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1. Introdução

1.1. Nodulação

A interação entre leguminosas e rizóbios é um exemplo de 
associação biológica intensamente estudada, cujos benefícios para a 
sustentabilidade agrícola são reconhecidos em virtude do processo de 
Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) (XAVIER et al., 2006). Esse pro
cesso ocorre em nódulos radiculares induzidos pela infecção bacteriana 
(URIBE, 1994). Os nódulos e a planta hospedeira são perfeitamente 
interligados por meio de vasos xilemáticos e floemáticos e totalmente 
integrados em termos hormonais e nutricionais. O processo da FBN 
requer um suprimento contínuo de carboidratos que fornecem tanto a 
energia para a redução do nitrogênio quanto os esqueletos de carbono 
necessários à assimilação da amônia produzida, sendo relativamente 
intensivo em energia produzida na parte aérea da planta hospedeira 
(SILVEIRA et al., 2003).

O estabelecimento bacteriano na rizosfera é uma condição 
fundamental para que o microrganismo possa interagir com a planta. 
Além disso, é necessário que a bactéria se espalhe ao longo da raiz e 
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não perca a capacidade de sobreviver e multiplicarse de maneira 
competitiva em relação à comunidade nativa. A colonização radicular 
é um processo bastante complexo, pois diferentes microrganismos 
estão sujeitos a diversos fatores bióticos e abióticos (BENIZRI et al., 
2001; FIGUEIREDO et al., 2008). A sobrevivência do rizóbio e nodula
ção é frequentemente ligada com a competição por substratos de 
carbono, produção de antibióticos, sideróforos ou substâncias estimu
ladoras do crescimento vegetal (RUMJANEK et al., 1995). Os sideró
foros desempenham um papel fundamental na formação do nódulo 
(REIGH; O´CONNELL, 1993). A capacidade de produzir sideróforos 
parece ser mais difundida entre o gênero Rhizobium do que entre o 
gênero Bradyrhizobium, que evoluiu em solos ácidos, nos quais Fe 
está, normalmente, mais disponível (GUERINOT, 1994). Além disso, 
os rizóbios podem utilizar sideróforos de outros rizóbios, o que é 
chamado de sinergismo interestirpe, desde que possuam proteínas 
receptoras da membrana externa específica para o sideróforo em 
questão.

1.2. Nódulos indeterminados e determinados

Dependendo do sistema simbiótico, podemos encontrar dois 
tipos de nódulos: indeterminados e determinados, em função de sua 
origem no córtex interno ou externo. Ambos apresentam estrutura 
anatômica distinta e diferem na forma em que se comportam a bac
téria no interior do nódulo em formação, embora a indução do ciclo 
celular em ambos os sistemas siga a mesma regulação. Nos nódulos 
indeterminados, que ocorrem em plantas dos gêneros Medicago, 
Pisum, Trifolium, Vicia, entre outras, são as células do córtex interior 
que reintroduzem a bactéria no ciclo celular, além de possuírem um 
meristema permanente, que lhe outorga uma forma cilíndrica com 
simetria radial na organização dos tecidos. Temse então uma zona 
central, na qual o rizóbio se instala e realiza a FBN (FOUCHER; 
KONDOROSI, 2000). Nos nódulos determinados, que ocorrem em 
plantas dos gêneros Phaseolus, Glycine, Vigna, Lotus, entre outras, 
não há um meristema permanente. Assim, seu crescimento se baseia 
na expansão em vez da divisão celular, razão pela qual apresentam 
uma morfologia esférica em vez de cilíndrica (HIRSCH, 1992).
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1.3. Agentes sinalizadores

Resultados de experimentos têm mostrado a possibilidade de 
se obter incremento na nodulação, por exemplo, por meio do forneci
mento de sinais (flavonoides) que podem ser adicionados aos inocu
lantes. Diversos benefícios agronômicos, como aumento significativo 
da nodulação de leguminosas e da capacidade competitiva dos rizóbios, 
podem ser alcançados pelo aumento quantitativo e/ou qualitativo dos 
indutores pelo hospedeiro (ALMARAZ et al., 2007; LIRA JUNIOR 
et al., 2003; MABOOD et al., 2006a, 2006b; POUSTINI et al., 2005). 
Para tanto, tornase crucial um melhor entendimento de trocas de 
sinais moleculares na interação plantamicrorganismos (ANTÓN, 
2004).

O processo de infecção pelo rizóbio envolve diferentes sinaliza
dores entre a planta e a bactéria (TAÍZ; ZIEGER, 2004). Timmers et al. 
(1999) relatam que a bactéria noduladora migra em direção às raízes 
em função de uma resposta quimiostática. Essa resposta é decorren
te da atração pelos isoflavonoides e betaínas secretadas pelas raízes. 
Esses compostos ativam enzimas que induzem a transcrição de 
genes nod, que codificam moléculas sinalizadoras de oligossacarídeos 
de lipoquitina, identificados após a secreção por receptores, como 
lecitinas especiais produzidas nos pêlos radiculares.

Quando as células dos pêlos radiculares reconhecem os fatores 
de nodulação (Nod), iniciase o enrolamento dos mesmos. Com a 
evolução da infecção é formado um canal dentro do pelo radicular, e 
enquanto no periciclo é iniciado o rearranjo do citoesqueleto microtu
bular, na parte interna do córtex ocorre a ativação das células que se 
dividem formando um primórdio. Posteriormente, ocorre a infecção, 
localizada distanciadamente da área radicular ativada. A ativação 
celular se estende progressivamente para o meio e para a parte mais 
externa do córtex, seguindo gradientes de diferenciação celular, o 
que resulta na formação de um primórdio nodular (FAGAN et al., 
2007). Os fatores nod são responsáveis, em baixa concentração, pela 
síntese de proteínas, denominadas nodulinas, que desempenham 
papel importante na formação e manutenção do nódulo radicular 
(ALMARAZ et al., 2007).

Outro mecanismo de troca de sinal é a secreção de proteínas 
pelo rizóbio. Desses mecanismos, os mais comuns são os de secreção 

Biotecnologia_miolo.indd   481 13/9/2010   09:09:45



Biotecnologia aplicada à agricultura: textos de apoio e protocolos experimentais482

tipo III, isto é, mecanismos de exportação de proteínas altamente 
conservados, em bactérias Gram negativas, que atravessam as 
membranas bacterianas, liberando as proteínas no citosol de células 
hospedeiras (SÜB et al., 2006). No caso rizobiano, recentemente, 
diversas proteínas têm sido identificadas como ligadas a esse sistema 
(SAAD et al., 2008). De modo geral, as funções dessas proteínas ainda 
não estão esclarecidas, visto que nem todas as estirpes apresentam 
esse sistema e que algumas mutações não afetam a nodulação 
enquanto outras têm efeitos deletérios (WASSEM et al., 2008).

Embora se conheça relativamente muito sobre genes dos rizó
bios envolvidos na nodulação, pouco se sabe sobre os genes das 
leguminosas hospedeiras relacionados à simbiose. Nesse sentido, 
temse buscado identificar genes da planta envolvidos na nodulação 
(BUZAS; GRESSHOFF, 2007). Silverstein et al. (2006) encontraram 
novas famílias de genes em leguminosas, denominadas de proteínas 
ricas em glicina (GRP), prolina (PRP) e cisteina (CRP) que estão 
envolvidas, principalmente, na nodulação e proteção dos nódulos. 
Kuster et al. (2007) identificaram cerca de 100 genes das leguminosas 
que ativam diferentes estádios durante a simbiose com o rizóbio. 
Esses genes apresentam funções relacionadas à eficiência simbiótica, 
e entre elas a facilitação dos processos de transporte pelas mem
branas perissimbióticas, que cercam os bacteroides nos nódulos.

1.4. Avaliação da nodulação

Em razão das diferenças na habilidade nodulífera de legumino sas 
com estirpes nativas, a bioprospecção de rizóbios em solos locais 
pode fornecer subsídios sobre a eficiência da nodulação natural e da 
fixação de nitrogênio das espécies (SOUZA et al., 2007). Essas efi
ciências poderão ser avaliadas por meio de atividade da nitrogenase 
(HARDY et al., 1968); teor de ureídeos (HERRIDGE; PEOPLES, 1990); 
abundância natural 15N (BODDEY et al., 2001); teor de leghemoglobina 
(WILSON; REISENAUER, 1963); número e tamanho de nódulos; 
nodulação específica (GAN et al., 2004), assim como por meio das 
nodulinas (proteínas sintetizadas pelos nódulos) (FARNDEN; 
ROBERT SON, 1980). Esses diversos métodos têm sido utilizados para 
avaliar eficiência e eficácia das estirpes (FARIA; FRANCO, 2002), 
visando, eventualmente, à recomendação de estirpes para o uso na 
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produção comercial de inoculantes. Uma característica comum da 
maioria desses métodos é ser baseado em métodos destrutivos, que 
não permitem, por exemplo, o acompanhamento de nódulos em uma 
mesma planta ao longo do tempo, como é possível por técnicas de 
análise de imagens (COSTA et al., 2006, 2007; LIRA JUNIOR et al., 
2005), o que torna o desenvolvimento e aprimoramento dessas téc
nicas de grande valia.

2. Análise de imagens

Por muito tempo, as imagens foram utilizadas para simples 
documentação, descrição qualitativa e ilustração dos fenômenos 
observados pelos cientistas. Com o avanço tecnológico e a redução 
dos custos dos computadores, foram desenvolvidos sistemas de 
análise de imagem que representam, atualmente, um ponto de apoio 
a diversas áreas de estudo, como conservação de recursos naturais, 
manejo do solo e meteorologia; análises biomédicas, metalográficas 
e de anatomia vegetal (BOUMA et al., 2000; BRITO et al., 2004; 
COSTA et al., 2001; LIRA JUNIOR; SMITH, 2000; TEIXEIRA et al., 
2006; VIEIRA JUNIOR et al., 2006). Algumas das maiores vantagens 
dessa análise estão na capacidade de diminuir a subjetividade da 
análise humana, de superar inconvenientes de análises manuais que 
são muitas vezes demoradas (BOUMA et al., 2000) e de permitir o 
armazenamento rápido das imagens antes da análise, seguido pelo 
processamento posterior em que o tempo pode ser menos limitante.

A análise de imagens tem como objetivo principal extrair infor
mações úteis e relevantes para uma dada aplicação, expressando 
quantitativamente características específicas de objetos ou cenas de 
interesse dentro de uma imagem (VIEIRA JUNIOR et al., 2006). Essa 
possibilidade devese ao fato de as imagens digitais serem expressas 
como uma função matemática, após a digitalização de imagens 
contínuas (DOUGHERTY, 1994). As imagens digitais consistem em 
uma estrutura quadriculada formada por matrizes de números 
inteiros, e cada elemento dessas matrizes é composto por um pixel 
(picture element).

A partir da matriz de pixels da imagem, diversos tipos de proces
samento podem ser implementados por algoritmos computacionais, 
que são a base para a análise de imagens digitais, caracterizada pelo 
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arquivamento de dados e/ou comparação de padrões (TEIXEIRA et al., 
2006).

Um sistema de análise de imagem é constituído de diversas 
etapas que variam de acordo com seu objetivo imediato (Figura 1). 
A etapa de aquisição engloba a formação da imagem e sua digita
lização, fornecendo como saída uma imagem digital. O processamen
to digital de imagem (PDI) consiste na etapa de préprocessamento, 
enquanto a análise digital de imagem (ADI) compreende etapas de 
segmentação, pósprocessamento, extração de atributos, reconheci
mento e classificação. No préprocessamento e na segmentação, 
operase sobre os pixels da imagem. No pósprocessamento e na 
extração de atributos, os objetos são modificados e, em seguida, 
medidos. Na etapa de reconhecimento e classificação, são analisados 

Figura 1. Etapas típicas de um sistema de processamento digital de imagens.
Fonte: adaptado de Albuquerque et al. (2005).
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os resultados das medidas, ou seja, os dados quantitativos. Geral
mente, o termo Análise de Imagens usado na literatura engloba as 
etapas de aquisição, processamento e análise digital de imagem 
propriamente dita (DOUGHERTY, 1994).

Vale salientar que essas etapas não representam uma sequência 
obrigatória nesse processo, visto que há casos em que as imagens são 
capturadas, e nenhum tratamento é necessário. No entanto, em outros 
casos, a aplicação de técnicas refinadas de segmentação e filtragem é 
necessária para melhorar o desempenho do sistema de análise de 
imagem.

A aquisição e o préprocessamento de imagens são considera
dos etapas fundamentais para o sucesso dessa análise. Nessas etapas, 
as imagens podem ser capturadas e digitalizadas, compactadas, arma
zenadas e preparadas para as etapas posteriores. No processo de 
aquisição das imagens, são utilizadas as técnicas de projeção, digita
lização ou tomografia, devendo ser adotados protocolos padrões e 
considerado o número de amostras necessárias à validação estatística 
dos dados ao final do processo (BOUMA et al., 2000). O préprocessa
mento é a etapa que intenciona melhorar a imagem, corrigindo 
defeitos oriundos da aquisição e realçando detalhes de interesse, de 
modo a facilitar sua visualização e prosseguir com as demais etapas 
de processamentos necessárias. Assim, antes de se trabalhar com 
uma imagem, fazse necessário um processo de filtragem, que varre 
a imagem, procurando as transições entre fases e virtualmente deci
dindo a qual fase (por exemplo, objeto ou fundo) os pixels pertencem 
(ALBUQUERQUE et al., 2005).

Em sistemas de análise de imagens, é muito importante a sub
divisão da imagem em suas partes constituintes ou objetos, técnica 
conhecida como segmentação (SENA JÚNIOR et al., 2004). Essas 
regiões ou objetos dentro da imagem são separadas ou segmentadas 
a partir de características como forma, geometria, topologia, textura, 
cor ou brilho, sendo escolhidas aquelas que possibilitem melhor 
distinção entre o objeto e o restante da imagem, ou seja, o fundo 
(VIEIRA JUNIOR et al., 2006). Após a segmentação, tamanho, cor, 
forma, posição, número e textura dos objetos são algumas das 
propriedades que podem ser quantificadas, representando a etapa de 
extração de atributos (DOUGHERTY, 1994). A partir dessa etapa, os 
objetos são reconhecidos e classificados para posterior análise e 
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interpretação dos dados. A etapa final de um sistema de processa
mento de imagens é aquela em que se extraem as informações úteis 
da imagem processada. Quando o objetivo do processamento é obter 
informações numéricas, realizase a extração de atributos da imagem.

Como exemplo do processo de análise de imagens, temos o 
estudo de raízes. De maneira geral, a avaliação de raízes tem sido 
efetuada de duas formas: diretamente no perfil de solo ou por meio 
de raízes lavadas. Embora, para raízes lavadas, a segmentação seja 
bastante simples, a aquisição dessas imagens tem se mostrado como 
um ponto importante e, dependendo do caso, limitante para a 
utilização dessa técnica. Em geral, podese melhorar a imagem adqui
rida, devendose apenas efetuar a eliminação de sombras provenien
tes da aquisição, mas não acrescentar informação à mesma. Além 
disso, os resultados encontrados na análise de imagens digitais 
dependem diretamente da informação contida na imagem. Levar em 
conta os cuidados na aquisição de uma imagem facilita os processos 
de identificação de objetos e texturas e a segmentação da mesma 
(JORGE; CRESTANA, 1996).

Em geral, as imagens de raízes lavadas são digitalizadas em 
tons de cinza, e a fim de facilitar a etapa de segmentação, são usuais 
correções de iluminação e usos de corantes que evidenciam áreas de 
interesse a serem analisadas, durante a aquisição das imagens. O uso 
de corantes é muito comum em técnicas de microscopia para diferen
ciar estruturas celulares; corante pode ser utilizado também para 
melhorar a visualização de raízes finas durante o escaneamento para 
cálculo de comprimento, diâmetro médio, número de nódulo nas 
raízes (BOUMA et al., 2000; COSTA et al., 2001; SMIT et al., 1994). 
Bouma et al. (2000) sugerem que as raízes finas sejam coradas para 
melhorar o contraste com o fundo e evitar a subestimação dos valores 
de comprimento e diâmetro médio das raízes. Esse tratamento, no 
entanto, pode dificultar a comparação entre dados encontrados na 
literatura, uma vez que períodos de colorações diferentes são usados. 
A dificuldade de padronização desse protocolo é muitas vezes justifi
cada pela diferença entre sistemas radiculares apresentados pelas 
espécies. Porém, colorações em períodos bem definidos e concen
trações fixas de corantes são essenciais para produção de resultados 
confiáveis e reprodutíveis (BOUMA et al., 2000). É importante 
salientar que as técnicas de coloração não são indicadas caso as raízes 
necessitem ser submetidas a análises futuras, como determinações 
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bioquímicas e digestão do tecido vegetal, para obtenção de teores de 
nutrientes e metais pesados acumulados. Nesse caso, os autores 
recomendam o aumento da resolução de digitalização e redução da 
densidade de distribuição de raízes sob o scanner, que além de 
melhorar a visualização de estruturas finas, reduz problemas de 
sobreposição e de sombreamento que pode subestimar e superes
timar, respectivamente, os resultados obtidos. Outra técnica, 
sugerida por Teixeira et al. (2006), é o não fechamento da tampa do 
scanner e a não iluminação diretamente sobre o aparelho durante o 
procedimento de digitalização, o que produz o efeito de fundo dese
jado para a formação das imagens com o preto como cor predomi
nante e as raízes em níveis de cinza, melhorando o contraste na 
imagem e a detecção do comprimento e diâmetro das raízes.

Para análise de imagens de raízes em perfis de solo, a presença 
de solo, palha e outros detritos podem dificultar o processo de seg
mentação, principalmente, porque essas imagens geralmente são 
coloridas. A aquisição da imagem a partir do perfil requer cuidados 
que vão desde a abertura da trincheira, preparo do perfil, filmagem, 
até digitalização (JORGE; CRESTANA, 1996), e em alguns casos pode 
depender também do operador do sistema.

Um dos maiores desafios para utilização de análise de imagem 
em campo é o controle da luminosidade. De fato, no campo, a ilumi
nação não é controlada, e as variações na cor da luz durante o dia e 
as épocas do ano provocam alterações nas cores dos objetos nas 
imagens capturadas (SENA JÚNIOR et al., 2004). Na análise de 
imagem, a intensidade luminosa é um fator muito importante. Ela 
influencia diretamente nos valores numéricos dos pixels em uma 
imagem digital, uma vez que esses valores representam a energia 
refletida pelos objetos e que será captada pelo sensor da câmera.

Para a captura de imagens no campo, é frequente o uso de su
portes verticais que centralizam a câmera sobre as parcelas e evitam 
a interferência subjetiva de fotógrafos (BEHRENS; DIEPENBROCK, 
2006). Esses estudos usam, na maioria das vezes, o atributo cor 
como fator discriminatório para identificação e segmentação dos 
objetos dentro das imagens capturadas no campo. De maneira geral, 
os sistemas de representação de cor mais adequados para se obter 
resultados significativos no processo de segmentação dessas imagens 
são aqueles cujos componentes mostramse menos correlacionados 
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(LALIBERTE et al., 2007; LANA et al., 2006). O sistema de cores RGB 
(vermelho, verde e azul), que apresenta facilidades para a computação 
da informação cor, tem o inconveniente de possuir componentes 
altamente correlacionadas, responsáveis, na maioria das vezes, pela 
segmentação impura da imagem (LANA et al., 2006). Nesses casos, 
durante a segmentação, tem sido considerado mais adequado o 
sistema de cores HSI em virtude da baixa correlação de suas com
ponentes matiz (H), saturação (S) e intensidade (I). Nesse modelo 
HSI, é fácil a eliminação de um dos componentes, como a intensidade 
(I), deixando assim a segmentação menos sensível às mudanças de 
iluminação (LALIBERTE et al., 2007).

É possível notar que diferentes técnicas de análise de imagem 
encontradas na literatura consistem em variações ou adaptações das 
etapas gerais de processamento digital de imagem, testadas a fim de 
se obter técnicas mais precisas e com maior aplicabilidade para a 
determinada área de estudo. Com o avanço da tecnologia compu
tacional, métodos tradicionais têm sido substituídos por técnicas 
sofisticadas para obtenção e análise de dados. Nesse aspecto, os 
sistemas de análise de imagens se destacam no melhoramento de 
imagens ou na medição e análise de grandezas relevantes e como 
uma das áreas de maior desenvolvimento e significância na resolução 
de diversos problemas nos respectivos campos de estudo.

Uma motivação para o desenvolvimento e aprimoramento de 
técnicas de análise de imagens aplicadas a estudos da interação 
plantaambiente é a possibilidade de se obter informações comple
mentares às técnicas experimentais convencionais, de tempo e 
custos muito elevados, permitindo o desenvolvimento de ferramentas 
mais precisas, rápidas e de custo reduzido. Um dos mecanismos para 
redução de custo experimental permitido pela análise de imagens é o 
acompanhamento do sistema radicular de uma mesma planta, pela 
substituição de métodos mais convencionais de análise destrutiva. 
Essas medições, ao serem repetidas em uma mesma planta, neces
sitam de técnicas adequadas para análise de dados.

3. Medições repetidas

Em várias áreas das ciências agrárias, tais como Agronomia, 
Engenharia Florestal, Zootecnia, entre outras, é bastante frequente a 
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utilização de experimentos denominados de medidas repetidas no 
tempo. Nesse tipo de experimento, o objetivo principal é comparar as 
tendências dos tratamentos ao longo do tempo, ou seja, se os perfis 
dos tratamentos são horizontais e se são paralelos entre si (MALHEI
ROS, 2004).

O uso da análise de medidas repetidas exige a definição de pelo 
menos um fator intraindivíduos, o qual vai indicar as variáveis que 
contêm as medidas repetidas (NEMEC, 1996). Esse tipo de análise 
geralmente tem sido abordada como um experimento fatorial, em 
que o tratamento e o tempo são os dois fatores (VILLALOBOS et al., 
2007).

Na análise de variância desses experimentos, devemos consi
derar que as observações são feitas em uma mesma unidade experi
mental e são naturalmente correlacionadas, visto que a situação no 
tempo t+1 de uma dada unidade experimental terá sido naturalmente 
afetada pela situação no tempo t. Conforme a estrutura da matriz de 
covariância das observações, essa análise pode ser realizada conside
rando um modelo univariado, multivariado ou misto.

Uma consequência imediata de se ignorarem diferentes correla
ções entre dados mensurados no tempo é que a significância apa
rente da diferença entre as médias dos tratamentos é grosseiramente 
exagerada, e a sensibilidade dos testes para interação é seriamente 
reduzida (CECON et al., 2008).

Assim, a análise univariada só deve ser adotada quando são 
atendidas suposições sobre a estrutura de covariância das observa
ções. Nesse caso, a análise é baseada no número total de observações, 
ou seja, as medidas são tratadas separadamente, sendo o tempo 
incluído como um fator no modelo Anova (NEMEC, 1996).

No caso de se adotar uma técnica multivariada, as suposições 
sobre a estrutura de correlação das observações de um mesmo 
indivíduo não são rígidas. A análise é baseada no número total de uni
dades experimentais.

No entanto, tanto na análise univariada e na multivariada requer
se que as variâncias e as correlações sejam homogêneas, o que as 
diferenciam da análise mista, na qual a estrutura da matriz de cova
riâncias pode ser modelada da forma que melhor represente os dados, 
ou seja, pode levar em consideração se os dados são independentes, 
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dependentes, correlacionados ou ainda apresentar outra relação que 
a matriz de covariâncias usual não consegue explicar (XAVIER; DIAS, 
2001).

Segundo Villalobos et al. (2007), o procedimento mais simples 
para esse tipo de experimento é o de parcelas subdivididas, na qual a 
parcela principal é a unidade experimental, e as subparcelas são 
formadas pelo tempo. No entanto, Malheiros (2004) afirmou que isso 
nem sempre é correto, pois esse esquema pressupõe que a matriz 
de covariâncias (∑) tenha uma estrutura homogênea, que nem 
sempre se verifica. Para que esse procedimento seja válido, requer
se a condição de HuynhFeldt (HUYNH; FELDT, 1970), ou seja, que 
as medições tenham a mesma variância em todos os períodos, e a 
correlação entre duas medições sucessivas ou separadas no tempo 
sobre um mesmo indivíduo ou objeto seja igual.

A condição de HuynhFeldt (HF) é necessária e suficiente para 
que o teste F da análise de variância usual, no esquema de parcelas 
subdivididas no tempo, seja válido. Quando a condição HF é atendida, 
podese afirmar que a variável aleatória é igualmente correlacionada e 
tem variâncias iguais, considerando as diferentes ocasiões. A matriz 
de covariância com essas características tem uma forma chamada de 
simetria composta e atende a condição para que o teste F seja válido, 
em nível de subparcelas, para o fator tempo e interação tempo x 
tratamento.

Fernández (1991) também ressaltou que, ao se considerar um 
esquema de parcelas subdivididas, os níveis do tempo não podem 
ser aleatorizados para seus intervalos, pois a análise de variância 
usual pode não ser válida. Isso porque, com a falta de aleatorização, 
os erros correspondentes às respectivas unidades experimentais 
podem ter uma matriz de covariâncias que não possua variâncias 
homogêneas, acarretando, assim, um inflacionamento na probabili
dade de rejeitar a hipótese nula quando ela corresponde à verdade 
(probabilidade do erro de tipo I).

Cole e Grizzle (1966), considerando que as observações obtidas 
nos experimentos de medidas repetidas estão correlacionadas e, 
portanto, são essencialmente de natureza multivariada, sugeriram que 
o método adequado para analisar esses experimentos é o procedi
mento multivariado, pois permite uma matriz de covariância com 
qualquer estrutura.
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Vale salientar que antes dos procedimentos multivariados serem 
bem compreendidos, diversas aproximações foram introduzidas para 
compensar as violações (BOX, 1954a, 1954b; GEISSER; GREENHOUSE, 
1958; HUYNH; FELDT, 1976), e essas técnicas são ainda amplamente 
utilizadas. No entanto, quando os dados são balanceados, a utilização 
de métodos multivariados é mais adequada considerando que ignora 
a presunção da existência de simetria e de esfericidade.

Para se verificar se a matriz de covariâncias atende a condição 
de HF, Mauchly (1940) propôs um teste chamado teste de esferici
dade, que verifica se uma população multivariada apresenta variâncias 
iguais e correlações nulas.

Fernández (1991) sugeriu as seguintes observações: a) se a 
condição de HF para a matriz de covariâncias for satisfeita (teste de 
esfericidade não significativo), o teste univariado pode ser utilizado; b) 
se o teste de esfericidade apresentar entre 0,05 e 0,01 de signifi
cância, poderão ser utilizados a correção para os números de graus 
de liberdade ou os testes multivariados; e c) se a condição de HF 
para a matriz de covariâncias for rejeitada, com um nível de signifi
cância menor que 0,01, somente testes multivariados deverão ser 
utilizados.

Segundo Vallejo e Lozano (2006), quando a suposição de esferi
cidade é satisfeita, a análise de variância univariada pode ser empre
gada. Caso contrário, se as matrizes de covariância são homogêneas, 
podese optar por um enfoque univariado com os graus de liberdade 
corrigidos mediante algum dos métodos existentes ou utilizar uma 
análise de variância multivariada. No entanto, ambos os enfoques são 
inválidos quando as matrizes são heterogêneas, especialmente quando 
os dados não têm distribuição normal e estão desbalanceados.

Xavier e Dias (2001) afirmaram que uma técnica alternativa aos 
modelos uni e multivariado seria a análise com modelos mistos que 
são uma extensão do modelo linear geral. Esses modelos englobam 
análise de curvas de crescimento, ou curvas polinomiais, que levam 
em conta a estrutura da matriz de covariâncias que melhor explica o 
comportamento das observações, tendo a vantagem de ajustar mo
delos que reduzem o número de parâmetros.

Um ponto importante nesse procedimento de análise é a esco
lha do modelo de covariância mais adequado para os dados, tendo 
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em vista a existência de literalmente dezenas deles. O procedimento 
mais comumente recomendado é essencialmente um processo de 
tentativa e erro, em que o modelo é ajustado, determinando, por 
exemplo, medidas de informação como AIC, e, após o ajuste de 
todos os modelos avaliados, o que apresentou os melhores valores 
para AIC é adotado (LITTELL et al., 1998, 2000; MILLIKEN, 2003; SAS 
INSTITUTE, 2006; WOLFINGER; CHANG, 2006). Esse procedimento 
é repetido para cada variável sob análise.

4. Emprego de análise de 
imagens no estudo da nodulação

A literatura indica, até o momento, três aplicações principais da 
análise de imagens em estudos de nodulação. Uma das aplicações é 
a avaliação de características micromorfólogicas dos nódulos ou pelos 
radiculares, em que plantas são submetidas a determinados trata
mentos, e, após processamento adequado do tecido, o que é 
dependente do estudo, as imagens obtidas são avaliadas, qualitativa 
ou quantitativamente (CHOVANEC et al., 2008; DAZZO et al., 1990; 
EHRHARDT et al., 1996; VIKMAN; VESSEY, 1993). Na segunda apli
cação, a análise de imagem é utilizada para permitir a obtenção de 
medidas de tamanho de nódulos, que normalmente não seriam utili
zadas em razão do esforço necessário, em particular considerando a 
rápida degradação do tecido nodular (LIRA JUNIOR et al., 2003). Essa 
variável pouco habitual é baseada em trabalhos bastante antigos que 
indicam relação entre eficiência de fixação e tamanho do nódulo 
(DÖBEREINER, 1966; DÖBEREINER et al., 1966), tendo sido confir
mado em publicação recente que encontrou alta correlação entre 
tamanho do nódulo e matéria seca de nódulos, tanto para determi
nação por paquímetro (r = 0,97), quanto para determinação em uma 
imagem obtida sem a eliminação da planta (r = 0,89) (COSTA et al., 
2007). O terceiro grupo de aplicações incluiria estudos em que 
medições destrutivas são, ao menos parcialmente, substituídas por 
medições não destrutivas da nodulação (ARAÚJO et al., 2005; 
CAMPANHARO, 2006; COSTA et al., 2005; LIRA JUNIOR et al., 
2005; SOUSA et al., 2005; TAVARES, 2008).

Uma dificuldade comum é que geralmente nas medições não 
destrutivas a determinação do que é o nódulo é efetuada pelo 
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operador do sistema, sendo frequentemente bastante difícil, em razão 
da seme lhança entre as características visuais do nódulo e seu fundo 
visual, bem como, ocasionalmente, entre nódulos de um mesmo 
agrupamento. Por outro lado, o desenvolvimento dos nódulos, ao 
longo do tempo, é bastante claro, como pode ser observado na 
Figura 2.

Uma grande possibilidade desse tipo de estudo não destrutivo 
é avaliar o efeito de estresses ambientais sobre a nodulação, como 
indicado por alguns trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa sob a 
coordenação de um dos autores do capítulo (CAMPANHARO, 2006; 
LIRA JUNIOR et al., 2005; TAVARES, 2008). Enquanto um dos trabalhos 
foi realizado em hidroponia (LIRA JUNIOR et al., 2005), utilizando sacos 
plásticos para crescimento de plantas, os demais foram efetuados 
utilizando vasos de acrílico, dimensionados para representar aproxi
madamente o espaço ocupado por uma planta de feijão em uma linha 
de plantio, admitindo o espaçamento recomendado para a cultura 
(COSTA, 2005), com a maior dimensão representando o perfil do 

Figura 2. Desenvolvimento do sistema radicular e da nodulação de caupi 
(Vigna unguiculata) dos 7 aos 70 dias após a emergência. Dias após a 
emergência (A) 7, (B) 14, (C) 21, (D) 28, (E) 35, F (42), G (49), H (56), I (63), J 
(70). Pontos em destaque indicam a presença e o tamanho dos nódulos 
visíveis.
Fonte: Costa et al. (2007).
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solo, limitado pelo tamanho dos digitalizadores mais comuns no 
mercado.

A grande vantagem desse sistema é que, ao permitir o acom
panhamento de uma mesma planta ao longo do tempo, reduz o 
número de parcelas necessário para avaliar cada tratamento. Como 
exemplo, admitiremos que queiramos avaliar o efeito de 5 doses de 
fósforo na nodulação de 2 variedades de feijão, e que serão utilizadas 
4 repetições. Assim, temos que em um experimento mais convencio
nal normalmente seriam adotadas 2 idades de amostragem, no flores
cimento e na colheita final, totalizando 80 vasos (5x2x4x2), mas sem 
condição de avaliar o efeito desses tratamentos ao longo do tempo, 
que frequentemente ajuda a entender o resultado final. Se utilizarmos 
essa técnica de análise de imagem, com um vaso transparente, com 
os mesmos 80 vasos, nós poderíamos observar o desenvolvimento 
do sistema radicular e dos nódulos a qualquer intervalo desejado.

Evidentemente, não é possível ter ganhos sem custos. Nesse 
caso, embora os vasos sejam comparativamente caros, eles têm 
demonstrado durabilidade suficiente para que o aumento de custo 
financeiro seja relativamente baixo. No caso particular do nosso grupo 
de pesquisa, os vasos têm demonstrado, além de alta durabilidade, 
baixo índice de perdas e a possibilidade de serem reaproveitados, 
como exemplo das três dissertações do nosso grupo. Assim, o princi
pal aumento de custo é no nível de trabalho durante e depois do 
experimento. Tipicamente, utilizando a resolução que tem apresen
tado melhores resultados, 200 pontos por polegada, para a obtenção 
das imagens a partir da digitalização de todos os vasos de um 
experimento semelhante ao descrito acima, seriam necessárias 3 
pessoas dia1, com um dia provavelmente bastante longo.

Após essa digitalização, haveria necessidade ainda de realizar a 
análise de imagens propriamente dita. Até o momento, a equipe que 
tem realizado esses trabalhos não conseguiu desenvolver procedi
mentos automatizados para distinguir os nódulos do solo, em virtude 
da semelhança de cores e irregularidade no formato dos nódulos. 
Assim, a identificação dos nódulos necessita ser feita por pesquisa
dores treinados no aspecto, embora em nossa experiência o treina
mento seja relativamente simples, com pouca variação entre os 
resultados de diferentes pesquisadores. Novamente, com base na 
experiência acumulada nos trabalhos anteriormente mencionados, 
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uma equipe composta por 3 pessoas, por exemplo, 1 mestrando e 
2 alunos de iniciação científica, deve levar algo em torno de 10 dias 
de trabalho para analisarem as imagens obtidas, admitindo que a 
nodulação seja razoavelmente abundante.

Finalmente, embora em teoria seja possível acompanhar um 
nódulo individual ao longo de seu desenvolvimento, a prática tem 
indicado que esse acompanhamento não é viável por dificuldades de 
organização dos dados. Assim, a análise de dados deve seguir as 
premissas descritas acima de análise de medições repetidas, consi
derando cada vaso como sendo a unidade básica que foi repetida nas 
diversas medições.

5. Considerações finais

O conjunto de técnicas descrito neste capítulo não deve ser 
considerado, na opinião dos autores, como possível substituto das 
técnicas mais convencionais descritas na primeira seção do trabalho, 
mas sim como uma técnica adicional, que permite observar caracte
rísticas que dificilmente poderiam ser observadas com as medidas, 
como massa seca de nódulos, em razão de seu caráter necessaria
mente destrutivo.
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