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Uma realidade no cenário mundial é a busca por novas fontes energéticas renováveis. A espécie 

oleaginosa Acrocomia aculeata (macaúba) vem se destacando como fonte promissora de 

biodiesel devido à alta produtividade, rusticidade e disponibilidade de constituintes de alto valor 

energético. O óleo extraído do epicarpo e do mesocarpo do fruto da macaúba tem grande 

qualidade para a utilização como combustível, pois é formado, predominantemente, de ácidos 

graxos insaturados, sendo o ácido oléico o seu principal constituinte. Outro importante 

componente do fruto é o endocarpo, que pode ser utilizado como carvão por apresentar elevado 

poder calorífico. A obtenção individualizada destes componentes de interesse industrial é 

realizada a partir de técnicas de alto custo e difícil extração, dificultando a quantificação de 

caracteres, como o peso seco e a massa, destes componentes do fruto. Desta forma, a utilização 

de caracteres associados ao peso seco do mesocarpo em técnicas preditivas tem potencial para a 

obtenção de estimativas acuradas deste caráter. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia da 

utilização de Redes Neurais Artificiais (RNA’s) como abordagem alternativa à Regressão Linear 

Múltipla, para predição do peso seco do mesocarpo do fruto de macaúba. Neste intuito, foram 

realizadas análises baseadas em um conjunto de dados inerente a 82 matrizes de macaúba 

coletadas em 7 municípios ao longo do estado Minas Gerais. Para cada matriz foram mensuradas 

variáveis do fruto em 4 repetições. Médias das características peso fresco do fruto inteiro, 

diâmetros radial e axial do fruto e espessura do endocarpo, foram utilizadas para a predição do 

peso seco do mesocarpo por meio de Regressão Linear Múltipla e de RNA’s. Procurou-se 

identificar as variáveis mais importantes para a predição, por meio de RNA’s, do peso seco do 

mesocarpo. As RNA’s foram superiores à Regressão Linear Múltipla na predição do caráter de 

interesse, pois tanto no treinamento quanto na validação, os quadrados da correlação entre a 

saída da rede e a saída desejada (r²) foram maiores que os da abordagem estatística. Na validação 

por RNA’s, o valor de r² foi igual a 99.99%, enquanto que a partir da Regressão Linear Múltipla 

obteve-se o valor 77.15%. Utilizando as RNA’s foi possível constatar que as espessuras, axial e 

radial, do endocarpo e o diâmetro axial do fruto foram mais relevantes quanto a predição do peso 

seco do mesocarpo, devido a estas proporcionarem menores valores de r² quando os valores 

destes caracteres foram considerados nulos no processo de validação da RNA. Assim, 

comprovou-se o potencial das RNA’s para a obtenção de estimativas acuradas quanto a 

caracteres de difícil mensuração e/ou extração. 
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