em Coimbra/MG. 

Análise conjunta   Viçosa   Coimbra 

Genótipo VG Ganho g Ganho %   Genótipo VG1 Ganho g Ganho %   Genótipo VG2 Ganho g Ganho % 

BAGS-UFV 108 22,04 1,68 8,24  BAGS-UFV 141 21,71 2,11 10,34  BAGS-UFV 103 23,58 2,46 12,08 

BAGS-UFV 40 22,01 1,66 8,16  BAGS-UFV 40 21,68 2,09 10,26  BAGS-UFV 108 23,10 2,22 10,90 

BAGS-UFV 103 21,93 1,63 8,00  BAGS-UFV 108 21,57 2,05 10,05  BAGS-UFV 39 22,94 2,09 10,24 

BAGS-UFV 39 21,86 1,59 7,83  BAGS-UFV 39 21,30 1,96 9,61  BAGS-UFV 109 22,93 2,02 9,90 

BAGS-UFV 109 21,77 1,56 7,65  BAGS-UFV 109 21,11 1,87 9,17  BAGS-UFV 40 22,93 1,97 9,69 

BAGS-UFV 33 21,63 1,51 7,41  BAGS-UFV 33 21,11 1,81 8,87  BAGS-UFV 56 22,79 1,92 9,43 

BAGS-UFV 56 21,63 1,47 7,24  BAGS-UFV 131 21,10 1,76 8,65  BAGS-UFV 33 22,60 1,86 9,12 

BAGS-UFV 141 21,59 1,44 7,09  BAGS-UFV 104 21,05 1,72 8,45  BAGS-UFV 20 22,49 1,80 8,82 

BAGS-UFV 131 21,57 1,42 6,96  BAGS-UFV 23 21,05 1,69 8,30  BAGS-UFV 23 22,49 1,75 8,59 

BAGS-UFV 23 21,56 1,39 6,85  BAGS-UFV 120 21,01 1,66 8,16  BAGS-UFV 131 22,46 1,71 8,39 

BAGS-UFV 104 21,50 1,37 6,73  BAGS-UFV 138 21,00 1,64 8,04  BAGS-UFV 52 22,43 1,67 8,21 

BAGS-UFV 110 21,49 1,35 6,63  BAGS-UFV 110 20,96 1,61 7,93  BAGS-UFV 110 22,42 1,64 8,05 

BAGS-UFV 20 21,48 1,33 6,54  BAGS-UFV 56 20,91 1,59 7,81  BAGS-UFV 104 22,35 1,61 7,90 

BAGS-UFV 120 21,40 1,31 6,44  BAGS-UFV 20 20,85 1,57 7,69  BAGS-UFV 57 22,33 1,58 7,75 

BAGS-UFV 52 21,34 1,29 6,33  BAGS-UFV 103 20,82 1,54 7,57  BAGS-UFV 53 22,17 1,54 7,58 

BAGS-UFV 72 21,28 1,27 6,21   BAGS-UFV 115 20,78 1,52 7,46   BAGS-UFV 120 22,15 1,51 7,42 

 

 

 

 



CONCLUSÕES 

 

Há maior contribuição da parte simples da interação genótipos x ambientes. 

Na seleção dos acessos foram verificados ganhos genéticos para Viçosa, Coimbra 

e na análise conjunta. 
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CAPÍTULO II 

RESUMO 

MODELAGEM DA CURVA PARA PREDIÇÃO DO TEOR DE ÓLEO EM 

GRÃOS DE SOJA VIA ESPECTROSCOPIA DO INFRAVERMELHO 

PRÓXIMO (NIR) 

O óleo de soja é uma das principais matérias-primas para a produção de biodiesel, sendo 

uma alternativa para diminuição da dependência dos derivados de petróleo e abrindo um 

novo mercado para a oleaginosa. Os grãos de soja são compostos por cerca de 18 a 21% 

de óleo e diferentes metodologias são utilizadas para a quantificação deste. A 

determinação de óleo via Soxhlet e Ressonância Magnética Nuclear são as mais 

comumente usadas, porém são demoradas e de alto custo. Uma alternativa mais rápida e 

mais precisa é a predição do teor de óleo via Espectroscopia do Infravermelho Próximo 

(NIR). Entretanto, para a utilização deste método, é necessário a calibração do aparelho 

por meio da modelagem de uma curva de determinação. Neste sentido, o objetivo deste 

trabalho foi modelar a curva para a predição do teor de óleo em grãos de soja. Para a 

construção dos modelos de regressão foram usados acessos de soja do Banco Ativo de 

Germoplasma do Programa de Melhoramento de Soja do DFT/UFV, assim avaliados na 

safra 2014/2015: 228 acessos plantados na Estação Experimental Professor Diogo Alves 

de Melo, em Viçosa/MG; e, 237 na Fazenda Experimental de Coimbra, em Coimbra/MG. 

O delineamento experimental utilizado foi o de Blocos Aumentados com 7 cultivares 

testemunhas e 7 repetições. Uma amostra dos grãos de soja colhidos foi moída e 

submetida à leitura de espectro via espectrômetro NIR Analyzer Antaris II, sendo 

realizadas três repetições para cada genótipo. Estas leituras foram utilizadas para 

modelagem das curvas de predição. O método de regressão multivariada utilizado para o 

tratamento de dados deste estudo foi o método PLS e o software utilizado foi o R. Os 

conjuntos totais de espectros das amostras oriundas de cada local foram divididos em dois 

subconjuntos, sendo um de calibração e outro de validação, este contendo 

aproximadamente 10% das amostras totais. Para se determinar o número de variáveis 

latentes (VL) utilizadas no modelo PLS foi feita uma validação cruzada do tipo leave-

one-out (LOO) no conjunto de calibração. Foram utilizados os seguintes pré-tratamentos 

em cada espectro: alisamento pelo método de Savitzky-Golay com polinômio de grau 2 e 

janela de tamanho 5; Correção Multiplicativa do Sinal (MSC); primeira derivada; 

segunda derivada; e centragem na média. O modelo escolhido para Viçosa considerou 8 

variáveis latentes, alisamento dos dados, derivada primeira, dados centrados na média, 
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apresentando valor de r igual a 0,8592 e valor de RMSE de 1,7519. Para Coimbra foi 

selecionado o modelo que apresentou considerou 6 variáveis latentes e os mesmos pré-

tratamentos considerados para as amostras de Viçosa. Os valores de r e RMSE foram, 

respectivamente, 0,9369 e 1,7612. Assim, foram obtidas duas curvas de predição do teor 

de óleo em grãos de soja, uma para Viçosa/MG e outra para Coimbra/MG. 

 

Palavras-chave: PLS; Multivariada; Modelagem.  
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INTRODUÇÃO 

 

A soja pode ser utilizada como fonte de biodiesel, sendo uma alternativa para 

diminuição da dependência dos derivados de petróleo e abrindo um novo mercado para a 

oleaginosa, com grandes perspectivas econômicas e muitos benefícios ambientais. O 

biodiesel, de acordo com a Aprosoja Brasil (2016), é um combustível renovável composto 

por diesel de petróleo e óleo vegetal, sendo que mais de 80% da demanda nacional total 

é pelo óleo de soja. Estudos demonstram que o biodiesel é capaz de suprir total ou 

parcialmente a utilização dos combustíveis fósseis. Devido à importância do biodiesel no 

cenário mundial, vem sendo desenvolvidos cada vez mais programas de pesquisa em soja 

com ênfase em teor de óleo, visando aumentar a produção deste componente pela planta.  

Segundo Lanna et al (2005), os grãos de soja são constituídos por 18 a 21% de 

óleo, sendo esta fração composta principalmente por triacilgliceróis que tem influência 

direta na qualidade do óleo de acordo com sua composição e distribuição. O óleo de soja 

contém, aproximadamente, 85% de ácidos graxos insaturados (oleico, linoleico e 

linolênico) e o restante de ácidos graxos saturados (esteárico e palmítico).  

 As metodologias para determinação do teor de óleo nos grãos de soja se baseiam 

em diferentes princípios. A extração de óleo via Soxhlet, por exemplo, é realizada com a 

utilização de um solvente éter de petróleo, por um período de 12 horas. Após a extração, 

o produto obtido deve ser levado em estufa a 80ºC por mais 2 horas para secagem e em 

seguida deixado em repouso até atingir a temperatura ambiente. Ao final deste processo 

o recipiente com o óleo é pesado, obtendo-se o peso de óleo em relação a determinado 

peso de sementes utilizado (CAVALCANTE, 2011). 

 Outro método muito comum é a determinação do teor de óleo em soja via 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN), que consiste na leitura direta do teor de óleo em 

grãos de soja inteiros ou moídos. O material a ser lido pela RMN deve ficar em estufa a 

40ºC por cerca de 20 minutos antes da leitura. Ainda segundo Cavalcante (2011), ao 

comparar os dois métodos citados acima, verificou-se que a determinação do óleo via 

RMN é mais rápida, precisa e agrega mais segurança na seleção, apesar de ter um custo 

mais elevado.  

 Balabin e Smirnow (2011) propuseram a utilização da espectroscopia do 

infravermelho próximo (NIR) como uma alternativa aos métodos tradicionais por ser 

rápido, reprodutível e de baixo custo, além de eliminar o consumo de solventes e 
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reagentes. Porém, a leitura do teor de óleo via NIR requer que seja calibrada uma curva 

por meio de modelos estatísticos e matemáticos a ser utilizada no equipamento.  

 Guimarães (2014) propôs um modelo de calibração multivariada para a 

quantificação de adulterantes em biodiesel de óleo de soja como alternativa para o 

controle de qualidade do biocombustível quanto às adulterações, exemplificando a 

metodologia utilizada no presente trabalho. 

 Neste sentido, o objetivo deste foi modelar curvas de predição do teor de óleo em 

grãos de soja via NIR. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia deste trabalho foi executada pelo professor Luiz Alexandre 

Peternelli do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Viçosa. 

Para a construção dos modelos de regressão foram usados acessos de soja do 

Banco Ativo de Germoplasma do Programa de Melhoramento de Soja do DFT/UFV, 

assim avaliados na safra 2014/2015: 228 acessos plantados na Estação Experimental 

Professor Diogo Alves de Melo, em Viçosa/MG; e, 237 na Fazenda Experimental de 

Coimbra, em Coimbra/MG. O delineamento experimental utilizado foi o de Blocos 

Aumentados com 7 cultivares testemunhas e 7 repetições.  

Decorrido o ciclo da cultura, foram colhidas 2 (duas) plantas de cada acesso em 

estudo. As plantas colhidas em ambos os ambientes foram trilhadas separadamente e as 

sementes colocadas em sacos devidamente identificados. As sementes foram moídas e o 

farelo de soja resultante de tal processo foi utilizado para a caracterização quanto ao teor 

de óleo via Ressonância Magnética Nuclear (RMN) utilizando um aparelho de modelo 

MQC 23-27. 

O método via RMN consistiu em pesar um volume de 30 milímetros (mm) dos 

grãos de soja moídos, denominado volume de leitura do equipamento. A quantidade 

necessária do material foi colocada em tubo de ensaio de fundo chato de 26 milímetros 

(mm) e pesada em balança de alta precisão, sendo o peso da amostra de cada acesso 

anotado separadamente. Após a pesagem, os tubos de ensaio foram pré-aquecidos a uma 

temperatura de 40°C durante 20 minutos, e, posteriormente, submetidos à leitura no 

aparelho de RMN. Desta forma, foram obtidos os valores em porcentagem (%) do teor de 

óleo para cada genótipo.  
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Uma amostra dos grãos de soja colhidos foi moída e submetida à leitura de 

espectro via espectrômetro NIR Analyzer Antaris II, sendo realizadas três repetições para 

cada genótipo. Estas leituras foram utilizadas para modelagem das curvas de predição. 

O método de regressão multivariada utilizado para o tratamento de dados deste 

estudo foi o método PLS (regressão por quadrados mínimos parciais) e o software 

utilizado foi o R (R CORE TEAM, 2015). Este método tem como objetivo encontrar uma 

relação entre a matriz (X) contendo os espectros das amostras e o vetor que armazena 

suas respectivas concentrações (y). O método PLS é indicado quando X contém variáveis 

altamente correlacionadas como neste trabalho, em que foram utilizados dados de 

espectroscopia. 

Os conjuntos totais de espectros das amostras oriundas de cada local foram 

divididas segundo o procedimento de Kennard e Stone (1969) em dois subconjuntos, 

sendo um de calibração e outro de validação, este contendo aproximadamente 10% das 

amostras totais. Para se determinar o número de variáveis latentes (VL) utilizadas no 

modelo PLS foi feita uma validação cruzada do tipo leave-one-out (LOO) no conjunto de 

calibração, ou seja, uma amostra do conjunto de calibração é excluída, o modelo é 

construído e, assim, o teor de óleo é estimado. Para esse procedimento foi utilizado o 

pacote PLS (MEVIK et al., 2016) do software R. O processo é repetido até que todas as 

amostras sejam previstas para vários números de variáveis latentes. O número de VL 

associado ao modelo com maior poder preditivo, ou seja, menor RMSE (Root Mean 

Square Error, ou raiz quadrada do erro quadrático médio) é, geralmente, escolhido. 

A habilidade do modelo de calibração para estimar o teor de óleo total baseado 

nos dados dos espectros NIR gerados foi avaliada usando os erros de previsão (RMSE) e 

os coeficientes de correlação (r) entre os valores dos teores de óleo estimados pelo modelo 

utilizando espectros NIR e os valores do método de referência das amostras do conjunto 

de calibração, para cada modelo. 

O RMSE é definido por 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑(𝑦𝑖−�̂�𝑖)²

𝑛
, onde 𝑦𝑖 é o valor real da amostra i, 

�̂�𝑖 é o valor estimado para a amostra i, e 𝑛 é o número total de amostras. 

O r é definido pela correlação de Pearson entre os valores reais da amostra i (𝑦𝑖) 

e os valores estimados para a amostra i (�̂�𝑖) em cada modelo.  

 Na tentativa de minimizar os efeitos causados pela dificuldade de obtenção de um 

espectro ideal, ou seja, espectros sem variações aleatórias ou sistemáticas indesejáveis de 

diferentes origens, foram utilizadas técnicas de tratamentos matemáticos nos espectros, 
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também chamados de pré-tratamento, antes da construção do modelo, para que estas 

variações não tivessem influência nos resultados finais. Assim, foram utilizados os 

seguintes pré-tratamentos em cada espectro:  Alisamento pelo método de Savitzky-Golay 

com polinômio de grau 2 e janela de tamanho 5; Correção Multiplicativa do Sinal (MSC); 

primeira derivada; segunda derivada; e, centragem na média. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a construção dos modelos de regressão foram utilizados os valores médios 

do teor de óleo obtido na determinação empregando o método da RMN. Os espectros 

obtidos das 228 amostras de soja de Viçosa foram divididos em dois grupos, sendo que 

20 espectros, correspondentes a 20 amostras, foram utilizados na etapa de calibração e os 

espectros restantes, correspondentes a 208 amostras, foram usados na validação dos 

modelos. No caso das 237 amostras de Coimbra, 24 ficaram na população de calibração 

e 213 na de validação.  

Para a determinação do número de variáveis latentes foi utilizado o procedimento 

LOO do pacote PLS do R (MEVIK et al., 2016) e foram testados todos os pré-tratamentos 

usualmente utilizados nesse tipo de análise. Desta forma, foram obtidos 7 modelos para 

cada local e foram escolhidos os que mais se adequaram aos dados analisados de acordo 

com os parâmetros de erro e ajuste considerados. Os resultados para cada local estão 

apresentados nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1. Parâmetros de erro e ajuste do modelo mais adequado para a população teste 

considerada para o conjunto de acessos avaliados na Estação Experimental Professor 

Diogo Alves de Melo, em Viçosa/MG.  

VL alisa der1 der2 MSC cm r r² RMSE Escolha 

10 x    x 0,7488 0,5607 1,943  
6 x x   x 0,7557 0,5711 2,0152  
8 x x  x x 0,8592 0,7382 1,7519 * 

5 x  x  x 0,409 0,1673 2,4052  
4 x  x x x 0,4872 0,2374 2,2894  
7 x   x x 0,6573 0,4321 2,08  
10         x 0,7488 0,5607 1,9429   

VL = Variáveis Latentes; alisa = alisamento; der1 = derivada primeira; der2 = derivada segunda; MSC = 

Correção Multiplicativa do Sinal; cm = centragem na média; r = coeficiente de correlação; r² = coeficiente 

de determinação; RMSE = raiz quadrada do erro quadrático médio. 
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Tabela 2. Parâmetros de erro e ajuste do modelo mais adequado para a população teste 

considerada para o conjunto de acessos avaliados na Fazenda Experimental de Coimbra, 

em Coimbra/MG.  

VL alisa der1 der2 MSC cm r r² RMSE Escolha 

10 x    x 0,9014 0,8126 1,8078  

6 x x   x 0,8979 0,8062 1,8495  

6 x x  x x 0,9369 0,8778 1,7612 * 

4 x  x  x 0,8221 0,6759 1,9908  

4 x  x x x 0,8679 0,7533 2,0018  

8 x   x x 0,9091 0,8264 1,8027  

10         x 0,9013 0,8124 1,8079  

VL = Variáveis Latentes; alisa = alisamento; der1 = derivada primeira; der2 = derivada segunda; MSC = 

Correção Multiplicativa do Sinal; cm = centrado na média; r = coeficiente de correlação; r² = coeficiente 

de determinação; RMSE = raiz quadrada do erro quadrático médio. 

  

O modelo escolhido para Viçosa considerou 8 variáveis latentes, alisamento dos 

dados, derivada primeira, dados centrados na média, apresentando valor de r igual a 

0,8592 e valor de RMSE de 1,7519. 

 Para Coimbra foi selecionado o modelo que apresentou considerou 6 variáveis 

latentes e os mesmos pré-tratamentos considerados para as amostras de Viçosa. Os 

valores de r e RMSE foram, respectivamente, 0,9369 e 1,7612.  

O r² (ou coeficiente de determinação), que pode ser obtido como o quadrado do 

coeficiente de correlação conforme descrito nesse trabalho, é uma medida de ajustamento 

da regressão linear em relação aos valores observados, e indica o quanto o modelo 

consegue explicar os valores observados. Logo, é ideal que o valor de r² seja alto para que 

o ajuste do modelo aos dados utilizados seja adequado. Equivalentemente, o desejável é 

obter um r alto e positivo.  

O RMSE é a raiz quadrada do erro quadrático médio, que é definido como sendo 

a média da diferença entre o valor do estimador e do parâmetro ao quadrado. Este 

estimador indica o quanto a característica avaliada (teor de óleo, no caso) pode variar para 

mais ou para menos quando os dados são analisados via curva de regressão proposta.  

 Assim, as curvas selecionadas foram as que apresentaram um alto valor de r, e, 

portanto, de r², e um baixo valor de RMSE, visto que o alto r² indica um bom ajustamento 

do modelo aos dados e o baixo RMSE indica que o erro estimado ao utilizar a curva é 

pequeno.  
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 Estatisticamente, o baixo valor de RMSE seria o suficiente para a seleção da curva, 

porém, agronomicamente, um erro em torno de 1,8% como observado nas tabelas obtidas 

pode representar uma quantidade de óleo de mais ou menos 1,8%. Para a característica 

teor de óleo em soja a variação de 1,8% pode ser considerada um valor alto, visto que os 

teores de óleo utilizados neste estudo variaram de 16 a 23%, ou seja, a janela de variação 

do teor de óleo é muito pequena.   

 Tendo em vista este problema, sugere-se, em futuros trabalhos, a categorização 

do teor de óleo em soja para este tipo de análise de modo que seja escolhido um valor de 

referência onde acima deste valor o genótipo é selecionado e abaixo deste valor o 

genótipo não é selecionado. A categorização visa diminuir a problemática relacionada à 

janela de variação do teor de óleo em soja e fazer com que o valor de RMSE de 1,8% seja 

aceitável para este tipo de análise. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Foram obtidas duas curvas para predição do teor de óleo via NIR, uma para os 

acessos avaliados na Estação Experimental Professor Diogo Alves de Melo, em 

Viçosa/MG, e outra para os acessos avaliados na Fazenda Experimental de Coimbra, em 

Coimbra/MG. 
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