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RESUMO 

 

Determinação de parâmetros (sólidos solúveis, pH e acidez titulável) em ameixas 

intactas usando espectroscopia no infravermelho próximo e seleção de 

comprimento de onda 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a potencialidade da espectroscopia no 

infravermelho próximo (NIRS) como um método rápido e não destrutivo para 

determinação do teor de sólidos solúveis (TSS), pH e acidez titulável em ameixas 

intactas. Amostras de ameixa com teor de sólidos solúveis variando de 5,7 a 15%, pH  

de 2,72 a 3,84 e acidez de 0,88 a 3,6%  foram adquiridas de supermercados em Natal -

Brasil, e foram coletados espectros NIR no intervalo de 714-2500 nm. Uma comparação 

de várias técnicas de calibração multivariada com relação ao pré-processamento dos 

dados e algoritmos de seleção de variáveis, tais como mínimos quadrados parciais por 

intervalos (iPLS), o algoritmo genético (GA), algoritmo das projeções sucessivas 

(SPA), e seleção de previsores ordenados (OPS) foi realizada. Modelos de validação 

para o teor de sólidos solúveis, pH e acidez titulável tiveram um coeficiente de 

correlação (R) de 0,95 a 0,90 e 0,80,  bem como um erro médio quadrático de previsão 

(RMSEP) de 0,45º Brix, 0,07 e 0,40%, respectivamente. A partir desses resultados, 

pode concluir-se que a espectroscopia NIR pode ser utilizada como uma alternativa não 

destrutiva para determinação do teor de sólidos solúveis, pH e acidez em ameixas. 

 

Palavras-Chave: NIRS. Ameixa. Calibração multivariada. Seleção de variáveis. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Prediction of parameters (soluble solid, pH and titratable acidity) in intact plum 

using near-infrared reflectance spectroscopy and wavelength selection 

 

The aim of this study was to evaluate the potential of near-infrared reflectance 

spectroscopy (NIRS) as a rapid and non-destructive method to determine the soluble 

solid content (SSC), pH and titratable acidity of intact plums. Samples of plum with a 

total solids content ranging from 5.7 to 15%, pH from 2.72 to 3.84 and titratable acidity 

from 0.88 a 3.6% were collected from supermarkets in Natal-Brazil, and NIR spectra 

were acquired in the 714–2500 nm range. A comparison of several multivariate 

calibration techniques with respect to several pre-processing data and variable selection 

algorithms, such as interval Partial Least Squares (iPLS), genetic algorithm (GA), 

successive projections algorithm (SPA) and ordered predictors selection (OPS), was 

performed. Validation models for SSC, pH and titratable acidity had a coefficient of 

correlation (R) of 0.95 0.90 and 0.80, as well as a root mean square error of prediction 

(RMSEP) of 0.45ºBrix, 0.07 and 0.40%, respectively. From these results, it can be 

concluded that NIR spectroscopy can be used as a non-destructive alternative for 

measuring the SSC, pH and titratable acidity in plums. 

 

Keywords: NIRS. Plum. Multivariate calibration. Variables selection.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A IMPORTÂNCIA DAS FRUTAS NA ALIMENTAÇÃO E PARÂMETROS DE 

QUALIDADE INFLUENCIADOS PELA MATURAÇÃO 

 

 A importância dos alimentos advém de sua função junto à alimentação e a 

nutrição. São justamente os alimentos, os transportadores do meio externo para o 

interior do organismo, do material imprescindível para as suas atividades. Essa 

importância decorre, essencialmente, da qualidade e quantidade dos nutrientes que 

encerram. Com a finalidade de indicar, de forma prática, uma alimentação desejável sob 

o ponto de vista de seu conteúdo em nutrientes, convencionou-se repartir os alimentos 

em grupos básicos nos quais predominam ou proteínas, ou lipídios, ou vitaminas e 

minerais. A divisão dos grupos pode ser feita a seguinte forma: leites e derivados; 

carnes, ovos, leguminosos e castanhas secas; cereais e derivados, açúcares, óleos e 

gorduras; e frutas e vegetais. Incluindo o indivíduo em seu cardápio alimentos 

pertencente a cada um destes grupos, praticamente garante a quantidade suficiente dos 

nutrientes que necessita
1
.  

Dentre estes grupos destacam-se as frutas que são essenciais à alimentação e 

devem ser incluídas diariamente por serem fonte de água, fibras (celulose), vitaminas 

diversas (principalmente vitamina C), sais minerais, açúcares naturais, e apresentarem 

baixo teor calórico
1,2,3

. Além disto, são boas fontes de antioxidantes, incluindo 

carotenoides, ácido ascórbico, tocoferóis, flavonoides e ácidos fenólicos. É conhecido 

há muito tempo que os fenólicos, bem como, alguns de seus compostos são 

extremamente associados aos atributos sensoriais das frutas, especialmente pelos 

carotenoides (amarelo, alaranjado e vermelho) e antocianinas (vermelho, arroxeado e 

azul) bem conhecidos. Também são amplamente documentadas substâncias fenólicas 

especificas no desenvolvimento do sabor e das sensações de gosto. Os compostos 

fenólicos incluindo aqueles com capacidade antioxidante potente e também como 

substratos indesejáveis provocam reações de escurecimento oxidativas que ocorrem 

quando as frutas são machucadas, cortadas ou durante o seu processamento
4
.  

As frutas contribuem para a proteção à saúde e a diminuição do risco para a 

ocorrência de várias doenças. Estudos científicos mais recentes têm relacionado o 

consumo regular de frutas, legumes e verduras ao menor risco de desenvolvimento de 

muitas doenças crônicas e à manutenção do peso adequado. Segundo o relatório da 
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Organização Mundial da Saúde - OMS (2002) estão entre os fatores de risco pressão 

alta, altas concentrações de colesterol no plasma, consumo inadequado de frutas e 

verduras, sobrepeso e obesidade, e inatividade física, os quais são responsáveis pelo 

quadro crescente de morbimortalidade - impacto das doenças e das mortes que incorrem 

em uma sociedade por doenças crônicas. Com base neste relatório um dos objetivos da 

Estratégia Global da OMS (2004) para Alimentação Saudável é incentivar o aumento do 

consumo de frutas, vegetais e legumes, sendo recomendável uma quantidade mínima de 

400g/dia
2, 3,5

.  

Além da importância nutricional para a saúde as frutas despertam o interesse 

através dos sentidos por apresentarem como características, geralmente a natureza 

polposa, aromas próprios, saborosas – de sabor doce e agradável, coloridas, muito 

nutritivas e ricas em açúcares solúveis
3
. A variedade desse grupo de alimentos é imensa; 

algumas têm apenas ocorrência local ou regional
2
. Sua composição pode ser fortemente 

influenciada pela variedade e maturação
6
.  

Para avaliação da qualidade das frutas são utilizados o teor de sólidos solúveis - 

TSS, a acidez titulável - AT e o pH, os quais são indicadores do seu estado de 

maturação, servindo também para o monitoramento nas diversas etapas do mercado, 

desde a colheita até a chegada ao consumidor
7-10

. O teor de sólidos solúveis é uma das 

principais características das frutas no que diz respeito ao sabor 
4,11

, pois a doçura é um 

componente importante da qualidade das frutas frescas e vai dar uma boa indicação do 

estado de maturidade e, portanto, o potencial de vida útil. A doçura é normalmente 

medida em termos de sólidos solúveis totais (TSS) em 
o
Brix. Na maioria das frutas o 

açúcar torna-se o principal componente do TSS que é assim um indicador razoável dos 

níveis de açúcar percentuais
4
. A determinação de acidez pode fornecer um dado valioso 

na apreciação do estado de conservação de um produto alimentício. Um processo de 

decomposição, seja por hidrólise, oxidação ou fermentação, altera quase sempre a 

concentração dos íons hidrônio
12

. Os ácidos orgânicos presentes nos alimentos 

influenciam o sabor, odor, a cor, a estabilidade e a manutenção da qualidade
13

. 

A acidez titulável de frutas varia de 0,2% a 0,3% em frutas de baixa acidez como 

maçãs vermelhas e bananas, 2,0% em ameixas e acima de 6 % em limão. O ácido cítrico 

pode constituir até 60% dos sólidos solúveis totais no limão
13

. O pH informa a 

concentração hidrogeniônica [H
+
], o teor de íons hidrônio presentes em alimentos. Os 

íons hidrônio são produzidos por ácidos ao se dissociarem
14

. A Tabela 1 apresenta os 

percentuais de açúcar total, acidez titulável e pH para diversas frutas.  
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Tabela1-Composição média para acidez titulável, açúcar total e pH de diversas frutas (%) 

 

Fruta Açúcar Total Acidez titulável pH 

Maçã 11,1 0,6 3,3 

Pera 12,4 0,2 3,9 

Pêssego 8,5 0,6 3,7 

Ameixa 10,2 1,5 3,3 

Morango 5,7 1,1 NC 

Uva 15,2 0,9 3,3 

Laranja 8,3 1,1 NC 

Limão 3,2 4,9 2,5 

Abacaxi 12,3 0,7 3,4 

Banana 20,0 0,6 4,7 

Goiaba 5,8 0,9 NC 

Manga 12,5 0,3 NC 

Mamão 7,1 0,1 NC 
Fonte: adaptado da referência6 (NC=não consta) 

 

A partir dos dados da Tabela 1 é possivel observar uma variação para o açúcar 

total dessas frutas com valores variando entre 3 (limão) e 20% (banana). Percebe-se 

então que o açúcar pode representar percentuais bastante expressivos na composição de 

algumas frutas, por exemplo, para a banana. A acidez titulável das frutas referidas 

mostra valores menores que 2%, exceto para o limão, que apresenta um valor de quase 

5%. Os valores de pH apresentados para essas frutas podem estar entre 3,3 e 4,7 para 

frutas de baixa acidez e possui um valor de 2,5 para frutas ácidas como o limão. 

Os principais açúcares presentes nas frutas são a glicose, a frutose e sacarose. A 

Tabela 2 mostra percentuais desses açúcares em frutas. 

 

Tabela 2 - Teor de açúcar em várias frutas (%). 

Fruta Glicose Frutose Sacarose 

Maçã 1,8 5,7 2,4 

Pera 1,8 6,7 1,8 

Cereja 6,9 6,1 0,2 

Pêssego 1,0 1,2 5,7 

Ameixa 3,5 2,0 3,4 

Morango 2,2 2,3 1,3 

Uva 7,2 7,4 0,4 

Laranja 2,4 2,4 3,4 

Limão 1,4 1,4 0,4 

Abacaxi 2,3 2,4 7,9 

Banana 3,5 3,4 10,3 
Fonte: adaptado da referência6. 

 

A distribuição dos açúcares, de forma geral, aponta para um maior percentual de 

frutose em maçã (5,7%), cereja (6,1%), pera (6,7%) e uva (7,4%). A glicose encontra-se 
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em maior quantidade na cereja (6,9%) e na uva (7,2%), enquanto que a sacarose 

predomina no pêssego (5,7%), na laranja (3,4%), no abacaxi (7,9%) e na banana 

(10,3%). Em pêssego, morango, laranja, limão, abacaxi e banana os percentuais de 

glicose e frutose se apresentam com quantidades equivalentes em cada fruta. Em peras e 

em ameixas a glicose e a sacarose apresentam proporções equivalentes em cada fruta.  

Os principais ácidos orgânicos que são encontrados em alimentos são: cítrico, 

málico e tartárico.  Na Tabela 3, estes estão listados para diversas frutas. Na Figura 1, é 

possível visualizar as estruturas para esses ácidos. 

 

Tabela 3- Ácidos orgânicos em várias frutas (miliequivalentes /100 g). 

 

Fonte: adaptado da referência
6
. 

 

 

Figura 1- Estrutura dos principais ácidos presentes em frutas. 

 

Fonte: autor. 
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C4H6O6
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O

==
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Ácido Málico

Fruta Ácido principal 

Maçã Málico 3-19 

Pera Málico 1-2 

Cereja Málico 5-9 

Pêssego Málico 4 

Ameixa Málico 4-6 

Morango Cítrico 10-18 

Uva 1,5-2 tartárico 

Laranja Cítrico 15 

Limão Cítrico 73 

Abacaxi Cítrico 6-20 

Banana Málico 4 
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 O ácido cítrico é o principal constituinte de frutas como limão, laranja, abacaxi 

e morango. O ácido málico é predominante em maçã, pera, cereja, pêssego, ameixa e 

banana. O ácido tartárico é encontrado em uvas. A proporção relativa de ácidos 

orgânicos presentes em frutas varia com o grau de maturação e condições de 

crescimento. Por exemplo, o ácido málico predomina na uva verde, diminui de 

concentração na uva madura, enquanto o conteúdo de ácido tartárico aumenta 

inicialmente como ácido livre, mais tarde, como tartarato ácido acético de potássio
13

. 

Outro ácido que se destaca nas frutas por possuir diversas funções é ácido ascórbico, 

que é a vitamina C. As fontes mais ricas de vitamina C são as frutas
6,15

, como é possível 

observar na Tabela 4. Para as frutas mencionadas é possível destacar seu alto conteúdo 

em laranja, limão, morango, goiaba e acerola. 

 

Tabela 4 - Ácido ascórbico em diversas frutas (mg/100g ). 

Fruta Ácido ascórbico 

Maçã 3-35 

Pera 1-4 

Cereja 8-37 

Pêssego 5-29 

Ameixa 2-14 

Morango 60 

Goiaba 300 

Laranja 50 

Limão 50 

Acerola 1000-2000 

Toranja 40 

Banana 7-21 

Abacaxi 25 

Melão 6-32 
Fonte: adaptado da referência

6
. 

 

A Figura 2 apresenta a fórmula estrutural do ácido ascórbico: 

 

Figura 2- Estrutura do ácido ascórbico. 

 
Fonte: autor. 
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O ácido ascórbico possui diversas funções em numerosas reações químicas e é 

elemento de grande importância não só pela sua função tampão nos processos de 

oxirredução, como também pelas particularidades de sua estrutura molecular capaz de 

transferir ambos os íons ou elétrons de hidrogênio em processos reversíveis. Participa 

na síntese e manutenção dos tecidos. Apresenta ação na formação dos dentes e sangue e 

interfere no metabolismo do ferro, da glicose e de outros glicídios. Destaca-se também a 

ação de vitamina C em altas doses, especialmente durante o esforço muscular intenso e 

de breve duração, exerce efeito benéfico sobre a resistência à fadiga. Sabe-se que o 

esforço muscular diminui o teor de ácido ascórbico nos vários órgãos aconselhando-se o 

emprego do ácido ascórbico aos indivíduos submetidos a trabalho prolongado e 

exaustivo
16

. A maioria dos sintomas do escorbuto, a doença causada pela deficiência do 

ácido ascórbico, pode ser vista como resultado da diminuição da formação normal de 

tecidos conectivos. Por exemplo, quando machucados são mal curados, hemorragias 

internas ocorrem e o local torna-se dolorido
15

. 

 

1. 2 A AMEIXA 

 

A ameixa é o fruto comestível da ameixeira que pertence à família Rosaceae, à 

subfamília Prunoidae e ao gênero Prunus, que compreende mais de 20 espécies
16

. As 

frutas variam consideravelmente em tamanho, forma, sabor e cor, em geral, são de 

tamanho médio, forma elíptica, pruinosa, polpa massuda, doce e de sabor agradável para 

consumo in natura ou industrialização
17, 18

. À medida que a fruta amadurece, muda a 

sua cor, devido à degradação da clorofila, permitindo a expressão de pigmentos 

amarelos (carotenoides), tanto na polpa quanto na pele. Outros pigmentos, como as 

antocianinas
4,18

, dão origem a característica de cor púrpura na superfície da pele das 

variedades da ameixa
18

.  

Além disso, a fruta é uma boa fonte de vitamina A, vitamina B, potássio, 

magnésio, fósforo, cálcio e ácido ascórbico. Apresenta um alto teor de glicídios, o que 

justifica seu sabor agradável, conforme podemos observar na Tabela 5. Outra vantagem 

do consumo de ameixas é seu baixo teor calórico que possibilita a sua utilização como 

complemento alimentar em regimes de poucas calorias
16

.  
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Tabela 5- Composição química das ameixas para uma porção de 100g. 

Substância/Teor Ameixa vermelha Ameixa amarela Ameixa preta 

Retinol (vitamina A) 7mcg 30mcg NC 

Tiamina (vitamina B1) 90 mcg 60mcg NC 

Riboflavina (vitamina B2) 80 mcg 50mcg NC 

Ácido ascórbico (Vitamina C) 10 mg 6,1mg NC 

Glicídios 13,5 g 20,1g 10,10g 

Cálcio 11mg 0,50g 20mg 

Fósforo 16mg 16mg 27mg 

Quantidade de calorias 54,0 89,0 43,0 
Fonte: adaptado da referência

16 
(NC=não consta). 

 

Todas estas características fazem com que a ameixa se torne uma fruta de grande 

potencial atrativo de consumo para o mercado. No Brasil são consumidas cerca de 

50.000 toneladas de ameixa anualmente, sendo que 30% desse total importado 

principalmente do Chile e da Argentina. Apenas os estados do RS, SP, MG e SC são 

produtores
19

.  

 

1.3. O CONTROLE DE QUALIDADE E O PAPEL DA QUÍMICA PARA A 

TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS 

 

A preocupação com a qualidade das frutas está aumentando em todo o mundo
7
.  

E em virtude do progresso da ciência, da tecnologia e da crescente globalização da 

produção e do comércio de alimentos, as legislações nacionais e internacionais têm 

requerido do setor agro-alimentar o respeito a padrões cada vez mais rigorosos do 

controle de qualidade e monitoramento dos procedimentos. A qualidade do produto é 

um critério primordial de competitividade dos mercados. A orientação do mercado para 

a produção bem sucedida de alimentos deve se concentrar no consumo final
20

. 

Garantir que as frutas tenham alta qualidade é uma questão importante por estar 

diretamente relacionada à saúde das pessoas. Os consumidores estão prestando mais 

atenção aos selos e esperam comprar frutas com alto padrão
21

. Diante disto, o mercado 

de frutas frescas apresenta uma demanda crescente por produtos de qualidade, o que 

consequentemente irá determinar o preço das frutas. Um dos principais objetivos da 

indústria de frutas é oferecer aos consumidores produtos seguros e saudáveis
20

 com alta 

qualidade interna e não somente frutas de boa aparência, mas que, além disso, possuam 

sabor e textura agradáveis
7
, que estão entre os principais atributos de qualidade e de 

aceitabilidade para o consumo fresco ou processado
4
. A qualidade pode ser definida 

como um conjunto de características que diferenciam as unidades individuais de um 
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produto e que possuem significância no grau da aceitabilidade pelo consumidor
14

 ou 

ainda como um conjunto de características e recursos de um produto com capacidade de 

satisfazer necessidades implícitas ou explicitas, e subjetivas ou objetivas, que possam 

ser diferenciadas por consumidores, compradores, manipuladores de alimentos ou 

qualquer outro cliente
20

. 

A qualidade envolve propriedades sensoriais, valores nutritivos e constituintes 

químicos. Para frutas e hortaliças, sabor, tamanho, aparência, textura são fatores 

fundamentais para aceitação do produto
4,20,22

. A classificação dos atributos de qualidade 

pode ser externa (aparência - visão, pele - tato e defeitos), interna (odor, sabor e 

textura), invisível (valor nutritivo e segurança alimentar)
20

. Os requisitos de qualidade 

se relacionam com o destino: armazenamento, consumo in natura ou processamento
22

. 

Para se garantir a qualidade dos produtos é necessário estabelecer um processo de 

controle de Qualidade que pode ser definido como um conjunto de atividades que tem 

como objetivo garantir a qualidade do produto fornecido
14

. 

A Química possui um papel importante para o controle de qualidade de 

alimentos, uma vez que a tecnologia de alimentos envolve o estudo das características 

físicas, químicas e biológicas dos alimentos, assim como a sequência de operações 

desde a seleção da matéria prima até o processamento, preservação e distribuição. A 

química analítica e a bioquímica têm a tarefa de acompanhar e, tanto quanto possível, 

controlar todas as transformações que ocorrem nas fases da industrialização. Mesmo nos 

produtos embalados as reações químicas se processam mais ou menos intensamente. É 

preciso, pois, conhecer as transformações que se processam e procurar controlá-las para 

a manutenção da qualidade dos produtos
23

. 

Neste sentido, a Química analítica atuará no auxílio da escolha do melhor 

método analítico cujos critérios principais são essencialmente a exatidão, a precisão e a 

sensibilidade necessárias para a finalidade a que se destina a análise. Devem-se levar em 

consideração os recursos disponíveis no laboratório e a relação custo/benefício. Não se 

deve gastar tempo e recursos materiais além do necessário para atingir o objetivo da 

análise. Outros fatores que entram nas considerações para escolha do melhor método 

para garantir a qualidade da fruta são a quantidade de amostras disponíveis, o teor do 

componente de interesse na amostra, composição química da amostra e o número de 

amostras a analisar
14

. 
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1.4. MÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DO TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS 

(TSS), DO pH E DA ACIDEZ TITULÁVEL (AT) 

 

1.4.1 Refratometria 

 

A refratometria baseia-se na medida do índice de refração
24

. O índice de refração 

varia de acordo com temperatura e com o comprimento de onda da luz. Se estes fatores 

são mantidos constantes, o índice de refração é uma característica constante
25

. Além 

disso, poucas substâncias possuem índices idênticos para uma temperatura e um 

comprimento de onda dados. Assim, a medida do índice de refração é muito útil para 

confirmar a identidade de um composto ou avaliar sua pureza e em combinação com 

medidas de outras propriedades, pode fornecer informações sobre a estrutura e o peso 

molecular de uma substância
24,25

. Apresenta a vantagem de sua medida ser efetuada 

rapidamente, com precisão elevada e empregando equipamento relativamente simples
24

. 

O índice de refração é comumente determinado medindo-se a variação da 

direção (refração) que uma radiação colimada sofre ao passar de um meio para outro. O 

fenômeno pode ser observado na Figura 3.  

 

Figura 3-- Refração, raio refratado (r) e ângulo de incidência (i). 

 

Fonte: autor. 

 

O “índice de refração é a razão entre a velocidade de uma frequência particular 

da luz no vácuo (c) e a velocidade de radiação da mesma frequência no meio 

considerado (   ”. O índice de refração     ) de uma substância é dado por
24

: 

   
 

  
                                                                                                            (1) 

N

i

r

meio 1

meio 2
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em que    é a velocidade no meio e   a velocidade no vácuo. A extensão da refração é 

dada por: 

  

  

 
  

  

    
  

  

 
                                                                                           (2) 

onde    e     são as velocidades nos meios menos denso e mais denso, respectivamente; 

n1 e n2 os correspondentes índices de refração;          aos ângulos de incidência e de 

refração. Teoricamente, o índice de refração é referido ao vácuo, todavia, é mais 

simples medir o índice de refração com relação a outro meio. De fato, o padrão 

geralmente usado é o ar 
24

. A diferença entre o índice de refração no vácuo e no ar é 

0,03%, então se costuma considerar o ar simplesmente
13,25

. 

O método refratométrico tem sido utilizado para a medida de sólidos solúveis 

(açúcares e ácidos orgânicos), principalmente em frutas e produtos de frutas, mas 

também pode ser usado em ovos, cerveja, vinagre, leite e produtos lácteos. A refração é, 

normalmente, uma propriedade aditiva, de modo que o índice de refração de um sistema 

multicomponente será a soma os índices de refração de cada componente 

individualmente
13

. 

 

Figura 4- Refração, sistema multicomponente. 

 

Fonte: adaptado da referência
13

. 

 

Na Figura 4, apresentada por Pomeranz e Meloan (1982), três raios de radiação 

monocromática atravessam um meio de diferentes densidades. Dois desses raios são 

refratados e devem produzir luz no outro lado do meio. Entretanto o terceiro raio e todos 

os outros raios com ângulo de incidência igual ou maior que o segundo (λ2) não são 

refratados, mas refletidos. Assim nenhuma luz atravessa o meio neste ponto e um 
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campo escuro é produzido. Esse raio (λ2), chamado de “raio crítico”, é utilizado em 

refratômetros para medir o índice de refração de várias substâncias, pois o ângulo crítico 

é diferente para cada substância. Cada comprimento de onda tem ângulo crítico e, se 

fosse usada luz branca, não haveria uma divisão nítida entre os campos claro e escuro, 

devido ao aparecimento de um arco-íris entre eles. Isto pode ser eliminado pelo uso do 

prisma de Amici. O prisma de Amici é um triprisma de diferentes variedades de vidro e 

construído de maneira a não desviar um feixe de luz correspondente à raia D
13

. No caso 

dos refratômetros de ângulo critico este é construído de maneira que ele meça o ângulo 

crítico da linha de sódio D
13,24

. Os raios de outro comprimento de onda são dispersos do 

feixe pelo prisma de Amici. Isso permite o uso da luz branca
13

.  

A refratometria na escala Brix se constitui em um método físico para medir a 

quantidade de sólidos solúveis. A escala Brix é calibrada pelo número de gramas de 

açúcar contidos em 100g de solução
26

. Antes de qualquer leitura, o refratômetro deve 

ser calibrado com água destilada que tem um índice de refração de 1,3330 e 0° Brix a 

20° C. Quando as leituras não forem tomadas a 20° C, é necessária uma correção de 

temperatura em tabelas, pois a escala foi calibrada para leituras a 20
o
 C, e o índice de 

refração varia com a temperatura. A leitura de amostras líquidas é direta, porém, em 

amostras pastosas, como suco de fruta concentrado, as partículas sólidas irão prejudicar 

a nitidez da leitura. Nesse caso, é necessária a filtração da amostra em papel de filtro, 

em algodão, ou ainda se fazer uma centrifugação da amostra
13

. 

 

1.4.2 Medida de pH 

 

O pH foi originalmente definido por Sørensen em 1909, em termos de 

concentração de íons hidrônio  como           
  

  
  onde CH  é a concentração de 

íons hidrônio em mol dm
-3

 e C° = 1 mol dm
-3

 da concentração do padrão. 

Posteriormente, quando o conceito termodinâmico de atividade foi estabelecido, passou 

a se definir o pH em termos de atividade relativa de íons hidrônio  em solução
27,28

. 

)log(a -logpH
0H

m

m HH  
                                                                          (3)                            

onde Ha  é a atividade relativa (molalidade) e H  é o coeficiente de atividade molar dos 

íons hidrônio  na molalidade    , e     é o padrão de molalidade. O pH destina-se a 

ser uma medida da atividade dos íons  hidrônio  em solução
27

. A atividade é o teor de 
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íons H
+
 efetivamente dissociados, porém em soluções diluídas pode-se considerar a 

atividade igual à concentração de [H
+
]
 13

. Entretando, mesmo esta quantidade, como está 

definida, não permite a medida precisa, a equação 3 pode ser considerada como uma 

definição ideal de pH, entretanto, o valor de pH obtido pelo método da f.e.m. dá valores 

mais próximos da atividade do que a concentração de íons hidrônio. A definição 

moderna de pH é prática e baseia-se no trabalho de padronização e recomendações 

estabelecidas e endossada pelo NIST (National Institute of Standards and Technology) 

dos EUA, antigo  NBS (National Bureau Standards) dos EUA, por organizações 

similares de outros países e pela lUPAC (Internacional Union of Pure and Applied 

Chemistry) que é baseada na calibração direta do sistema potenciométrico utilizando 

soluções padrão de tampões cuidadosamente definidas. Pela definição da IUPAC (1987) 

a diferença em pH entre duas soluções S (um padrão) e X (um desconhecido) na mesma 

temperatura  com o mesmo eletrodo de referência, e eletrodos de hidrogênio na mesma 

pressão de hidrogênio é dada por  uma  definição operacional do pH como
27,29,30

: 

        
     

      
 

(4) 

 

Onde  

pHD= pH na solução desconhecida 

pHT= pH na solução tampão 

ED= Potencial da célula que contém a solução desconhecida 

ET = Potencial da célula contendo uma solução tampão padrão de referência de pH 

conhecida ou definida, isto é, pHT.. 

A Eq.4 é adotada em todo mundo como a definição operacional de pH, mas esta 

é aplicada apenas para soluções a 25ºC. Uma equação mais geral é: 

Onde 

 F = a carga elétrica de um mol de elétrons; 

 T é a temperatura da amostra e da solução do tampão padrão à temperatura T. 

A medida do pH é realizada utilizando-se um potenciômetro denominado 

pHmetro, os potenciômetros são equipamentos simples e de baixo custo, compostos de 

um eletrodo de referência, um eletrodo indicador e um dispositivo para medir o 

potencial
13,14,27

.   
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O eletrodo de referência possui um potencial constante, conhecido com exatidão 

e independente da concentração do analito ou de outros íons presentes na solução. O 

eletrodo indicador desenvolve um potencial proporcional à atividade do analito. Outro 

componente da célula potenciométrica é a ponte salina, cuja principal função é prevenir 

que os constituintes da amostra possam misturar-se com a solução do eletrodo de 

referência
27

. A Figura 5 mostra um sistema típico para a medida de pH.  

 

Figura 5- Sistema típico de eletrodo para medidas de pH (a) Eletrodo de vidro (indicador) e eletrodo de 

SCE (referência) imersos em uma solução de pH desconhecido. (b) Eletrodo de vidro combinado, 

montado em um único corpo. 

 

Fonte: referência
27

. 

 

A célula consiste de um eletrodo indicador de vidro e de um eletrodo de 

referência de prata-cloreto de prata ou calomelano imersos em uma solução cujo pH se 

deseja determinar. O eletrodo indicador consiste de uma fina membrana de vidro 

(normalmente na forma de um bulbo) sensível ao pH, selada na extremidade inferior de 

um tubo plástico ou de vidro, com parede grossa bastante resistente. Na parte interna do 

bulbo da membrana encontra-se um pequeno volume de uma solução de ácido clorídrico 

diluído, saturado com cloreto de prata (em alguns eletrodos é utilizada uma solução 

tampão contendo íons cloreto). No interior do bulbo da membrana existe ainda um fio 

de prata que atua como um eletrodo de referência de prata-cloreto de prata, o qual é 

conectado ao instrumento de medida de potencial, enquanto que o eletrodo de referência 

é conectado ao outro terminal
27

. 

(a) (b)
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A combinação dos eletrodos de referência e indicador em um único corpo é a 

forma mais comum encontrada para o eletrodo de vidro usado para medidas de pH e por 

isso é comumente denominada eletrodo de vidro combinado (Figura 6.B)
27

. O eletrodo 

indicador de vidro é mais utilizado para a medida de pH porque seu potencial não é 

afetado pela presença de agentes oxidantes e redutores, pode ser operado numa larga 

faixa de pH e a superfície da sua membrana em solução desenvolve um potencial que é 

função linear do pH da solução. A medida do pH é importante para as seguintes 

determinações
13

. 

1. Deterioração do alimento com crescimento de microrganismos; 

2. Atividade das enzimas; 

3. Textura de geleias e gelatinas; 

4. Retenção do sabor-odor de produtos de frutas; 

5. Estabilidade de corantes artificiais em produtos de frutas; 

6. Verificação do estado de maturação de frutas; 

7. Escolha da embalagem. 

 

 1.4.3 Acidez titulável  

 

Os métodos para determinação da acidez titulável podem ser a titulação usando 

indicador ou usando o pHmetro. Sendo que o primeiro método não é eficiente para 

amostras coloridas, porque a cor da amostra pode prejudicar a visualização da cor no 

ponto de viragem. A acidez titulável total é a quantidade de ácido de uma amostra que 

reage com uma concentração de base conhecida. Para amostras coloridas faz-se 

necessário a determinação da acidez através da medida de pH em um pHmetro. Titula-

se uma alíquota de amostra com NaOH padronizado, até 8,1, utilizando um agitador 

magnético. O pH de viragem é 8,1 em vez de 7,0 (neutralidade), porque em alimentos 

titula-se sempre ácidos fracos como acético, láctico, cítrico, málico, tartárico etc. Na 

reação desses ácidos com o NaOH, o íon formado se hidrolisa, formando o íon 

hidroxila, cuja concentração será maior que do íon H
+
 no ponto de equivalência, e a 

solução resultante será básica. A acidez pode ser utilizada para as seguintes 

aplicações
13

. 

1. Valor nutritivo: manutenção do balanceamento ácido-base no organismo; 

2. Indicação de pureza e qualidade em produtos fermentados, como vinhos; 

3. Indicação da deterioração por bactérias com produção de ácido; 
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4. Indicação de deterioração de óleos e gorduras pela presença de ácidos graxos 

livres; 

5. Critério de identidade de óleos e gorduras pela caracterização dos ácidos graxos 

presentes; 

6. Estabilidade do alimento/deterioração: produtos ácidos são naturalmente 

mais estáveis quanto à deterioração. 

Tipos de acidez: 

1. Compostos naturais dos alimentos; 

2. Formados durante a fermentação ou outro tipo de processamento; 

3. Adicionados durante o processamento; 

4. Resultado de deterioração do alimento. 

 

Esses três importantes parâmetros de qualidade interna (TSS, pH e acidez 

titulável) são impossíveis de serem determinados apenas por observações visuais 

durante as etapas de processamento, triagem e comercialização. As desvantagens dos 

seus métodos de referência é que são destrutivos
4,7,31,32

, demandam tempo, trabalho 

manual e custo. Um sistema para monitoramento do TSS, da acidez titulável e do pH 

que seja não destrutivo
,4,31,32

, rápido, preciso, com redução de trabalho manual e de 

custo permitirá que a indústria de frutas realize o seu controle de qualidade 

selecionando e oferecendo  melhores produtos aos consumidores, aumentando a sua 

competitividade e rentabilidade
7,31,32

.  

Para resolver estes problemas, os químicos aliaram técnicas rápidas e não 

destrutivas, com ênfase na espectroscopia do infravermelho próximo - NIR e métodos 

quimiométricos de calibração
30

. Durante as últimas décadas, pesquisas extensivas têm 

sido realizadas para o desenvolvimento de métodos não destrutivos para a avaliação da 

qualidade em frutas
31

.
 
A espectroscopia NIR vem sendo aplicada com sucesso para 

prever a qualidade interna em muitos tipos de frutas intactas 
4,31,32

. 

 

1.5 A ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO 

 

1.5.1 Desenvolvimento Histórico 

 

A radiação do infravermelho próximo foi descoberta em 1800, pelo astrônomo e 

musicista inglês, alemão de nascimento, Willian Herschel. Herschel utilizou 
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termômetros de bulbo preto e prismas de vidro que são transparentes à radiação NIR para 

descobrir a contribuição individual das cores provenientes da decomposição da luz 

branca no aumento da temperatura. A partir deste experimento foi possível observar que 

para além do vermelho do espectro, o efeito de aquecimento se tornava aparente. 

Herschel se referiu a esse fenômeno recém-descoberto como "calor radiante" Esta 

região foi posteriormente denominada de infravermelho, utilizando o prefixo grego 

"infra", que significa “abaixo, a primeira parte não visível do espectro eletromagnético 

descoberta” 
34,35

. 

Uma etapa importante para o desenvolvimento do NIR foi em 1880 quando 

Abney e Festing registraram um espectro de líquidos orgânicos baseados no plano 

fotográfico usado por Niepce e Daguerre em 1829, que tinha alguma sensibilidade ao 

NIR34,36. Eles não apenas representam as primeiras medições no NIR, como também as 

primeiras interpretações, reconheceram grupos atômicos e a importância da ligação de 

hidrogênio no espectro NIR. Pode-se destacar que a primeira medição quantitativa no 

NIR possivelmente foi a determinação da umidade atmosférica no Observatório Mount 

Wilson por F.E. Fowle em 191234,37
 e em seguida, em 1938, a determinação de água na 

gelatina por Ellis e Bath34,38. No início dos anos 1940, Barr e harpa publicaram os 

espectros de alguns óleos vegetais34.  

A partir dos anos 50 houve uma crescente demanda por métodos rápidos para as 

determinações quantitativas de umidade, proteína e óleo. Karl Norris, trabalhando para 

o Departamento de Agricultura dos EUA, aplicou o NIR para determinação de proteína 

no trigo. Em 1968, Ben-Gera e Norris publicaram seu trabalho inicial sobre a aplicação 

da regressão linear múltipla (MLR) para o problema de calibração de produtos 

agrícolas
34

. 

Em meados da década de 1960 ocorreu grande avanço em sua tecnologia, com o 

desenvolvimento de espectrômetros interferométricos, utilizando transformadas de 

Fourier. Em contraste com os antigos instrumentos dispersivos, onde os espectros eram 

obtidos numa varredura relativamente lenta, os instrumentos interferométricos permitem 

obter considerável região espectral de uma única vez, em curto tempo
39

. A partir de 

1970 vários instrumentos de infravermelho foram desenvolvidos no Reino Unido e nos 

Estados Unidos. A instrumentação on line passou a ser usada tanto para medição 

contínua quanto para o controle de processos em uma ampla gama de aplicações, 

incluindo produtos químicos, farmacêuticos, tabaco, alimentos e bebidas
34

. 
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1.5.2 Princípios básicos 

 

A radiação do infravermelho próximo compreende a região de comprimento de 

onda de 780 a 2500 nm, 13300 a 4000 cm
-¹
 ou 0,75 a 2,5 µm e a energia de energia de 

fótons (hv) na faixa de energia de 2,65 x 10
-19

 a 7,96 a 10
-20

 J, correspondendo a um tipo 

de espectroscopia vibracional
33-35

. A espectroscopia vibracional é baseada no conceito 

de que as ligações entre os átomos nas moléculas vibram com frequências que podem 

ser descritas pelas leis da física e estão sujeitas a cálculos matemáticos. Quando essas 

vibrações moleculares absorvem luz em uma frequência particular, elas são excitadas a 

níveis mais altos de energia
40

. Nas moléculas orgânicas, os átomos não estão estáticos 

em relação uns aos outros. As ligações interatômicas estão constantemente vibrando. Na 

Figura 6, estão representados os tipos de vibrações fundamentais que podem ser de 

estiramentos e deformações. Nos estiramentos que são deformações axiais, há aumentos 

e diminuições nas distâncias interatômicas. Nas deformações, os átomos alteram os 

ângulos das ligações uns com relação aos outros
14

. 

 

Figura 6- Tipos de vibrações de estiramentos e deformações.

 
Fonte: autor. 

 

Os níveis de energia dessas vibrações são quantizados e a radiação do 

infravermelho pode provocar mudança entre eles. Há dois requisitos para que ocorra 

absorção no infravermelho
14

: 

+ + +
-

Estiramento Simétrico
Estiramento Assimétrico

Deformação no plano tipo balança Deformação no plano tipo tesoura

Deformação para fora do plano 
tipo pendular

Deformação para fora do plano 
tipo torção



32 

 

 

 

 O comprimento de onda da radiação deve possuir energia necessária para 

causar uma transição; 

 Para que um modo vibracional apareça no espectro de infravermelho e 

absorva radiação incidente é essencial que o momento de dipolo mude durante a 

vibração
14, 30,34

. 

 A faixa de energia no NIR é maior do que o necessário para promover as 

moléculas apenas de seus estados vibracionais excitados mais baixos (através de uma 

transição vibracional fundamental), e é menor que o necessário para a excitação de 

elétrons nas moléculas, podendo ser utilizada para investigações qualitativas e 

quantitativas das amostras. A técnica apresenta as vantagens de análise rápida (um 

minuto ou menos, por exemplo), não destrutiva e não invasiva - porém com alta 

penetração do feixe de radiação (cerca de 1 a 3 mm), quase aplicação universal 

(qualquer molécula contendo CH, NH, SH ou ligações OH), necessidade de preparação 

mínima da amostra, a possibilidade do desenvolvimento de aplicações em linha 

(analisadores de processo), a possibilidade de determinações simultâneas empregando 

ferramentas de calibração multivariada
35

. 

Como toda técnica analítica, a espectroscopia NIR apresenta limitações nas suas 

aplicações, tais como: a técnica não é muito sensível (0,1%) 
27, 34, 35

; as medidas no NIR 

são pouco seletivas, sendo necessário o uso de técnicas quimiométricas para extrair a 

informação relevante
27,30

 e a forte absorção da água que apresenta bandas de absorção 

de sobretom e combinação O-H, que são bastante intensas, cobrindo quase toda a região 

do NIR. Essas bandas são mais intensas que as bandas de absorção C-H dos compostos 

orgânicos, prejudicando a determinação direta dessas espécies em água . 

O conceito básico da espectroscopia vibracional se baseia no comportamento de 

uma molécula diatômica semelhante a um oscilador harmônico
34,35

, considerando o 

modelo do oscilador diatômico harmônico onde as vibrações das massas m1 e m2 levam 

a mudanças internuclear <10%. Neste caso, aplica-se a lei de Hooke e a energia 

potencial, E, é representada pela equação 6 
34

: 

  
 

 
           

 

 
    

                                                                              (6) 

onde k é a constante de força da ligação, r é a distância internuclear durante a vibração, 

re é a distância internuclear no equilíbrio, e q = (r-re) é a coordenada de deslocamento. 

Desta forma, a energia potencial assume a forma de uma parábola e tem um 

comportamento simétrico em torno da distância internuclear de equilíbrio, re. A 
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freqüência de vibração de um oscilador harmônico depende da força da ligação e das 

massas dos átomos que estão ligados. A energia total da ligação é proporcional à 

freqüência de vibração. O modelo de um simples oscilador harmônico é baseado na Lei 

de Hooke, onde a freqüência vibracional ( ) é definida como: 

  
 

  
 
 

 
 

                                                                                                      (7) 

Onde µ é a massa reduzida dada por: 

 

  
    

     
                                                                                                       (8) 

 

O tratamento da mecânica quântica sobre o modelo simples do oscilador 

harmônico mostra que o nível de energia vibracional entre dois átomos de uma 

molécula é quantizado. Estes níveis de energia são dados por: 

           
 

 
  

                                                                                             (9) 

onde h é a constante de Planck, V é a frequência vibracional clássica e ν é o número 

quântico vibracional. A Figura 7 representa o diagrama da energia potencial de um 

oscilador harmônico para uma molécula diatômica variando com a amplitude da 

vibração, A é a amplitude máxima do oscilador. 

 

Figura 7- Função de Potenciais Harmônicos para um oscilador diatômico. 

 

Fonte: autor. 

 

A partir dessas Equações torna-se óbvio que as frequências vibracionais são 

muito sensíveis à estrutura do composto investigado, e esta é a base para a ampla 

aplicação da espectroscopia do infravermelho para a elucidação da estrutura. 

Y
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Para o oscilador harmônico os níveis de energia, expresso pelas equações 6 e 9, 

são equidistantes e transições são permitidas apenas entre os níveis vizinhos de energia 

com      . No entanto, a imagem do oscilador harmônico não pode ser mantida em 

amplitudes maiores de vibração devido a: 

 Forças de repulsão entre os átomos de vibração; 

 Os níveis de energia vibracionais não são igualmente espaçados; 

 A possibilidade de dissociação quando o vínculo de vibração é fortemente 

ampliado, como pode ser explicado pela equação de Morse
35

. 

                                                                                                        (10) 

A partir do modelo do oscilador anarmônico a energia dos níveis vibracionais pode 

ser calculada através da equação a seguir: 

        
 

 
          

 

 
   

                                                               (11) 

Onde Xm é a constante de anarmonicidade. A Figura 8 representa a energia potencial de 

um oscilador diatômico. 

 

Figura 8- Função de Potenciais harmônicos (----) e anarmônicos (---) para um oscilador diatômico. 

 

Fonte: autor. 

 

Por conseguinte, as transições observadas no NIR chamadas sobretons podem 

ser explicadas e são correspondentes às transições entre níveis energéticos que diferem 

de duas ou mais unidades para o nível quântico vibracional como υ = 0 → υ = 2, 3, 4. 

Em números quânticos altos, ΔE se torna menor, e a regra de seleção não é seguida 

rigorosamente; como resultado, transições de são observadas Δν= ± 2, ±3..., e ocorrem 
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com intensidades mais fracas que as fundamentais na ordem de 10 a 1000 vezes mais 

fracas
14,30,35

. Além dos sobretons são observadas no NIR as combinações de vibrações 

que são resultantes da soma ou diferença de duas frequências fundamentais.  

As técnicas disponíveis para essa faixa do espectro têm se mostrado úteis para 

aplicações na indústria alimentícia na quantificação de componentes majoritários em 

alimentos como água, proteínas, lipídios, carboidratos e para a caracterização da 

origem, variedade ou tipo de material. Possui aplicações para as indústrias petrolífera, 

farmacêutica e agroindústria
14,27,30,34

. A complexidade dos espectros, em virtude da 

natureza dos sinais, da sobreposição de bandas e a fuga dos valores teóricos nas 

posições das bandas é a razão pela qual os métodos, nessa faixa do espectro, são 

empíricos
14

. Raramente existem bandas espectrais limpas e que permitem uma 

correlação simples com a concentração do analito 
27

, em vez disto, portanto é necessário 

usar técnicas quimiométricas e fazer calibração multivariada
27, 30

. 

 

1.6 TÉCNICAS QUIMIOMÉTRICAS  

 

A quimiometria é definida pela Sociedade Internacional de Quimiometria como 

a Ciência de relacionar as medidas de um sistema ou processo químico obtendo 

informações sobre o estado do sistema através da aplicação de métodos matemáticos ou 

estatísticos
41

. Possui diversas frentes de pesquisa e aplicação, tais como: processamento 

de sinais analíticos; planejamento e otimização de experimentos; reconhecimento de 

padrões e classificação de dados; calibração multivariada e métodos de inteligência 

artificial
42

. 

Dentre os campos de pesquisa da quimiometria destaca-se a calibração 

multivariada que é definida pela norma E1655-05 da ASTM como o processo para a 

criação de um modelo que relaciona concentrações das absorbâncias ou propriedades 

dos componentes de um conjunto de amostras de referência conhecidos em mais de um 

comprimento de onda ou de frequência
43

. O termo multivariado descreve que múltiplas 

medidas são feitas na mesma amostra
44

. Este é o caso da espectroscopia de múltiplos 

comprimentos de onda para o qual as abordagens multivariadas são necessárias
45,46

 no 

desenvolvimento dos modelos de calibração. Um modelo de calibração é definido como 

o conjunto de operações matemáticas que relaciona as concentrações ou propriedades de 

um componente a espectros para um conjunto de amostras de referência
43

. Desta forma, 
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os modelos são construídos nas análises para descrever a relação entre as respostas e os 

fatores
42

. 

 

1.6.1 Processamento e pré-tratamento dos dados 

 

Pré-processamento é uma parte muito importante na análise de dados em 

quimiometria e é definida como qualquer manipulação matemática dos dados antes da 

análise
45

. São utilizadas para remover quaisquer informações irrelevantes que não 

podem ser tratadas adequadamente pelas técnicas de regressão
33,46,47 

e melhorar as 

características espectrais de interesse
47

. Métodos de pré-processamento de dados são 

uma parte estratégica para construção de modelos de calibração robustos com qualidade 

de previsão
47

. Vários tipos de algoritmos de pré-processamento de dados podem ser 

aplicado aos dados espectrais antes do desenvolvimento de um modelo de calibração 

multivariada. Um tipo de pré-processamento requer uma menção especial é centrar na 

média que se refere ao cálculo da média dos espectros das amostras de calibração 

subtraído dos espectros individuais das amostras antes do desenvolvimento dos 

modelos. O valor médio dos valores de referência das amostras de calibração também 

pode ser cálculado e subtraídos dos valores de referência individuais. O modelo é então 

construído com os dados centrados na média
43

. Esta operação garante que todos os 

resultados serão interpretáveis em termos de variação em torno da média. É 

recomendado para todas as práticas aplicações
33

.  Além do pré-processamento de dados 

são comumente utilizados para a espectroscopia do infravermelho próximo os pré-

tratamentos alisamento Savizty-Golay - SG, a correção de espalhamento multiplicativo 

de luz - MSC (do inglês “multiplicative scatter correction”) e o cálculo das derivadas.  

 

1.6.1.1 Alisamento Savitzky-Golay 

 

O alisamento é uma das primeiras operações realizadas sobre os espectros NIR. 

O seu objetivo é eliminar o ruído, tanto quanto possível, a partir de espectros sem a 

perda das informações importantes
34

. É uma etapa que visa melhorar qualidade do sinal. 

Considerando a ideia básica de que as medições X contém ruído não sistemático E, 

ruído"verdadeiro"medido E+x=x                                                     (12) 
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este ruído pode ser reduzido por um tipo de filtragem, baseada em várias suposições 

sobre como as estruturas reais dos dados diferem do ruído. O ruído nos dados de 

calibração sempre criará uma estimativa de erro nos parâmetros de calibração e, 

portanto pode causar erros sistemáticos nas previsões posteriores do Y, então, melhorar 

a relação do sinal/ruído como pré-tratamento dos dados tem sido uma vantagem e a 

aplicação do alisamento pode ser útil para os dados obtidos a partir de instrumentos 

contínuos com alta taxa de amostragem como a exemplo da espectroscopia
45,46

. 

O alisamento Savitzky-Golay trata-se de um método matemático de suavização, 

baseado em uma regressão polinomial
34,44,48,49

, visando remover dos espectros a 

presença de ruídos instrumentais aleatórios. O alisamento Savitzky-Golay é um dos 

mais aplicados a dados espectrais e consiste em definir uma janela de comprimento “n” 

e movê-la um ponto por vez ao longo de todo o sinal analítico. Executa-se uma 

regressão polinomial dos pontos (1ª, 2ª e ordem superior) para calcular o valor do ponto 

central (x) da janela e este passa a ser o valor suavizado. Este ajuste traz como benefício 

o aumento da razão sinal/ruído e quanto maior for o número de pontos aplicados aos 

dados, maior será a suavização dos espectros
48,49

. O alisamento polinomial envolve 

estatística apropriada, por técnicas dos mínimos quadrados.  Um polinômio de forma
34

: 

               
      

                                                 (13) 

para um número ímpar de pontos de dados espectrais sequenciais e computando o ponto 

central do intervalo a partir do polinômio, n é o grau do polinômio. A Figura 9 

apresenta um espectro alisado com a janela de 71 pontos. 

 

Figura 9- Espectro NIR antes (a) e depois(b) do alisamento Savitzky -Golay  janela de 71 pontos.

 
Fonte: autor. 

(a)

(b)
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Em vez de simplesmente utilizar a técnica da média, o filtro de Savitzky--Golay 

emprega a capacidade de ajuste da regressão para melhorar os resultados do 

alisamento
49

, conforme ilustrado na Figura 10.  

 

Figura 10-  Filtro Savitzky-Golay com janela de 2m + 1 = 5, técnica de ajuste polinomial. (a)  sinais 

originais (b) sinais suavizados. 

 

Fonte: adaptada da referencia 
49

 

 

A partir da Figura 10 pode ser visto que o método faz mais do que executar a 

média da janela, pois leva proveito da capacidade de ajuste da regressão polinomial. O 

filtro Savitzky-Golay é essencialmente um método da média ponderada na forma de 

 








m

mj

jiji XW
m

x
12

1*  
(14) 

Onde o peso W é calculado por mínimos quadrados.  

 

1.6.1.2 Correção multiplicativa de sinal MSC 

 

A correção mulplicativa do espalhamento de luz (MSC) foi desenvolvida 

originalmente para reduzir o efeito das variações de dispersão da luz na espectroscopia 

ajuste de cinco 
pontos

ajuste de sete 
pontos

Janela móvel

(a)

(b)
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NIR por transmitância e reflectância difusa
34,44-46

, pois esta trabalha principalmente para 

casos em que o efeito de dispersão é a fonte dominante de variabilidade, caso típico de 

muitas aplicações da espectroscopia NIR
45

. Quando se usa o MSC, se assume que a 

dependência do número de variáveis de dispersão ou sinal de linha de base é diferente 

daqueles da informação química
44

. O MSC corrige tanto efeitos multiplicativos e 

aditivos de dispersão. A abordagem MSC é baseada em duas premissas
47

:  

1. O espectro de uma amostra é considerado como uma adição de dois 

espectros, um devido a dispersão da luz, d, e outro devido as absorbâncias 

químicas, c. 

iii cdx   (15) 

Assim, o objetivo do MSC é corrigir o espectro de difusão da luz. 

2. Os coeficientes de difusão do espectro, d, são o mesmo para todas as 

amostras em todos os comprimentos de onda e por isso pode ser modelado 

por mínimos quadrados em uma faixa de comprimento de onda livre de 

efeitos químicos usando um espectro de referência xref.: 

 Matematicamente, a correção de espalhamento de luz é feita de acordo com 

algumas etapas
45

:  

1ª - Um espectro médio Xm é calculado a partir do conjunto total de espectros;  

Sua média é dada por  

    
 

 
     

 

   

 

                                                                          (16) 

 

2ª - Para cada espectro individual Xi os parâmetros ai (coeficiente linear) e bi 

(coeficiente angular) são estimados por regressão. O modelo de MSC para cada espectro 

individual é 
34,45

: 

                                                             (17) 

3ª – Faz-se a correção dos espectros
34,45

. 

                                                                                                (18) 

Na Figura 11, pode-se observar um espectro com correção multiplicativa de 

espalhamento da luz. 
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Figura 11- Espectro NIR antes (a) e depois (b) da aplicação da correção multiplicativa de sinal. 

 

Fonte: autor. 

 

1.6.1.3 Derivadas 

 

Pesquisadores NIR tem o conhecimento de que certas vantagens podem ser 

alcançadas com os espectros derivados
34

. As derivadas são uma maneira de remover 

atributos de linha de base
44

. A primeira derivada é a inclinação de cada ponto no 

espectro original. Ela tem picos onde a inclinação original é máxima, e atravessa o zero. 

Esta remove o aditivo de linha de base. Quando esta tem o deslocamento para cima e 

para baixo significa que a inclinação é a mesma em todos os lugares. A segunda 

derivada é a inclinação da primeira derivada. Uma linha reta adicionada ao espectro 

original torna-se uma mudança constante na primeira derivada, pois a linha reta tem 

uma inclinação constante, e esta é removida com a segunda derivativa
45

. O cálculo das 

derivadas pode ser ilustrado para o modelo da uma curva, como mostra a equação 23 
45

:  

2ˆˆˆ xcxbay                                                                                         (19) 

Quando se aplica o cálculo da 1ª derivada o termo “a” é removido do modelo 

linear, e quando se aplica a 2ª derivada exclui-se o termo “b”, conforme equações 

abaixo: 

xcb
dx

dy
ˆ2ˆ                                                                                                (20) 

 

(a)

(b)
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c
dx

yd
ˆ2

2

2

  
                                                                                             (21) 

 

Na Figura 12, a seguir pode ser visualizado um exemplo de um espectro com 

correção de linha de base aplicando-se a primeira derivada. 

 

Figura 12- Espectro NIR antes (a) e (b) depois da aplicação da primeira derivada 15 pontos.

 
Fonte: autor. 

 

1.6.2 Análise por componentes principais – PCA 

 

Um problema com os dados multivariados é que o seu volume pode tornar difícil 

o reconhecimento dos padrões e relações. Assim, o objetivo dos métodos de análise 

multivariada é a redução de dados. O procedimento aplicado é a Análise por 

Componentes Principais - PCA (do inglês “Principal Component Analysis”). Muito 

frequentemente há alguma correlação entre as variáveis, e assim alguma informação é 

redundante
50

. A aplicação mais frequente da PCA é nos casos em que as variáveis x 

apresentam colinearidade
46

, sendo utilizada em quimiometria principalmente para 

resolver problemas de calibração e resolução
49

. As razões para colinearidade podem ser: 

o número de analitos e interferentes ser menor que o de variáveis – x, as respostas 

espectrais para alguns analitos ou interferentes podem assemelhar-se, e a certo nível os 

analitos ou interferentes podem correlacionar um com o outro no conjunto de 

calibração. Esta colinearidade significa que a matriz X terá alguns tipos dominantes da 

variabilidade que carregam a maior parte da informação disponível. A redundância e as 

variabilidades menores de ruído podem então ser removidas
46

.  

(a)

(b)
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Através da PCA a matriz de interesse é decomposta em várias componentes 

principais independentes e ortogonais
45,49-52

. O número de componentes principais - PCs 

(do inglês, principal component) é idealmente igual ao número de componentes 

significativas. Se há três componentes na mistura, então são esperadas apenas três PCs. 

Sendo que as últimas informações tem mais significado físico do que químico. Cada 

componente principal é caracterizada por duas informações, os scores e os loadings, os 

quais relacionam o espectro
51

.  A Figura 13 mostra uma componente principal (CP), os 

“loadings” pa são os cossenos dos ângulos formados entre a CP (Fig. 13A) e os “scores” 

ta são as projeções das amostras na direção da CP (Fig. 13B). 

 

Figura 13 - Representação da análise dos componentes principais no caso de duas variáveis num plano 

bidimensional 

 
 Fonte: referência 

52
. 

 

Desta forma a proposta da PCA é expressar as informações principais das 

variáveis X= {xk, k=1, 2,...,k) em um número menor de variáveis                

(A<K), através  de componentes principais - PCs de X. A matriz X pode ser escrita 

como produtos de dois vetores
42,45,50,51

: 

X = t1p1 + t2p2 + ... tapa                                                (22) 

outra maneira de escrever a equação acima é: 

X = T. P + E                                                (23) 

onde T é a matriz de todos os valores t e P é a matriz de todos os valores p. Cada matriz 

de scores é constituída como uma série de vetores de colunas, e cada matriz de loadings 

com  uma série de vetores de linhas. Muitos autores denotam esses vetores por ta e pa, 

onde a é o número de componentes principais (1, 2, 3 até a A)
51

. O número de colunas 

na matriz T é igual ao número de linhas da matriz P. A Figura 14 representa a ideia da 

PCA  
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Figura 14- Análise por componentes principais 

 

Fonte: adaptado da referência 
51. 

 

O procedimento para a compreensão dos dados em PCA pode ser realizado 

através das seguintes etapas
49

: 

1. Decompõe-se a matriz (ou do conjunto de dados) do sinal analítico por PCA; 

2. Encontra-se o número de componentes que podem ser relacionadas para 

construção do sinal original; 

3.  Armazena-se o número de loadings de maior autovalor e os scores 

correspondentes. 

Estimativa do número de PCs: 

Usar todas as PCs depois da decomposição da matriz d dados não é usualmente 

justificado. Por exemplo, o número de componentes puro deve ser separado dos 

componentes de ruído. Decidir o número de componentes em uma PCA pode ser 

realizado por vários critérios estatísticos
42

: 

 Percentual da variância explicada; 

 Critério dos autovalores; 

 Screen-plot; 

 Validação cruzada. 

O percentual de variância explicada é aplicado no sentido de um critério 

substantivo, ele pode ser utilizado através da aquisição da experiência por análise da 

Dados

Scores

Loadings

PCA
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semelhança do conjunto de dados. A fração de variância cumulativa explicada, s
2
, é 

calculada a partir da razão da soma dos d importantes autovalores por todos os p 

autovalores conforme a equação 24.  








p

i

i

d

i

i

es

1

12





 

(24) 

Usualmente a variância é especificada em percentual e a equação 24 é 

multiplicada por 100. Se todas as componentes são usadas no modelo 100% da 

variância pode ser explicada. O próprio  autovalor pode ser usado como  um critério 

baseado no fato de que a média dos autovalores autoescalados é um. Desta forma, 

apenas os componentes com autovalores maior do que um, são consideradas 

importantes. Outra forma de estimar as componentes é atraves da visualização do 

gráfico dos autovalos pelas componentes, chamado de screen-plot. A Figura 15 

exemplifica a aplicação do screen-plot. É possivel perceber a mudança de inclinação da 

segunda para a terceira componente, indicando uma  importância das componentes 

menores que três. 

Figura 15- Screen-plot das CPs para um modelo de dados do cabelo

 

Fonte: adaptado da referência 
42

. 

 

O quarto método para escolha das PCs é a validação cruzada. Neste caso, cada 

objeto da matriz X é removido do conjunto de dados uma vez e o modelo é calculado 

com os dados restantes. Em seguida os dados removidos são previstos pelo modelo de 

PCA. 

componentes

A
u

to
v

a
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1. 6. 3 Regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) 

 

O método dos Mínimos Quadrados Parciais PLS (do inglês “Partial Least 

Squares”) é o método de regressão mais popular em quimiometria e um dos algoritmos 

mais utilizados para calibração multivariada
42

. Este tem sido amplamente defendido por 

muitos na quimiometria, e foi introduzido pelo estatístico sueco Herman Wold, que 

desenvolveu o método com seu filho, Svante Wold
42,51

. Sua propagação está relacionada 

com o contexto histórico e econômico, sua força motriz foi a espectroscopia no 

infravermelho próximo (NIR), principalmente na indústria de alimentos e em processos 

de química analítica. Para muitos grupos estatísticos, NIR e quimiometria são quase 

indissociáveis
51

. Outro motivo para o desenvolvimento do PLS foi permitir auxiliar na 

escolha das componentes, descrito anteriormente, a serem utilizadas na regressão
45

. 

A principal vantagem do PLS é poder lidar com dados fortemente 

correlacionados - que é geralmente o caso em espectroscopia
45,46 

efetuando a calibração 

sobre variáveis latentes - VL (ou fatores), geradas a partir das matrizes X e Y 

decompostas simultaneamente em uma soma de variáveis latentes
45

, para as quais 

informação de Y é incorporada, de forma que as componentes do modelo sofrem uma 

pequena modificação para buscar a máxima covariância entre X e Y 
45,46

.  

No PLS para a decomposição da matriz X utilizando-se as informações a partir 

da matriz Y é realizada de forma que cada variável latente direcionada da matriz X 

tenha a covariância máxima com a matriz Y. Desta forma o PLS encontra as relações 

fundamentais entre a matriz Y (propriedade de interesse) e as variáveis da matriz X 

(espectro).  A estrutura do modelo pode ser determinada pelas duas equações
45

: 

       x =     
  

 +  x                                                (25) 

             
  

 +                                              (26) 

Em que, X é a matriz de respostas instrumentais, Y é a matriz de respostas da 

propriedade de interesse, T e U são os scores de X e Y, respectivamente, P e Q são os 

loadings de X e Y, respectivamente, Ex e Ey correspondem aos resíduos e representam 

ruído ou variabilidades irrelevantes em X e em Y 
42,45

. Os parâmetros do modelo 

estimado podem ser combinados no vetor de regressão    usado na equação de 

previsão
45. 

            (27) 

         é o intercepto e      é o coeficiente da regressão obtido pela equação: 
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             (28) 

Onde W é a matriz de pesos dos loadings. 

 

1.6.4 Algoritmo de seleção de amostras - Kennard-Stone (KS)  

 

O algoritmo de seleção de amostras Kennard-Stone (KS) desenvolvido pelos 

pesquisadores R. W. Kennard e L. A. Stone em 1969
53

. Trata-se de um algoritmo 

matemático que tem por objetivo selecionar um subconjunto representativo de um 

conjunto de N amostras
54

 por base na distância euclidiana
21,54

. O KS considera a 

variável dependente y (propriedades de interesse) para o cálculo de distância 

euclidiana
21

. O KS segue um procedimento no qual novas seleções são realizadas em 

regiões do espaço distantes das amostras já selecionadas através da distância euclidiana 

entre os vetores x de cada par (p, q) de amostras calculadas como: 

                       
 

 

   

                     

(29) 

 onde  xp(j) e xq(j) são as respostas instrumentais nos j-ésimos comprimentos de onda 

para as amostras p e q, respectivamente. J representa o número de comprimentos de 

onda no espectro. A seleção inicia escolhendo-se o par (p1, p2) de amostras para as 

quais a distância dx seja a maior. Em cada iteração subsequente, o algoritmo seleciona a 

amostra que apresentar a maior distância em relação a alguma amostra já selecionada. 

Este procedimento é repetido até o número de amostras especificado pelo analista ser 

alcançado
54

. 

 

 1.6.5 Algoritmos de seleção de variáveis 

 

A construção de modelos empíricos por regressão linear implica geralmente no 

problema de selecionar as informações mais relevantes a partir do conjunto total de 

variáveis x
55

. Considerando que os métodos de seleção de variáveis tentam encontrar as 

variáveis mais relevantes e basear a calibração nestas variaveis
45

, os algoritmos de 

seleção de comprimento de onda se apresentam como uma importante ferramenta para 

este fim. 

Existem várias razões para a utilização de um subconjunto reduzido de variáveis 

ser preferido em relação ao uso de todos os dados disponíveis
55

. Dentre estas, a redução 
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do número de variáveis pode ser usual para redução do custo e tempo envolvido nas 

medidas. Uma situação prática em que a seleção de variáveis pode ser utilizada é 

quando é necessário reduzir o custo das medições futuras usando apenas as variáveis 

selecionadas. Isto pode ser aplicado a exemplo quando os dados de calibração são 

obtidos a partir de um espectrofotômetro de varredura, mas o objetivo é usar a 

calibração em instrumentos mais baratos de filtro com um número limitado de 

comprimentos de onda. Em tais casos, a seleção é a mais poderosa e importante 

combinação de comprimentos de onda
45,55

. Além disto, modelos com número menor de 

variáveis podem ser mais compreensíveis para interpretações físicas e nos casos dos 

problemas espectroscópicos, um modelo com menos comprimentos de onda pode ser 

mais fácil de compreender em termos de atribuições de bandas espectrais
55

.  

Neste trabalho foram utilizados como métodos para a seleção de variáveis, o 

método dos Mínimos Quadrados Parciais por Intervalo - iPLS (do inglês “Interval 

Partial Least Square”)
55-57

, o algoritmo das projeções sucessivas - SPA (do inglês 

“Successive Projections Algorithm”) 
21,56,58,59

, o algoritmo genético – GA (do inglês “ 

Genetic Algorithm”) 
45,60

 e o algoritmo de seleção dos previsores ordenados OPS (do 

inglês “Ordered Predictor Selection”)
61

 visando permitir a possibilidade de melhores 

modelos multivariados usando um espectro de variáveis com informações mais 

relevantes. 

 

1.6.5.1 Mínimos Quadrados Parciais por Intervalo - ipls  

 

O método iPLS é uma extensão para o PLS, que desenvolve modelos locais PLS 

em subintervalos equidistantes de toda a região do espectro. O principal objetivo deste 

método é prever informação relevante nas diferentes subdivisões do espectro global, de 

forma a remover as regiões espectrais cujas variáveis se apresentam como supostamente 

de menor relevância e ou interferentes
57

. O procedimento do iPLS compreende duas 

etapas. Na primeira, o espectro é dividido em intervalos de igual largura e modelos 

locais PLS são construídas para cada intervalo a partir das variáveis selecionadas
55

. 

Depois são determinadas a posição central e a largura do intervalo, que produziu o 

melhor modelo PLS e estas são ajustados para optimizar os resultados, isto é feito a 

partir da comparação dos modelos locais PLS para cada região do espectro subdividido 

com o modelo PLS desenvolvido para todo o espectro (modelo global) em um gráfico 

baseado no parâmetro de validação RMSECV, Erro Médio Quadrático na Validação 
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Cruzada (do inglês “root mean square error of cross validation”), calculado para cada 

um dos modelos
55,57

. Na Figura 16, tem-se um exemplo de um espectro com a aplicação 

da seleção pelo método dos mínimos quadrados por intervalo dividido em cinco partes. 

A região verde é indicada como contendo as melhores informações com relação a 

propriedade de interesse. 

 

Figura 16 – Espectro dividido em 5 partes usando o ipls. 

 

Fonte: autor. 

 
 

1.6.5.2 Algoritmo das Projeções Sucessivas- SPA 

 

O Algoritmo das Projeções Sucessivas é um método de seleção que usa simples 

operações em um espaço vetorial para minimizar a colinearidade. Ele começa com um 

comprimento de onda, em seguida, incorpora um novo a cada iteração, até que um 

número especificado N de comprimentos de onda ser atingido. O seu objetivo consiste 

em selecionar os comprimentos de onda, cuja informação de conteúdo seja 

minimamente redundante, a fim de resolver os problemas de colinearidade
59

.  

O SPA é composto por três fases. Inicialmente, o algoritmo baseia-se na geração 

de cadeias de variáveis candidatas 
55,59

. Para isto: 

a) Faz-se a escolha do primeiro vetor tomado como partida, para o cálculo das 

projeções. Todos os outros vetores são posteriormente testados como vetor 

inicial, para a formação das cadeias de variáveis candidatas. 
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b) Calculam-se as projeções dos demais vetores em um subespaço ortogonal ao do 

vetor inicial. 

A segunda fase consiste em avaliar a correlação das cadeias com o parâmetro de 

interesse. Na terceira etapa o subconjunto selecionado é sujeito a um processo de 

eliminação para determinar se quaisquer variáveis podem ser removidas sem a perda 

significativa da capacidade de previsão
55

. 

 

1.6.5.3 Algoritmo genético 

 

O algoritmo genético pertence a uma família de modelos computacionais 

baseados na ideia da teoria da evolução
45, 60

, na qual as variações aleatórias da genética 

são compostas de uma população combinada com seleção dos indivíduos mais aptos 

que levam a melhorias progressivas
45

. Esses algoritmos codificam uma solução 

potencial para um problema especifico tendo a estrutura dos dados análoga a 

cromossomos com aplicação de operações de combinação para essas estruturas de 

forma a preservar as informações mais relevantes
60

. As mudanças genéticas exploradas 

são essencialmente aleatórias. Os ingredientes essenciais são de alguma forma a 

codificação dos candidatos solução para o problema, de modo que eles possam produzir 

descedentes e se transformar de alguma maneira natural, e com alguma medida da 

adaptação, de modo que possam ser selecionados os mais aptos. A maneira natural de 

codificar as soluções é a utilização do código binário, onde cada subconjunto de 

variáveis pode ser representado como uma sequência de zeros e uns, 0 e 1. O número 1 

será a variável selecionada para o subconjunto de sucesso
45

. A partir de uma coleção de 

cadeias, podem-se produzir novas soluções, como por exemplo, selecionando-se duas 

cadeias, e combinando-ás para se produzir duas novas soluções. Uma forma de 

combinação simples é cortar as duas cadeias no mesmo ponto selecionado 

aleatoriamente e cruzá-las, semelhante ao representado na Figura 17.  
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Figura 17 – Ilustração de combinação com um corte aleatório. 

 

Fonte: adaptado da referência
45

. 

 

É possível a utilização de mais pontos de cruzamento, até o caso limite. As 

cadeias geradas serão diferentes das selecionadas, devido a aleatoriedade, mas eles irão 

se assemelhar em alguns aspecto, como exemplo, boas soluções devem também ser 

boas soluções, e deles esperam-se os melhores. No entanto, a evolução da população 

não se dá apenas por meio de combinação. Para que outras variáveis sejam testadas 

precisa-se introduzir alguma aleatoriedade adicional através do processo de mutação, 

permitindo-se que cada um dos bits na cadeia tenha uma pequena probabilidade de 

mudar de forma aleatória a partir de 0 a 1 ou de 1 a 0.  Tipicamente a taxa de mutação é 

aplicada com probabilidade menor que 1%
45,60

. A ideia é a de permitir que a diversidade 

adicional sem destruir os padrões. 

Para a seleção dos indivíduos que possuem a melhor aptidão faz-se a avaliação 

desempenho preditivo
45

 após os processos de recombinação e mutação com a população 

obtida esta pode ser avaliada
60

 A avaliação é realizada calculando-se a calibração de 

algumas amostras e, em seguida, calculando-se a soma dos erros quadráticos de 

previsão (do inglês “a sum of squared prediction errors”) em um conjunto de teste. O 

indivíduo mais apto é aquele com menor soma de erros quadráticos de previsão. Pode-

se usar a validação cruzada como uma alternativa
45

. 

 

 

 

Escolhe duas cadeias

Cadeia 1:
Cadeia 2:

Corte e cruzamento

Combinação

Combinação  1:
Combinação  2:
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1.6.5.4 Algoritmo de seleção dos previsores ordenados- OPS 

 

O algoritmo de seleção dos previsores ordenados - OPS (do inglês “ordered 

predictors selection”) é um método que obtém um vetor (vetor informativo) contendo as 

informações sobre a localização das melhores variáveis de resposta para previsão.  Seu 

mecanismo basicamente consiste nas seguintes etapas: 

1. Obtenção do vetor informativo ou de suas combinações a partir de X e Y; 

2. Construção dos modelos de regressão PLS; 

3. Cálculo dos parâmetros de qualidade por validação cruzada leave-N-out; 

4. Comparação da qualidade dos parâmetros para obtenção dos modelos. 

Na Figura18-A, é ilustrada a obtenção do vetor informativo que é realizado a partir 

de cálculos utilizando as variáveis de respostas e as variáveis dependentes, o 

comprimento deste vetor é igual ao número de variáveis de resposta e cada posição no 

vetor deve ser alinhada com a resposta correspondente. 

 

Figura 18 – Etapas da seleção de variáveis usando o método OPS. 

 

Fonte: adaptado da referência
 61

. 

 

O passo seguinte é a diferenciação das variáveis de respostas originais (X 

colunas da matriz) de acordo com os correspondentes valores absolutos dos elementos 

do vetor informativos representado na Figura 18-B. Quanto maior seu o valor absoluto 

Variáveis de resposta Variáveis diferenciadas

Vetor informativo

Janela incrementos

Avaliação dos modelos
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mais importante será a resposta da variável. Após esta diferenciação é feita a 

classificação em ordem decrescente de magnitude no terceiro passo (Figura 18-C). 

Em seguida os modelos de regressão são construídos e avaliados utilizando a 

estratégia de validação cruzada. No quarto passo (Figura 18-D) um subconjunto inicial 

de variáveis é selecionado para a construção e avaliação do primeiro modelo. Em 

seguida, esta matriz é expandida através da adição de um número fixo de variáveis 

(incremento) e um novo modelo é construído e avaliado. Novos incrementos são 

adicionados até que todos ou um percentual das variáveis seja considerado. A qualidade 

dos parâmetros dos modelos é obtida para cada avaliação e guardada para futura 

comparação. Por fim (Figura 18-E), os conjuntos de variáveis avaliados são comparados 

utilizando a qualidade dos parâmetros calculados durante as validações. O modelo com 

a melhor qualidade dos parâmetros deverá conter as variáveis com a melhor capacidade 

de previsão e assim estas serão as variáveis selecionadas
61

. 

 

1.6.6 Desempenho dos modelos  

 

A eficiência dos modelos de calibração multivariada pode ser avaliada pelo 

cálculo dos valores dos erros. Tais valores expressam a exatidão do modelo, ou seja, a 

proximidade entre o valor calculado pelo modelo        e o valor verdadeiro ou obtido 

por um método de referência yreal. Os testes de previsão são baseados na divisão do 

conjunto de dados em dois, um para a calibração e para outro de validação. Além disso, 

podem ser aplicados testes estatísticos visando verificar as diferenças estatísticas em 

relação aos métodos de referência através da teoria da hipótese nula a qual admite que o 

método de análise não esteja sujeito a presença de erro sistemático. Supondo-se que esta 

hipótese nula é verdadeira, a teoria estatística pode ser usada para calcular a 

probabilidade de que a diferença observada entre a média amostral e o valor verdadeiro, 

μ, surge apenas como resultado de erros aleatórios. Normalmente, a hipótese nula é 

rejeitada se a probabilidade da diferença ocorrer por acaso for inferior 0,05 ou 5%, neste 

caso, a diferença é considerada significativa em nível de 95% de confiança
50

. 

Para que os testes estatísticos sejam considerados é importante também o 

conhecimento sobre a distribuição dos dados. As suposições sobre a distribuição em 

geral para a normalidade tem sido uma grande área de interesse de pesquisas 

estatísticas. Uma possível causa é que muitos procedimentos estatísticos foram obtidos 

com base em suposições sobre a distribuição especialmente normal
62

. Embora a maioria 
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das técnicas sejam robustas
62,63

, o conhecimento sobre a distribuição pode moderar o 

uso e aplicação dos métodos. Além disso, os testes de distribuição podem incentivar a 

possibilidade de testes alternativos como técnicas para qualquer tipo de distribuição, 

bem como a detecção de erros grosseiros e outlier
62

. 

Muitos testes estatísticos só são rigorosamente válidos quando os dados 

obedecem à distribuição normal, a exemplo os testes pareados, pois para os testes de 

observações pareadas é necessário que as duas amostras sejam totalmente 

independentes. Contudo em muitos casos as técnicas sejam mais robustas do que esta 

suposição sobre elas e continuam eficientes na presença de desvios moderados da 

normalidade
62,63

. Essa eficiência pode ser assegurada através do teorema do limite 

central, um dos teoremas fundamentais em estatística, que diz essencialmente o 

seguinte: se a flutuação total numa certa variável aleatória for o resultado da soma das 

flutuações de muitas variáveis independentes e de importância mais ou menos igual a 

sua distribuição tenderá para a normalidade, não importa qual seja a natureza das 

distribuições das variáveis individuais
63

. 

 

1.6.6.1 Distribuição normal 

 

É possível destacar um dos modelos estatísticos mais importantes que é a 

distribuição normal (ou gaussiana), utilizada para calcular probabilidades de ocorrência 

de erros em medições. Muitos são os conjuntos de dados que podem ser representados 

pela distribuição normal, que ela passou a ser considerada o comportamento natural de 

qualquer tipo de erro experimental, dai o adjetivo normal, porém, existem muitas 

situações experimentais em que a distribuição normal de fato não é válida, mas ela 

permanece sendo um dos modelos fundamentais da estatística
63

.  

Uma distribuição estatística é uma função que descreve o comportamento de 

uma variável aleatória. Uma variável aleatória é uma grandeza que pode assumir 

qualquer valor dentro de um conjunto de valores possíveis para o sistema que ela se 

refere, só que cada valor desses tem certa probabilidade de ocorrência, governada por 

uma determinada distribuição de probabilidades
63,64

. Para a distribuição normal a 

distribuição de probabilidade é contínua para uma variável aleatória x 
64

, isto é uma 

distribuição em que a variável pode assumir qualquer valor dentro de intervalo 

previamente definido. Para uma variável normalmente distribuída, o intervalo é (-∞ +∞) 

o que significa que ela pode assumir pelo menos em principio qualquer valor real 
63

. 
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Uma distribuição continua da variável x é definida pela sua função de densidade de 

probabilidade (fdp) f(x)
63,64

: 

 

dxedxxf

x
2

2

2

2

1
)( 







  

(30) 

f(x)= densidade de probabilidade da variável aleatória x 

µ= média populacional 

σ
2
= variância populacional 

A fórmula embora pareça complexa é necessário apenas o entendimento que 

qualquer distribuição normal é determinada por dois parâmetros: a média, µ, e o desvio 

padrão, σ. Uma vez selecionados valores específicos para µ e σ, é possível construir um 

gráfico para a Equação 30, da mesma forma como faríamos para qualquer equação que 

relacione x e y; o resultado é uma distribuição de probabilidade contínua, em forma de 

sino
65

.  

Para o caso da distribuição normal padrão (ou padronizada) considera-se que 

a média µ seja igual a zero e a variância igual a um a Equação 30 passa a ser escrita: 

2

2

2

1
)(

x

exf






 
(31) 

A Figura 19 mostra a curva normal padrão em forma de sino que é o gráfico da 

densidade de probabilidade para uma distribuição normal padrão.  

 

Figura 19 – Curva normal padrão  

 

Fonte: adaptado da referencia 
64. 

É possível notar que a curva é perfeitamente simétrica em torno do ponto central 

µ. O valor da densidade é o máximo sobre a média, e cai rapidamente quando se 

afastam dela, em ambas as direções. A três desvios padrão de distância da média, a 

Área igual a 1

Pontos de inflexão

µ-3 σ µ-2 σ µ- σ µ µ+ σ µ+2 σ µ+3 σ
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densidade de probabilidade praticamente reduz-se a zero
63

. Além dessas características 

a distribuição normal possui as seguintes propriedades
64

: uma curva normal tem forma 

de sino e é simétrica em tomo da média, a área total sob a curva normal é igual a um; à 

medida que a curva normal se distancia cada vez mais da média, ela se aproxima do 

eixo x, mas nunca o toca; entre µ-σ e µ+σ (no centro da curva), onde µ é a média e σ é o 

desvio padrão, o gráfico se curva para baixo; o gráfico se curva para cima à esquerda de 

µ-σ e à direita de µ+σ e os pontos nos quais a curva muda de crescente para decrescente 

são chamados pontos de inflexão. 

Para uma distribuição normal aproximadamente 68% dos valores da população 

estão a ±σ da média, 95% a aproximadamente ±2σ da média e 99,7% estão com ±3σ da 

média
50

. A Figura 20 apresenta os gráficos de probabilidades da distribuição normal: 

 

Figura 20 – Probabilidades da distribuição normal 

 

Fonte: referencia 
50

. 
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1.6.6.1.1 Determinação de normalidade 

 

Os testes de normalidade são utilizados para verificar se a distribuição de 

probabilidade associada a um conjunto de dados pode ser aproximada pela distribuição 

normal. Como citado anteriormente muitos testes estatísticos assumem que os dados 

utilizados são provenientes de uma população normal. Toma-se necessário, então, 

determinar se os dados amostrais parecem vir de uma população normalmente 

distribuída
50,62,65

. Nesta seção, serão descritos alguns métodos para testar a hipótese da 

normalidade do conjunto de dados. 

 

1.6.6.1.2 Gráfico quantis normais 

 

Um gráfico dos Quantis Normais é um gráfico de pontos (x, y) onde cada valor x 

vem do  conjunto original de dados amostrais e cada valor y é o escore z correspondente 

ao valor do quantil da distribuição normal padrão.  

Dentre os procedimentos para determinar se os dados têm uma distribuição 

normal, pode ser construído um histograma. Neste caso a normalidade é rejeitada se o 

histograma se afasta muito de uma forma de sino. Se o histograma for basicamente 

simétrico recomenda-se construir o gráfico dos quantis normais. Para a construção do 

gráfico quantis normais são realizados os seguintes passos
65

: 

a, Primeiro os dados são ordenando os valores do menor para o maior; 

b. Com uma amostra de tamanho n, cada valor representa uma proporção de 1/n 

da amostra. Usando o tamanho amostral conhecido n, áreas de 1/2n, 3/2n, 5/2n, 7/2n e 

assim por diante são identificadas. Essas são as áreas acumuladas à esquerda dos valores 

amostrais correspondentes; 

c. A distribuição normal padrão é utilizada para achar os escores Z 

correspondentes às áreas acumuladas à esquerda encontradas no Passo (b). 

d. Os  dados originais combinados são ordenados com os seus escores Z 

correspondentes, encontrados no passo (c), e os pontos (x, y) são plotados, onde x é um 

valor amostral original e y é o escore Z correspondente; 

e, O  gráfico dos quantis normais é examinado usando o seguinte critério: se os 

pontos não se aproximam de uma reta ou se os pontos exibem um padrão sistemático 

que não seja um padrão linear, então os dados parecem vir de uma população que não 
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tem distribuição normal. Se o padrão dos pontos é razoavelmente próximo de uma reta, 

então os dados parecem vir de uma população que tem uma distribuição normal. 

 

1.6.6.1.3 Teste de normalidade Shapiro-Wilk 

 

O teste estatístico Shapiro-Wilk, proposto em 1965 por S. S. Shapiro e M. B. 

Wilk
62

 é obtido pela divisão do quadrado da aproximação de uma combinação linear de 

ordem estatística das amostras pela estimativa simétrica da variância. O cálculo do teste 

estatístico W é obtido considerando-se o vetor de valores esperados m’=(m1,m2,...,mn) 

para a distribuição normal e V=(vij) a matriz de covariância. Se x1≤x2≤...≤xn denota uma 

amostragem aleatória de tamanho n a partir de uma distribuição normal com média 0 e 

variância 1, então : 

E(x)i= mi(i=1,2,...,n) (32) 

E 

Cov(xi>xj)= vij (i,j=1,2,...,n) (33) 

Tem-se y’=(y1,...,yn) como o vetor de observações aleatórias. O objetivo é 

realizar um teste de hipótese que estas amostras venham de uma distribuição normal 

com µ, média e σ
2
 variância desconhecidas. 

Se yi é uma amostra normal, então yi pode ser expressa como: 

yi= µ+ αxi (i=1,2, ...,n) (34) 

µ e σ são estimados por mínimos quadrados e  para o caso da distribuição 

simétrica  

           
       (35) 

  = ( m’V
-1

 y)/ (m’V
-1

m)  (36) 

             
   (37) 

O cálculo do W é  dado por: 

  
     

    
 

  

  
 

     
 
 

          
 

 

 

(38) 

Onde  

R
2
=m’V

-1
m 

C
2
=m’V

-1
V

-1
m 

a’= (a1,...,an)= m’V
-1

/(m’V
-1

V
-1

m)
1/2

 

b=R
2  / C 



58 

 

 

 

b é a constante de normalidade e de forma simplificado o teste pode ser expresso por: 

  
  

          
 

 
(39) 

 

Para calcular o valor de W, dado uma amostra aleatória completa de tamanho n, x1, x2, 

..., xn é realizado o processo como a seguir 

(i) Ordenar as observações para obter uma amostragem ordenada y1≤y2≤...≤yn; 

(ii) Calcular  

            
 

 

         
 

 

 

 

(40) 

(iii) Se “n” é par 
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(41) 

 

(iv) Se “n” é impar  
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n

i
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(42) 

a(n-i+1) são constantes geradas pelas médias, variâncias e covariâncias das estatísticas de 

ordem de uma amostra de tamanho “n” de uma distribuição Normal. 

(v) Calcula-se a razão  

  
  

          
 

 
(43) 

(vi) Compara-se o valor de Wcalculado com Wtabelado. Os dados possuem 

distribuição normal se: 

  

 

O teste Shapiro-Wilk é especifico para distribuição normal, mas além deste 

podem ser utilizados outros testes de aderência a normalidade que podem ser utilizados 

para testar a hipótese de distribuição normal, como o teste Kolmogorov-Smirnov e Chi-

quadrado apresentados a seguir. 

 

 

  

tabeladocalculado WW 
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1.6.6.1.4  Kolmogorov-Smirnov 

 

O Kolmogorov-Smirnov é um método que pode através de outras aplicações ser 

usado para testar a normalidade, seu principio envolve a comparação da função de 

distribuição cumulativa da amostra com a função de distribuição cumulativa da 

distribuição hipotetizada
50

. 

Dados as amostras xl,…, xn de variáveis aleatórias com função de distribuição F e 

considerando a hipótese nula verdadeira H0: F=F0 ou não seja verdadeira  H1: F≠ F0, 

onde F0 é uma distribuição especifica. A hipótese nula pode ser testada pelo teste 

estatístico Kolmogorov-Smirnov dado por 
66,67

: 

)()(sup xFxFD nRxn  
 (44) 

Onde Fn é a distribuição de função empírica da amostra, também conhecida como 

distribuição livre e pode ser expressa: 

uuGD nRxn   )(sup  (45) 

onde Gn(u) é a função de distribuição empírica de tranformação uniforme da amottra  

ui=Fo(xi), para i = 1 ..... n. A propridade de distribuição livre da estatistica Kolmogorov-

Smirnov é originada a partir do resultado de alguma variável aleatória continua x com 

distribuição F e pode ser transformada para uma variável aleatória uniforme Y pela 

transformação Y=F(X): 

)( 1XFYi   (46) 

piXXXiFY ii ,...,2),,...,/( 11    (47) 

Para o caso da estatistica multivariada o teste passa a ser descrito por : 

),...,()(sup 1 pnRx xxFxF   (48) 

A extensão natural para a equação 46  passa a ser: 

pnn yyyGyd ...)(sup 1  (49) 

Sendo o teste estatistico Kolmogorov-Smirnov multivariado definido  por: 

j

njn dD ,...2,1max   (50) 

A estatística é calculada sequencialmente e é feita a comparação
67

. Outra forma 

de visualização do teste é através da forma gráfica onde as funções hipotéticas e da 

amostra podem ser desenhadas no mesmo gráfico. Se os dados experimentais se afastam 

substancialmente a partir da distribuição esperada, as duas funções serão amplamente 
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separadas sobre as partes do diagrama. Contudo os dados são fechados de acordo com a 

distribuição esperada, as duas funções nunca serão muito separadas. O teste estatístico é 

dado por uma diferença máxima vertical entre as duas funções e é comparado de 

maneira usual com o conjunto de valores tabelados. Quando o método Kolmogorov-

Smirnov é usado para testar se a distribuição é normal, primeiro os dados originais são 

transformados, os quais podem ter algum valor de média e desvio padrão, dentro dos 

valores das variáveis normais padronizadas, z. Isto é dado usando a equação 51 e então 

o Kolmogorov–Smirnov é aplicado
50

: 






x
z  

(51) 

A Figura 21 apresenta um exemplo da aplicação método Kolmogorov–Smirnov, 

é possível perceber que a separação entre as funções é usada para comparação com 

valores tabelados. 

 

Figura 21 – Método Kolmogorov usado para teste para a distribuição normal. Diferença máxima entre as 

funções hipotéticas e da amostra são mostrados pela seta ↕ 

 

Fonte: adaptado da referencia 
50

. 

 

1.6.6.1. 5 Teste Chi-quadrado 

 

O teste Chi-quadrado pode ser usado para testar se as frequências observadas 

diferem significativamente daquelas que deveriam ser esperadas na hipótese nula. Para 

testar se as frequências observadas, Oi, concordam com aquelas esperadas, Ei, de acordo 

com a hipótese nula, a estatística X
2
 é calculada

50, 66
: 
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O chi-quadrado também pode ser usado como um teste da qualidade de ajuste 

50,66,68
considerando a hipótese nula (H0: A amostra parte da distribuição A) contra a 

alternativa de que os dados não são normalmente distribuídas com a média e  variância 

estimadas. O resultado pode ser rejeitado (Ha: A amostra não parte da distribuição A) ao 

nível de significância de 5% 
66

.  

 

1.6.6.2 Diagnósticos da regressão  

 

Nesta seção, serão apresentados os principais critérios que geralmente são 

considerados para a avaliação dos modelos de regressão e que foram utilizados neste 

trabalho, sendo estes os erros de calibração e previsão, os resíduos e os erros na 

inclinação e interseção da reta. 

 

1.6.6.2.1 Erros na calibração e na previsão dos modelos 

 

O erro de calibração é estimado pelo Erro Médio Quadrático de calibração 

RMSEC (do inglês “root mean square error of calibration”) usado para amostras de 

calibração e expresso como 
45

: 

                
    

 

   

 

(53) 

 

Onde     e    são os valores previstos e medidos para as amostras de calibração e 

N é o número de amostras no conjunto de calibração 
45,50

.  

Para a previsão avalia-se o Erro Médio Quadrático de Previsão para o Conjunto 

de Validação Externo - RMSEP (do inglês “root mean square error of prediction”) 

definido como 
45

: 

                
    

   

   

 

(54) 

 

Onde     e    são os valores de referência previstos e medidos para as amostras de 

previsão e Np é o número de amostras no conjunto de previsão. 
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Para a avaliação do modelo de calibração também é realizado o procedimento de 

validação cruzada (cross validation) que é uma técnica de validação baseada somente 

nos dados de calibração. É semelhante ao teste de previsão, uma vez que só testa dados 

de previsão que não são usados para a calibração, mas para a validação cruzada isto é 

feito por exclusão sucessiva de amostras a partir do próprio conjunto de calibração. 

Primeiro uma amostra no conjunto de calibração é excluída, em seguida, a calibração é 

realizada com as demais amostras. Comparam-se então os valores previstos com e sem a 

amostra. O procedimento é repetido e continua até que todas as amostras sejam 

excluídas uma a uma por vez. O erro estimado na validação cruzada é o Erro Médio 

Quadrático na Validação Cruzada - RMSECV nesta técnica e é definido por 
45

: 

                    
   

 

   

 

(55) 

 

 

1.6.6.2.2 Resíduo 

 

Um bom modelo é aquele em que os valores previstos e medidos se ajustam o 

mais próximo possível à reta. No caso de um modelo válido, os resíduos descrevem 

erros aleatórios do modelo de regressão 
42,63

. As distâncias dos valores em relação à reta 

irão deixar um resíduo, que é a diferença entre o valor observado e a sua estimativa de 

acordo com o modelo:  

iii yye ˆ
,  com i=1, n.

 (56) 

O exame dos resíduos é fundamental para que possamos avaliar a qualidade do 

ajuste de qualquer modelo. Em primeiro lugar, os resíduos devem ser pequenos. Se um 

determinado modelo deixa resíduos consideráveis ele é um modelo ruim. No modelo 

ideal todas as previsões deveriam coincidir exatamente com as respostas observadas e 

não haveria resíduo nenhum
63

. A Figura 22 apresenta um exemplo de resíduos deixados 

por uma modelo linear, as distâncias dos valores medidos e previstos pelo modelo em 

relação à reta. 
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Figura 22 - Resíduos deixados por um modelo linear 

 

Fonte: autor. 

 

A maneira tradicional de conseguir minimizar a distância global dos pontos em 

relação à reta fazendo com que a soma dos quadrados dos resíduos seja mínima, razão 

pela qual o método é chamado de ajuste por mínimos quadrados
50,63

, também 

conhecido por análise de regressão. Para um modelo do tipo xbbyi 10
ˆ  , sendo 0b e 

1b os coeficientes que definem a localização da reta, isto é, os estimadores de β0 e β1, 

para os quais se quer obter estimativas numéricas. Como os valores de yi já são 

conhecidos de antemão, os resíduos irão depender apenas dos valores escolhidos para b0 

e b1. No ajuste por mínimos quadrados esses valores são aqueles que tornam o  2

ie o 

menor possível
63

. A Figura 23 apresenta a análise de alguns tipos de resíduos. 

 

Figura 23- Análise de resíduos em regressão linear.

 
Fonte: adaptado referência 

42.
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 Se os resíduos são plotados em um histograma para um número grande resulta na 

forma de uma distribuição normal. A partir do gráfico dos resíduos na ordem de 

dependência a tendência pode ser deduzida Figura 23-a; 

 Mudança de variância dos valores de y, variâncias não iguais (heterocedástico) 

apresentando diferentes tipos de bandas residuais Figura 23-b;  

 Falta de parâmetro linear que representa o efeito de um fator linear como 

exemplificado na Figura 23-c;  

 Modelos incompletos também podem ser explicados por efeitos de ordem superior, 

demonstrado pela falta de um termo quadrático, os resíduos mostram então a forma 

de uma parábola Figura 23-d. 

A partir da análise dos resíduos também podem ser identificados  outliers
42,50

 e 

observações influentes importantes para a escolha e para a seleção do modelo de 

regressão
42

.  

 

1.6.6.2.3 Erros na inclinação e na interseção da reta 

  

Quando dois métodos são comparados para diferentes concentrações de analitos 

o processo ilustrado na Figura 24 é normalmente adotado.  

 

Figura 24 – Linhas de regressão 

 

Fonte: adaptado referência
50

. 
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Um eixo de uma regressão gráfico é usado pelos resultados obtidos pelo novo 

método e do outro eixo para os resultados obtidos mediante a aplicação do método de 

referência ou a comparação com as mesmas amostras. Cada ponto no gráfico representa 

assim uma única amostra analisada por dois métodos separados. Às vezes, cada método 

é aplicado apenas uma vez para cada amostra de teste, enquanto que em outros casos, as 

medições repetidas são usadas nas comparações para o cálculo da inclinação (a), da 

intercepção (b) e do coeficiente de correlação (r) da linha de regressão. A situação ideal 

seria em que cada amostra produzisse um resultado idêntico com ambos os métodos 

analíticos da linha de regressão resultando em uma interceptação zero, e uma inclinação 

e um coeficiente de correlação de 1 (Figura 24-a)
50

.  

Na prática, o analista mais comumente pretende testar se uma intercepção difere 

significativamente de zero, e a inclinação difere significativamente de 1. Tais testes são 

realizados através da determinação dos limites de confiança para a e b, em geral, no 

significado de 95% nível e testar os parâmetros a=1 e b=0, a partir da equação linear 

y=ax +b. As linhas de regressão podem ser utilizadas para estimar os erros aleatórios 

dos valores para a inclinação e interseção e as equações usadas para acalculá-los são 

agora considerados.  Os intervalos de confiança da curva calculados neste trabalho são 

dados através da equação: 

StbC   (57) 

 b são os coeficientes produzidos pelo ajute dos dados, t depende do nível d confiança, 

usualmente 95%, e é dado pelo fator t de student, e S é um vetor de elementos diagonais 

estimados a partir da matriz de covariância dos coeficientes (XTX)
-1s2

, XT
 é a matriz 

transposta de X, e s2
 é o erro médio quadrático.  

 

1.6.6.3 Cálculo de erros sistemáticos pelo teste t-bias 

 

De acordo com a definição da IUPAC erros sistemáticos são calculados pela 

diferença entre a média da população e o valor real. Neste trabalho, a ocorrência de 

erros sistemáticos foi investigada por um teste t descrito pela norma da ASTM E1655-

05 
43

 Para isto calculou-se o bias médio para o conjunto de validação: 
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onde ri é 1 se os valores de referência individuais são usados,  ei é a diferença entre os 

valor estimado e medido, dv é o número total dos valores de referência. 

A seguir calculou-se o desvio padrão dos erros de validação - SDV (do inglês 

“standard desviation of validation error”) obtido por: 

1
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(59) 

 

Onde ri é 1 e 2

avg  é 0 se os valores de referência individuais são usados. 

Por último, o valor de t é calculado com os dados encontrados para o bias e para 

o SDV, sendo expresso por: 

SDV

de
t

vv

bias

||
  

(60) 

 

O valor de t é comparado com valores de t tabelados para o grau de liberdade dv. 

Se o valor de t é menor do que o valor de t-crítico, então as análises baseadas no modelo 

multivariado dão essencialmente o mesmo resultado das medições realizadas pelo 

método de referência, desde que a análise represente uma interpolação do modelo. 

 

1.6.6.4 Teste F 

 

Em trabalhos experimentais, especialmente quando se está desenvolvendo um 

novo procedimento de análise, é comum realizar-se uma avaliação estatística dos 

resultados obtidos, tentando identificar a existência de uma diferença significativa na 

precisão entre este conjunto de dados e outro conjunto obtido por um procedimento de 

referência 
69

. Esta avaliação é feita usando-se o teste F, que usa a razão das variâncias 

dos dois conjuntos de dados ou amostras, ou seja, a razão dos quadrados dos desvios 

padrão, s
2
/s

1
, para estabelecer a precisão e testar se as diferenças entre as variâncias são 

significantes, considerando a hipótese nula H0: σ1
2
=σ2

2
, a teste estatístico F é 

calculado
50, 69,70

: 
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1

2

2 / SSF   (61) 

Onde 1 e 2 são dispostos na equação de tal forma que F seja  ≥1. O número de 

graus de liberdade do numerador e denominador é n1-1 e n2-1 respectivamente. Para que 

a hipótese nula seja verdadeira a razão entre as variâncias deveria ser 1.Valores 

diferentes de 1 podem ocorrer devido a variações aleatórias, e o valor crítico é 

considerado para o teste. Se o valor calculado do teste F excede o valor crítico a 

hipótese nula é rejeitada. O valor crítico de F depende dos tamanhos das amostras
50

.  

1.6.6.5 Teste t-pareado 

 

Frequentemente dois métodos de análise são comparados com o interesse de 

verificar se os resultados produzidos são significativamente diferentes, neste caso são 

utilizados testes pareados. Um tipo de teste pareado usado neste trabalho foi o t-pareado 

que é utilizado para comparação de dois métodos. Este se baseia na diferença, d, entre 

cada par de resultados obtidos pelos métodos. O teste t-pareado pode ser calculado para 

n resultados
50

: 

          (62) 

Onde    e    são a média e o desvio padrão em relação a diferença, d, entre os 

valores pareados. 

 

1.6.6.6 EJCR  

 

A região elíptica de confidência conjunta (EJCR, do inglês, elliptic joint 

confidence region) pode ser utilizada para determinar a presença de bias constante e 

proporcional na inclinação e no intercepto ao plotar os valores previstos versus valores 

reais dos parâmetros. A equação que descreve a região conjunta é: 

                                         
 

      
 
                (63) 

 

Onde      é o número de pontos de dados,       são as concentrações reais,   é 

variância da regressão e            é o valor crítico de F com 2 e        graus de a 

certo nível de confiança, usualmente 95%.  Se o ponto (1,0) está no interior do EJCR, 

conclui-se que o erro de bias constante e proporcional está ausente. No caso de misturas 
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de multicomponentes, o conjunto de dados global deve ser estudado em vez de realizar 

testes individuais para cada componente
71

. 

 

1.6.6.7 Outliers. 

 

Os erros são fenômenos inesperados e inevitáveis no mundo real
45,46

. Estes 

podem acontecer tanto na pesquisa do desconhecido quanto em análises de rotina ou em 

processos industriais
46

. Isto também é verdade em aplicações de técnicas 

quimiométricas. Há sempre algumas observações que por alguma razão são diferentes 

das demais do conjunto de dados
48

. Uma ferramenta importante para a determinação 

dessas observações é o teste para a detecção da presença de Outliers. Esse termo é 

utilizado para a situação em que um resultado (ou possivelmente mais) parece diferir 

dos demais do conjunto de resultados
50

. 

Na prática, pode haver várias razões para uma observação ser considerada um 

outlier. Uma delas é quando uma amostra, na calibração ou na previsão, pertence à 

outra população não se assemelhando as demais do conjunto de dados Outro motivo é 

quando um instrumento não está funcionando corretamente e, portanto, dá um sinal 

errado ou enganoso, afetando tanto uma única variável x ou o conjunto inteiro. Isto 

pode ainda ocorrer em virtude de erros em y causados por falha do método de referência 

Tais erros resultarão em uma amostra, que não se encaixa na equação de regressão 

obtida a partir do resto dos dados. Disto resulta que um outlier não é necessariamente 

uma observação errada, mas meramente uma observação que é diferente do resto e que 

pode, eventualmente, ter uma forte influência sobre os resultados
45

. 

Testes estatísticos são aplicados para detectar valores outlier durante o 

desenvolvimento do modelo de calibração. Os outliers incluem amostras com leverage 

alto
43,46

. Desta forma os testes para outliers podem basear-se nos valores de leverage 

extremo
42,43

,   , ou nos resíduos não modelados nos dados espectrais e resíduos não 

modelados na variável dependente 
43,46

. 

O leverage concerne na posição da observação da uma variavel em relação às 

outras, representa o grau que uma amostra está distante da média do conjunto de dados, 

este desempenha um papel central na influência das medidas. Seu nome vem da sua 

interpretação como o “potencial” de uma amostra ser influente
45,46

. Tomando como 

exemplo os dados espectrais, o leverage mede o quanto o espectro de uma amostra 
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difere dos espectros das demais amostras presentes no conjunto de dados. O leverage 

pode ser representado por: 

      
              (64) 

em que: T são os scores de todas as amostras de calibração, ti é o vetor de scores de uma 

amostra em particular
43,45,46

.  

Amostras com leverage alto são identificadas baseadas no leverage estatístico h, 

também conhecido como distãncia de Mahalanobis. Para todas as amotras os valores de 

laverages são considerados como k/n, onde k é número de variáveis (componentes ou 

variáveis latentes para o caso do PLS) e n é o número de amostras de calibração, na 

média cada amostra influência com k/n sobre as variáveis do espectro. Para amostras 

com h>3k/n esta é uma influência significativa e neste caso devem ser cuidadosamente 

revistas e eliminadas da construção dos modelos de acordo com a norma da ASTM 

E1655-05 
43

. 

A identificação de anomalias em relação aos resíduos não modelados nos dados 

espectrais também pode ser obtida por comparação do desvio padrão residual total 

        , definido como: 

                    
 

 

   

  
 

              

 

   

 

(65) 

 

em que, J é o número de variáveis espectrais e n é o número de amostras da calibração. 

O desvio padrão residual de uma amostra i (      
 ) é calculado por: 

      
             

 

 

   

  
 

              
 

(66) 

 

Se uma amostra apresentar       
          esta é removida do conjunto de 

Calibração
42,45,46

.  Neste trabalho, o teste de outlier utilizado foi realizado através de 

uma rotina que tem o cálculo baseado no Livro Multivariate Calibration
,46

 pela   

determinação do laverage e dos resíduos limites seguindo as recomendações da norma 

E1655-05  da ASTM. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

No âmbito geral, o objetivo deste trabalho é avaliar a potencialidade da 

espectroscopia de reflectância no infravermelho próximo (NIRS) com o emprego de 

ferramentas quimiométricas de calibração multivariada para o desenvolvimento de 

metodologias rápidas e não destrutivas de determinação do Teor de Sólidos Solúveis, do 

pH e da acidez titulável em ameixas intactas visando propor método alternativo aos 

utilizados (refratométrico e potenciométrico) para o controle de qualidade desses 

parâmetros em ameixas intactas. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

De forma mais especifica é possível destacar como objetivos: 

a) A construção de modelos usando o método dos mínimos quadrados parciais 

(PLS) para a quantificação do TSS, do pH e da acidez titulável em ameixas 

empregando a espectroscopia no infravermelho próximo; 

b) A seleção de variáveis em calibração multivariada usando os algoritmos 

mínimos quadrados parciais por intervalos (iPLS), algoritmo das projeções 

sucessivas (SPA), o algoritmo genético (GA), e seleção de previsores 

ordenados (OPS); 

c) A comparação dos modelos construídos a partir do espectro todo com os 

modelos construídos usando as variáveis selecionadas; 

d) A obtenção de modelos com boa capacidade preditiva, com baixos erros de 

previsão, com resíduos aleatórios e que sejam estatisticamente semelhantes aos 

métodos analíticos de referência, através da avaliação pelos testes estatísticos 

EJCR, teste t-pareado e teste de significância de bias; 

e) Avaliação da distribuição dos conjuntos de dados dos melhores modelos para 

cada parâmetro através do teste Shapiro-Wilk (distribuição normal) e do 

Grático Quantil-quantil (distribuição normal) e dos testes de aderência à 

normalidade Kolmogorov-Smirnov e Chi-quadrado; 

f) Aplicação do teste-F para os erros de previsão dos dois melhores modelos de 

cada parâmetro visando verificar a precisão e as diferenças entre os erros. 
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3. EXPERIMENTAL 

 

3.1. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Um total de 48 amostras de ameixas foi adquirido de diversos supermercados da 

região metropolitana de Natal/RN. Os critérios de seleção foram a cor e a massa com a 

finalidade de manter a uniformidade das amostras. As ameixas apresentaram massa 

(média 72,58 g) medidas antes da aquisição dos espectros. A Tabela 6 apresenta as 

características (cor/massa) das amostras analisadas.  

 

Tabela 6- Características das amostras 

Amostra Cor Massa (g) 

1 Roxa 65,21 

2 Roxa 62,70 

3 Roxa 56,87 

4 Roxa 66,95 

5 Roxa 74,30 

6 Roxa 77,48 

7 Roxa 82,31 

8 Roxa 83,97 

9 Roxa 87,07 

10 Roxa 90,35 

11 Roxa 93,53 

12 Roxa 78,25 

13 Amarela 70,89 

14 Amarela 77,27 

15 Amarela 80,67 

16 Amarela 84,29 

17 Amarela 86,56 

18 Amarela 93,14 

19 Amarela 72,71 

20 Amarela 77,01 

21 Amarela 84,01 

22 Amarela 72,71 

23 Amarela 77,00 

24 Amarela 84,01 

25 Vermelha 61,30 

26 Vermelha 63,47 
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Amostra Cor Massa (g) 

27 Vermelha 64,61 

28 Vermelha 69,11 

29 Vermelha 71,02 

30 Vermelha 82,52 

31 Vermelha 51,74 

32 Vermelha 55,16 

33 Vermelha 58,59 

34 Vermelha 62,77 

35 Vermelha 63,29 

36 Vermelha 56,72 

37 Vermelha 60,92 

38 Vermelha 61,32 

39 Vermelha 52,04 

40 Vermelha 57,67 

41 Roxa 69,34 

42 Roxa 74,52 

43 Roxa 77,66 

44 Roxa 70,93 

45 Roxa 86,39 

46 Vermelha 78,95 

47 Vermelha 76,63 

48 Vermelha 78,03 

Fonte: autor. 

A Figura 25 apresenta as etapas de coleta e seleção de amostras (foram 

selecionadas ameixas roxas, amarelas e vermelhas).  

 

Figura 25 – Coleta e seleção de amostras.  

 
Fonte: autor. 
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As ameixas foram mantidas sob condições ambientes (26-30 
o
C, umidade 

relativa 60-80%) antes das medidas dos espectros de NIR por reflectância difusa serem 

desenvolvidas. Todas as medidas incluindo a coleta espectral e os parâmetros teor de 

sólidos solúveis – TSS, pH e acidez titulável foram adquiridas no mesmo dia ou no dia 

seguinte.  

  

3.2 INSTRUMENTAÇÃO 

 

Os espectros foram adquiridos usando um Espectrofotômetro FT-NIR MB 160 

Bomem (ABB Bomem, Quebec, Canada) equipado com acessório de reflectância 

difusa. Os espectros NIR foram obtidos na faixa de 714–2500 nm, com 5 leituras 

espectrais em diferentes posições, quatro em torno do diâmetro e uma na parte inferior. 

A resolução espectral foi de 8 cm
−1

 e 50 varreduras. O espectro de politetrafluoretileno 

(PTFE) foi usado como background. O valor médio das cinco leituras foi utilizado a 

partir do espectro médio calculado para cada amostra. Foi realizado um corte espectral 

na região abaixo de 1000 nm que apresentou ruído. O registro do background e a análise 

da amostra no NIR estão apresentados da Figura 26. 

 

Figura 26 – Análise no NIR: (a) background (b) e (c) posições de análise da ameixa. 

 

Fonte: autor. 

 

(a)

(b) (c)



74 

 

 

 

3.3. MÉTODOS DE REFERÊNCIA PARA O TSS,  pH E ACIDEZ 

 

As ameixas foram processadas usando um processador eletrônico de alimentos 

(model: QB900BR/BZ30, NINJA, Brasil). Parte da polpa foi centrifugada para extração 

de sobrenadante usado para a determinação do TSS medido com um refratômetro 

portátil (model: RTA-50 , Brix 0.0–40.0%), o qual apresenta uma precisão de ± 0.1%, e 

compensação automática de temperatura de 10–30 
o
C, as etapas de processamento das 

ameixas, obtenção do sobrenadante e medição do teor de sólidos estão registradas na 

Figura 27. 

 

Figura 27 – Determinação do Teor de Sólidos Solúveis. 

 

Fonte: autor. 

 

As medidas de referência do pH foram adquiridas usando um pHmetro digital 

(model: HI221, Microprocessor pH Meter, HANNA instruments) calibrado com 

soluções tampão  pH 4,0 e 7, 0. A Figura 28 mostra o registro do sistema utilizado para 

medição do pH.  

Figura 28 – Determinação do pH em ameixas.  

 

Fonte: autor. 
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A acidez foi determinada realizando-se uma titulação potenciométrica com 

NaOH 0,1 mol L
-
¹ até o pH 8,2 e usando o mesmo pHmetro empregado para a 

determinação do pH, conforme sistema apresentado na Figura 29. 

 

Figura 29 – Determinação da Acidez Titulável em ameixas.  

 

Fonte: autor. 

 

Todas as medidas de referência desses parâmetros foram adquiridas 

imediatamente após a análise no NIR e foram realizadas em duplicata. Os métodos 

foram baseados nos protocolos do Instituto Adolf Lutz
12 

e do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento - MAPA, inseridos nos anexos deste trabalho, e em 

conformidade com os métodos oficiais de análises. 

 

3.4 DESENVOLVIMENTO DOS MODELOS  

 

Os dados foram analisados usando o MATLAB versão 7.0 (The Math-Works, 

Natick, USA) com pacote do PLS-toolbox (Eigenvector Research, Inc., Wenatchee, 

WA, USA, version 6.01). As etapas de análise de dados estão representadas no esquema 

mostrado na Figura 30. Inicialmente foi feita a aquisição dos espectros das ameixas, 

após a aquisição foi realizada a média dos espectros para cada amostra. A partir do 

espectro médio das 48 ameixas passou-se aos tratamentos espectrais, conforme a etapa 1 

da Figura 30. 
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Figura 30 - Etapas de desenvolvimento dos modelos. 

 
Fonte: autor. 

 

Diversos métodos de pré-processamento foram usados, incluindo a derivada e o 

alisamento Savitzky-Golay, com a variação no número da janela de 3-91 pontos e 

correção do espalhamento da luz (MSC). As amostras foram divididas em dois 

conjuntos de dados, um para a calibração e outro para a previsão. A seleção de amostras 

foi obtida pela aplicação do algoritmo de seleção Kennard-Stone (KS)
53,54

. Para o 

conjunto de calibração foram usadas 32 amostras e para o conjunto de previsão 16 

amostras, conforme a etapa 2 da Figura 30.  

O método de regressão PLS foi aplicado, ver etapa 3 da Figura 30, usando-se os 

dados centrados na média e modo de validação cruzada. O número de variáveis latentes 

variou entre 6 e 8, escolhidos a partir do gráfico do RMSECV/RMSEC. Após a 

obtenção dos melhores modelos PLS, foram utilizados os algoritmos de seleção de 

variáveis (iPLS, SPA, GA e  OPS) para os melhores resultados encontrados do PLS 

para cada parâmetros. 

Aquisição dos espectros 

NIR das 48 amostras de 

ameixas

Suavização Savitzk-

Golay

Janelas 3 a 91 pontos

Tratamentos 

espectrais
1ª deriva
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2ª deriva

Não foi bom 

tratamento

MSC

Seleção de amostras usando o 

algoritmo KENNARD-STONE: 

conjunto de calibração 32 e 

previsão 16

Método de 

Regressão ;

PLS

Escolha das variáveis 

latentes usando 

RMSECV/RMSEC

Variou 6 e 8 VL

Modelos de 

calibração

PLS

Melhores 

modelos  

calibração

PLS

Algoritmos de 

seleção de 

variáveis iPLS, 

SPA, GA e OPS

Comparação dos 

resultados PLS e 

iPLS, APS, AG e 

OPS

Testes estatísticos

para os melhores

resultados

Média dos 

espectros 

1ª etapa

2ª etapa

3ª etapa

4ª etapa
5ª etapa

6ª etapa
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Por fim, foi realizada a comparação dos melhores modelos PLS, iPLS, PLS- 

SPA, PLS-GA e PLS-OPS, os quais foram submetidos aos teste estatísticos teste t-

pareado,  tbias e EJCR para verificar a presença de erros dentro do intervalo de 95% de 

confiança. Além desses foram aplicados testes para a determinação da normalidade do 

conjunto de dados para o melhor modelo de cada parâmetro e o Teste-F para os dois 

modelos com menores valores de RMSEP de cada parâmetro. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1.  ESPECTRO ORIGINAL 

O espectro NIR para uma amostra de ameixa com leituras em cinco posições 

diferentes obtido na região de 714 a 2500 nm e com corte abaixo de 1000nm (região 

ruidosa) está apresentado na Figura 31.  

 

Figura 31 – Espectro das cinco posições de análise da ameixa 

 

 Fonte: autor. 

 

Para confirmação das diferenças nos espectros foi aplicada a primeira derivada, 

como observado na Figura 32, a seguir, que apresentou um comportamento semelhante 

a primeira derivada com pontos de máximos e passando pelo zero. A derivada não 

apresentou uma diferença no deslocamento das posições dos espectros, desta forma é 

possível concluir que não há diferenças nas leituras das posições. 
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Figura 32 – Derivada do espectro da ameixa lido em diferentes posições 

 

Fonte: autor. 

 

Para o desenvolvimento dos modelos foi utilizado o espectro médio das 48 

amostras que está apresentado na Figura 33. Como é possível observar os espectros das 

amostras exibem comportamentos semelhantes e são sobrepostos entre si.  

 

Figura 33 – Espectro médio original das 48 amostras de ameixas.

 
Fonte: autor. 

 

1160nm

1450nm
1780nm

1940nm

Região 1

Região  2
Região 3
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As bandas tipicamente largas são características dos espectros de infravermelho 

próximo. Isto se deve em virtude da natureza dos sinais serem originados a partir da 

ocorrência de bandas de combinação e por sobretons, resultado das vibrações das 

ligações dos grupos C-H, N-H, S-H e O-H. Desta forma torna-se possível fazer a 

atribuição de algumas bandas de combinação e sobretons evidenciadas no espectro. 

Uma característica marcante neste espectro NIR é a forte absorção referente a 

água presente nas ameixas, e que pode ser atribuída aos picos de 1450 nm (região 2), 

primeiro sobretom, e 1940 nm (região 3), combinação das vibrações O-H da água. Além 

da absorção da água é possível fazer atribuições da absorção referente aos açúcares 

contidos na fruta e que podem estar relacionados às bandas em 1160 nm (região 1), 

influência do terceiro sobretom C-H, e a banda em 1780 nm (região 2), devido ao 

primeiro sobretom.  

O espectro exibe uma banda na região acima de 2000 nm, nesta região os picos 

em 2110, 2205, 2250 e 2260 nm são assinalados aos grupos N-H e O-H (água) e estão 

relacionados às combinações das vibrações. 

O espectro visto acima se apresenta ainda com ruídos instrumentais, efeitos de 

espalhamento de luz, que provocam o deslocamento do espectro na vertical e 

espalhamentos multiplicativos. Logo, faz-se necessária a aplicação dos pré-tratamentos 

de modo a facilitar a interpretação das propriedades relacionadas aos sinais analíticos. O 

alisamento Savitzky Golay foi utilizado para remover dos espectros a presença de ruídos 

instrumentais aleatórios, aumentando, assim, a razão sinal/ruído. A correção de 

espalhamento multiplicativo de luz, MSC, foi realizada devido às dispersões de luz em 

todas as direções. Realizou-se também sobre os espectros o cálculo da primeira e 

segunda derivada, visando o ajuste da linha de base, para o qual a segunda derivada não 

demonstrou bom resultado.  

Após a análise de cada amostra no NIR, estas foram submetidas às 

determinações dos valores do Teor de sólidos solúveis, do pH e da Acidez Titulável 

para a construção da  matriz de dados dos valores de referência dos parâmetros (TSS, 

pH e AT). As faixas de variação dos parâmetros foram: TSS (5,7-15%
 
Brix), pH (2,72-

3,84) e acidez  titulável (0,88-3,6%), como é possível observar na Tabela 7, que 

apresenta os resultados médios das análises do TSS, do pH e da acidez Titulável em 

ameixas. 
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Tabela 7- Resultados médios do TSS, pH e AT em ameixas 

 

Amostra TSS (brix) pH Acidez Titulálel (%) 

1 13,50 2,72 1,59 

2 15,00 3,51 1,28 

3 13,90 3,69 0,98 

4 11,00 3,06 1,49 

5 12,50 3,46 1,44 

6 12,00 3,43 1,59 

7 12,75 3,43 1,56 

8 14,20 3,45 1,49 

9 10,20 3,44 1,28 

10 14,10 3,50 1,35 

11 15,00 3,60 1,24 

12 13,30 3,51 1,35 

13 12,20 3,68 1,02 

14 14,20 3,48 1,58 

15 12,95 3,51 1,42 

16 13,00 3,49 1,35 

17 13,00 3,52 1,34 

18 14,05 3,52 1,36 

19 11,00 3,77 1,01 

20 11,20 3,62 1,14 

21 12,00 3,47 1,48 

22 11,20 3,84 0,89 

23 12,00 3,76 0,88 

24 12,00 3,67 1,08 

25 9,10 3,03 3,62 

26 9,00 3,05 2,83 

27 10,30 3,04 3,02 

28 10,80 3,06 2,97 

29 10,20 3,14 2,61 

30 10,00 3,15 3,19 

31 10,00 3,01 2,15 

32 5,70 3,03 2,00 

33 8,00 3,21 2,06 

34 9,00 3,24 2,03 

35 10,00 3,21 2,34 

36 13,00 3,12 2,12 

37 12,60 3,12 1,88 
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Amostra TSS (brix) pH Acidez Titulálel (%) 

38 13,00 3,11 2,12 

39 12,00 3,10 1,93 

40 11,20 3,08 2,03 

41 11,20 3,23 2,03 

42 13,90 3,17 2,20 

43 11,10 3,14 2,32 

44 11,20 3,35 1,58 

45 11,20 3,35 1,59 

46 7,00 3,30 1,54 

47 9,00 3,24 1,88 

48 7,20 3,28 1,69 

Fonte: autor. 

 

4.2 RESULTADOS DO TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS EM AMEIXAS 

 

A partir da matriz de dados espectrais da ameixa intacta e dos valores obtidos 

pelo método refratométrico para a determinação do teor de sólidos solúveis em ameixas, 

os quais variaram de 5,7 a 15 ºBrix, determinados logo após a análise no infravermelho 

próximo, foram desenvolvidos os modelos de calibração. Para isto fez-se necessária a 

aplicação de diversos pré-tratamentos ao espectro chegando-se as melhores condições 

que neste caso foram o alisamento SG com a janela de 71 pontos, a primeira derivada 

com janela de 15 pontos, e o MSC. Os melhores resultados de modelos obtidos a 

determinação do TSS das ameixas estão apresentados na Tabela 8.  

 

Tabela 8- Resultados para os melhores modelos PLS, iPLS, PLS-SPA, PLS-GA e PLS- OPS para o teor 

de sólidos solúveis em ameixas. 

Modelos Calibração Previsão 

  R RMSEC  RMSECV   R RMSEP Tamanho 

PLS (8)a 0,98 0,42 2,01 0,85 0,90 1217 
PLS-OPS(7)a 0,95 0,61 2,58 0,21 1,92 107 
PLS-SPA(7)a 0,93 0,81 3,04 0,80 0,98 32 
iPLS (6)a 0,89 1,00 1,84 0,90 0,71 243 

PLS-GA(7)a 0,97 0,46 1,45 0,85 0,93 299 
PLS-SPA(7)a,b 0,98 0,40 2,05 0,78 1,05 302 
iPLS (6)a,b 0,96 0,52 1,80 0,87 0,80 243 
PLS-GA (7)a,b 0,98 0,37 2,29 0,92 0,74 299 
PLS (8)a,b 0,99 0,23 2,32 0,95 0,45 1217 

 
Fonte: autor  (

a
alisamento 71 pts. MSC,  

b
 aplicação do teste de detecção de outliers). 
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Os modelos foram desenvolvidos usando inicialmente o PLS que emprega o uso 

da matriz completa de dados, neste caso a matriz utilizada continha 1217 variáveis. Para 

a escolha do número de variáveis latentes a serem usados no modelo observou-se o 

gráfico da relação entre os erros de validação cruzada e calibração RMSECV/RMSEC, 

que apresentaram melhores resultados quando se utilizava o número de variáveis entre 6 

e 8. O melhor PLS foi encontrado com o uso de 8 VL. Este número pode estar 

relacionado com a complexidade da amostra. As frutas são amostras naturais e que 

possuem uma composição bastante diversificada, podendo ser influenciada por 

condições de cultivo como clima e solo, apresentam variações de tamanho, cor e 

maturação, o que justifica o número de informações necessárias para a construção dos 

modelos multivariados para a determinação do TSS. Escolhido o melhor modelo PLS 

baseando-se nos valores de erro de previsão RMSEP e no coeficiente da correlação da 

previsão (R). O melhor modelo PLS foi o PLS (8)
 a

 com RMSEP (0,90) e R (0,85). 

Para a otimização deste modelo foi aplicado o teste de outliers, que fez a exclusão de 5 

amostras do conjunto de calibração e 4 na previsão, o modelo obtido após o outlier foi o 

PLS (8)
a,b 

com RMSEP (0,45) e R (0,95). É possível perceber uma grande melhora no 

desempenho deste modelo, com redução do erro pela metade e ganho significativo na 

previsão. 

Após a construção dos modelos PLS realizou-se o desenvolvimento de modelos 

usando algoritmos de seleção de variáveis objetivando-se fazer a comparação do 

desempenho dos modelos usando faixas espectrais específicas com os modelos obtidos 

a partir do espectro completo. A partir da mesma matriz tratada utilizada para os 

modelos PLS e dos valores do TSS realizou-se o procedimento de seleção de 

comprimentos de onda através do iPLS, este algoritmo escolhe os intervalos do espectro 

contendo informações mais relacionadas com o parâmetro após a divisão do espectro 

em regiões equidistantes, o iPLS faz a comparação dos modelos PLS locais para cada 

região do espectro subdividido com o modelo PLS desenvolvido para todo o espectro 

(modelo global). O iPLS utiliza como critério de escolha um gráfico baseado no 

RMSECV. Para desenvolvimento dos modelos de determinação do TSS utilizando o 

iPLS o espectro foi divido inicialmente em 10 partes, contudo para abranger a região de 

informações importantes apontada pelo algoritmo foi realizada também a divisão do 

espectro em 8, 6 e 5 partes. Os melhores resultados encontrados foram com o espectro 

dividido em cinco partes, o qual contemplou toda a faixa do espectro destacada pelo 

algoritmo, desta forma a matriz de dados utilizada para os modelos passou de 1217 
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(PLS) a 243 variáveis (iPLS). O melhor modelo iPLS encontrado foi o modelo  iPLS 

(6)
a 

com RMSEP (0,71) e R (0,90), de forma semelhante ao realizado para o PLS 

aplicou-se o teste de outliers e o modelo obtido após o outlier foi o modelo iPLS (6)
a,b

 

com RMSEP (0,80) e R (0,87), é possível perceber que o outlier não apresentou 

melhoria para o modelo usando iPLS resultando no aumento do erro de previsão. Outro 

resultado que pode ser destacado é o RMSECV dos modelos iPLS (1,84 e 1,80), um dos 

critérios utilizados por este algoritmo, que apresentaram valores menores do que os 

encontrados com o PLS (2,01 e 2,32), isto se confirma como uma das características do 

princípio de funcionamento do método. Considerando-se apenas os modelos sem o teste 

de outlier e comparando-se o iPLS (6)
a 

com PLS (8)
a
, observa-se que o modelo 

construído usando a seleção de comprimentos de onda apresentou um melhor 

desempenho com um menor erro de previsão, tendo as vantagens do uso de um número 

menor de comprimentos de onda e redução do número de variáveis latentes o que 

diminui a complexidade do modelo construído a partir de um número menor de 

informações (VL). 

Outro algoritmo de seleção de variáveis utilizado para o desenvolvimento dos 

modelos foi o SPA, que faz projeções das variáveis no espaço vetorial e realiza 

procedimentos de forma a escolher as variáveis consideradas mais relevantes em relação 

ao parâmetro a ser determinado. O algoritmo das projeções sucessivas selecionou uma 

matriz de dados contendo um número bastante reduzido de apenas 32 variáveis. O 

melhor modelo SPA foi o PLS - SPA(7)
a
 com RMSEP (0,98) e R (0,80), que após o 

teste de outlier  passou a apresentar  PLS-SPA(7)
a,b

 com RMSEP (1,05) e R (0,78), 

com este resultado é possível afirmar que o outlier não melhorou o desempenho deste 

modelo. Ressalta-se, contudo que com um número expressivamente menor de variáveis 

em relação a matriz de dados total foi possível desenvolver um modelo capaz de fazer a 

previsão deste parâmetro, o que reforça a importância da seleção de variáveis na 

calibração multivariada como já visto através da aplicação do iPLS. 

Desenvolveram-se também modelos usando o Algoritmo Genético – GA que se 

baseia na teoria da evolução biológica, fazendo operações de forma a selecionar as 

variáveis consideradas com melhor aptidão e menor capacidade de mutação. A matriz 

resultante da seleção do GA resultou em 299 variáveis, o modelo desenvolvido a partir 

desta matriz foi o PLS-GA (7)
 a

 com RMSEP (0,93) e R (0,85).  O modelo construído 

para esta seleção pela aplicação do teste de outlier foi PLS-GA (7)
 a

 com RMSEP 

(0,74) e R (0,92). Evidencia-se que o GA apresentou resultados satisfatórios e 
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comparáveis ao PLS, sobretudo sem o uso do teste de outleirs, uma vez que os modelos 

sem outlier obtiveram a mesma correlação de previsão e um RMSEP próximo 0,93 

(GA) e 0,90 (PLS). 

A seleção de variáveis também foi realizada com o emprego do algoritmo dos 

previsores ordenados – OPS, o qual é capaz de obter um vetor informativo contendo as 

informações sobre a localização das melhores variáveis de resposta para previsão. A 

matriz do OPS conteve 107 variáveis. Os modelos desenvolvidos usando o OPS foram 

insatisfatórios com resultados de RMSEP (1,92) e R (0,21). 

Diante desses resultados para a determinação do Teor de Sólidos Solúveis 

usando o PLS e seleção de variáveis encontrou-se como o melhor modelo o PLS (8)
a,b

, 

Na Figura 34-a, é apresentado o gráfico da correlação entre os valores medidos e 

previstos para este modelo e na Figura 34-b, o gráfico dos resíduos. É possível perceber 

que o gráfico da correlação entre os valores medidos e previstos apresentou uma boa 

correlação e que o resíduo apresentou uma distribuição aleatória indicativo do 

comportamento linear dos dados. 

 

Figura 34 –(a) Correlação entre valores medidos e previstos para o TSS em ameixas. (○) dados de 

Calibração, () dados de previsão; (b)  (○) resíduo dos dados dos valores  medidos  e previstos . 

 
Fonte: autor. 
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Em relação a outros trabalhos realizados para a determinação do TSS em frutas 

este resultado foi bastante satisfatório. É possível citar os resultados de alguns trabalhos 

desenvolvidos por: Jha et al (2012) TSS em mangas R= 0,76
72

,  Liu et al (2010) TSS  

em laranjas R=0,90 RMSEP= 0,71
73

, Sánchez et al (2011) TSS em nectarinas de R
2
= 

0,87
74

, Fan et al (2009) TSS em maçãs R
2
=0,95 e RMSEP de 0,38

75
, Jaiswal et al (2012) 

conseguiram obter o valor de  R= 0,81 para o TSS em bananas
10

. 

Louw e Theron (2010)
76

 desenvolveram modelos PLS para o TSS em ameixas 

de três cultivadores, e obtiveram valores para a previsão e erro encontrado foram na 

faixa de R=0,81-0,95 e RMSEP=0,45-0,61% brix, considerando modelos individuas 

para cada cultivador, e para um modelo global dos três cultivadores, os valores obtidos 

para a previsão foram de R=0,94 e RMSEP=0,61. Marín e Paz (2012)
18

 também 

construíram modelos para o TSS em ameixas. Neste trabalho usaram dois instrumentos 

NIR portáteis e para o desenvolvimento dos modelos empregaram os métodos MPLS, 

PLS e PCR. O melhor modelo encontrado apresentou como resultados para previsão R= 

0,68 e RMSEP=1,22%. Comparando-se os resultados dos trabalhos citados com os 

resultados encontrados neste trabalho para a determinação do TSS em ameixas 

empregando-se o PLS, ferramentas de seleção de variáveis (iPLS, SPA, GA e OPS) e 

teste para a detecção de outliers é possível confirmar  o bom desempenho dos  modelos 

com as estratégias empregadas. 

 

4.2.1 Avaliação da distribuição do conjunto de dados do melhor modelo para o 

TSS em ameixas 

 

Para a determinação da normalidade dos dados foi aplicado o teste Shapiro-

Wilk
62

, que é um teste de aderência à normalidade aplicado para distribuições normais, 

o qual indicou a normalidade dos dados testados para os valores medidos, previstos e 

para os dados da calibração. Também foi aplicado o Método Gráfico QQ-plot que é 

utilizado para verificar se dois conjuntos de dados pertencem a mesma distribuição de 

probabilidades, os pontos no gráfico são formados pelos quantis amostrais e se os 

pontos alinham-se numa reta as distribuições das duas amostras podem ser consideradas 

as mesmas. A Figura 35 apresenta o QQ-plot para os valores medidos e previstos para o 

melhor modelo de determinação do TSS em ameixas. 
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Figura 35- QQ-plots dos valores medidos e previstos para o melhor modelo de determinação do TSS em 

ameixas. 

 

Fonte: autor. 

 

É possível perceber que os valores alinham-se à reta com uma fuga de alguns 

valores nos extremos, a fuga nos estremos pode ser indicativo da mistura de 

distribuições, mas se o padrão dos pontos é razoavelmente próximo de uma reta, então 

os dados parecem vir de uma população que tem uma distribuição normal
68

. 

Foram aplicados os testes de aderência à normalidade Kolmogorov-

Smirnov
50,66,67

e o Chi-quadrado
50,66,68

 para testar a hipótese da distribuição normal. Os 

resultados destes testes considerando a hipótese nula num intervalo de confiança de 

95% não apresentaram diferenças estatísticas para a distribuição normal. 

 

4.3 RESULTADOS DO pH EM AMEIXAS 

 

De forma semelhante ao realizado para o TSS, os modelos para a determinação 

do pH em ameixas foram desenvolvidos partindo da matriz de dados espectrais da 

ameixa intacta e dos valores de referência obtidos para o pH, os quais variaram de 2,72 

a 3,84. A melhor combinação de tratamentos para estes modelos foi a aplicação do 

alisamento SG com a janela de 91 pontos, primeira derivada com a janela de 3 pontos e 

aplicação do MSC. O número de variáveis latentes usadas também variou entre 6 e 

8VL. Os melhores resultados de modelos obtidos para a determinação do pH em 

ameixas estão apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9- Resultados para os melhores modelos PLS, iPLS, PLS-SPA, PLS-GA e PLS-OPS para o pH 

em ameixas. 

Modelos Calibração Previsão 

  R RMSEC  RMSECV   R RMSEP Tamanho 

PLS (8)a 0,99 0,02 0,15 0,84 0,18 1209 
PLS-OPS(6a 0,98 0,05 0,32 0,34 0,17 302 

PLS-OPS (7)a 0,98 0,04 0,33 0,34 0,17 302 
PLS-OPS (8)a 0,99 0,03 0,33 0,33 0,17 302 
iPLS(8)a 0,97 0,04 0,25 0,68    0,21 121 
PLS-SPA(8)a 0,97 0,04 0,29 0,72 0,19 32 
PLS-GA(7)a 0,98 0,02 0,08 0,85     0,17 295 
PLS-GA (7)a,b 0,99 0,02 0,071 0,90     0,07 295 

Fonte: autor (
a
alisamento 91 pts. MSC , 

b
 seleção de amostras por PCA). 

 

A matriz utilizada para o desenvolvimento dos modelos usando inicialmente o 

PLS apresentou 1209 variáveis. Os critérios para escolha das variáveis latentes e 

avaliação dos modelos foram os mesmos usados para os modelos do TSS, considerando 

o gráfico da relação RMSECV/RMSEC, que também apresentaram os melhores 

resultados quando se utilizou o número de variáveis entre 6 e 8. O melhor modelo PLS 

encontrado foi o PLS (8)
a
 com RMSEP (0,18) e R (0,84). O teste de outliers foi 

desconsiderado, pois indicou a exclusão de muitas amostras. É possível observar que 

este modelo apresentou um baixo erro de calibração (0,02) e erros semelhantes para a 

validação cruzada (0,15) e previsão (0,18), a semelhança de erros na validação cruzada 

e previsão pode ser vista como uma boa concordância entre os erros de validação deste 

modelo.  

A seleção de variáveis usando o iPLS foi realizada com o espectro dividido em 

em 5, 6, 8 e 10, sendo desenvolvidos modelos com o espectro dividido em 8 e 10 partes, 

pois a aplicação do algoritmo com a divisão em 5 e 6 a banda selecionada não 

contemplava a maior parte das informações indicas pelo iPLS. Os melhores modelos 

encontrados foram com o espectro dividido em 10 partes. Neste caso a matriz de dados 

continha 121 variáveis e o melhor modelo desenvolvido foi o iPLS(8)
a 

com RMSEP 

(0,21) e R (0,68). O melhor modelo construído usando o iPLS  demonstrou um 

desempenho inferior ao apresentado pelo PLS. 

Além da seleção usando o iPLS foram  desenvolvidos os modelos aplicando-se a 

seleção pelo algoritmo das projeções sucessivas, a partir de uma matriz de 32 variáveis. 

O melhor modelo SPA foi o PLS-SPA (8)
a
 com RMSEP (0,19) e R (0,72), é possível 

observar que o SPA apresentou um desempenho superior ao obtido pelo iPLS, partindo 



88 

 

 

 

de uma matriz com apenas 32 variáveis. Desenvolveram-se também modelos utilizando 

OPS, os quais apresentaram resultados insatisfatórios para a previsão.  

O melhor resultado para os modelos de determinação do pH em ameixas foi 

encontrado com a seleção de variáveis realizada através do algoritmo genético. O 

modelo obtido pelo GA foi o PLS-GA(8)
a
 com RMSEP (0,17) e R (0,85), para a 

otimização deste modelo, empregou-se a seleção das amostras por outra estratégia com 

auxilio da análise por componentes principais, e após nova seleção de amostras, 

desenvolveu-se o modelo PLS-GA (7)
a,b

 com RMSEP (0,07) e R (0,90), o qual 

apresentou melhor desempenho com redução significativa no erro de previsão e 

aumento na correlação de previsão. 

Na Figura 36-a, está apresentada a correlação entre os valores medidos e 

previstos para melhor modelo do pH, o PLS-GA (7)
a,b

, e na Figura 36-b, o gráfico dos 

resíduos. É possível perceber que o gráfico da correlação entre os valores medidos e 

previstos apresentou uma boa correlação e que o resíduo apresentou uma distribuição 

aleatória indicativo do comportamento linear dos dados. 

 

Figura 36 – (a) Correlação entre valores medidos e previstos para o pH em ameixas. (○) dados de 

Calibração, () dados de previsão; (b)  (○)  resíduo dos dados dos valores medidos e previstos. 

 
Fonte: autor. 
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Estes resultados foram bastante satisfatórios quando comparados com outros 

trabalhos para a determinação do pH  em frutas,  a exemplo, para a previsão do pH em 

mangas Jha et al (2012) os encontraram a R= 0,70 e RMSEP de 0,0,71
72

, Jaiswal et al 

(2012) conseguiram obter valores de  R
2
= 0,83 e RMSEP de 0,26 para o pH em 

bananas
10

. Diante dos resultados dos trabalhos citados considera-se que o melhor 

modelo para o pH em ameixas (R= 0,90 e RMSEP de 0,07) apresentou desempenho 

bastante satisfatório. 

 

4.3.1 Avaliação da distribuição do conjunto de dados do melhor modelo para o pH 

em ameixas 

 

Para a determinação da normalidade dos dados foi aplicado o teste Shapiro-

Wilk
62

, o qual indicou a não normalidade dos dados testados para os valores medidos, 

previstos e para os dados da calibração. Também foi aplicado o Método Gráfico QQ-

plot para verificar se dois conjuntos de dados pertencem a mesma distribuição de 

probabilidades. A Figura 37 apresenta o QQ-plot para os valores medidos e previstos 

para o melhor modelo de determinação do pH em ameixas. É possível observar o 

distanciamento dos valores no inicio da reta o que pode ser uma evidência da não 

normalidade ou mistura de distribuição. 

 

Figura 37- QQ-plots dos valores medidos e previstos para o melhor modelo de determinação do pH em 

ameixas. 

 

Fonte: autor. 
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Para testar a hipótese dos dados para uma distribuição normal foram aplicados 

os testes de aderência à normalidade Kolmogorov-Smirnov
50,66,67 

e o Chi-

quadrado
50,66,68

. Os resultados destes testes considerando a hipótese nula num intervalo 

de confiança de 95% não apresentaram diferenças estatísticas para a distribuição 

normal. 

 

4.4 RESULTADOS DA ACIDEZ TITULÁVEL EM AMEIXAS 

 

Os modelos para a determinação da acidez titulável em ameixas foram 

desenvolvidos  a partir da matriz de dados espectrais da ameixa intacta obtidos no NIR e 

dos resultados encontrados para a acidez titulável das ameixas, determinados por 

titulação potenciométrica, encontrando-se valores de 0,88 a 3,6%. A melhor 

combinação de tratamentos espectrais para construção dos modelos da acidez foi 

semelhante ao utilizado para a determinação do pH, através da aplicação do alisamento 

SG com a janela de 91 pontos, primeira derivada com a janela de 3 pontos e com 

aplicação do MSC. Os melhores modelos para acidez titulável estão apresentados na 

Tabela 10.  

 

Tabela 10- Resultados para os melhores modelos PLS, iPLS, PLS-SPA e PLS-GA para a acidez titulável 

em ameixas. 

Modelos Calibração Previsão 

  R RMSEC  RMSECV   R RMSEP Tamanho 

PLS (8)a 0,99  0,06 0,37 0,80 0,40 1209 

iPLS_5_(8)a 0,97  0,11 0,59 0,75 0,48 243 

iPLS_6(8)a 0,95 0,15  0,48 0,79 0,44 202 

PLS-SPA(8)a 0,98   0,10  0,53 0,68 0,55 31 

PLS-GA(8)a 0,98 0,07  0,43 0,79 0,40 334 

Fonte: autor (alisamento 91 pts. MSC). 

 

Os resultados obtidos para previsão dos modelos da acidez titulável em ameixas 

apresentaram valores para a correlação e para o erro de previsão nos intervalos de R= 

0,68 -0,80 e RMSEP de 0,40-0,55. O melhor PLS foi o PLS (8)
a
  construído utilizando-

se 1209 variáveis, com RMSEP (0,40) e R (0,80), comparando-se esse resultado com o 

encontrado pelo modelo iPLS_6_(8)
a
, RMSEP (0,44) e R (0,79), construído a partir de 

uma matriz  obtida pela divisão do espectro  em 6 partes, utilizando-se 202 variáveis, é 

possível perceber que com um número menor de variáveis o modelo resultou em valores 

próximos aos encontrados pelo PLS, . Outro modelo que demonstrou um desempenho 
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próximo ao PLS foi o encontrado através do algoritmo genético, o PLS-GA(8)
a
, com 

resultados de RMSEP (0,40) e R (0,79), empregando 334 variáveis. O melhor modelo 

para a determinação da acidez titulável em ameixas foi o PLS (8)
a
. O gráfico da 

correlação entre os valores medidos e previstos para o melhor modelo da acidez 

titulável em ameixas está apresentado na Figura 38-a, o gráfico dos resíduos deste 

modelo está mostrado na Figura 38-b. É possível perceber que o gráfico da correlação 

entre os valores medidos e previstos apresentou uma boa correlação, contudo o gráfico 

dos resíduos para este modelo apresentou uma distribuição não aleatória, indicativo de 

tendência a não linearidades dos resultados o que pode ser justificado pela  

possibilidade de influências tais como fontes de erros sistemáticos inerentes ao método 

de referência que serão discutidas posteriormente. 

 

Figura 38 –(a) Correlação entre valores medidos e previstos para a acidez titulável em ameixas. (○) 

dados de calibração, () dados de previsão e (b) resíduo; (b) (○)  resíduo dos dados dos valores medidos e 

previstos.

 
Fonte: autor. 

 

Estes resultados são comparáveis aos obtidos para a previsão da acidez em uvas 

(R= 0,77)
77 

usando o PLS. Apresentam correlações dentro da faixa dos encontrados por 

Louw e Theron (2010)
76

 para a determinação do AT em ameixas usando modelos PLS, 

(a)
(b)

% AT (Titulação Potenciométrica) % AT

R
e

s
í
d

u
o

%
 
A

T
 
(
N

I
R

)

R= 0,80

RMSEP= 0,40%

y=0,99x+ 0,029



92 

 

 

 

encontrando resultados de previsão R=0,60-0,83 e valores menores de RMSEP=0,11- 

0,19. 

 

4.4.1 Avaliação da distribuição do conjunto de dados do melhor modelo da AT em 

ameixas 

 

Para a determinação da normalidade dos dados foi aplicado o teste Shapiro-

Wilk
62

, o qual indicou a não normalidade dos dados da previsão e a normalidade para os 

dados da calibração, indicando que os valores medidos e previstos para a calibração e 

previsão provem do mesmo tipo de distribuição. Também foi aplicado o Método 

Gráfico QQ-plot para verificar se dois conjuntos de dados pertencem a mesma 

distribuição de probabilidades. A Figura 39 apresenta o QQ-plot para os valores 

medidos e previstos para o melhor modelo de determinação da Acidez Titulável em 

ameixas.  

 

Figura 39- QQ-plots dos valores medidos e previstos para o melhor modelo de determinação da Acidez 

Titulável em ameixas. 

 

Fonte: autor. 

 

É possível visualizar que os dados se concentram no inicio da reta e apresenta 

distanciamento de alguns pontos da reta, o que pode ser evidencia da não normalidade 

dos dados, como indicado também pelo teste Shapiro-Wilk. 

Também foram aplicados os testes Kolmogorov-Smirnov
50,66,67

 e o Chi-

quadrado
50,66,68 

para a testar hipótese dos dados para uma distribuição normal. Os 
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resultados destes testes considerando a hipótese nula num intervalo de confiança de 

95% não apresentaram diferenças estatísticas para a distribuição normal. 

 

4.5 AVALIAÇÃO DO MELHOR MODELO PARA A DETERMINAÇAO DO TSS, 

pH E ACIDEZ TITULÁVEL EM AMEIXAS 

 

Para analisar a eficiência do melhor modelo encontrado para o TSS,  pH e  

acidez titulável em ameixas, além dos valores de erros da previsão, das correlações 

apresentados pelo modelos e dos resíduos discutidos anteriormente, foram calculados os 

intervalos de confiança da curva de calibração
28,53

, apresentados na Tabela 11, para 

confirmar a equivalência dos métodos e testar a influência do bias no intercepto e na 

inclinação. 

 

Tabela 11- Intervalos de confiança para a curva de calibração dos melhores modelos  
 

Parâmetro Inclinação (a) IC de a Intercepto (b) IC de b 

TSS 0,9893 (0,9469; 1,0317) 0,1174 (-0,3571; 0,5919) 

pH 0,9797 (0,9271; 1,0323) 0,0662 (-0,1056; 0,2380) 

Acidez titulável 0,9851 (0,9399; 1,0303) 0,0290 (-0,0623; 0,1204) 

Fonte: autor. 
 

Os resultados dos intervalos de confiança incluíram o valor de um para a 

inclinação e o zero para o intercepto indicando que não há influência de bias na 

comparação dos métodos. 

Considerando se que o critério de escolha do melhor modelo foi baseado no 

menor valor de RMSEP dos modelos, para testar se havia diferença entre os valores de 

RMSEP foi aplicado um Teste-F para os dois melhores modelos de cada parâmetro com 

os menores valores de RMSEP. O teste-F demonstrou que os valores apresentaram 

diferenças estatísticas, portanto os modelos com menor RMSEP podem ser 

considerados diferentes estatisticamente e com melhor precisão em relação aos outros. 

Além dos intervalos de confiança da curva de calibração e do teste-F para o 

RMSEP, foram aplicados testes estatísticos visando a comparação dos valores previstos 

pelos modelos com valores medidos pelos seus métodos analíticos de referência. O teste 

t-pareado que é utilizado para a comparação de dois métodos, baseando-se na diferença, 

d, entre cada par de resultados obtidos pelos métodos foi calculado para comparar os 



94 

 

 

 

resultados previstos pelo NIR e dos valores medidos pelas técnicas de referência. 

Considerando-se o nível de 95 % de confiança o resultado obtido pelo teste t-pareado 

para estes modelos não apresentou diferenças estatísticas em relação aos seus métodos 

analíticos de referência. Visando verificar a relevância da presença de bias nos modelos 

foi calculado o teste tbias de acordo com o sugerido pela norma da ASTM-E1655. Os 

resultados encontrados pelo teste tbias indicaram que o bias incluído nos modelos não é 

significante a um nível de 95% de confiança. 

Por fim, foi desenhada uma região elíptica de confiança (EJCR) para a 

inclinação e o intercepto ao plotar os valores previstos e medidos para o melhor modelo 

do TSS, pH e acidez, como mostrado na Figura 40.  

 

Figure 40: EJCR para a inclinação e o intercepto da regressão dos valores previstos e medidos para o 

monitoramento dos conjuntos usando modelos PLS e AG, respectivamente, para: TSS (azul); pH(verde); 

acidez (vermelho) ponto teórico (+). 

 

Fonte: autor. 

 

Os cálculos EJCR são uma forma conveniente para determinar se há a presença 

de influência de bias para a determinação dos parâmetros. Como é possível visualizar a 

partir da Figura 38, o EJCR para a inclinação e intercepção da previsão para o TSS e do 

pH, usando-se o conjunto de validação externa e os valores de referência a um intervalo 

de confiança de 95%, a elipse contemplou o valor teórico esperado de (1,0). Contudo 

observa-se que para o EJCR da previsão do modelo da acidez titulável a elipse não 

contemplou o valor teórico esperado. Levando-se em consideração a natureza do EJCR 
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para a determinação de erro sistemático e que o método de referência utilizado, titulação 

potenciométrica, pode apresentar diversas fontes de erros sistemáticos inerentes ao 

método, é possível atribuir o fato do melhor modelo da acidez titulável ter indicado 

diferenças estatísticas através do EJCR à presença das seguintes fontes de erros: erro na 

preparação das soluções, erro no padrão, erro de leitura na bureta (quem está olhando 

pode olhar o menisco no ângulo incorreto chamado erro paralaxe), pipeta descalibrada 

(erro causado uma gota que fica na pipeta), bem como, o correto enchimento e 

esvaziamento da pipeta, erros de tolerâncias das ponderações utilizadas nas etapas 

gravimétricas e de vidraria volumétrica - equipamento volumétrico é 

convencionalmente calibrado a 20° C, mas a temperatura na qual são realizados os 

experimentos podem ser a vários graus diferentes deste, a temperatura além de afetar o 

volume do vidro afeta também as densidades dos líquidos- especificações padrão para 

estas tolerâncias que são emitidos por organismos como British Standards Institute - 

BSI e da American Society for Testing and Materials – ASTM, ainda é possível 

destacar os erros na transferência de uma alíquota do material para a titulação e erro 

devido a uma tonalidade diferente no ponto final
50,63

.  

Dentre outras questões importantes que devem ser consideradas para explicação 

do modelo da acidez titulável ter resultado na presença de bias pelo EJCR estão a 

complexidade da amostra, por se tratar de uma amostra natural composta por diferentes 

vitaminas, sais, açúcares e outros componentes, como visto na Tabela 5 deste trabalho, 

tabela de composição química da ameixa. Além disso, essa composição pode variar 

dependendo dos estados de maturação da fruta e de suas condições de cultivo, o número 

pequeno de amostras utilizado pode não ter sido suficiente para contemplar toda a 

variabilidade das amostras. A calibração no NIR carrega toda essa complexidade de 

informações, uma vez que a calibração é realizada na presença desses possíveis 

interferentes e que de alguma forma podem dificultar a busca das informações 

necessárias para determinação da acidez titulável, mesmo com aplicação das diversas 

técnicas empregadas que vão separar estas informações não se pode desconsiderar a 

natureza de uma amostra natural. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos é possível afirmar que a espectroscopia no 

infravermelho próximo (NIRS) aliada aos métodos quimiométricos se apresenta como 

uma alternativa satisfatória e eficiente para o determinação do Teor de Sólidos Solúveis, 

pH e acidez Titulável em ameixas, com a possibilidade da  determinação na fruta 

intacta, ou seja,  determinação não destrutiva, além das vantagens de apresentar análise 

rápida, sem a necessidade de preparação prévia da amostra, sem o gasto de reagentes e 

depender do mínimo de trabalho do analista, diferentemente dos métodos de referência, 

refratométrico e potenciométrico, que são métodos destrutivos e que demandam tempo, 

reagentes e trabalho por parte do analista.  

O método dos mínimos quadrados parciais (PLS) comprovou seu bom 

desempenho para o desenvolvimento dos modelos de calibração multivariada, 

demonstrando ter sido o mais eficiente para os modelos do TSS e da acidez titulável.  

A seleção de variáveis apresentou a vantagem do desenvolvimento de modelos 

usando uma matriz menor de comprimentos de onda, por muitas vezes com resultados 

próximos aos do PLS, construído usando o espectro inteiro. No caso do pH esta 

ferramenta se demonstrou com melhor desempenho que o PLS, e o modelo 

desenvolvido com as variáveis selecionadas peloalgoritmo genético foi o melhor 

modelo. Desta forma é possível concluir que a seleção de variáveis é uma importante 

ferramenta para a construção de modelos multivariados. 

O teste de outlier se apresentou como uma ferramenta importante para a 

otimização do desempenho dos modelos e através dele foi possível melhorar o 

desempenho do modelo do Teor de sólidos solúveis. 

Os modelos desenvolvidos demonstraram boa capacidade preditiva com baixos 

erros de previsão e não apresentaram diferenças estatísticas em relação aos seus 

métodos analíticos de referência quando avaliados pelos testes estatísticos EJCR, teste t-

pareado e bias, exceto a acidez que evidenciou a presença de erro sistemático através do 

EJCR e para isto é preciso considerar as possíveis fontes de erro sistemático inerente ao 

método de referência titrimétrico. 

Os valores de RMSEP usados como critério de escolha dos melhores modelos 

demostraram diferenças estatísticas quando testados pelo Teste-F, significando que os 

erros são diferentes estatisticamente e que o modelo com o menor valor pode ser 

considerado mais preciso. 
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Os testes de aderência à normalidade Kolmogorov-Smirnov e Chi-quadrado, 

considerando a hipótese nula num intervalo de 95% de confiança, indicaram não haver 

diferenças entre as distribuições dos dados e a distribuição normal. 

Partindo das vantagens citadas, e dos resultados obtidos durante este trabalho, 

conclui-se que a espectroscopia NIR em conjunto com a quimiometria se revela como 

uma alternativa promissora e de grande potencial para ser aplicada às diversas etapas do 

controle de qualidade das frutas, ressaltando-se que para a aplicabilidade dos métodos 

desenvolvidos é necessária a sua validação com a finalidade de certificar o desempenho 

adequado diante das condições nas quais serão aplicados. 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA 

Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA 

Coordenação Geral de Apoio Laboratorial - CGAL  

Manual de Métodos de Análises de Bebidas e Vinagres  

Não alcoólicos ACIDEZ TOTAL TITULÁVEL Método 10 

 

1. MÉTODO 

Titulométrico. 

 

2. PRINCÍPIO 

Fundamenta-se na reação de neutralização dos ácidos com solução padronizada de 

álcali, até o ponto de equivalência ou potenciômetro até que a solução atinja pH = 8,2.  

 

3. MATERIAL 

3.1 EQUIPAMENTOS 

a) pHmetro 

b) Agitador magnético 

c) Balança analítica 

 

3.2 REAGENTES E SOLUÇÕES 

a) Solução de hidróxido de sódio 0,1 N. 

b) Solução alcoólica de fenolftaleína a 1%. 

 

3.3 VIDRARIA E OUTROS MATERIAIS 

a) Pipeta volumétrica de 10 mL 

b) Bureta de 10 mL com escala centesimal 

c) Béquer de 250 mL ou erlenmeyer de 250 mL 

d) Barra magnética. 

 

4. PROCEDIMENTO 

Transferir 10 mL ou 10 g da amostra para erlenmeyer ou béquer. Completar até 100 mL com 

água destilada, livre de dióxido de carbono, previamente neutralizada. Titular com solução 

de hidróxido de sódio 0,1 N até coloração rosa usando 2-3 gotas de fenolftaleína como 

indicador ou em pHmetro até pH 8,2. 

 

Nota: 

a) Para amostras de sucos, polpa ou néctar, pode-se pesar quantidade menor. 

b) Polpas e sucos – aquecer até inicio da ebulição para eliminação de gases incorporados. 

 

5. CÁLCULO E EXPRESSÃO DO RESULTADO 
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A acidez total é expressa em gramas de ácido por 100 g ou 100 mL de amostra, pelas 

fórmulas: 

 

 

V

EqNn
ATT mLg






10
)100/(  

ou 

 

p

EqNn
ATT gg






10
)100/(  

Onde: 

 

N = normalidade da solução de hidróxido de sódio. 

n = volume da solução de hidróxido de sódio gastos na titulação em mL. 

p = massa da amostra em grama. 

V = volume da amostra em mL. 

Eq = equivalente-grama do ácido. 

 

Observação: 

a) O equivalente-grama dos respectivos ácidos deve ser tomado conforme determinam os 

padrões de identidade e qualidade das matrizes. 

b) Equivalente-grama 

Ácido cítrico 64,02 

Ácido tartárico 75,04 

Ácido málico 67,04 

Ácido fumárico 58,04 

Ácido fosfórico 32,68 

 

REFERÊNCIA: 

BRASIL.  Ministério da Agricultura. Portaria nº 76 de 26 de novembro de 1986.  Dispõe 

sobre os métodos analíticos de bebidas e vinagre. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil, Brasília, 28 nov. 1986. Seção 1, pt. 2. 

 

*INSTITUTO de tecnologia de alimentos. Manual técnico de análise química de alimentos. 

Campinas, 1990. 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA 

Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA 

Coordenação Geral de Apoio Laboratorial - CGAL  

Manual de Métodos de Análises de Bebidas e V inagres 

Não alcoólicos pH Método 05 

 

1. METODO 
Potenciométrico 

 

2. PRINCÍPIO 

Determinação potenciométrica a  20°C. 

 

3. MATERIAL 

3.1. EQUIPAMENTOS 

pHmetro. 

Agitador magnético. 

 

3.2. REAGENTES E SOLUÇÕES 

a) Soluções tampão: 

Solução saturada de tartarato ácido de potássio. Solução contendo pelo menos 5,7 g/l de 

tartarato ácido de potássio (C4H5KO6), a 20 °C. (Esta solução pode conservar-se dois 

meses em presença de 0,1 g de timol por 200 ml). 















Ca

Ca

Ca

pH

3055,3

2556,3

2057,3

 

 

b) Um litro de água destilada que contenha: 

3,402 g de Fosfato monopotássico (KH2 PO4). 

4,354g de Fosfato dipotássico (K2 H PO4). (Duração máxima de conservação de 2 

meses) 
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Ca

Ca

Ca

Ca

pH

3085,6

2586,6

2088,6

1590,6

 

 

3.3. VIDRARIA E OUTROS MATERIAIS 

Béquer de 50 ml 

Barra magnética 

Eletrodo de vidro combinado  

 

4. PROCEDIMENTO 

Calibrar o pHmetro  usando as duas soluções tampão.  

Imergir o eletrodo no béquer contendo a amostra homogeneizada e se necessário 

desgaseificada   e fazer a leitura a 20º C  2º C. 

Caso a amostra seja sólida, dissolver em pequena quantidade de água destilada. 

Após cada leitura, lavar o eletrodo com água destilada e secar com papel adequado. 

 

Nota: 

Alternativamente soluções tampões comerciais de pH 3,00 e 7,00 poderão ser usadas. 

 

5. EXPRESSÃO DO RESULTADO 
Expressar o valor do pH com duas decimais. 

 

REFERÊNCIA 
International Federation of Fruit Juice Producers - IFU., 1989. 
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