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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de propor uma rotina metodológica 

simples, rápida e versátil utilizando espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) 

aliada à análise multivariada para a determinação dos teores de cinzas, umidade, 

proteína e lipídios totais presentes no camarão cinza (Litopenaeus vannamei) que 

convencionalmente é realizada por gravimetria após redução a cinzas a 550 
o
C por 

gravimetria após secagem em estufa a 105 °C para a determinação de umidade, 

gravimetria após extração utilizando Soxhlet e volumetria após digestão e destilação por 

Kjedhal, respectivamente. Inicialmente, foram coletados os espectros de 63 amostras 

processadas de camarão cozidos da espécie Litopenaeus vannamei. Em seguida, foram 

realizadas as determinações pelos métodos convencionais de referência.  Os espectros 

centrados na média foram submetidos à correção de espalhamento multiplicativo da luz, 

alisamento de Saviztky-Golay em 15 pontos e primeira derivada, eliminada a região 

ruidosa, a faixa de trabalho foi 1100,36 a 2502,37 nm. Desta forma, os modelos PLS 

para predição de cinzas mostraram R 0,9471, RMSEC 0,1017 e RMSEP 0,1547; para 

umidade o R foi de 0,9241, RMSEC 2,5483 e RMSEP 4,1979; para proteína R 0,9291, 

RMSEC 1,9391 e RMSEP 2,7066; para lipídios R 0,8801, RMSEC 0,2826 e RMSEP 

0,2329 de maneira que, os resultados mostraram que os erros relativos encontrados 

entre o método de referência e o NIR foram pequenos e satisfatórios. Estes resultados 

são um excelente indicativo de que se pode utilizar o NIR para estas análises, o que é 

bastante vantajoso, já que as técnicas convencionais são demoradas, gastam uma grande 

quantidade de reagentes e envolvem vários profissionais, o que demanda um tempo 

razoável de execução, enquanto que após a validação da metodologia a execução 

utilizando NIR reduz todo esse tempo para alguns minutos, com economia de reagentes, 

de tempo e sem geração de resíduos, além de tratar-se de uma técnica não destrutiva. 

 

Palavras-Chave: Camarão. Cinzas. Umidade. NIR. Calibração Multivariada 

      

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work was developed with the objective of proposing a simple, fast and versatile 

methodological routine using near-infrared spectroscopy (NIR) combined with 

multivariate analysis for the determination of ash content, moisture, protein and total 

lipids present in the gray shrimp (Litopenaeus vannamei ) which is conventionally 

performed gravimetrically after ashing at 550 ° C gravimetrically after drying at 105 ° C 

for the determination of moisture gravimetrically after a Soxhlet extraction using 

volumetric and after digestion and distillation Kjedhal respectively. Was first collected 

the spectra of 63 samples processed boiled shrimp Litopenaeus vannamei species. Then, 

the determinations by conventional standard methods were carried out. The spectra 

centered average underwent multiplicative scattering correction of light, smoothing 

Saviztky-Golay 15 points and first derivative, eliminated the noisy region, the working 

range was from 1100,36 to 2502,37 nm. Thus, the PLS models for predicting ash 

showed R 0,9471; 0,1017 and RMSEP RMSEC 0,1548; Moisture R was 0,9241; 2,5483 

and RMSEP RMSEC 4,1979; R protein to 0,9201; 1,9391 and RMSEP RMSEC 2,7066; 

for lipids R 0,8801; 0,2827 and RMSEP RMSEC 0,2329 So that the results showed that 

the relative errors found between the reference method and the NIR were small and 

satisfactory. These results are an excellent indication that you can use the NIR to these 

analyzes, which is quite advantageous, since conventional techniques are time 

consuming, they spend a lot of reagents and involve a number of professionals, which 

requires a reasonable runtime while after the validation of the methodology execution 

using NIR reduces all this time to a few minutes, saving reagents, time and without 

waste generation, and that this is a non-destructive technique. 

 

Keywords: Shrimp. Ash. Moisture. Near Infrared. Multivariate Calibration 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO  

 

 

 

“ Uma longa viagem de mil milhas inicia-se com o movimento de um pé ”. 

 

          (Lao-Tse) 

 

  



 

 

  Maria Santana Bezerra de Lima - 2015 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A carcinicultura, atividade que visa a criação racional de camarões em cativeiro 

é uma atividade de grande valor em quase todo mundo e representa a única alternativa 

para o atendimento da crescente demanda mundial por camarões. Dentre os crustáceos, 

os camarões destacam-se não só pelo valor nutritivo que possuem, mas por constituírem 

iguarias finas tendo consumo em larga escala, principalmente entre as nações mais 

desenvolvidas. 

 A análise de alimentos é aplicada para determinação de um ou vários 

componentes ou elementos químicos que o constituem. Com a evolução e o surgimento  

de novos instrumentos de medida tem havido uma redução considerável no número de 

análises necessárias para se obter resultados, conclusivamente, além de se observar uma 

grande melhoria na precisão dessas análises 

 As empresas do ramo alimentício, pela situação atual, buscam novos métodos de 

análise que sejam rápidos, não destrutivos, robustos e não produzam resíduos. Por tal 

motivo já se vem buscando, junto aos centros de pesquisas, alternativas que atendam as 

suas necessidades de modo a garantir qualidade de seus processos e produtos. 

 Técnica de reflexão no infravermelho próximo vem sendo intensamente 

estudadas nos últimos anos com o objetivo de estimar parâmetros de qualidade onde há 

destaque para o desempenho dos métodos de regressão multivariada usando a técnica de 

reflexão no infravermelho próximo (NIR). Isto se aplica por se tratar de uma técnica de 

fácil execução e que depois de modelada permite estimar parâmetros em poucos 

minutos. 

 Trabalhos publicados demonstram a conveniência da substituição de métodos 

convencionais de análise por métodos multivariados, principalmente em análise de 

matrizes complexas. A espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) vem sendo 

muito aplicada no controle de qualidade em alimentos. 

 O presente trabalho busca desenvolver novos métodos analíticos na 

determinação do teor de cinzas, umidade, proteína e lipídios, nos camarões da espécie 

litopenaeus vannamei cultivado em cativeiro. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

CAPÍTULO 2 
OBJETIVOS  

 

 

 

“ Aquele que confia no senhor é como o monte de Sião que não se abala, mas 

permanece para sempre ”. 

 

          (Salmo125:1) 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

Empregar a Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR) para o 

desenvolvimento de metodologia analítica a ser empregada no controle de qualidade do 

camarão da espécie litopenaeus vannamei, através da construção de modelos de 

calibração para  quantificação. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar o teor de cinzas, umidade proteína e lipídios, utilizando método 

gravimétrico. 

 Adquirir os espectros das amostras de camarão da espécie litopenaeus vannamei  

no NIR, por reflectancia difusa. 

 Realizar análise de componentes principais (PCA) para verificar se existem 

diferenças entre as amostras.  

 Desenvolver modelos de calibração multivariada de Regressão por mínimos 

quadrados parciais (PLS), correlacionando os dados espectrais de infravermelho 

próximo e os teores de cinzas, umidade, proteína e lipídios  pelo método gravimétrico. 

 Verificar a capacidade de previsão dos modelos de calibração multivariada 

(PLS) desenvolvidos e validar os mesmos a partir das metodologias de validação 

cruzada. 

. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  

      CAPÍTULO 3 
 REVISÃO DA LITERATURA 

 
“ Em tudo somos atribulados, mas não desesperados, perseguidos, mas não  

desamparados, abatidos,mas não destruídos.” 

 

         II Coríntios 4:8,9 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1. IMPORTÂNCIA DA CARCINICULTURA 

 

 

A carcinicultura definida como cultivo de camarão em cativeiro vem se expandindo ano após 

ano, tornando-se o segmento da aquicultura que mais cresce no mundo, nas duas últimas 

décadas. No Brasil e, em particular no nordeste, o cultivo de camarão em cativeiro apresentou 

um crescimento quase que exponencial no início desta década, sendo as inovações 

tecnológicas e o investimento público e privado fatores determinantes para este crescimento. 

No Brasil o desenvolvimento da carcinicultura é resultado da adaptação de tecnologias bem 

como da geração e difusão de outras tecnologias fruto de uma articulação entre instituições de 

pesquisas regionais, governos e iniciativa privada. 

 Cabe ressaltar que apesar das preocupações em torno de sua sustentabilidade, a 

carcinicultura é reconhecida como alternativa de meio de vida para algumas populações locais 

e, o avanço desta atividade pode fornecer significantes níveis de emprego e oportunidades de 

renda, podendo contribuir com o desenvolvimento local. No Brasil a indústria de camarão 

cultivado produz em média 1,89 empregos diretos e 1,86 empregos indiretos por hectare, 

totalizando 75.000 empregos, considerando toda a cadeia produtiva. (ABCC 2014) 

 

 

3.2. O CULTIVO DE CAMARÕES MARINHOS  

 

Conforme as estatísticas da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO, 2010), a captura mundial de pescados vem se mantendo estável (em torno 

de 90 milhões de toneladas/ano) nos últimos anos e não há indícios de que possa aumentar em 

curto ou médio prazo. Entretanto a aquicultura é a atividade de produção animal com maior 

taxa de crescimento no mundo (8,3% ao ano), atingindo em 2008 uma produção total de 68,3 

milhões de toneladas e um valor financeiro estimado em US$ 105,8 bilhões. Entre as diversas 

atividades aquícolas, a carcinicultura destaca-se no setor devido ao alto valor comercial que 

os crustáceos atingem no mercado, em 2008 sua produção gerou US$ 22,7 bilhões (FAO 

2010). Previsões indicam que no ano de 2030 a produção será de 83 milhões de toneladas 

tornando-se uma importante ferramenta para geração de empregos e uma nova opção sócia – 

econômica para comunidades litorâneas (FAO, 2009). A produção de camarões marinhos se 

concentra na espécie litopenaeus vannamei e supre aproximadamente 2 em cada 3kg de 
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camarões produzidos no Brasil, e a área produtiva está concentrada na região Nordeste onde 

os estados do ceará e do Rio Grande do Norte são responsáveis por cerca de 70% da produção 

nacional. No Brasil a carcinicultura é responsável pela criação de aproximadamente 50 mil 

empregos diretos e indiretos em áreas carente de oportunidades na região Nordeste. (ROCHA, 

2011). O Nordeste é a região brasileira em que se encontram as melhores condições para a 

carcinicultura devido às altas temperaturas com variação anual em torno de 22 a 30
o
C e a 

relativa estabilidade climática. Essas condições estão ainda aliadas a uma ampla extensão de 

terras às margens do litoral, boa qualidade da água e disponibilidade de mão-de-obra barata, 

indicando um considerável potencial para a expansão da maricultura. Além disso, o Nordeste 

com seus 3.300 km de litoral é responsável por 94% de todo o camarão produzido pelo Brasil, 

segundo dados da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão-ABCC 

 

 

3.3. A CARCINICULTURA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

A carcinicultura brasileira é uma atividade relativamente nova, sendo as primeiras 

tentativas de produção de camarão, realizadas no estado de Pernambuco entre os anos de 1972 

e 1974. Na mesma década o governo do Rio Grande do Norte criou o “projeto camarão” 

visando estudar a viabilidade do cultivo de camarões em salinas desativadas, porém a espécie 

utilizada (penaeus japonicus),conhecido também conhecida como Kuruma não apresentou 

adaptabilidade frente ao ambiente apresentado pelo país, devido a sua baixa tolerância as 

condições ambientais da região Nordeste do Brasil (NATORI, 2011). O Rio Grande do Norte, 

tradicional produtor de camarão, até o ano de 2009 liderou a produção desse crustáceo no 

Brasil. Já em 2011, ao ser comparado os dados do censo com os de 2004 observamos que o  

Rio Grande do Norte ocupa  segundo lugar no ranking da carcinicultura brasileira com a 

participação de 25% da produção nacional tendo produzido em 2011 17.825 toneladas de 

camarão; Tendo, o estado do Ceará ocupado a primeira posição na produção da carcinicultura 

brasileira, estando bem a frente dos demais Estados produtores com 31.982 toneladas 

produzidas em 2011 corresponderam a 45,9% da produção nacional(BORBA, 2013). 
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3.4. O CAMARÃO LITOPENAEUS VANNAMEI 

 

O Litopenaeus vannamei, é também conhecido como Penaeus vannamei, camarão 

cinza ou camarão branco do pacífico. O seu rosto apresenta, normalmente de 2 a 4 ventrais 

dentes, que são longos. Atualmente é a única espécie de camarão cultivada no Brasil para fins 

comerciais, devido não só a sua rusticidade, como também a sua boa adaptação às condições 

climáticas que são estáveis, às altas temperaturas e, além disso, pelo fato dessa espécie 

apresentar uma taxa de crescimento rápida em todas as fases do seu cultivo. Pode-se encontrar 

essa espécie do leste do Oceano Pacífico até o norte do Peru, podendo chegar a ter 23 cm de 

comprimento. Devido não só a seu valor nutritivo como também ao seu excelente sabor, 

tornou-se um produto que tem um mercado externo crescente, uma vez que a cada dia 

aumenta no mundo a preferência dos consumidores por esse alimento. Demonstra grande 

resistência na criação em cativeiro, permitindo a sua criação em altas densidades, não 

dependendo de chuvas por encontrar nas águas salobras, principalmente nas da costa do 

Nordeste brasileiro, condições ideais para o seu crescimento. Devido aos fatores acima 

mencionados, existe um grande e crescente interesse por parte dos produtores em investir nas 

pesquisas voltadas para o melhoramento do cultivo deste camarão, obtendo consequentemente 

sucesso no seu agronegócio. 

  
3.5. O CULTIVO DO CAMARÃO LITOPENAEUS VANNAMEI 

 

 
Durante a prática do manejo do camarão marinho, geralmente as fazendas comerciais 

de camarão implantadas no Brasil adotam o sistema bifásico de cultivo. Esse sistema é 

compreendido por duas fases que são desenvolvidas em tanques berçário e em viveiros para 

crescimento (engorda). Nas fazendas comerciais, existem várias técnicas empregadas na fase 

berçário e engorda que visam à obtenção de melhores resultados, primordialmente no peso 

final do camarão e na taxa de sobrevivência, proporcionando altos valores na produção e 

minimização dos custos da produção. Dentre as técnicas ressaltam-se: aclimatação, 

preparação do solo, monitoramento dos parâmetros que envolvem a qualidade e transparência 

da água nos viveiros, biometrias, fornecimento de ração, desinfecção, correção e fertilização. 
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3.5.1. Fase de Berçário 

 

Nessa fase, as pós-larvas são colocadas em tanques chamados de tanques berçário. 

Esses tanques são construídos em alvenaria tendo a profundidade de 1,0 a 1,2 m, com um 

volume de água entre 30 e 80 mil litros. São construídos em concreto ou fibra de vidro em 

formatos diversos (retangulares, quadrados ou circulares), e possuem obrigatoriamente o 

sistema de aeração. A fase berçário tem a finalidade de aclimatar às pós-larvas dos camarões 

às condições locais em que, posteriormente, são transferidas aos viveiros de engorda. Esse 

processo de aclimatação consiste na mistura gradual e contínua da água de transporte da pós-

larva com a água de cultivo, com a finalidade de se conseguir um nível de igualdade com a 

água do tanque berçário, fazendo com que as pós-larvas não sintam uma mudança brusca na 

troca do seu habitat e, consequentemente, evitando perdas maiores no seu cultivo para o 

produtor. Além disso, pode-se também observar e selecionar indivíduos mais resistentes, com 

tamanhos homogêneos para a fase de engorda, além de possibilitar a formação de estoques 

regulares de pós-larvas. As pós-larvas são alimentadas com ração micro particulada/comercial 

e biomassa de artêmia. Essa alimentação durante o período do dia é administrada de duas em 

duas horas, havendo uma alternância entre a biomassa de artêmia e a ração e, no período 

noturno, essa alimentação é administrada de três em três horas. O cultivo nessa fase dura de 

10 a 20 dias, onde o produtor pode obter uma taxa de sobrevivência superior a 90%, quando 

há uma boa condução no manejo. A densidade de estocagem das pós-larvas nesses tanques 

berçário varia de 20000 a 25000 PL/m
3
, fazendo a necessidade da utilização de aeradores por 

conta dessa alta densidade, para que haja um nível de oxigenação adequado. Outro fator 

importante é que se faça um monitoramento diário das variáveis físico-químicas da água, 

obtendo assim um controle mais rígido das mesmas, e também do estado morfológico das 

pós-larvas. Quando necessário, faz-se inclusive renovações de água, visando o melhoramento 

da mesma. (SILVA, 2009) 

 

3.5.2. Fase de Engorda 

 

A fase de engorda é a fase de crescimento do camarão, onde se emprega o método de 

cultivo semi-intensivo para a sua criação comercial. Esse método se caracteriza pela oferta de 

alimento artificial, em complemento ao natural, por possuir densidades populacionais 

moderadas com aproximadamente 30 camarões/m
2
 e pela utilização de aeradores em horários 
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críticos de oxigênio dissolvido na água. Os camarões de cultivo nessa fase atingem de 10 a 

12g, normalmente, durante 90 a 120 dias de engorda. Na primeira fase, a alimentação dos 

camarões é feita através da modalidade do voleio, afim de que os camarões comecem a buscar 

seu próprio alimento, porém, existe um problema que é o desperdício de alimento. Em 

seguida, essa modalidade é substituída pela utilização de bandejas, onde, essas bandejas são 

estruturas circulares, construídas com virolas ou partes internas de pneus, em cuja base é 

colocada uma tela para retenção da comida e, na borda, um cordão para possibilitar sua 

imersão e remoção da água. A quantidade de ração que deve ser colocada no viveiro depende 

da densidade de estocagem de camarões que o viveiro possui. O bem estar dos camarões 

submetidos ao cultivo, depende do monitoramento de algumas variáveis físico-químicas da 

água tais como o oxigênio dissolvido, a salinidade, a temperatura e o pH da água, tendo assim 

como determinar as condições de saúde dos camarões, o seu crescimento e a sua taxa de 

sobrevivência, mas caso algum desses parâmetros não estejam compatíveis, tem-se que tomar 

medidas corretivas a fim de evitar a morte ou o estresse dos camarões.(SILVA, 2009) 

 

3.6. ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO  

 

 O infravermelho próximo trata-se da região posterior a do visível, a espectroscopia no 

NIR apresenta uma ampla diversidade de aplicação, tem sido utilizada em diversas áreas 

como agrícola, médica ambiental, petroquímica e farmacêutica. Quando comparada a outros 

métodos químicos, a espectroscopia NIR tem mais vantagens, pois em geral, não precisa de 

preparação de amostras, não gera resíduo, é rápida e não destrutiva (SOUSA, 2013) 

 A região do infravermelho compreende a radiação eletromagnética com comprimento 

de onda de 780 a 1.000.000nm,sendo subdividida em três sub regiões: Infravermelho próximo 

NIR (780-2.500nm), infravermelho médio-MIR (2.500-50.000nm) e infravermelho distante-

FAR (50.000-1.000.000nm). Como mostra a tabela 1(SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2009). 

 

Tabela 3.1-Regiões espectrais do infravermelho  

Região Região em 

comprimento de 

onda(nm) 

Números de onda  

( ), cm
-1

 

Frequências (υ), Hz 

Próximo (NIR) 780-2.500 12800-4000 3,8X10
14

-1,2X10
14

 

Médio (MIR) 2.500-50.000 4000-200 1,2X10
14-

6,0X10
12

 

Distante (FIR) 50.000-1.000.000 200-10 6,0X10
12

-3,0X10
11

 

Fonte: Skoog, 2009 
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Figura 3.1- Regiões espectrais do infravermelho próximo 

 

Fonte: Montagem do autor 

 

 Algumas técnicas espectroscópicas possuem atividade para medidas analíticas de 

maneira não destrutiva e dentre elas se destaca a espectroscopia no infravermelho próximo ( 

do inglês Near Infrared-NIR). Essa técnica permite o desenvolvimento de métodos não 

destrutivos e não invasivos, rápidos e de baixo custo.Tem como objetivo principal obter 

informações qualitativas ou quantitativas de uma amostra, por meio da interação das ondas 

eletromagnéticas do infravermelho com os constituintes da amostra, compreende as bandas de 

absorção correspondentes a qualquer molécula contendo as ligações C-H, O-H, N-H e S-H, 

Sem qualquer pré-tratamento da amostra (PASQUINI, 2003) 

 A informação contida nos espectros NIR é multivariada, composta por bandas largas e 

fortemente sobrepostas e é influenciada por um conjunto de variáveis físicas, químicas e 

estruturais das amostras. As interações entre átomos em moléculas diferentes, como as 

ligações por pontes de hidrogênio, alteram os estados vibracionais, provocando desvios nas 

bandas de absorção e originando outros através de diferenças na estrutura cristalina. Isto 

permite distinguir formas cristalinas e determinar propriedades físicas (densidade, viscosidade 

e dimensões das partículas em sólidos granulares). Por outras palavras, o espectro NIR 

contém não só informações químicas como também contém informações físicas que se pode 

usar para a caracterização química e física das amostras. 

 A absorção da radiação NIR esta restrita a espécies moleculares que apresentem 

diferenças de energia entre os estados vibracionais e rotacionais, já que este tipo de radiação não é 

suficientemente energética para causar transições eletrônicas em moléculas. Para absorver 

radiação infravermelha a molécula precisa sofrer uma variação no momento de dipolo com 

consequente variação no movimento vibracional ou rotacional. Apenas nessas circunstâncias o 

campo elétrico alternado da radiação pode interagir com a molécula e causar variações na 
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amplitude de um de seus movimentos. O momento dipolar é determinado pela magnitude da 

diferença de carga e a distância entre os dois centros de carga (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 

2009). 

Quando uma molécula que apresenta variação no momento dipolar vibra, ocorre uma 

vibração regular do momento dipolar surgindo um campo que pode interagir com o campo 

elétrico da radiação. Para que ocorra uma transferência efetiva de energia, resultando em uma 

variação da amplitude de vibração molecular com consequente absorção de energia, é necessário 

que a frequência da radiação coincida exatamente com a frequência vibracional natural da 

molécula. Em moléculas homonucleadas, tais como O2, N2 ou Cl2, não ocorre absorção de energia 

no infravermelho, pois estas não apresentam variação efetiva no momento de dipolo durante a 

vibração ou rotação (COATES, 1999; SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2009).  

As posições relativas dos átomos em uma molécula não estão fixadas exatamente, pois 

as mesmas variam continuamente como consequência de inúmeros tipos de vibrações e 

rotações em torno das ligações da molécula (SKOOG et al, 2009). As vibrações podem ser 

classificadas nas categorias de estiramento e deformação. Uma vibração de estiramento 

envolve uma variação contínua na distância interatômica ao longo do eixo da ligação entre 

dois átomos. Já as vibrações de deformação são caracterizadas por variações no ângulo entre 

duas ligações e podem ser de quatro tipos: balanço no plano, tesoura no plano, sacudida fora 

do plano e torção fora do plano (Figura 3.4) 

Figura 3.2- Tipos de vibrações moleculares. Legenda: + = vibração para fora do plano; - = vibrações para dentro 

do plano (NASCIMENTO, 2008) 
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O estudo do comportamento vibracional de uma molécula é normalmente descrito pelo 

modelo que descreve a molécula como duas massas esféricas conectadas por uma mola de massa 

desprezível, qualquer perturbação no estado de equilíbrio resulta em uma vibração da molécula 

conhecido como movimento harmônico simples (OZAKI et al., 2007). 

Devido às vibrações e rotações de diferentes tipos que ocorrem nas ligações da molécula, 

as posições relativas aos átomos, não são fixas, mas oscilam continuamente; assim, essas 

vibrações podem ser classificadas em estiramento e deformação (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 

2009). 

Para explicar o comportamento vibracional das moléculas existem vários modelos, 

contudo em geral este comportamento é descrito pelo modelo do oscilador harmônico linear, 

podendo ser usado o método das perturbações para corrigi-lo (ALCÁCER, 2007). 

 

FIGURA 3.3- Variação de energia potencial em função da distância internuclear para (a) oscilador 

harmônico, (b) oscilador anarmônico. de distância de equilíbrio (PASQUINI, 2002) 

 

 O modelo do oscilador harmônico é uma função quadrática e a oscilação entre eles é 

simétrica e é descrita pela lei de Hooke. Representada pela equação 3.1 

 

      𝜐 =
1

2𝜋
 

𝑘

µ
      Equação 3.1 

Em que: 

υ - frequência de vibração 

k – Constante de força 
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µ - massa reduzida do sistema, obtida através da equação 3.2    

      µ =
𝑚𝑀

𝑚+𝑀
      Equação 3.2 

 

m e M correspondem as massas dos átomos presentes na ligação 

 Para o modelo do oscilador harmônico ideal, a energia potencial contém apenas um 

termo quadrático, representado na equação 3.3. 

 

    𝐸 =
1

2
𝑘(𝑟 − 𝑟𝑒)2 =

1

2
𝑘𝑥2                                       Equação 3.3 

Em que : 

r – distância internuclear 

re – distância internuclear de equilíbrio  

x – diferença de distâncias 

 Para este modelo a energia vibracional de cada nível é dada pela equação 3.4  

       𝐸𝑣𝑖𝑏 = ℎ𝜐(𝑛 +
1

2
)     Equação 3.4 

 

3.6.1. Instrumentação 

 

A instrumentação utilizada na obtenção dos espectros NIR consiste basicamente numa 

fonte de radiação contínua, um dispositivo de seleção de comprimento de onda 

(monocromador), um suporte de amostras, um detector fotoelétrico que meça a intensidade de 

luz detectada e a converta em sinais elétricos e um sistema computadorizado que receba e 

processe os dados espectrais. (Lin et al., 2009) 

 

3.6.2.  Espectroscopia por Reflectância Difusa com Transformada de Fourier 

 

Quando incide luz sobre uma amostra sólida utilizando um espectrofotômetro de 

reflectância, pode ocorrer reflexão especular, ou seja, a luz é refletida simetricamente, ou pode 

ocorrer reflexão difusa, onde ela é refletida em diferentes direções. A intensidade da luz espalhada 

no material é comparada a uma referência que não absorve e a razão entre a luz espalhada pela 

amostra e pela referência é registrada em função do comprimento de onda (NOWAK et. al., 

2009). 

Na reflectância difusa, mais conhecida por DRIFTS (Diffuse Reflectance Infrared 

Fourier Transform Spectrometry), quando a radiação incide sobre a amostra parte é absorvida 
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pelas ligações vibracionais, sendo a restante refletida. Analisando a parte rejeitada é possível 

o cálculo da parte que foi absorvida, logo o espectro IV correspondente (Araujo, 2007). 

 

Figura 3.4- Ilustração do processo de reflectância difusa por uma superfície sólida 

 

FONTE: Foss analytical 

 

A reflectância Ré traduzida pelo quociente entre a intensidade da  luz refletida I
R
 e a 

intensidade da luz incidente I0 . 

 

     𝑅 =
𝐼𝑅

𝐼0
      Equação 3.5 

 

I
R 

- Intensidade da radiação refletida pela amostra 

I0 - Intensidade refletida por um material de referência padrão 

 

 

   𝑓 𝑐 =
(1−R)2

2𝑅
                                                             Equação 3.6 

 

 

Em que: 

C – Concentração 

R – Reflectância difusa, obtida pela equação 3.5 
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As medidas de reflectância difusa de amostras sólidas figura 3.5, formam a base das 

medias NIR, sendo que ocorre o fenômeno do espalhamento, ocorrendo assim um desvio de 

linearidade, porque não é possível separar a absorção do analito da matriz, sendo assim deve-

se substituir a equação 3.5 pela equação 3.6. 

Aplicando a função de Kubelka-Munk, produz-se um espectro de reflectância 

(espectro corrigido), que se assemelha a espectros de transmissão. Além disso, o espectro 

corrigido demonstra relação linear entre a intensidade da banda e a concentração da amostra 

(KHOSHHESAB, 2012). 

 

3.7. APLICAÇÕES DA ESPECTROSCOPIA NIR 

 

 A espectroscopia NIR foi aplicada por BRODERSEN e BREMEN (2001) juntamente 

com a calibração multivariada em camarões inteiros e triturados para distinguir e medir a 

concentração de sal da salmoura utilizando PH e o tempo de congelamento entre camarões 

congelados e descongelados da espécie pandalus borealis. 

 COZZOLINO et.al. (2005) Foi possível fazer a autenticação e identificação rápidas 

das espécies de peixes utilizadas para fazer a farinha de peixe usando a espectroscopia NIR 

combinado com a quimiometria; mais de 80% das amostras foram classificadas corretamente. 

Os resultados sugerem que a espectroscopia NIR pode ser usada pelas fabricas de ração para 

autenticação e identificação do produto produzido. 

 O campo da aquacultura relata sucesso na utilização da NIRS para análises 

quantitativas. Um estudo realizado por UDDIN et al.(2007) avaliou a composição de 

sardinhas frescas inteiras (Sardinops melanostictus) e obteve precisão de 85% para predição 

da gordura intramuscular. A NIRS também foi empregada com sucesso para determinar a 

umidade e cloreto de sódio em salmon (Salmo solar) curado (HUANG et. al., 2003) e 

defumado a frio (HUANG et. al., 2002).  

 

HALE (2007) Empregou a espectroscopia Vis/NIR para detectar e quantificar a 

autenticidade e adulterações de espécies em amostras de carne de caranguejo processados na 

indústria de frutos do mar e os resultados mostraram que é uma tecnologia adequada para 

identificar adulterações. 

GUDJÓNSDÓTTIR et. al. (2011) Realizou medidas no infravermelho próximo (NIR) 

e obteve calibração para o teor de umidade e capacidade de retenção de água, que indicou 
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correlações significativas entre parâmetros com o objetivo de melhorar o processamento do 

camarão da espécie pandalus borealis, contribuindo para uma melhor compreensão do 

processo de salga no camarão e para a melhoria do controle de processo. 

JIANG et. al. (2011) Realizou estudos no camarão branco utilizando a técnica NIR e 

calibração multivariada para testar um revestimento antimicrobiano gelatinoso no camarão 

para prolongar a vida útil durante o armazenamento. A técnica NIR e a calibração 

multivariada com o PLS mostrou que o armazenamento do camarão foi prolongado por 10 

dias. 

TITO et.al. (2012) Investigou a deterioração microbiana no salmão utilizando a 

espectroscopia no infravermelho próximo. A análise de componentes principais mostrou clara 

separação entre o salmão fresco e o armazenado, indicando que o NIR pode detectar  a 

deteriorização, utilizando os espectros do NIR desenvolveu o modelo PLS, para prever o 

número de bactérias que estariam presentes depois de alguns dias e, portanto os resultados 

indicaram que com um maior desenvolvimento do modelo, é possível usar o NIR para prevê o 

número de bactérias, portanto, o prazo de validade do salmão do atlântico e outros frutos do 

mar. 

Apesar da variação nos resultados encontrados em vários estudos publicados, tais 

trabalhos destacam que a NIRS tem habilidade para predizer a composição química de 

crustáceos e peixes, apresentando grande potencial para substituir as atuais técnicas de 

referência, muitas vezes demoradas, caras e que utilizam reagentes que podem ser perigosos e 

tóxicos.  

 

3.7.1 - Vantagens da utilização de NIRS 

 

Embora complexa, a espectroscopia de infravermelho próximo apresenta as seguintes 

vantagens (Siesler, 2002): 

 

 Os espectros NIRS podem ser recolhidos sem preparação da amostra; 

 O método não é destrutivo nem invasivo quer para sólidos quer para líquidos; 

 Rápido na obtenção de espectros, cálculos e apresentação de resultados; 

 Não necessita usar reagentes, não produz  resíduo, ou seja, não poluente; 

 Utilização ao longo de todo o processo produtivo, desde a recepção de matérias-

primas até ao produto final; 
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 Permite análises remotas, importantes em casos de materiais tóxicos ou perigosos; 

 Um mesmo analisa dor pode monitorizar produtos de diferentes linhas do processo, 

diminuindo os custos de controle de qualidade; 

 A robustez dos analisadores permite análises em ambientes hostis; 

 A informação contida no espectro NIRS pode detectar alterações ou impurezas no 

produto, não detectáveis por métodos analíticos convencionais; 

 Manutenção reduzida, apenas a lâmpada necessita de ser substituída periodicamente. 

 

3.7.2 - Desvantagens da utilização de NIRS 

 

De acordo com Blanco e Villarroya (2002) as principais desvantagens da 

espectroscopia de infravermelho próximo são as seguintes: 

 Os espectros obtidos por NIRS são pouco seletivos, pelo que têm de ser usadas 

técnicas quimiométricas adequadas aos dados do modelo de onde se deseja extrair as 

informações; 

 Não existem modelos precisos que relacionem a interação entre a luz infravermelha e 

a matéria, pelo que a calibração é muitas vezes empírica; 

 A construção de modelos de calibração robustos e precisos é por vezes difícil, 

implicando a utilização de um número razoavelmente grande de amostras para que se 

possam abranger todas as variações das propriedades químicas e/ou físicas; 

 A necessidade de incorporar as variabilidades químicas e físicas das amostras implica 

a utilização de modelos de calibração complexos, consoante os tipos de amostra 

existente e mais que um modelo por cada propriedade em análise; Como a 

espectroscopia;  

 NIRS é um método algo relativo, a construção de modelos que a usem requer o 

conhecimento prévio da propriedade em análise, que deve ser determinada por um 

método de referência; 

 A construção de modelos NIRS implica um investimento substancial, embora este 

possa ser amortizado a partir do equipamento principal para os secundários; 
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3.8. QUIMIOMETRIA 

  

Quimiometria é um ramo da química analítica que utiliza técnicas matemáticas e 

estatísticas para extração de informações relevantes a partir de dados analíticos,como os dados 

espectrais NIR, facilitando assim a interpretação dos mesmos (PASQUINI, 2003; 

NASCIMENTO et.al., 2010). As análises qualitativas realizadas em laboratório são na 

maioria das vezes demoradas e pouco precisas, assim estão cada vez mais a ser substituídas 

por técnicas instrumentais entre elas a espectroscopia no infravermelho, que gearm uma 

grande quantidade de sinais. Com a sofisticação crescente das técnicas instrumentais, 

impulsionada pela invasão de microprocessadores e microcomputadores no laboratório 

químico tornou-se necessário, novos tratamentos e dados mais complexos do ponto de vista 

matemático e estatístico, para relacionar os sinais obtidos com os resultados desejados. No 

caso da espectroscopia NIR, as bandas presentes nos espectros sobreposições e combinações 

que geram um elevado número de sinais, sendo necessário recorrer a técnicas de quimiometria 

por análise multivariada para a determinação de concentrações dos componentes pretendidos. 

A quimiometria tem várias aplicações entre elas a quimio-informática a bio-

informática, análise de imagens, sensores e micro estruturas. Sendo uma das principais áreas a 

aplicação em NIR, o uso da quimiometria implica a utilização de algoritmos e técnicas 

quimiométricas no pré-tratamento dos espectros NIR traçados no desenvolvimento de 

métodos qualitativos e quantitativos, na seleção de amostras para o conjunto de validação e 

ainda na identificação de amostras anômalas. 

 

3.9. CALIBRAÇÃO MULTIVARIADA 

 

O uso de métodos espectroscópicos em análise quantitativa geralmente está associado 

ao uso de ferramentas quimiométricas. 

 A calibração multivariada tem se tornado uma ferramenta poderosa à medida que a 

instrumentação analítica se torna mais sofisticada, pois é necessário tratar quantidades 

maiores de dados, não sendo possível a aplicação da calibração univariada. A calibração 

multivariada quando aplicada à química analítica, relaciona a concentração de um analito ou 

outro parâmetro, com uma propriedade física ou química de resposta, com um número grande 

de variáveis. A utilização de diversas variáveis possibilita a análise simultânea de múltiplos 
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componentes, melhora a exatidão de previsão dos parâmetros de interesse e facilita a detecção 

de amostras anômalas (amostras que não pertencem à população) (FRANCO 2008) 

O processo de calibração multivariada é constituído basicamente de três fases: a 

calibração, a validação e a previsão. Na fase de calibração são construídos os modelos 

matemáticos; obtido relacionando-se a matriz de dados das variáveis medidas (matriz X), por 

exemplo,  espectros no infravermelho, com a matriz de dados das propriedades de interesse 

determinados por um método de referência (matrizY) e na fase de validação estes modelos 

são avaliados usando ferramentas estatísticas de diagnóstico. Na fase de previsão, os modelos 

matemáticos validados são aplicados para prever as concentrações ou propriedades de 

amostras desconhecidas.  

A Figura 3.5 demonstra basicamente como é um procedimento geral de um 

equipamento de infravermelho Utilizado em calibrações multivariadas 

 

Figura 3.5- Representação do procedimento de uma calibração multivariada espectral utilizada em 

espectroscopia. 

 

Fonte: FERREIRA et. al. (1999) 

A organização do conjunto de dados em análises multivariadas é geralmente 

apresentada em uma matriz,  onde as linhas desta matriz representam o conjunto das amostras 

e as colunas,  das variáveis medidas. A matriz pode ser representada graficamente num espaço 

multidimensional, onde cada variável medida corresponde a uma dimensão do espaço e cada 

amostra um ponto no espaço. Como mostra a figura 3.6. 
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Figura 3.6- Representação de matrizes de dados (X e Y) 

 

Fonte: (Pasquini, 2003) 

 

3.10. PRÉ- TRATAMENTOS 

 

Os sinais necessitam de uma etapa de pré-tratamento, visando corrigir possíveis 

distorções nos dados e que possam afetar os resultados finais. Em geral, os métodos mais 

utilizados são: correção de linha base, normalização, métodos derivativos, suavização ou 

alisamento.  

 
3.10.1. Primeira  e Segunda  Derivada 

  

O uso da derivada como pré-processamento apresenta como vantagem remover os 

efeitos da linha de base dos espectros, que varia dependendo das condições de obtenção do 

espectro, tal como variação de temperatura, etc. e melhorar a definição dos picos. 

A primeira derivada mede a inclinação da curva e não é afetada pelos efeitos 

provocados pela mudança da linha de base.  A forma como o cálculo da primeira derivada é 

realizado depende do algoritmo utilizado.  

 

3.10.2. Centralização dos dados em torno da média 

 

É simplesmente a subtração da absorvância média em cada comprimento de onda, de 

cada espectro no conjunto de dados. Do ponto de vista estatístico, a centralização tem como 

objetivo prevenir que os pontos mais distantes do centro dos dados tenham maior influência 

que os mais próximos. Dependendo do tipo dos dados e da sua aplicação, a centralização pode 

ter efeito positivo, negativo ou neutro no desempenho da calibração.  
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3.10.3. Alisamento Savitzky-Golay 

 

Esta técnica tem como objetivo suavizar o ruído que acompanha o sinal analítico. 

Primeiramente os dados espectrais são separados em grupos contendo um número fixo de 

elementos, onde é calculado o valor médio. Em seguida, ajusta-se o valor médio no modelo 

polinomial, através dos mínimos quadrados. Assim, os ruídos são reduzidos pela raiz 

quadrada do número de pontos utilizados, geralmente este procedimento é realizado através 

do algoritmo de Savitzky-Golay ( RINNAN et al., 2009). 

 

3.10.4. MSC- Correção de Espalhamento Multiplicativo 

 

O MSC (do inglês, multiplicative scatter) correction  ameniza  problemas de dispersão de 

luz, muito comuns em varreduras espectrais por refletância difusa, onde a radiação é incidida 

diretamente na amostra em pó (Souza, 2012). 

Técnica de tratamento utilizada para corrigir o efeito do espalhamento da luz presente 

nos espectros obtidos por técnica de reflectância, é um processo matemático que minimiza a 

interfência relativa ao espalhamento da luz corrigindo a linha base dos espectros de 

reflectância difusa de modo que todos os espectros possuam o espalhamento ideal (BURNS & 

CIURCZAK, 2007) 

 

3.10.5. Análise de Componentes Principais (PCA) 

 

A análise de componentes principais é provavelmente a técnica multivariada mais 

antiga, sendo inicialmente descrita por Pearson em trabalho publicado no ano de 1901. Neste 

trabalho ele buscava demonstrar como ocorria uma transformação linear ortogonal de um 

conjunto de medidas num espaço p-dimensional em outro conjunto num espaço m-

dimensional (onde m ≤ p). O termo Principal Component Analysys (PCA) foi utilizado pela 

primeira vez em 1933, por Hoteling, que adaptou esta técnica (ABDI & WILLIAMS, 2010). 

A análise de componentes principais (PCA) é um método multivariado aplicado na 

discriminação de dados com o objetivo de reduzir sua dimensionalidade minimizando a 

covariância entre as variáveis, sem perda de informações, permitindo a observação das 

semelhanças e diferenças entre as amostras, para fazer uma verificação inicial de sua 

homogeneidade e definir um número de componentes principais (SHIN et al., 2010). 
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A análise de componentes principais agrupa os indivíduos de acordo com sua 

variação, isto é, os indivíduos são agrupados segundo suas variâncias ou seu comportamento 

dentro da população, representado pela variação do conjunto de características que define o 

indivíduo. A técnica agrupa os indivíduos de uma população segundo a variação de suas 

características. 

De acordo com Souza; Poppi (2012), na análise de componentes principais a matriz X 

é decomposta em um produto de duas matrizes, como ilustrado na Equação 3.7: 

                                                𝑥 = 𝑇P𝑡 +  E     Equação 3.7 

Em que: 

 

T- Escores (scores) 

P- Pesos    (loadings) 

E- Resíduos 

 

Os escores representam as coordenadas das amostras no sistema de eixos formados 

pelas componentes principais. Cada PC é constituída pela combinação linear das variáveis 

originais e os coeficientes da combinação são denominados pesos. Os pesos são os cossenos 

dos ângulos entre as variáveis originais e as componentes principais (PCs). A PC1 é definida 

na direção da máxima variação no conjunto de dados, a PC2 é traçada perpendicular à 

primeira, com o intuito de descrever a maior porcentagem da variação não explicada pela PC1 

e assim por diante. 

 

3.11. REGRESSÃO POR COMPONENTES PRINCIPAIS (PCR) 

 

O método da regressão dos componentes principais utiliza as variações espectrais para 

calcular as equações de calibração. Como as variações mais significativas no conjunto de 

calibração são as mudanças no espectro relacionadas às diferentes concentrações das 

amostras, é possível calcular um conjunto que represente as mudanças nas absorbâncias em 

todo o espectro. Essas variações são conhecidas como autovetores (componentes principais ou 

fatores) e as constantes utilizadas para multiplicar os espectros são conhecidas como scores 

(pesos). Uma das formas de calcular os autovetores do espectro é através do método de 

análise dos componentes principais (PCA) (OLIVEIRA et al., 2004). 
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 A Regressão em Componentes Principais (Principal Component Regression-PCR) 

decompõem os dados originais (matriz X) em Componentes Principais e realiza uma 

regressão múltipla inversa relacionando os escores desta matriz com a propriedade de 

interesse (JACKSON, 1991) 

Supomos que cada amostra contenha p analitos. Desta forma, teremos p variáveis y1, 

y2, y3,..., yp referentes a concentração. Isto permite definir um vetor de concentrações y  (y = 

y1, y2, y3,..., yp) que descreve a concentração de cada um dos p componentes da amostra. O 

espectro de cada amostra é dado pelas absorbâncias nos diferentes comprimentos de onda, k. 

Por tanto, cada amostra é definida por um vetor x que contem k variáveis independentes (x= 

x1, x2, x3,..., xk). Quando se constrói um conjunto de calibração com m amostras, o sistema 

pode ser descrito por meio de uma matriz de dados: uma matriz X, que contem os dados 

espectrais (de dimensão m x k) e uma matriz Y contendo os valores das concentrações (de 

dimensão m x p).   

A primeira etapa deste processo é a decomposição da matriz X em Componentes 

Principais: 

𝑋 = 𝑇𝑃𝑇 +  E =   tapaT +  E

A

a=1

 

Uma vez escolhido o número A de Componentes Principais ideal para descrever a 

matriz X, esta pode ser representada por sua matriz de escores T: 

𝑇 = 𝑋𝑃 

A matriz de concentração Y é então relacionada com os escores de X: 

     𝑌 = 𝑇𝐵 + 𝐸 

Onde a B é a matriz dos coeficientes da regressão e é calculada pela pseudo-inversa de 

T[(T
T
T)

-1
T

T
], conhecendo-se os valores das concentrações do conjunto de calibração: 

 

𝐵 =  (TT  T)−1 + TTY 

 

Uma vez estabelecido o modelo da calibração, este é utilizado para prever as concentrações de 

novas amostras a partir dos espectros registrados. Este procedimento é realizado da seguinte 

forma: A partir da matriz de pesos P calculada na etapa de calibração, para A componentes 

ótimos, calculam-se os escores (T*) das amostras de previsão (X*): 

      𝑇∗ = 𝑋∗𝑃 
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 E a partir da matriz dos coeficientes de regressão B, também calculada na etapa de 

calibração, calcula-se a propriedade a ser determinada das novas amostras: 

 𝑌𝑝𝑟𝑒𝑣 = 𝑇∗ 𝐵 

Algumas vezes a variância relacionada a Y(concentrações) é uma parcela importante da 

variância global. Por usar apenas a matriz X na modelagem, PCR pode falhar ao encontrar as 

combinações lineares apropriadas das variáveis que modelam as concentrações. Além disso, 

se a escolha do número ótimo de PCs não for realizada corretamente, o modelo PCR pode 

apresentar uma baixa capacidade de previsão. 

 

3.12. REGRESSÃO POR MÍNIMOS QUADRADOS PARCIAIS (PLS) 

 

O método de mínimos quadrados parciais é baseado no conceito de análise de 

componentes principais (PCA – Principal Component Analysis), no qual a matriz de dados de 

sinais analíticos é decomposta em componentes principais. Porém, a decomposição feita no 

PLS difere da PCA, por também utilizar o vetor de valores de referência. Assim, o algoritmo 

usado faz a decomposição em variáveis que não só modelam os sinais analíticos (variáveis 

independentes, em X), mas também explicam a variância relacionada aos valores de 

referência (variáveis dependentes, em Y). Devido a esta diferença, ocorre uma pequena perda 

de ortogonalidade das componentes principais, e por isso, elas recebem um nome diferente, 

variáveis latentes (V.L.) (BRERETON, 2007). 

É usado para construção do modelo de calibração um número de VL que proporcione 

o menor erro possível de previsão, ou seja, que as diferenças entre os valores de referência e 

valores previstos pelo modelo sejam as menores (ANDERSEN et al., 2012). A matriz X é 

decomposta de acordo com o esquema apresentado na Figura 3.7. 
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Figura 3.7- Representação esquemática da decomposição em variáveis latentes da matriz X para o modelo PLS. 

 

Fonte : ( Souza, 2014) 

Ao considerar a determinação de mais de uma espécie de interesse, as matrizes Xcal e 

Ycal são decompostas em suas matrizes de pesos e escores, respectivamente, como indicado nas 

Equações 3.7 e 3.8.      

     𝑋 = 𝑇𝑃𝑡 +  E         Equação3.7  

  

  𝑌 = 𝑈𝑄𝑡 +  F              Equação 3.8 

 

Em que: 

T e U - matrizes de escores 

P e Q - matrizes dos pesos das matrizes X e Y 

E - matriz de resíduos espectrais 

F-matriz dos resíduos de concentração 

 

Finalmente, o modelo resultante da PLS consiste em relacionar linearmente os escores da 

matriz X com os escores da matriz Y (SIMÕES, 2008) de acordo com as Equações 3.9 e 3.10:

  

 

    𝑈 = 𝐵𝑇𝑡 + G          Equação 3.9 

       

𝑌 = 𝐵𝑇𝑄𝑟𝑡  + H         Equação 3.10 

 

B- matriz dos coeficientes de regressão;  

G- matriz de resíduos dos escores;  
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H- matriz de resíduos de concentração. 

 

3.13. SELEÇÃO DE AMOSTRAS (ALGORITMO KENNARD-STONE) 

 

  É uma etapa importante na construção de modelos de calibração multivariada porque 

seleciona os subconjuntos representativos a partir do grande conjunto de amostras. A técnica 

utilizada neste trabalho para seleção de amostras foi o algoritmo Kennard-Stone que se baseia 

na distância euclidiana para selecionar amostras que representem toda a variabilidade do 

conjunto de dados estudados. 

 O algoritmo Kennard Stone foi desenvolvido pelos pesquisadores R.W. Kennard e 

L.A. Stone, em 1969. Esse algoritmo tem como objetivo a seleção de um subconjunto de 

amostras x a partir de um conjunto mais amplo de amostras y, sendo que as amostras 

selecionadas para formar o subconjunto x possam representar o máximo de variabilidade do 

conjunto y (Sousa et.al. 2011). 

 

3.14. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE MODELOS DE REGRESSÃO 

 

Dizemos que um modelo é eficiente quando descreve da melhor maneira a situação 

real, explicando possíveis variações. Alguns parâmetros, calculados com os resultados obtidos 

pelos modelos, indicam a eficiência do modelo utilizado. Estes parâmetros servem para fazer 

a escolha e seleção de modelos mais adequados à predição dos parâmetros desejados.  

Alguns parâmetros que podem ser adotados como critério de seleções são: o 

coeficiente de correlação (R
2
), o número apropriado de fatores, os valores do erro quadrático 

padrão de validação cruzada (RMSECV), erro quadrático padrão de predição (RMSEP) e o 

erro padrão de calibração (SEC). Estes parâmetros permitem escolher, com segurança 

diferentes modelos quanto a capacidade de predição para amostras externas. O RMSECV é 

calculado segundo a equação 3.11, onde yr é o valor de referência e yp é o valor predito pelo 

modelo. A mesma expressão matemática serve para calcular o SEC e o RMSEP. 

 

    𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 =  
 2( 𝑦𝑟− 𝑦𝑝  )

𝑛
   Equação 3.11 
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Para o RMSECV, o valor predito é obtido através do modelo construído com todas as 

amostras menos a amostra predita. Para o RMSEP, os valores de predição são para amostras 

não contidas no set de calibração. Para o SEC, os valores são preditos após a construção do 

modelo com todas as amostras, ou seja, o modelo faz a predição para as todas as amostras de 

calibração de uma única vez. A análise do valor de R
2
 nos mostra a correlação dos pontos da 

curva de calibração, quanto mais próximo a 1 este valor, mais correlacionado estão os  valores 

com a reta obtida. 

 O erro relativo faz uma comparação dos valores obtidos pelo método de referência e 

os valores previstos, para as amostras de previsão, pelo modelo PLS é calculado pela fórmula 

abaixo: 

     𝐸.𝑅.  % =
(yr− yp )

yr
x100   Equação 3.12 

 

Onde:  yr são valores de referência 

 yp são os valore de previsão 

    

3.15. MÉTODOS GRAVIMÉTRICOS DE ANÁLISE 

  

 A análise gravimétrica ou gravimetria é um método analítico quantitativo cujo 

processo envolve a separação e pesagem de um elemento ou um composto do elemento na 

forma mais pura possível. O elemento ou composto é separado de uma quantidade conhecida 

da amostra ou substância analisada. A gravimetria engloba uma variedade de técnicas, onde a 

maioria envolve a transformação do elemento ou radical a ser determinado num composto 

puro,  estável e de estequiometria definida, cuja massa é utilizada para determinar a 

quantidade do analito original. O peso do elemento ou radical pode ser calculado a partir da 

fórmula química do composto e das massas atômicas dos elementos que constituem o 

composto pesado (SKOOG, 2006). 

 Em uma análise gravimétrica utiliza-se uma série de operações para se determinar a 

quantidade de um constituinte de uma amostra tanto por pesagem direta do elemento puro, 

quanto por um seu derivado, cuja composição é conhecida e bem definida. As principais 

vantagens da análise gravimétrica constituem-se em operações unitárias de fácil execução e 

utilizam-se equipamentos simples, entretanto, as desvantagens são: tempo muito longo para 

sua execução e uma série de erros cumulativos. 
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3.15.1. Determinação de Cinzas 

 

Definição: 

A cinza de uma amostra de alimentos é o resíduo inorgânico que permanece após a 

queima de matéria orgânica na amostra. A cinza é constituída principalmente de K,Na,Ca, e 

Mg; pequenas quantidades de Al, Fe, Cu, Mn, Zn e traços de Ar, I, F e outros elementos. 

 O método de determinação de cinzas é muito simples e consiste na queima da amostra 

em mufla utilizando temperaturas de 550º C a 570º C por tempos pré-determinados. Para cada 

tipo de amostra existem condições recomendadas que devem ser verificadas antes de proceder 

a determinação. 

 A cinza obtida não é necessariamente da mesma composição que a matéria mineral 

presente originalmente no alimento, pois pode haver por volatilização ou alguma interação 

entre os constituintes da amostra. 

 Amostras com alto teor de umidade devem sofrer secagem antes da incineração e 

portanto muitas vezes é vantajoso combinar a determinação direta de umidade e a 

determinação de cinza. 

 A TACO- Tabela Brasileira de Composição de Alimentos utilizando o mesmo método 

encontrou valores de 1,7g para camarão in natura e 0,8g para camarões cozidos. 

 

3.15.2. Determinação de Umidade 

 

Definição: 

 A determinação de umidade é uma das medidas mais importantes e utilizadas na 

análise de alimentos. No processo de secagem essa determinação é fundamental. A umidade 

de um alimento está relacionada com sua estabilidade, qualidade e composição, e pode afetar 

as características do produto como estocagem, embalagem e processamento, portanto, o 

conhecimento do teor de umidade em alimentos é de fundamental importância na 

conservação, armazenamento, e manutenção na qualidade e no processo de comercialização. 

 Existem muitos métodos para determinar a umidade em alimentos e a escolha do 

método vai  depender da forma da qual a  água está presente na amostra, na natureza da 

amostra, da quantidade relativa de água, da rapidez desejada na determinação e do 

equipamento disponível. 
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 Em geral, a determinação de umidade, que parece um método simples, torna-se 

complicado em função da exatidão e precisão dos resultados. As dificuldades geralmente 

encontradas são, a separação incompleta da água do produto, a decomposição do produto com 

formação de água além do original e a perda de substâncias voláteis do alimento que serão 

computadas como peso em água. 

 Neste trabalho foi utilizado método direto de determinação em estufa com 

aquecimento a 105ºC devido a sua maior confiabilidade, neste método a água é retirada do 

produto pelo aquecimento e o teor de umidade é calculado pela diferença de peso das 

amostras no início e no final do processo. 

 Há muitos outros métodos de determinação de umidade diretos como: infravermelho, 

que  utiliza um aparelho portátil que permite a obtenção de resultados rápidos de porcentagem 

de umidade, sendo todo processo controlado por um gerador de funções e balança digital.  O 

método do tolueno, quando existem outras substâncias que poderão se volatilizar com água no 

processo de aquecimento, a determinação de umidade deve ser feita por processo de 

destilação líquidos imiscíveis. O método de Brown Duvel é semelhante ao método de 

destilação que utiliza o tolueno, sendo que neste método não há necessidade de moer a 

amostra, o aquecimento é produzido por um sistema termométrico que desliga 

automaticamente a  fonte de aquecimento. 

 De açodo com a TACO- Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, o teor de 

umidade para camarões in natura é de 89,1% e de camarões cozidos é de 78,7%, para a 

espécie penaeus brasiliensis, conhecido como camarão rosa, estes valores foram 

determinados utilizando o método de secagem em estufa de acordo com os métodos oficiais 

da Association of Official Analytical Chemists (AOAC) e métodos analíticos  do Instituto 

Adolfo Lutz (IAL). 

 SANCHES (2013) utilizou o método de determinação em estufa a 105ºC para 

determinar umidade e metais pesados no camarão rosa na lagoa e no oceano e encontrou 

valores de 72,74% e 84,41%. 

 Estudos realizados por Silva et. al. (2010) e Bergum et. al. (2012) utilizando a mesma 

técnica para determinação de umidade com camarões da malásia in natura demonstraram 

valores de 78,20% e 78,80% respectivamente. 

 Araújo et.al. (2012) estudando camarões da espécie litopenaeus vannamei utilizando o 

mesmo método e mesmo tipo de espécie descrito neste trabalho encontrou teor de umidade de 

74,10%. 
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3.15.3. Determinação de Proteína 

 

Definição: 

Proteínas são heteropolímeros formados por unidades menores chamadas 

aminoácidos. Os aminoácidos estão ligados em sequência formando uma cadeia polipeptídica, 

esta cadeia é a base da proteína e é chamada de estrutura primária. 

A determinação de proteína em uma amostra é baseada na determinação de nitrogênio. 

Geralmente é feita pelo processo de digestão com kjeldahl. Este método determina o teor de 

nitrogênio orgânico, ou seja, o nitrogênio proveniente de outras fontes além da proteína. A 

TACO- Tabela Brasileira de Composição de Alimentos encontrou valores de 19g para o 

camarão in natura e 10g para o camarão cozido utilizando os mesmos métodos para a espécie 

penaeus brasiliensis. 

 

3.15.4. Determinação de Lipídios 

 

Definição: 

O termo lipídios é utilizado para gorduras e substâncias gordurosas.São definidos 

como componentes do alimento que são insolúveis em água e solúveis em solvente orgânicos. 

 A avaliação quantitativa do teor de lipídios pode ser feita através da extração com 

solvente a frio ou a quente. Neste trabalho foi utilizado a extração com solvente a quente 

baseado em três etapas: extração da gordura da amostra com solvente; eliminação do solvente 

por evaporação e a quantificação da gordura por pesagem, utilizando o equipamento de 

soxhlet. A TACO- Tabela Brasileira de Composição de Alimentos utilizando o mesmo 

método obteve valores de 1,0g para o camarão in natura  e 0,5g para o camarão cozido da 

espécie penaeus brasiliensis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

CAPÍTULO 4 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 
 " Aceite com sabedoria o fato de que o caminho está cheio de 

contradições. Há momentos de alegria e desespero, confiança e falta de fé, 
mas vale à pena seguir adiante " .     

  
(Paulo Coelho)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 



50 

 

  Maria Santana Bezerra de Lima - 2015 
 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

        Neste capítulo estão descritos os materiais e métodos utilizados para a realização 

deste trabalho de pesquisa. São abordados procedimentos para coleta das amostras, 

localização dos pontos de coleta, preparação das amostras, determinação de umidade, 

proteína, lipídios e cinzas. 

4.1. MATERIAIS 

     Foram utilizados neste trabalho: água destilada, soluções preparadas a partir de 

reagentes (item 4.1.1), vidrarias (item 4.1.2) e equipamentos (item 4.1.3), materiais de 

uso comum em laboratório e o material biológico objeto deste estudo foram amostras de 

camarão da espécie litopenaeus vannamei. 

4.1.1. Reagentes 

     Os reagentes utilizados nesta pesquisa foram do tipo grau analítico, entre eles ácido 

clorídrico, ácido sulfúrico concentrado, ácido bórico 10%, éter etílico, hidróxido de 

sódio 40%, solução indicadora (vermelho de metila 0,2% + azul de metileno 0,2%), 

catalisador (sulfato de potássio 0,05g + sulfato de cobre 2g)   a partir das quais foram 

preparadas as soluções de uso. 

4.1.2. Vidrarias 

     A vidraria de uso comum do laboratório de química analítica tais como: 

dessecadores, béquers, pipetas volumétricas, balões volumétricos, provetas, cápsulas de 

porcelana, cadinhos de porcelana e funis analíticos foram utilizados para a realização 

deste trabalho.O material utilizado foi lavado com detergente neutro, água corrente, 

ácido nítrico 10% e água destilada. 
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4.1.3. Equipamentos 

       Os equipamentos utilizados neste trabalho de pesquisa estão listados na tabela 4.1 

       Tabela 4.1- Equipamentos utilizados para a realização das análises  

Item  Equipamentos 

 

                        Marca/Modelo 

 

  01 Espectrofotômetro NIR MB-160 D FTNIR Bomem 

  02 Forno tipo mufla EDG equipamentos, EDG3P-S 

  03 Estufa com ventilação forçada QUIMIS / Q-314 M 243 

  04 Destilador de Nitrogênio 
 

TECNAL/TE-0363 

  05 Digestor  SOLAB/SL 25-40 

  06 Bico de Busen BIOMATIC / Aparelhos científicos LTDA 

  07 Balança analítica Tecnal / Mark 

  08 Soxhlet TECNAL/TE-044 

 

4.1.4 Material biológico utilizado para análise 

 Neste trabalho são apresentados os resultados das análises de 63 amostras de 

camarão de viveiro cozidas (cada amostra composta por meio Kg de camarão) variando 

entre 6,74g – 28,24g cada camarão da espécie Litopenaeus vannamei coletados em 17 

pontos do litoral sul do RN (figura 4.1). As coordenadas geográficas de cada ponto de 

coleta estão apresentadas nas Tabelas 4.2  

4.2. MÉTODOS 

Análises químicas 

 Os métodos utilizados nesta pesquisa foram de acordo com as normas analíticas 

do instituto Adolfo Lutz. Inicialmente foi realizada a determinação de umidade (itens 

4.2.3) e em seguida a determinação de proteína, lipídios  e cinzas (item 4.2.4; 4.2.5; 

4.2.6). Sendo assim foram realizadas as análises das amostras coletadas nos viveiros em 

estudo, onde se procedeu a determinação de umidade, proteína, lipídios e cinzas, 

utilizando os métodos convencionais gravimétricos, kjeldahl, e soxhlet. 
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4.2.1 Coleta das amostras 

 As coletas das amostras de camarão (Litopenaeus Vannamei) foram realizadas 

entre os meses de maio de 2011 a março de 2012. Após a coleta as amostras foram 

medidas através do uso do paquímetro plástico para cálculo da média de tamanho. As 

coletas foram realizadas no período da manhã, em seguida o retorno ao laboratório e 

pré-tratamento das amostras. 

Figura 4.1- Locais de coleta, Litoral Oriental 
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Tabelas 4. 2- Coordenadas Geográficas dos locais de coletas nos viveiros de camarão (Litoral Oriental) 

Pontos de coleta Latitude (s) Longitude (w) Marcador 

Senador Georgino Avelino 

 

6°8’26.20”S 35°8’40.20”O SGA - 01 

Senador Georgino Avelino 

 

6°08’32.60” 

 

35°08’40.60” 

 

SGA - 02 

Senador Georgino Avelino 

 

6°8’19,70” 35°8’32.40” SGA - 03 

Senador Georgino Avelino 

 

6°9’4.30” 35°7’38.40” SGA - 04 

Senador Georgino Avelino 

 

6°08’19.70” 35°08’30.40” SGA - 05 

Senador Georgino Avelino 

 

6°11’42.40”  35°08’56.50” SGA - 06 

Nísia Floresta 

 

6°7’54.30”  35°10’36.40” 

 

NS 

Arez 

 

6°11’23.10” 35°08’08.60” A-01 

Arez 

 

6°08’29.00” 

 

35°08’43.30” 

 

A-02 

Arez 

 

6°11’31.70” 35°08’13.00” A-03 

Arez 

 

6°11’36.20” 35°08’25.20” A-04 

Arez 

 

6°11’58.90” 35°08’55.10” A-05 

Arez 

 

6°12’42.20” 35°10’11.10” 

 

A-06 

Arez 6°11’50.90” 35°09’34.00” 

 

A-07 

Arez 6°12’07.4 35°09’33.00” A-08 

 

 Na figura abaixo são mostradas as imagens de alguns viveiros em Arez e 

Senador Georgino Avelino onde foram realizadas algumas coletas. 
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Figura 4.2- Imagens de viveiros em Arez e Senador Georgino Avelino 

  

AREZ SENADOR GEORGINO AVELINO 

4.2.2 Preparação das amostras 

 As amostras foram coletadas com a ajuda dos pescadores responsáveis por cada 

viveiro para coleta das amostras frescas, sendo devidamente acondicionadas em sacos 

plásticos e isopor com capacidade para armazenagem de até 4Kg e gelo para transporte 

até o laboratório, onde foram previamente limpas com água destilada para retirada de 

resíduos não desejáveis (areia, restos de folha,  etc.) cozidas em água destilada por cerca 

de 20 minutos e preparada para as análises. Na preparação para análise foi considerado 

todo camarão com casca e cozido. 

 Para cada determinação; a preparação da amostra seguiu o procedimento 

constante na literatura oficial, citada anteriormente, utilizando os camarões coletados 

em cada viveiro. 

 MÉTODOS DE REFERÊNCIA 

4.2.3 Determinação de Umidade 

 A determinação de umidade foi feita segundo o método descrito no compêndio 

de normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2005). Pesou-se um camarão de cada 

amostra em cápsula de porcelana, previamente limpas e taradas, que foram levadas à 
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estufa na temperatura de 105°C, mantidas por 36 horas e posteriormente transferidas 

para dessecador até alcançar temperatura ambiente e pesadas. As operações 

aquecimento/resfriamento foram repetidas até que se obtivesse peso constante. 

 O cálculo do teor de umidade foi feito como descrito a seguir: (peso da cápsula + 

peso da amostra) – (peso da cápsula + peso do resíduo seco) = peso da umidade perdida 

a 105°C. 

 Para o cálculo de percentual de umidade na amostra foi feito o seguinte: peso da 

umidade perdida x 100 / peso inicial da amostra. O valor de umidade obtido por esse 

procedimento foi utilizado posteriormente para o cálculo da conversão dos resultados 

obtidos na amostra desidratada para a amostra in natura. 

4.2.4 Determinação de Proteína 

A determinação de proteína foi realizada através do método kjeldahl. Pesou-se 

cerca de 0,1g de amostras de camarão processado juntamente com 2,05g de catalisador, 

para em seguida realizar-se o processo de digestão com 4mL de ácido sulfúrico a uma 

temperatura de 350°C por um período de 3 horas como mostra a figura 1. Em seguida 

realizou-se o processo de destilação em um destilador de nitrogênio, adicionando-se a 

amostra 15mL de hidróxido de sódio e por fim a titulação com ácido clorídrico no 

equipamento mostrado na figura 4.4. 

Para o cálculo do percentual de proteína bruta na amostra multiplica-se o valor 

do nitrogênio total encontrado pelo método kjeldahl por um fator que converte o 

nitrogênio em proteína, esse fator é 6,25. 
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                 Figura 4.3- Digestor          Figura 4.4- Destilador de nitrogênio 

  

4.2.5 Determinação de lipídios 

O teor de lipídios totais foi determinado pelo método n° 032/IV baseado na 

extração por evaporação de solvente. O procedimento para determinação de gordura 

total das 63 amostras foi realizado por pesagem em triplicata de cinco gramas da 

amostra desidratada e extração da gordura total em aparelho de soxhlet programado a 

temperatura constante de 90ºC, utilizando-se um volume de 50mL de éter por um tempo 

de 2h, como mostrada na figura 4.5 em seguida a fração lipídica foi extraída por 

evaporação do solvente e secagem do extrato etéreo a 100°C em estufa com circulação 

forçada de ar durante 5 minutos e resfriamento com dessecador com sílica em gel; O 

cálculo foi realizado pesando-se a quantidade de gordura extraída relacionada ao 

camarão processado,conforme a equação 1, ilustrada abaixo.O procedimento citado foi 

realizado até obter peso constante (P1,P2,P3...Pc). Através dos cálculos determinou-se o 

teor de lipídios em camarão. 

 

 



57 

 

  Maria Santana Bezerra de Lima - 2015 
 

Pextrato etéreo = (Pfinal-Pinicial) 

% 𝑀𝑔𝑜𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
Pextrato  etéreo   

𝑃𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
x 100 

 De um soxhlet, no qual o solvente dentro de um sifão é submetido a sua temperatura de 

evaporação (90°C) este elui no interior da cesta.Onde está a amostra com o analito. 

Logo os lipídios foram extraídos em um cartucho de vidro esse processo é de 

aproximadamente 2 horas. 

Figura 4.5- Ilustração do extrato de soxhlet 

 

O “1” é o tubo de destilação “2” é o cartucho para coleta dos lipídios em 

solvente, “3” é a manta de aquecimento “4” e “5” são a entrada e saída de água 

respectivamente, 6 controle para cesta com amostra. 

4.2.6 Determinação de Cinzas 

A determinação de cinzas foi realizada segundo método descrito no compêndio de 

métodos de análise do Instituto Adolfo Lutz (1985). Pesou-se cerca de 5g de cada 

amostra em cadinho de porcelana, previamente limpos e tarados, que foram levados ao 

forno tipo mufla a 550°C, mantidos por 2 horas e posteriormente transferida para 

dessecador até esfriar e pesar. As operações aquecimento/resfriamento foram repetidas 

até peso constante. 
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 O cálculo do teor de cinzas na amostra foi feito do seguinte modo (peso do 

cadinho + peso do resíduo seco)-(peso do cadinho + peso das cinzas)=peso de voláteis 

perdidos a 550°C. 

 O cálculo do percentual de cinzas na amostra seca foi feito dos seguinte  

modo:(Peso da amostra seca - peso da massa de voláteis perdidas a 550°C) x 100/peso 

da amostra seca.O cálculo do percentual de cinzas na amostra cozida feito do seguinte 

modo(100-%umidade) x (%cinzas na amostra seca)/100. 

4.3. COLETA E TRATAMENTOS DOS DADOS ESPECTRAIS  

 

Os espectros no infravermelho próximo de 14000-4000 cm-1 ou 750-2500 nm 

foram registrados utilizando um MB-160 D FTNIR espectrómetro (Bomem), equipado 

com acessório de reflectância difusa, como mostra a figura 4.6 com uma resolução 

espectral de 16 cm-1 e 100 scans. Um espectro médio foi então calculado para cada 

amostra pela média dos espectros. O espectro de uma amostra de politetrafluoretileno 

(PTFE) foi utilizado como base. 

Para compormos os dados espectrais e conjunto de amostras a serem 

selecionadas para o conjunto de calibração, validação e previsão foi necessário 

determinarmos um método para seleção dessas variáveis e amostras, o método utilizado 

foi o da Regressão por mínimos quadrados parciais (PLS). 

Os dados foram trabalhados no software da CAMO
®
 Unscrambler 9.7  

 A aquisição dos espectros foi realizada utilizando-se cerca de 5g de amostras de 

camarão cozido e inteiro com casca processadas para cada análise, acondicionadas em 

frascos de vidro apropriados, como mostra a figura 4.7, e inseridas no acessório de 

reflectância difusa no modo rotativo. 
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Figura 4.6- Espectrofotômetro FT-NIR, utilizado na coleta dos 

espectros. 

Figura 4.7- Amostras cozidas processadas 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

CAPÍTULO 5 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

" Bom mesmo é ir à luta com determinação; Abraçar a vida com paixão; 
Perder com classe e vencer com ousadia, pois o triunfo pertence a quem se 
atreve... E a vida é muito para ser insignificante.” 

(Charles Chaplin)  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA DO CAMARÃO 
 

Figura 5.1- Camarão peneídeo litopenaeus vannamei 

 
 

 O camarão utilizado neste trabalho: litopenaeus vannamei foi encaminhado ao 

departamento de oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte para identificação, Segundo a literatura a classificação taxonômica deste 

crustáceo é a seguinte: 

REINO: Animalia 

FILO: Arthropoda 

CLASSE: Malacostraca 

SUBCLASSE:Eumalacostraca 

SUPERORDEM:Eucaridea 

ORDEM:Decapoda 

SUBORDEM:Dendobranchiata 

SUPERFAMÍLIA:Penaeoidea 

FAMÍLIA:Penaeidae 

GÊNERO: Litopenaeus 

ESPÉCIE: Litopenaeus vannamei 
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 Os modelos de regressão apresentados neste trabalho foram desenvolvidos 

utilizando-se o aplicativo do the unscrambler 9.7, sendo baseado no método dos 

Mínimos Quadrados Parciais (PLS). 

  

5.2. ESPECTROS ORIGINAIS 

 

 Os espectros foram obtidos em triplicata e feito a média dos espectros de cada 

amostra de camarão como mostrado na figura abaixo. 

 

Figura 5.2- Espectros originais das 189 amostras de camarão 

 
 

 

5.3. PRÉ-TRATAMENTO DOS DADOS ESPECTRAIS 

  

Construiu-se um conjunto de dados com 63 espectros (amostras) e 2046 

variáveis (comprimento de onda), representado pela matriz (63 x 2,046). 

Abaixo estão especificados cada tratamento realizado e os respectivos gráficos. 

Inicialmente os espectros com a média de cada amostra de camarão foi transformado de 

número de onda (cm
-1

) para comprimento de onda (nm), resultando no espectro na 

figura 5.3.  
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Figura 5.3- Gráfico com média dos espectros NIR das 63 amostras de camarão utilizados nesse trabalho 

 

 

SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Os espectros das 63 amostras de camarão foram trabalhados na faixa de 1100,36 

a 2502,37 nm de acordo com a figura 5.4. Embora os espectros tenham sido obtidos em 

uma região de 633,23 a 6481,14nm, houve a eliminação da região abaixo de 1100,36nm 

e da região acima de 2502,37nm por se tratar de uma região de ruído; pois nesta faixa o 

detector do espectrofotômetro Bomem apresenta uma baixa relação de sinal/ruído; desta 

maneira, essa faixa foi eliminada para evitar que houvesse inserção de informação 

ruidosa aos modelos quimiométricos, portanto a região de 1100,36 a 2502,37nm contém 

informações mais relevantes, referentes aos parâmetros analisados neste trabalho.  
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Figura 5.4- Gráfico com os espectros retirado as regiões ruidosas. 

 

  

Nessa região escolhida estão algumas variáveis que contém informações 

relevantes para a construção dos modelos na calibração da determinação do teor de 

Cinzas, umidade, lipídios e proteína. Conforme tabela 5.1. 

 
Tabela 5.1-Tabela  experimental das vibrações: interpretação qualitativa espectral 

Comprimento 

de onda(nm) 

 Característica vibracional Estrutura química 

característica 

1167 4 overtone de C=O (aminas), 2 overtone de C- H, N-H 
(amidas) segundo sobreton 

Proteínas  

1496 1 overtone de O - H Água 

1742 1 overtone de N - H Proteína 
1890-2080 Estiramento de C = O de segundo overtone Proteína 

2300 Estiramento segundo overtone de C -H Proteína 

2080 Combinação de O - H Lipídios 

2350 Estiramento  de CH2, segundo overtone Lipídios 
1780 1 overtone de C-H Cinzas 

1820 Estiramento O-H/C-O segundo overtone de combinação Cinzas 

2352 Estiramento  de CH2, segundo overtone Cinzas 

 

CORREÇÃO DO ESPALHAMENTO MULTIPLICATIVO DA LUZ (MSC) 

O método MSC (Correção do espalhamento multiplicativo da luz), é aplicado 

para corrigir o efeito do espalhamento da luz devido à diferença na granulometria das 

amostras. Obtendo-se uma melhora expressiva no desempenho dos modelos 
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construídos; Tal método foi aplicado pela primeira vez por Geladi et. al.(1985). A figura 

abaixo mostra os espectros com (MSC). 

 

Figura 5.5- Espectros NIR aplicado MSC 

 

 

ALISAMENTO SAVITZKY GOLAY 

 

 O método de alisamento empregando Savitzky-Golay é um dos mais clássicos 

empregado para a suavização de sinais analíticos. Neste trabalho foi usado o alisamento 

empregando Savitzky-Golay, para o conjunto de espectros, com polinômio de segundo 

grau em uma janela de 15 pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

  Maria Santana Bezerra de Lima – 2015 
 

Figura 5.6- Espectro NIR aplicado Alisamento Savitzky Golay 

 

 

APLICAÇÃO DA PRIMEIRA DERIVADA 

 

Ao aplicarmos a primeira derivada com algoritmo Savitzky-Golay na região 

espectral selecionada, as informações contidas ao longo dos diferentes comprimentos de 

onda são acentuadas. 

 

Figura 5.7- Espectro NIR aplicado à primeira derivada com algoritmo Savitzky-Golay em 15 pontos 
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5.4. CALIBRAÇÃO MULTIVARIADA 

 

PCA (Análise de componentes principais) 

 

A análise de componentes principais foi utilizada neste trabalho para fazermos 

uma análise visual da homogeneidade das amostras, sendo assim observando como as 

amostras estão distribuídas, permitindo a observação de semelhanças e diferenças entre 

as amostras.  

Na Figura 5.8 é mostrado o gráfico dos scores do PCA dos dados sem pré-

tratamento. 

Figura 5.8-Gráfico dos scores 

 

 

  

ESCOLHA DOS CONJUNTOS DE CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E PREVISÃO 

 

 A escolha dos subconjuntos de calibração e previsão foi feita empregando o 

algoritmo Kennard-Stone (KS), que seleciona as amostras que tem a maior 

variabilidade, ou seja, as  que melhor representam o conjunto como um todo, o qual 

selecionou 38 amostras para compor o conjunto de calibração, sendo o restante com 25 

amostras compondo o conjunto de previsão. Como o método de calibração utilizado foi 
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o método da validação  cruzada, onde a validação é feita com as próprias amostras de 

calibração, o que dispensa um conjunto de validação. 

 A TACO - Tabela Brasileira de Composição de alimentos gera dados sobre a 

composição dos principais alimentos consumidos no Brasil, baseados em plano de 

amostragem que garantem valores representativos, com análises realizadas por 

laboratórios com capacidade analítica comprovada através de estudos interlaboratoriais 

a fim de assegurar a confiabilidade dos resultados. Para comparação dos resultados 

obtidos neste trabalho é mostrado na tabela 5.2 abaixo os mesmos parâmetros obtidos 

pela TACO, para o camarão penaeus brasiliensis cozido conhecido popularmente como 

camarão rio grande. 

Tabela 5.2- Determinação dos teores de cinzas, umidade, proteína e lipídios pela TACO. 

AMOSTRAS CINZAS(g) UMIDADE(%) PROTEÍNA(g) LIPÍDIOS(g) 

Camarão penaeus brasilensis 

(Camarão rio grande) cozido 

1,7 78,7 19,0 1,0 

 

Sabemos que o ambiente de cultivo, água doce e salgada, temperatura e tipo de 

cultivo influenciam os valores estudados, assim como a alimentação. 

 

Tabela 5.3-Determinação dos teores de cinzas, umidade, proteína e lipídios com os valores médios em 

cada determinação. 

AMOSTRAS CINZAS UMIDADE PROTEINA LIPIDIOS 

1 3,00 (+ 0,10) 75,29 (+ 2,67) 19,69 (+ 3,57) 1,26 (+ 0,24) 

2 2,42 (+ 0,20) 74,40 (+ 1,83) 15,53 (+ 2,92) 1,37 (+ 0,32) 

3 3,40 (+ 0,18) 86,37 (+ 1,21) 10,86 (+ 0,63) 0,60 (+ 0,22) 

4 2,77 (+ 0,23) 86,54 (+ 1,54) 10,33 (+ 0,82) 0,53 (+ 0,23) 

5 2,80 (+ 0,12) 86,70 (+ 2,07) 18,77 (+ 1,38) 0,79 (+ 0,25) 

6 2,24 (+ 0,22) 82,24 (+ 1,68) 12,67 (+ 0,41) 1,19 (+ 0,01) 

7 2,77 (+ 0,11) 81,05 (+ 3,15) 14,65 (+ 0,44) 1,26 (+ 0,20) 

8 2,33 (+ 0,18) 86,70 (+ 2,07) 9,57 (+ 0,07) 1,36  (+0,24) 

9 2,92 (+ 0,09) 75,16 (+ 1,85) 18,62 (+ 0,12) 1,61 (+ 0,63) 

10 2,00 (+ 0,22) 72,74 (+ 5,45) 20,26 (+ 0,65) 2,41 (+ 0,02) 

11 3,02 (+ 0,07) 85,45 (+ 1,54) 10,21 (+ 0,83) 0,59 (+ 0,09) 

12 2,53 (+ 0,20) 84,17 (+ 1,91) 11,95 (+ 0,12) 0,61 (+ 0,18) 

13 3,02 (+ 0,07) 88,85 (+ 1,82) 8,55 (+ 1,73) 0,46 (+ 0,07) 

14 2,46 (+ 0,46) 88,03 (+ 3,66) 8,99 (+ 0,19) 0,50 (+ 0,17) 

15 3,01 (+ 0,07) 75,99 (+ 1,77) 17,84 (+ 0,75) 0,94 (+ 0,09) 

16 2,62 (+ 0,19) 74,66 (+ 1,80) 20,19 (+ 0,57) 1,78 (+ 0,21) 

17 3,13 (+ 0,11) 73,81 (+ 5,23) 20,66 (+ 0,58) 1,54 (+ 0,13) 

18 2,54 (+ 0,23) 72,69 (+ 1,42) 19,33 (+ 0,76) 2,29 (+ 0,12) 
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19 3,13 (+ 0,02) 72,04 (+ 3,00) 20,03 (+ 1,23) 1,90 (+ 0,13) 

20 2,56 (+ 0,21) 71,63 (+ 2,89) 21,09 (+ 0,53) 1,89 (+ 0,11) 

21 2,92 (+ 0,13) 78,86 (+ 2,10) 15,71 (+ 1,46) 1,63 (+ 0,26) 

22 2,56 (+ 0,20) 77,67 (+ 2,13) 15,54 (+ 0,53) 1,63 (+ 0,25) 

23 2,68 (+ 0,05) 74,78  (+8,08) 18,74 (+ 2,41) 1,42 (+ 0,11) 

24 2,46 (+ 0,18) 69,58 (+ 2,11) 22,61 (+ 0,91) 2,14 (+ 0,09) 

25 3,10 (+ 0,58) 82,80 (+ 8,86) 12,28 (+ 1,02) 1,56 (+ 0,18) 

26 2,45 (+ 0,58) 77,32  (+ 2,20) 16,31 (+ 0,99) 1,56 (+ 0,00) 

27 2,92 (+ 0,05) 66,33 (+ 1,57) 24,63 (+ 0,87) 1,77 (+ 0,24) 

28 2,38 (+ 0,19) 65,76 (+ 1,22) 20,97 (+ 2,80) 1,87 (+ 0,11) 

29 2,76 (+ 0,06) 82,80 (+ 8,86) 11,87 (+ 3,92) 0,99 (+ 0,07) 

30 2,33 (+ 0,17) 65,76  (+ 6,93) 15,10 (+ 1,38) 2,04 (+ 0,23) 

31 2,94 (+ 0,24) 73,95 (+ 3,62) 18,59 (+ 0,99) 1,57 (+ 0,14) 

32 2,30 (+ 0,30) 76,70 (+ 1,29) 15,10 (+ 3,55) 1,42 (+ 0,02) 

33 2,92 (+ 0,29) 64,35 (+ 6,41) 28,83 (+ 0,29) 1,25 (+ 0,24) 

34 2,21 (+ 0,18) 69,57 (+ 2,10) 21,90 (+ 0,63) 1,98 (+ 0,01) 

35 2,85 (+ 0,09) 70,83 (+ 5,17) 22,38 (+ 0,65) 1,61 (+ 0,10) 

36 2,48 (+ 0,18) 68,91 (+ 3,70) 23,48 (+ 0,21) 2,38 (+ 0,12) 

37 2,85 (+ 0,10) 73,47 (+ 2,19) 20,20 (+ 2,62) 1,67 (+ 0,14) 

38 2,38 (+ 0,24) 66,14 (+ 3,53) 23,36 (+ 0,49) 2,51 (+ 0,11) 

39 2,66 (+ 0,10) 75,64  (+ 1,75) 17,53 (+ 0,31) 1,95 (+ 0,21) 

40 2,36 (+ 0,21) 70,35 (+ 1,14) 22,04 (+ 0,16) 2,33 (+ 0,11) 

41 2,70 (+ 0,10) 74,65 (+ 1,92) 19,14 (+ 0,95) 1,94 (+ 0,20) 

42 2,22 (+ 0,25) 73,03 (+ 2,70) 20,53 (+ 0,30) 2,07 (+ 0,07) 

43 2,79 (+ 0,04) 73,56  (+ 1,80) 20,08 (+ 0,62) 2,27 (+ 0,12) 

44 2,33 (+ 0,13) 70,14 (+ 2,69) 22,02 (+ 0,43) 2,41 (+ 0,00) 

45 2,78 (+ 0,07) 77,66 (+ 1,54) 15,15 (+ 0,92) 1,75 (+ 0,00) 

46 2,24 (+ 0,18) 83,47 (+ 3,12) 10,42(+ 1,82) 1,15 (+ 0,25) 

47 2,99 (+ 0,18) 81,01 (+ 1,74) 14,00 (+ 0,82) 1,14 (+ 0,01) 

48 2,42 (+ 0,24) 79,31 (+ 1,00) 15,13 (+ 0,40) 1,24 (+ 0,26) 

49 3,17 (+ 0,18) 83,32  (+ 1,88) 12,50 (+ 0,38) 0,97 (+ 0,07) 

50 2,98 (+ 0,18) 78,41 (+ 1,07) 16,30 (+ 0,27) 1,02 (+ 0,07) 

51 3,22 (+ 0,22) 82,45 (+ 2,21) 17,95 (+ 0,73) 1,14 (+ 0,14) 

52 2,92 (+ 0,16) 78,86 (+ 1,68) 14,71 (+ 1,19) 0,99 (+ 0,17) 

53 2,46 (+ 0,18) 78,35 (+ 3,90) 13,01 (+ 1,67) 1,55 (+ 0,02) 

54 3,02 (+ 0,08) 86,46 (+ 3,07) 8,94  (+ 1,08) 1,67 (+ 0,07) 

55 2,46 (+ 0,12) 82,87 (+ 1,79) 10,90 (+ 0,57) 0,92 (+ 0,00) 

56 2,95 (+ 0,05) 77,79  (+ 3,31) 15,98 (+ 0,29) 1,57 (+ 0,02) 

57 2,47 (+ 0,20) 77,75 (+ 6,67) 16,93 (+ 0,52) 1,66 (+ 0,14) 

58 2,94 (+ 0,10) 82,48 (+ 5,22) 11,18 (+ 2,86) 1,40 (+ 0,49) 

59 2,35 (+ 0,27) 80,42 (+ 7,56) 14,21 (+ 0,28) 1,35 (+ 0,11) 

60 2,72 (+ 0,10) 64,93 (+ 5,94) 28,57 (+ 1,40) 1,49 (+ 0,16) 

61 2,46 (+ 0,14) 68,36 (+ 4,06) 25,59 (+ 1,32) 2,05 (+ 0,09) 

62 3,01 (+ 0,16) 78,62 (+ 1,26) 16,91 (+ 0,79) 1,12 (+ 0,03) 

63 2,50 (+ 0,20) 78,86(+ 1,83) 16,02 (+ 0,63) 1,50  (+0,10) 
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Diante do exposto, o camarão litopenaeus vannamei apresentou teores de 

umidade próximos ao do camarão penaeus brasilensis, porém os teores de cinzas e 

proteínas apresentaram valores mais altos indicando um excelente valor nutricional. Isso 

já é esperado pelo fato do camarão em estudo ser de cativeiro e receberem uma 

alimentação especial à base de proteína para engorda deste crustáceo. 

PLS (Regressão por mínimos quadrados parciais) 

 Para determinar o teor dos parâmetros estudados neste trabalho, foram testados 

vários modelos de calibração dos dados espectrais, sendo realizadas modelagens dos 

dados sem pré-tratamento, e dos dados empregando alguns pré-tratamentos e algumas 

combinações destes. 

 Na tabela 5.4 abaixo estão descritos os diferentes tratamentos que foram 

realizados nos dados espectrais com os quais cada modelo foi desenvolvido. 

Tabela 5.4- Modelos de calibração desenvolvidos e tipos de pré-tratamentos utilizados 

MODELO PRÉ-TRATAMENTOS 

A Dados brutos 

B MSC 

C Alisamento com algoritmo Savitzky – Golay  15 pontos 

D 1ª derivada com alisamento Savitzky 15 pontos 

E MSC e 1ª derivada com alisamento Savitzky 15 pontos 

F MSC e alisamento com algoritmo Savitzky –Golay  15 pontos 

G MSC, alisamento e 1ª derivada em 15pontos 

 

A tabela 5.5 apresenta os melhores valores de R
2
 (coeficiente de correlação na 

calibração), RMSEC (erro quadrático médio de calibração) e RMSEP (erro quadrático 

médio de previsão) para os sete melhores modelos testados neste trabalho para a 

determinação de cinzas. 
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Tabela 5.5- Modelos testados para o teor de cinzas 

MODELOS V.L. CORRELAÇÃO (R
2
) RMSEC RMSEP 

A 8 0,9095 0,1318 0,1667 

B 8 0,9471 0,1017 0,1548 

C 8 0,8967 0,1404 0,1762 

D 6 0,9232 0,1218 0,1748 

E 8 0,9803 0,0627 0,1740 

F 8 0,9267 0,1192 0,1552 

G 8 0,9684 0,0790 0,1786 

 

5.4.1. Definição do melhor modelo para o teor de cinzas 

 De acordo com a tabela 5.5 acima, dentre o que apresentou o melhor coeficiente 

de relação R
2
 e o menor erro (RMSEC) foi o modelo “B” o qual é apresentado na figura 

5.9 abaixo. 

Curva de calibração obtida para o modelo B. 

Figura 5.9- Calibração PLS contendo o conjunto de calibração das 38 amostras 
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Após análise, a escolha do melhor modelo se deu para aquele que apresentou 

boa correlação e menor RMSEP dentre os modelos testados, o escolhido foi o modelo 

“B”, observou-se que nenhuma amostra se afasta da linha de tendência, o que indica que 

nenhuma amostra influenciou negativamente o modelo calibrado, ou seja, não 

observamos amostras anômalas, apresentando valores baixos de resíduos. 

Na calibração multivariada o resíduo é a diferença entre o valor predito de Y e o 

valor de referência de Y para cada amostra da calibração, sendo que Y no caso em 

estudo é o teor de cinzas em porcentagem de massa, quanto mais próximo de zero 

menor é o resíduo. 

Na figura 5.10 abaixo é mostrado o gráfico dos resíduos para o modelo B. 

Figura 5.10- Gráfico dos resíduos em função dos valores preditos de Y para cada amostra do conjunto de 

calibração com todas as 38 amostras selecionadas. 

 

Definição do número de variáveis latentes (VL)  

A figura 5.11 é o gráfico do RMSE (erro quadrático médio) versus número de variáveis 

latentes (ou PCs), Nesse caso RMSE (erro quadrático médio) mostra a relação do 

número de variáveis latentes em função do erro, indica que para este modelo (B) o 

menor erro encontrado é com 8 variáveis latentes, Signicando que com menos de 8VL o 
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modelo pode estar deixando de modelar informações importantes, e com mais de 8VL 

poderemos modelar o que são ruídos. 

Figura 5.11- Gráfico de RMSE x número de variáveis latentes 

 

 O gráfico dos loadings, que representa as partes do espectro que tem maior 

influência (maior variação) no modelo é mostrado na figura 5.12 abaixo. 

Figura 5.12- Gráfico dos loadings versus variáveis 
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Na figura 5.13 é mostrado o gráfico do coeficiente de regressão versus variáveis 

(nm), que representa o espectro e sua relação com o teor, quanto mais perto de zero 

menor é a relação que um determinado comprimento de onda tem com o teor de cinzas. 

Figura 5.13- Gráfico de coeficientes de correlação e variáveis 

 

Na figura 5.14 abaixo é mostrado o gráfico da leverage, que é a influência que 

cada amostra tem no conjunto de calibração, se a amostra tem a leverage baixa está 

perto do centro do conjunto de calibração e tem pouca importância, se tem leverage alta 

está longe da média das outras amostras e pode ter influência no modelo 

Figura 5.14- Gráfico dos leverage x amostras 
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5.4.2. Predição de amostras externas pelo melhor modelo desenvolvido para 

o teor de cinzas 

A  predição do teor de cinzas, de amostras externas, pelo modelo de 

calibração “B” analisado nesse trabalho é apresentado na figura 5.15 abaixo e 

mostrou um coeficiente de correlação de 0,9471 e um erro de, RMSEP de 

0,1548. 

A figura abaixo mostra o gráfico da previsão do teor de cinzas para 25 

amostras de previsão, usando a calibração com dados espectrais com correção do 

espalhamento multiplicativo da luz (MSC). 

Figura 5.15- Predição do melhor modelo “B” em discussão para amostras externas. 

 

5.4.3. Validação do modelo de calibração para o teor de cinzas 

Comparações dos teores de cinzas obtidos pelo método de referência e pelo 

método desenvolvido com espectros NIR e calibração multivariada, os valores dos 

teores de cinzas na tabela abaixo são porcentagem de massa do teor de cinzas no 

camarão, e os valores dos erros relativos para cada amostra em porcentagem. 
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Tabela 5.6- Resultados da predição pelo modelo de calibração desenvolvido x método de referência 

AMOSTRA VALOR 

PREDITO 

POR NIR + 

PLS 

VALOR DE 

REFERÊNCIA 

GRAVIMÉTRICO 

ERRO 

RELATIVO 

(NIR/GRAV.)% 

7 2,79 2,77 -0,72 

8 2,52 2,33 -8,15 

9 2,81 2,92 3,77 

16 2,54 2,62 3,05 

20 2,67 2,56 -4,30 

21 2,63 2,92 9,93 

22 2,29 2,56 10,55 

23 2,79 2,68 -4,10 

25 2,89 3,10 6,77 

26 2,38 2,45 2,86 

28 2,43 2,38 -2,10 

32 2,47 2,30 -7,39 

35 2,69 2,85 5,61 

36 2,37 2,48 4,44 

37 2,71 2,85 4,91 

39 2,62 2,66 1,50 

42 2,30 2,22 -3,60 

43 2,75 2,79 1,43 

47 2,96 2,99 1,00 

49 2,82 3,17 11,04 

54 2,78 3,02 7,95 

56 2,84 2,95 3,73 

59 2,37 2,35 -0,85 

60 2,65 2,72 2,57 

62 2,97 3,01 1,33 
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 A Tabela 5.6 faz uma comparação dos valores obtidos pelo método de 

referência e os valores previstos, para as amostras de previsão, pelo modelo PLS com 

oito variáveis latentes e seus respectivos erros percentuais. Os valores dos erros 

relativos se apresentam baixos, a maior discordância entre os dois métodos foi de 

11,04%, o que mostra bons resultados. 

5.4.4. Definição do melhor modelo para o teor de umidade 

Para a determinação deste parâmetro  foram utilizados os mesmos tratamentos 

mostrados na tabela 5.4 

Tabela 5.7- Modelos testados para o teor de umidade 

MODELOS V.L. CORRELAÇÃO 

(R
2
) 

RMSEC RMSEP 

A 8 0,8809 3,2245 4,2877 

B 8 0,9025 2,9339 4,2304 

C 8 0,8611 3,4636 4,5016 

D 7 0,9306 2,4926 4,2480 

E 5 0,8803 3,2309 4,5021 

F 8 0,8857 3,1627 4,2590 

G 7 0,9286 2,5285 4,3959 

 

A tabela 5.7 mostra o melhor modelo de determinação para prever o teor 

de umidade, onde observam-se se os melhores indicativos de eficiência e o 

menor RMSEP no modelo “B”, modelagem realizada com correção do 

espalhamento multiplicativo da luz (MSC).Isso é um excelente resultado, pois 

para obter um bom modelo não é necessário fazer uso de tantos tratamentos 

matemáticos. 
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Curva de calibração obtida para o modelo “B”. 

Figura 5.16- Calibração PLS contendo o conjunto de calibração com 38 amostras para o teor de umidade 

 

Após a escolha do melhor modelo, observou-se que uma amostra se 

afastava da linha de tendência o que pode indicar que está influenciando 

negativamente no modelo calibrado, Amostras anômalas influenciam 

negativamente no modelo. 

Figura 5.17-Resíduo em função da Leverage 
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 A figura 5.17 mostra a influência da amostra 17 no modelo pois, observamos 

que esta amostra tem alto resíduo, estando muito longe do zero,Sendo assim, possui 

uma alta leverage, ficando longe da média das outras amostras. 

 A figura abaixo mostra a influência da amostra para este modelo, observamos 

que a amostra 17 está bem distante do conjunto das outras amostras, mostrando a 

influência negativa desta amostra no conjunto de calibração e consequentemente no plot 

do gráfico para a as amostras de calibração. 

Figura 5.18-Mostrando a influência da amostra 17 para o melhor modelo  

 

A Figura abaixo mostra o resultado da predição obtido incluindo a amostra 17 

que apresenta-se anômala, observem que ela influencia negativamente o modelo testado 

e isso pode ser comprovado na predição realizada sem esta amostra, porque 

conseguimos obter valores mais baixos de RMSEP. 
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Figura 5.19- Predição do melhor modelo “B” em discussão para as 38 amostras. 

 

Retirou-se então a amostra 17 do conjunto de calibração e foi recalculado o 

modelo. Encontrou-se melhores coeficientes de correlação e menor erro de calibração e 

predição, indicando que a amostra influencia negativamente no modelo. Possivelmente 

essa amostra (17), contém um erro nos dados, seja na determinação do teor do método 

de referência ou de problemas ocorridos durante a obtenção do espectro desta amostra. 

Decidiu-se então por excluir esta amostra do conjunto de calibração. 

Figura 5.20- Calibração PLS contendo o conjunto de calibração com 37 amostras 
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5.4.5.  Predição das amostras externas pelo melhor modelo desenvolvido para o 

teor de umidade. 

A predição do melhor modelo recalculado é mostrado na figura abaixo. 

Observamos que o RMSEP melhorou, ou seja, diminuiu o erro com a retirada da 

amostra 17 que possuía RMSEP de 4,2304 sendo reduzido para 4,1979. 

Figura 5.21- Predição do melhor modelo “B” em discussão para amostras externas. 

 

5.4.6. Validação do modelo de calibração para o teor de umidade 

Tabela 5.8-Resultados da predição pelo melhor modelo de calibração desenvolvido para umidade x 

método de referência. 

AMOSTRA VALOR 

PREDITO 

POR NIR + 

PLS 

VALOR DE 

REFERÊNCIA 

GRAVIMÉTRICO 

ERRO 

RELATIVO 

(NIR/GRAV.)% 

7 81,29 81,05 -0,30 

8 82,36 86,70 5,01 

9 82,05 75,16 -9,17 

16 74,31 74,66 0,47 

20 69,48 71,63 3,00 
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21 74,41 78,86 5,64 

22 73,41 77,67 5,48 

23 75,98 74,78 -1,60 

25 78,36 82,80 5,36 

26 74,45 77,32 3,71 

28 70,71 65,76 -7,53 

32 71,37 76,70 6,95 

35 73,96 70,83 -4,42 

36 66,29 68,91 3,80 

37 70,21 73,47 4,44 

39         69,61 75,64 7,97 

42 65,51 73,03 10,30 

43 74,01 73,56 -0,61 

47 84,34 81,01 -4,11 

49 81,10 83,32 2,66 

54 79,90 86,46 7,59 

56 79,81 77,79 -2,60 

59 79,51 80,42 1,13 

60 72,69 64,93 -11,95 

62 76,47 78,62 2,73 

 

Podemos comprovar a eficiência do modelo Para o teor de umidade 

porque o maior erro relativo entre as amostras de referência e as amostras de 

previsão foi de 11,95%. 

Sabendo que em muitas análises o erro gerado é relativamente alto uma 

vez que, em procedimentos gravimétricos que envolvem secagem em estufa, é 

conhecido que o resultado pode ser afetado pela umidade relativa do ar, o que 

pode trazer prejuízos à precisão do método. (FRANKHUIZZEN, 2008) 
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5.4.7. Definição do melhor modelo para o teor de proteína 

Para a determinação deste parâmetro  foram utilizados os mesmos 

tratamentos mostrados na tabela 5.4 e a faixa espectral usada foi de 1100,36nm-

2502,37nm. 

Tabela 5.9 - Modelos testados para o teor de proteína 

MODELOS V.L. CORRELAÇÃO 

(R
2
) 

RMSEC RMSEP 

A 8 0,8363 2,7541 3,1815 

B 8 0,8599 2,5647 3,0186 

C 8 0,8133 2,9229 3,3969 

D 7 0,8944 2,2471 2,9087 

E 7 0,9088 2,0958 3,1577 

F 8 0,8392 2,7319 3,0429 

G 7 0,8960 2,2310 3,0002 

 

A tabela 5.9 mostra o melhor modelo de determinação para prever o teor de 

proteína, onde observam-se se os melhores indicativos de eficiência e o menor RMSEP 

no modelo “D”, modelagem realizada com os dados em 1ª derivada com alisamento 

Savitzky-Golay em 15 pontos. 

Curva de calibração obtida para o modelo “D”. 
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Figura 5.22- Calibração PLS contendo o conjunto de calibração com 38 amostras para o teor de proteína 

 

A partir dos dados utilizados na tabela 5.9 os melhores resultados obtidos, 

quanto aos erros gerados na fase de calibração do modelo, indica que o RMSEC foi de 

2,2471 e RMSEP 2,9087, correspondente ao tratamento derivativo de 1ª ordem e 

aplicação de janela de 15 pontos, de maneira que o modelo para calibração é ilustrado 

na Figura 5.22. 

Figura 5.23- Resíduo em função da Leverage 
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A figura 5.23 mostra a influência da amostra 7 e 17 para o melhor modelo pois, 

observamos que estas amostras tem alto resíduo, estando muito longe do zero,Sendo 

assim, possui uma alta leverage, ficando longe da média das outras amostras. 

 A figura abaixo confirma a influência das amostras para este 

modelo,observamos que a amostra 7 e 17 está bem distante do conjunto das outras 

amostras, mostrando a influência negativa destas amostras no conjunto de calibração e 

consequentemente no plot do gráfico para a as amostras de calibração. 

Figura 5.24- Mostrando a influência das amostras 7 e 17 para este modelo 

 

A Figura 5.25 mostra o resultado da predição obtido incluindo as amostras 7 e 

17 que apresentam-se anômalas, observem que elas influenciam negativamente o 

modelo testado e isso pode ser comprovado na predição realizada sem estas amostras 

porque conseguimos obter valores mais baixos de RMSEP. 
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Figura 5.25- Predição do melhor modelo “D” em discussão para as 38 amostras. 

 

Retirou-se então as amostras 7 e  17 do conjunto de calibração e foi recalculado 

o modelo. Encontrou-se melhores coeficientes de correlação e menor erro de calibração 

e predição, indicando que as amostras influenciam negativamente no modelo. Portanto 

essas amostras anômalas contém erro nos dados, seja na determinação do teor do 

método de referência ou de problemas ocorridos durante a obtenção dos espectros destas 

amostras. Decidiu-se então por excluir estas amostras do conjunto de calibração. 
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Figura 5.26- Calibração PLS contendo o conjunto de calibração com 36 amostras 

 

Podemos comprovar com o gráfico que o valor do erro quadrático padrão de calibração 

(RMSEC) reduziram de 2,2471 para 1,9391 e o coeficiente de correlação aumentou de 

0,8944 para 0,9291. 

5.4.8. Predição de amostras externas pelo melhor modelo desenvolvido para o teor 

de proteína. 

Figura 5.27- Predição do melhor modelo “D” em discussão para amostras externas. 
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 Observando a Figura 5.27  comprovamos que as duas amostras 

interferem negativamente no modelo porque o erro quadrático padrão de predição 

(RMSEP) reduziu de  2,9087 para 2,7066. 

  

5.4.9. Validação do modelo de calibração para o teor de Proteína 
 

Tabela 5.10-Resultados da predição pelo melhor modelo de calibração desenvolvido para proteína x 

método de referência. 

AMOSTRA VALOR 

PREDITO 

POR NIR + 

PLS 

VALOR DE 

REFERÊNCIA 

GRAVIMÉTRICO 

ERRO 

RELATIVO 

(NIR/GRAV.)% 

7 14,27 

 

14,65 2,59 

8 11,79 9,57 -23,20 

9 14,67 18,62 21,21 

16 17,55 20,19 13,08 

20 21,02 21,09 0,33 

21 16,82 15,71 -7,07 

22 18,55 15,54 -19,37 

23 17,23 18,74 8,06 

25 14,99 12,28 -22,07 

26 17,68 16,31 -8,40 

28 19,14 20,97 8,73 

32 16,99 15,1 -12,52 

35 21,82 22,38 2,50 

36 23,61 23,48 -0,55 

37 24,19 20,2 -19,75 

39 21,18 

 

17,53 -20,82 

42 24,04 20,53 -17,10 

43 18,09 20,08 9,91 

47 15,09 14,00 -7,79 

49 14,95 12,5 -19,60 
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54 14,63 8,94 -63,65 

56 15,13 15,98 5,32 

59 13,28 14,21 6,54 

60 22,36 28,57 21,74 

62 17,95 16,91 -6,15 

 

Na tabela acima são comparados os resultados da determinação do teor de 

proteína por Infravermelho Próximo NIR com PLS e os resultados obtidos utilizando o 

digestor de nitrogênio para determinação de proteína; portanto o erro relativo 

apresentado entre as duas técnicas se mostram razoáveis com excessão de algumas 

amostras que apresentam um erro relativo maior. 

 É importante salientar que alguns desvios podem ser atribuídos a erros na 

determinação do teor pelo método de referência, ou aquisição dos espectros. 

5.4.10. Definição do melhor modelo para o teor de Lipídios 

Para a determinação deste parâmetro  foram utilizados os mesmos tratamentos 

mostrados na tabela 5.4 e a faixa espectral usada foi de 1100,36nm-2502,37 nm. 

           Tabela 5.11- Modelos testados para o teor de Lipídios 

MODELOS V.L. CORRELAÇÃO 

(R
2
) 

RMSEC RMSEP 

A 7 0,8856 0,2766 0,2801 

B 6 0,8888 0,2729 0,2899 

C 7 0,8801 0,2827 0,2852 

D 5 0,8801 0,2826 0,2329 

E 4 0,8610 0,3028 0,2431 

F 6 0,8838 0,2786 0,3019 

G 4 0,8708 0,2927 0,2664 

 

De acordo com a tabela 5.11 o melhor modelo de determinação para prever o 

teor de lipídios é o modelo “D”, modelagem realizada com os dados em primeira 
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derivada com alisamento savitzky golay em 15 pontos, e cinco componentes principais, 

apresentando menor RMSEP em “D” com RMSEP igual a  0,2329. Aplicou-se a 

primeira derivada com alisamento savitzky golay em 15 pontos, para construção do 

modelo de calibração porque foi o mais adequado, apresentando um menor erro para 

uma fase de previsão. 

É importante ressaltar que o objetivo das construções dos modelos é 

construir um que possua os melhores indicativos de modelo robusto (alta correlação e 

baixo RMSEP) e que tenha sido aplicado poucas técnicas de pré-tratamento. 

Curva de calibração obtida para o modelo “D”. 

Figura 5.28- Calibração PLS contendo o conjunto de calibração com 38 amostras para o teor de lipídios 

 

  

De acordo com o gráfico da calibração observamos que nenhuma amostra se 

afasta tanto da linha de tendência, sendo assim para uma análise visual observamos que 

a amostra provavelmente não apresenta outilers, mas isso será confirmado com outras 

análises como, análise de resíduos e leverage. 
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Figura 5.29- Gráfico dos resíduos em função dos valores preditos de Y para cada amostra do conjunto de 

calibração com todas as 38 amostras selecionadas. 

 

Na figura 5.29  observamos o gráfico dos resíduos mostrando a diferença entre o 

valor predito e o valor de referência para os lipídios, portanto mostrando valores bem 

próximos a zero para o conjunto de calibração. 

Figura 5.30-Gráfico dos leverage x amostras de Lipídios 
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Observando o gráfico podemos constatar que não há amostra influenciando de 

forma negativa no modelo porque a leverage é baixa, para considerarmos que uma 

amostra está influenciando negativamente no modelo a leverage precisa ultrapassar do 

valor de 1. 

Figura 5.31- Predição do melhor modelo “D” em discussão para amostras externas 

         

 Observamos  no conjunto de previsão a dispersão de algumas amostras devido 

aos altos valores nos erros relativos, no entanto, esse motivo não os deixa menos 

robusto ou  menos eficiente na habilidade de previsão das amostras desconhecidas, pois 

ainda assim possuem baixo RMSEP.                                                            

5.4.11. Validação do modelo de calibração para o teor de lipídios 

Tabela 5.12-Resultados da predição pelo melhor modelo de calibração desenvolvido para lipídios x 

método de referência. 

AMOSTRA VALOR 

PREDITO 

POR NIR + 

PLS 

VALOR DE 

REFERÊNCIA 

GRAVIMÉTRICO 

ERRO 

RELATIVO 

(NIR/GRAV.)% 

7 1,37 1,26 -8,73 

8 1,55 1,36 -13,97 
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9 1,68 1,61 -4,35 

16 1,77 1,78 0,56 

20 1,82 1,89 3,70 

21 1,64 1,63 -0,61 

22 1,69 1,63 -3,68 

23 1,33 1,42 6,34 

25 1,50 1,56 3,85 

26 1,60 1,56 -2,56 

28 1,97 1,87 -5,35 

32 1,87 1,42 -31,69 

35 2,03 1,61 -26,09 

36 2,43 2,38 -2,10 

37 2,01 1,67 -20,36 

39 2,08 1,95 -6,67 

42 2,32 2,07 -12,08 

43 1,84 2,27 18,94 

47 0,99 1,14 13,16 

49 1,40 0,97 -44,33 

54 1,57 1,67 5,99 

56 1,35 1,57 14,01 

59 1,62 1,35 -20,00 

60 1,58 1,49 -6,04 

62 1,52 1,12 -35,71 

 

Na tabela acima são comparados os resultados da determinação do teor de 

lipídios por Infravermelho Próximo NIR com PLS e os resultados obtidos utilizando o 

aparelho de soxhlet para determinação de lipídios; portanto o erro relativo apresentado 

entre as duas técnicas se mostram bons com excessão de algumas amostras que 

apresentam um erro relativo acima de 30%;onde estes desvios podem ser atribuídos a 

erros instrumentais ou a erros do operador. 
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Podemos afirmar que este modelo é eficiente na construção de uma rotina de 

controle de qualidade do camarão para lipídios, pois apresentaram baixo RMSEP, 

mesmo com algumas amostras apresentando erros relativos acima de 30% na previsão. 

  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

CAPÍTULO 6 
CONCLUSÕES 

 

 

" Aprendi que Deus sempre me escuta, mesmo quando nada lhe digo”. 

(Legrand) 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 A Técnica NIR apresenta vantagens para estimar os parâmetros de qualidade do  

camarão para a espécie litopenaeus vannamei em relação aos métodos de 

referência. Isso porque apresenta baixo tempo de análise, é uma técnica não 

destrutiva, não gera resíduos.Tornando a técnica adequada para o emprego de 

controle de qualidade no ramo alimentício. 

 

 Os resultados apresentados, utilizando calibração por mínimos quadrados 

parciais (PLS), ratificam a potencialidade da técnica para a construção de 

modelos de previsão, que visam quantificar parâmetros de qualidade (cinzas, 

umidade, proteínas e lipídios). 

 

 

 A espectroscopia NIR pode ser incluída em análises de rotina no controle de 

qualidade de camarões para os parâmetros estudados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

CAPÍTULO 7 
SUGESTÕES PARA 

TRABALHOS FUTUROS 
 

 

“Grandes realizações são possíveis quando se dá importância aos pequenos 
começos”. 

(Lao-Tse) 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 Este estudo abre a oportunidade de uma futura implantação desta técnica para 

determinações de alguns parâmetros de monitoramanto da qualidade do camarão 

da espécie litopenaeus vannamei produzido no Brasil tendo em vista que boa 

parte da produção é voltada para exportação. 

 

 Determinação de alguns micronutrientes presentes nas cinzas e sua classificação 

 

 Desenvolvimento de  modelos de regressão utilizando outros tratamentos. 

 

 Classificação dos parâmetros utilizando a técnica de separação por agrupamento 

como o HCA.  
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