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RESUMO 

 

A aplicação de metodologias para a agroindústria de frutas usando técnicas não 

destrutivas como o infravermelho próximo tem grande importância devido à crescente 

demanda por produtos e pela necessidade de tecnologias que possam acompanhar o 

crescimento da área. Além disso, o uso dessas técnicas resulta na redução de: tempo de 

análises, dos custos com reagentes, do trabalho para o analista e da geração de resíduos 

nas análises.  Portanto, esta tese foi desenvolvida com o objetivo de contribuir com o 

repertório de métodos analíticos aplicados à agroindústria de frutas, utilizando a 

espectroscopia do infravermelho próximo (NIRS) combinado com um tratamento 

quimiométrico. Esta pesquisa foi conduzida usando dois tipos de abordagens, uma 

aplicada à classificação de frutas, e outra à quantificação de parâmetros de avaliação da 

qualidade sensorial e nutricional de frutas. Para a classificação das frutas, foram 

analisadas jabuticabas [Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg cv. Açú], em três estágios 

de maturação (fruto imaturo, fisiologicamente maduro e maduro), usando infravermelho 

próximo. Em seguida, foram desenvolvidos modelos para a classificação desses três 

estágios de maturação, empregando-se os algoritmos PCA-LDA, SPA-LDA e GA-LDA. 

O melhor modelo PCA-LDA foi calculado usando-se quatro componentes principais. O 

melhor SPA-LDA foi encontrado utilizando-se 123 variáveis, e o melhor GA-LDA foi 

encontrado utilizando-se 48 variáveis. Foram calculados parâmetros de avaliação dos 

modelos, como sensibilidade e especificidade, os quais apresentaram valores 

satisfatórios, com 100% no conjunto de validação para o estágio imaturo e valores acima 

de 77% para o estágio intermediário e acima de 50% para o estágio maduro. Estes 

resultados demonstraram a capacidade do método para avaliação da maturação de 

jabuticabas, como indicativo de possibilidade para a sua aplicação industrial. Na 

abordagem de quantificação de parâmetros em frutas, foram determinados o teor de 

antocianinas e teor de compostos fenólicos em castanholas (Terminalia catappa) por NIR. 

Após isto, foram desenvolvidos modelos de regressão para a previsão desses parâmetros, 

empregando-se o PLS e seleção de variáveis usando iPLS e GA-PLS. Os melhores 

resultados encontrados para a determinação de compostos fenólicos e antocianinas foram 

com GA-PLS para ambos os parâmetros. O melhor modelo encontrado para os compostos 

fenólicos apresentou um coeficiente de determinação de previsão (𝑅𝑝
2) de 0,82 e um erro 

de previsão (RMSEP) de 11.3 mg  GAE g-1 (mg equivalentes de ácido gálico (GAE) por 

g de amostra. Em relação a determinação de antocianinas, o melhor modelo encontrado 

apresentou um coeficiente de determinação de previsão (𝑅𝑝
2) de 0,80 e um erro de previsão 

(RMSEP) de 8,7 mg L-1. Diante dos resultados obtidos, é possível concluir que o NIR 

aliado a métodos quimiométricos se apresenta com potencial de aplicabilidade para 

metodologias analíticas na agroindústria de frutas, tanto para abordagens de natureza 

qualitativa, como também quantitativas. 

 

Palavras-chave: NIR. Quimiometria. Frutas. Jabuticabas. Castanholas. Classificação. 

Regressão. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The application of methodologies in fruits agroindustry using non-destructive techniques 

such as near-infrared has great importance due to the rising demand for products in 

addition to the necessity of technologies that can follow the growth of this field. Also, the 

use of these techniques implies in reduction of time of analyses, costs with chemical 

reagents, the need of specialized work and generation of residual components. Therefore, 

this thesis was developed aiming to contribute to the repertoire of analytical methods 

applied in fruits agroindustry using near-infrared spectroscopy (NIRS) combined with 

chemometric treatment. This research was conducted using two types of approaches, one 

application to classify the fruits and another one to quantify the evaluation parameters of 

sensory and nutritional quality of fruits. For the classification, jaboticaba fruit [Myrciaria 

cauliflora (Mart.) O. Berg cv. Açú] were analyzed in three stages of maturation 

(immature, physiologically mature and mature fruit) using NIR. After that, classification 

models for these maturation stages were developed applying the PCA-LCA, SPA-LDA 

and GA-LDA algorithms. The best PCA-LDA model was calculated using four principal 

components. As for the SPA-LCA, the best adjustment was obtained using 123 variables 

and the best GA-LDA model was found using 48 variables. Evaluation parameters of 

these models such as sensitivity and specificity were calculated presenting satisfactory 

values: 100% of validation for the immature stage, 77% for the intermediate stage and 

50% for the mature stage. These results indicate the effectiveness of the technique to 

evaluate the maturation stage of jaboticaba fruit, indicating its applicability in 

agroindustry. Concerning the approach of quantification of fruits parameters, the 

concentrations of anthocyanins and phenolic compounds in Indian-almonds (Terminalia 

catappa) were determined using NIR. Subsequently, regression models were developed 

in order to predict these parameters applying PLS and the variables selection using iPLS 

and GA-PLS. The best results acquired in order to determine the levels of anthocyanins 

and phenolic compounds were obtained using GA-PLS for both parameters. The best 

model for phenolic compounds presented a determination coefficient of prediction (𝑅𝑝
2) 

of 0.82 and an error of prediction (RMSEP) of 11.3 mg GAE g-1 (mg of gallic acid 

equivalent (GAE) per gram of sample). Regarding the anthocyanins determination, the 

best model presented a determination coefficient of prediction 𝑅𝑝
2 of 0.80 and an error of 

prediction (RMSEP) of 8.7 mg GAE g-1. In conclusion, the results obtained in this 

research confirm that NIR allied to chemometric methods present a potential of 

applicability for fruits agroindustry for both quantitative and qualitative approaches. 

 

Keywords: NIR. Chemometrics. Fruits. Jaboticaba fruit. Indian-almonds. Classification. 

Regression. 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

CAPÍTULO 1 

 

Figura 1- Transição fundamental e sobretom 17 

Figura 2- Componentes básicos de um instrumento NIR 20 

Figura 3- Modos de medição no NIR. A e B- Transmitância, C-reflectância 

difusa, D e E- transflectância  

21 

Figura 4 - a) Espectro de jabuticaba não processado b) Espectro suavizado com 

janela de 71 pontos e c) Espectro suavizado com janela de 151pontos 

24 

Figura 5 - Espectros de jabuticabas processados com janela de 71pontos a) 

primeira derivada e b) Segunda derivada 

25 

Figura 6 - Espectro original de jabuticabas corrigido com o msc 25 

Figura 7 - Histograma do teor de sólidos solúveis em jabuticabas 26 

Figura 8 - Histograma da faixa de pH para amostras da fruta Duvialis 27 

Figura 9- Espectro de amostras de castanhola dividido em três partes 

equidistantes pelo iPLS. 

31 

Figura 10- Variância explicada usando a análise por componentes principais 35 

Figura 11- Teste de região de confiança elíptica para antocianinas em 

castanholas 

42 

Figura 12- Espectro médio NIR (não processado) de amostras de castanholas 44 

Figura 13- Jabuticaba.  52 

Figura 14- Etapas da metodologia do desenvolvimento dos modelos de 

classificação de maturação em jabuticabas. 

55 

Figura 15 - Castanholas.  56 

Figura 16- Etapas da metodologia do desenvolvimento dos modelos para a 

determinação de compostos fenólicos e antocianinas em castanholas. 

58 

 

CAPÍTULO 2 

 

Fig. 1 Average NIR spectra of the jaboticaba ‘Açu’ fruit examined: (A) raw and 

(B) first derivative. 

73 

Fig. 2 The application of principal component analysis (PCA)-linear discriminant 

analysis (LDA) and variable selection techniques [successive projection algorithm 

74 



 

 

(SPA) and genetic algorithm (GA)] to the segregation of three maturity stages. 

PCA-LDA results: (A) DF1 _ DF2 plot calculated by the PCA-LDA model from 

“immature” (blue) vs. “physiologically mature” (red) vs. “ripe” (black) maturity 

stages. SPA-LDA results: (B) and (A) DF1 _ DF2 plot calculated using the 123 

selected wavelengths by SPA-LDA model from “immature” (blue) vs. 

“physiologically mature” (red) vs. “ripe” (black) maturity stages. GA-LDA results: 

(C) DF1 _ DF2 plot calculated using the 48 selected wavelengths by GA-LDA 

model from “immature” (blue) vs. “physiologically mature” (red) vs. “ripe” 

(black) maturity stages 

 

CAPÍTULO 3 

 

Fig. 1 Raw NIR average spectra of 50 TC samples. 79 

Fig. 2 Correlation plot of the calibration and prediction sets for the 

determination of TPCs (mg of gallic acid equivalents (GAE) per 100 g) in TC 

samples using the GA-PLS model after first derivative (5 points) and MSC 

pretreatment. (C) calibration set; (C) prediction set (for interpretation of the 

references to color in this figure, the reader is referred to the web version of this 

article). 

81 

Fig. 3 Correlation plot of the calibration and prediction sets for the 

determination of TACs (mg L_1) in TC samples using the GA-PLS model after 

second derivative (11 points) pretreatment. (C) calibration set; (C) prediction 

set (for interpretation of the references to color in this figure, the reader is 

referred to the web version of this article). 

81 

Fig. 4 (a) EJCR for the slope and intercept of the regression of predicted vs. 

measured values from the monitoring set using the GA-PLS model for TPC 

parameters in TC fruits. (b) EJCR for the slope and intercept of the regression 

of the predicted vs. measured values from the monitoring set using the GA-PLS 

model for TAC parameters in TC fruits. 

82 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

CAPÍTULO 1 

 

Tabela 1- Composição da jabuticaba 53 

Tabela 2- Composição da Castanhola 58 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

Table 1 Average mass and colour of the jaboticaba fruit at three maturity 

stages 

72 

Table 2 Variables for SPA-LDA and GA-LDA determined from the 

minimum cost function G used to achieve classification of 

“immature”,“physiologically mature” and “ripe” jaboticaba fruits for a given 

validation data set 

74 

Table 3 Values of quality performance features from three classification 

methods (PCA-LDA, SPA-LDA and GA-LDA) by NIR spectroscopy of 

jaboticaba fruits at different maturity stages (immature, physiologically 

mature and ripe) 

75 

 

CAPÍTULO 3 

 

Table 1 Summary of statistics for calibrations and predictions for TPCs 

(mg of gallic acid equivalents (GAE) per g sample) in TC fruits using FT-

NIR spectra and multivariate models (PLS, iPLS and GA-PLS) 

80 

Table 2 Summary of statistics for calibrations and predictions for TACs 

(mg L_1) in TC fruits using FT-NIR spectra and multivariate models (PLS, 

iPLS and GA-PLS) 

81 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AT- acidez titulável 

DAB- dias após floração 

DT - árvore de decisão 

EJCR- região de confiança elíptica 

FP-  falso positivo 

FT-NIR- Infravermelho próximo com transformada de Fourier 

GA- algoritmo genético 

GAE- equivalentes de ácido gálico 

GA-LDA- análise discriminante linear com seleção variável por algoritmo genético 

GA-PLS- algoritmo genético por mínimos quadrados parciais 

GDA - análise discriminante geral 

HPLC – cromatografia líquida de alta performance 

iPLS- mínimos quadrados parciais por intervalos 

KNN - K-vizinho mais próximo 

KS- Kennard–Stone 

LDA - análise discriminante linear 

LR- razão de verossimilhança  

LS-SVM - máquinas de suporte por mínimos quadrados 

MC-UVE - Eliminação variável não informativa Monte-Carlo 

MLR- regressão linear múltipla 

MWPLS – método dos mínimos quadrados com janela móvel 

MSC - correção de dispersão multiplicativa da luz 

NB – classificador Naive Bayes 

NIRA- acessório de reflectância para infravermelho 

NIRS - espectroscopia do infravermelho próximo 

NPV- valor preditivo neregativo 

PCA- análise por componentes principais 

PCA-LDA- análise discriminante linear por componentes principais 

pH- potencial hidrogeniônico  



 

 

PLS- método dos mínimos quadrados parciais 

PPV- valor preditivo positivo 

RMSE – raiz do erro médio quadrático 

RMSECV- raiz do erro médio quadrático para validação cruzada 

RMSEP- raiz do erro médio quadrático para previsão 

RPD - taxa do desvio padrão 

SPA- algoritmo das projeções sucessivas 

SPA-LDA- análise discriminante linear com seleção variável pelo algoritmo das 

projeções sucessivas 

SSC- teor de sólidos solúveis 

TAC - teor total de antocianinas  

TC- terminalia catappa linn  

TN- verdadeiro negativo 

TPC - compostos fenólicos totais 

YOU- youden's index 

 

  



 

 

PREFÁCIO 
 

A presente tese será organizada com a inclusão de dois artigos publicados 

decorrentes da pesquisa desenvolvida. Além da inserção desses artigos na tese, serão 

incluídos, de forma a complementar o trabalho, mais dois capítulos, um introdutório, para 

abordar a teoria envolvida através de uma discussão geral dos assuntos relacionados aos 

trabalhos, e um capítulo de encerramento, tratando das conclusões. 

O Capítulo 2 apresenta trabalho Classification of jaboticaba fruits at three 

maturity stages using NIRS and LDA, no qual foi realizada uma abordagem qualitativa de 

avaliação da capacidade do NIR para a classificação de três estágios de maturação em 

jabuticabas usando o NIR e o LDA. 

O Capítulo 3 apresenta o trabalho Quantification of quality parameters in 

castanhola fruits by NIRS for the development of prediction models using PLS and 

variable selection algorithms on a laboratory scale, no qual foi realizada uma abordagem 

quantitativa de avaliação da capacidade do NIR para a determinação dos parâmetros 

compostos fenólicos e antocianinas em castanholas, usando o NIR, PLS e ferramentas de 

seleção de variáveis. 

Esta tese foi desenvolvida por meio da colaboração entre o Instituto de Química 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (IQ/UFRN), a Universidade de São 

Paulo (USP) de Ribeirão Preto, a Universidade Estadual Paulista (UNESP) e o 

Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(DEQ/UFRN). 

Contribuíram para este estudo: como orientador, o professor Kássio Michell 

Gomes de Lima (IQ/UFRN); como colaboradores e coautores, os professores Gustavo 

Henrique de Almeida Teixeira, da Universidade de São Paulo - USP/Ribeirão Preto, e 

Luis C. Cunha Junior, da Escola de Agronomia da UFG, e Thayara Bittencourt 

Morgenstern, com o fornecimento de espectros NIR de amostras de jabuticabas em 

diferentes estágios de maturação. A partir dos espectros NIR e das informações de 

maturação das frutas correspondentes, realizei os tratamentos espectrais e desenvolvi os 

modelos de classificação para as três classes de estágios de maturação, e, finalmente, 

procedi à escrita do artigo, com a colaboração dos demais autores. 

Também contribuíram, como colaboradores e coautoras, as alunas Viviane Hiromi 

Uchida e Thaís Bezerra Veríssimo Miguel, do Departamento de Engenharia Química da 

UFRN, as quais foram responsáveis pela seleção de amostras de castanholas, pelas 



 

 

análises de NIR das castanholas e pela determinação de compostos fenólicos e 

antocianinas; a professora Márcia Maria Lima Duarte, do Departamento de Engenharia 

Química da UFRN, contribuiu como colaboradora, coautora e orientadora da parte 

experimental do método de referência para a determinação de compostos fenólicos e 

antocianinas. Com os espectros NIR e com os valores de referências das concentrações 

dos compostos fenólicos e das antocianinas nas castanholas, realizei as etapas de 

calibração multivariada com aplicação dos tratamentos espectrais, seleção de amostras 

para calibração e previsão; desenvolvi modelos PLS e modelos com seleção de variáveis 

e escrevi o artigo. A seguir, será apresentada uma descrição dos autores e coautores, 

também disponível nos respectivos currículos Lattes. 

Rosangela Câmara Costa - licenciada (2006), bacharel (2008) e mestre  em 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO GERAL 

 O presente capítulo será dividido em três partes. Na primeira parte, serão 

abordados assuntos relacionados à técnica utilizada – o infravermelho próximo – e às 

ferramentas quimiométricas que foram associadas à técnica analítica para o 

desenvolvimento dos modelos matemáticos propostos, de forma a dar embasamento ao 

leitor acerca dos trabalhos que serão apresentados nos capítulos 2 e 3. Na segunda parte, 

serão apresentados os objetivos desta tese, e, em seguida, na terceira parte, será 

apresentada uma síntese das aplicações realizadas.  

 

1. FUNDAMENTOS GERAIS DA ESPECTROSCOPIA DO INFRAVERMELHO 

PRÓXIMO E MÉTODOS QUIMIOMÉTRICOS 

 

1.1. A ESPECTROSCOPIA DO INFRAVERMELHO PRÓXIMO 

 

A espectroscopia do infravermelho próximo (NIRS), do inglês near infrared 

spectroscopy, é uma técnica espectroscópica baseada na transferência de energia entre a 

radiação da região do infravermelho próximo (NIR), do inglês near infrared, e a matéria 

(XIAOBO et al, 2010). A região do infravermelho próximo compreende a região do 

espectro eletromagnético de comprimento de onda de 750 a 2.500 nm, ou 13.333 a 4.000 

cm-1(PASQUINI, 2018). 

Dentro da espectroscopia, a espectroscopia do infravermelho próximo é 

classificada como um tipo de espectroscopia vibracional (PASQUINI, 2018), que, por sua 

vez, é a espectroscopia que estuda a energia envolvida nas transições das vibrações das 

ligações. Os sinais observados no NIR estão relacionados às vibrações das ligações C-H, 

O-H, N-H e S-H, possuindo a característica específica de serem sinais de sobretons 

(PASQUINI, 2003).  

Os sobretons são um tipo de transição que ocorre com a variação de mais de um 

nível de energia vibracional (PASQUINI, 2003). A figura 1, a seguir, exemplifica como 

ocorre a transição fundamental, com variação de um nível de energia vibracional, e a 

transição de sobretom, com variações de níveis de energia diferentes de um. Além dos 

sinais de sobretons, descritos anteriormente, são observados, no NIR, os sinais 

decorrentes das bandas de combinação, que são resultados da absorção simultânea de 

bandas fundamentais (STUART, 2004, PASQUINI, 2018).  
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Figura 1- Transição fundamental e sobretom 

  
Fonte: autor 

 

Considerando que as ligações C-H, O-H, N-H e S-H podem estar presentes na 

composição de diversos tipos de amostras, o infravermelho próximo se apresenta com 

grande potencial para aplicações de natureza analítica.  

Pasquini (2018) destaca que também podem ser observados no NIR alguns sinais 

de transições energéticas, como as transições π-π*, mas, segundo ele, elas se apresentam 

menos relevantes, sob o ponto de vista analítico. 

Considerando os tipos de sinais observados no NIR, tem sido necessário empregar 

técnicas de calibração multivariada para a interpretação dos seus espectros, devido à 

complexidade dos sinais detectados ser oriunda de sobretons e bandas de combinação. 

Segundo Hibbert (2016), na regressão e na calibração multivariada o problema é 

colocado como uma relação entre medidas X (resultantes do instrumental e fornecidas 

pelo NIR, sendo multivariadas) e a propriedade a ser medida Y, sendo esta relação 

semelhante à calibração linear, na qual X é a concentração e Y é a propriedade observada. 

Sob esse ponto de vista, pode-se também afirmar que a calibração multivariada 

consiste no desenvolvimento de modelos matemáticos que sejam capazes de relacionar 

as variáveis X, que são os valores de medida instrumental obtidas através das informações 

fornecidas pelos espectros, com os valores de Y, que são os obtidos pelos métodos de 

análise de referência para aquele tipo de determinação.  

As principais técnicas de calibração multivariada utilizadas no presente trabalho 

serão abordadas ao longo deste capítulo. 

Os sinais de sobretons e de bandas de combinação não permitem uma correlação 

direta com o parâmetro investigado, apenas podem ser atribuídos às energias das 

vibrações das ligações. Além disso, os sinais são resultantes do somatório das 

contribuições das ligações de todos os constituintes presentes numa amostra, ou seja, mais 

de um componente pode ter em sua composição as ligações que o NIR detecta. Portanto, 
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o sinal daquelas ligações trará a contribuição de todos os componentes que as 

apresentarem ligações. 

A aplicação de técnicas multivariadas também auxilia na interpretação dos 

espectros NIR, uma vez que estes apresentam um elevado número de variáveis, fornecidas 

pelos espectros. Um exemplo disso é o espectro obtido para o trabalho de classificação 

em jabuticabas – que será apresentado mais adiante –, o qual foi obtido na região de 10000 

a 4000 cm-1 com a resolução de 2 mm e 64 varreduras. Esse espectro, após ser importado, 

apresentou 3001 colunas para uma matriz de 180 linhas. Como é possível observar, este 

é um número muito grande e que necessita de um tratamento matemático-computacional 

para a sua interpretação. 

Outro aspecto dos dados fornecidos pelo NIRS, que gera a necessidade da 

aplicação de tratamentos quimiométricos, é o fato de as absorbâncias apresentarem um 

número elevado de valores que são altamente correlacionados entre si, ou seja, de 

apresentarem semelhanças e proximidades, demandando, portanto, uma ferramenta 

matemática para manipulá-los. 

A aplicação da calibração multivariada, com relação ao elevado número de 

absorbâncias, permite que sejam realizadas operações de projeções para minimizar a 

colinearidade, alta correlação ou semelhança de informações, e reduzir a 

dimensionalidade dos dados, ou, ainda, reduzir o número de variáveis pela aplicação de 

técnicas de seleção de variáveis (XIAOBO et al, 2010).  

 

1.2. INSTRUMENTAÇÃO NIRS 

 

A descoberta da radiação infravermelha, por William Herschel, aconteceu em 

1800. No século seguinte, alguns trabalhos com aplicações usando o NIR foram 

realizados. Dentre esses, é possível destacar a determinação da umidade atmosférica, em 

1912, a determinação de água em gelatina, em 1938, e a análise de combustível em 1940 

(BURNS; CIURCZAK, 2008). 

Um maior interesse para aplicações com o NIR se deu a partir de 1968, quando 

Karl Norris fez o uso industrial da técnica para a determinação da qualidade de produtos 

agrícolas (BURNS; CIURCZAK, 2008). Percebido o sucesso da técnica para este tipo de 

aplicação, e após a consolidação da invenção do computador e da melhoria da 

instrumentação NIR por meio do uso de equipamentos versáteis e sofisticados, o NIR 

passou a se expandir para aplicações analíticas.  
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A melhoria da instrumentação, associada ao desenvolvimento de softwares, 

resultou na grande expansão e popularidade da espectroscopia NIR, tornando-a uma 

poderosa ferramenta para pesquisas na agricultura e dos alimentos, e para as indústrias 

farmacêutica, química, de polímeros e do petróleo (BOKOBZA, 1998). Desde então, a 

espectroscopia do infravermelho próximo se tornou uma técnica de interesse para uma 

infinidade de áreas, por apresentar como principal característica o fato de ser uma técnica 

não destrutiva ou pouco invasiva para as amostras.  

Além dessa vantagem, a espectroscopia NIR se constitui uma técnica de análise 

rápida – levando cerca de um minuto por análise –, e apresenta simplicidade na 

preparação das amostras, sem a necessidade de uso de reagentes e maiores demandas de 

trabalho para o analista. Os componentes básicos necessários a um instrumento 

espectrofotômetro NIR estão representados na figura 2 e são descritos abaixo. 

 

Figura 2- Componentes básicos de um instrumento NIR 

 

Fonte: autor 

 

 Fonte - componente usado para fornecer a energia NIR. Geralmente, 

utilizam-se lâmpadas de fonte de halogênio e tungstênio (BURNS; 

CIURCZAK, 2008; NICOLAI et al, 2007). 

 Porta-amostra - para muitos instrumentos NIR, o equipamento vem com 

acessórios para leituras de sólidos e líquidos. No caso dos líquidos, 

geralmente o formato permite a inserção de cubetas de quartzo contendo a 

amostra ou de outros tipos de cubetas. No caso dos sólidos, o acessório 

permite que a amostra sólida seja analisada com a fonte de luz direcionada 

diretamente sobre si. 

 Componentes ópticos - são auxiliares, como lentes, colimadores, divisores 

de feixe, esferas integrantes e fibras ópticas. 

 Detector - após o sinal NIR ser transmitido para a amostra, parte da energia 

inicial que não foi absorvida pela amostra é recebida pelo detector. O 

detector converte o sinal de energia para sinal elétrico. Há diversos tipos 

de detectores que apresentam vantagens e desvantagens, sendo o critério 

Fonte Porta-amostra
Componentes 

ópticos
Detector Processador

Coletor de 
dados
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para a escolha do detector a apresentação da capacidade de resposta rápida 

para a digitalização pelo equipamento (BURNS; CIURZAK, 2008). 

 Processador - amplifica o sinal vindo do detector. (GINDRI, 2016). 

 Coletor de dados - exibe e armazena os dados. 

 

1.3. MODOS DE AQUISIÇÃO DE SINAIS  

 

Considerando o descrito por Nicolai et al (2007), Pasquini (2003) e Reich (2005), 

é possível distinguir os modos de aquisição dos espectros NIR de acordo com o 

posicionamento da fonte e do detector.  

Dentre esses modos, pode-se destacar, como medidas principais, a reflectância 

difusa, a transmitância e a transflectância. Na reflectância difusa, a fonte e o detector são 

montados sob um ângulo de 45º, e a luz é refletida difusamente, ou seja, em vários 

ângulos.  

 Já na transmitância, para que ela seja medida, a fonte de luz é posicionada sobre 

a amostra de forma oposta ao detector. Por fim, no modo de transflectância, a fonte e o 

detector são paralelamente posicionados para evitar que a luz da reflexão especular, 

quando ela incide em uma única direção e é refletida com uma única direção de saída, 

seja recebida pelo detector. Uma forma de se obter esse posicionamento é com o uso de 

fibras ópticas. A escolha do modo adequado de leitura dependerá das características 

ópticas da amostra. Reich (2005) ilustra o modo apropriado de medida NIR de acordo 

com as características ópticas dos materiais, o que está apresentado na figura 3.  

Figura 3 - Modos de medição no NIR. A e B- Transmitância, C-reflectância difusa, D e E- 

transflectância. 

 

Fonte: adaptado de Reich, 2005. 

 

Transmitância

Reflectância 

Difusa

Transflectância
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Nesse exemplo, tem-se que as amostras transparentes são usualmente analisadas 

por transmitância, enquanto que amostras líquidas turvas, sólidas ou semissólidas, por 

reflectância difusa ou transflectância (REICH, 2005). A transflectância é uma medida 

obtida quando se usam fibras ópticas na qual a transmitância é medida duas vezes na 

amostra (PASQUINI, 2003).  

No caso de amostras como frutas, o modo mais comumente utilizados para a 

obtenção dos espectros é a reflectância difusa, que é justamente o modo mais indicado 

para a análise de sólidos. Porém, outros modos também têm sido testados para a análise 

do NIR em frutas, como, por exemplo, a interactância e a transmitância. 

Alguns aspectos precisam ser considerados para a escolha do modo de medição. 

Nicolai et al (2007) apresentam considerações: a penetração da radiação NIR irá variar 

de acordo com a faixa de energia e comprimento de onda, podendo, por exemplo, numa 

faixa de comprimento de maior energia, a penetração nos tecidos das frutas chegar a 4mm, 

enquanto que numa faixa de menor energia, a penetração será menor, entre 2 e 3 mm; a 

transmitância não é então indicada, pois precisa de intensidade de energia muito alta que 

poderia queimar os tecidos das frutas e alterar as propriedades espectrais; a espessura do 

tecido das frutas também varia, o que consequentemente irá influenciar na penetração.  

 

1.4 MÉTODOS QUIMIOMÉTRICOS EMPREGADOS 

 

Hibbert (2016) publicou, recentemente, pela IUPAC, um artigo sobre vocabulário 

de conceitos e termos em quimiometria, no qual define a quimiometria como sendo “A 

ciência de relacionar medidas feitas em um sistema químico ou processo de estado do 

sistema, via a aplicação de métodos matemáticos ou estatísticos”. 

Dentro da quimiometria, algumas frentes principais de pesquisa têm se destacado, 

como o processamento de sinais analíticos e o reconhecimento de padrões (MARÇO et 

al, 2014). Além dessas, constituem importantes áreas o planejamento e otimização de 

experimentos, a calibração multivariada, a classificação de dados e os métodos de 

inteligência artificial (MARÇO et al, 2014). 

Como mencionado anteriormente, o presente trabalho aborda, com maior ênfase, 

a calibração multivariada em regressão e classificação. Portanto, serão apresentados nesta 

seção conceitos importantes para a análise multivariada, e que foram abordados neste 

trabalho: os pré-processamentos de dados, os métodos de regressão e os métodos de 

classificação.  
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Para efeito de conteúdo, foi utilizada a divisão sistemática de métodos 

quimiométricos apresentada por Roggo et al (2007), a qual estabelece, de uma maneira 

abrangente, que os métodos podem ser dos tipos: pré-tratamentos matemáticos, métodos 

de regressão e métodos de classificação. Aqui também serão discutidas ferramentas 

quimiométricas importantes, como a seleção de variáveis, e critérios de avaliação de 

desempenho dos modelos, os quais são frequentemente utilizados. Portanto, torna-se 

necessário o entendimento desses conhecimentos para a interpretação de resultados. 

 

1.4.1 Pré-processamentos 

 

Usualmente, para se obter melhores resultados a partir dos dados instrumentais 

não processados, costuma-se realizar a aplicação de pré-tratamentos, também chamados 

de pré-processamentos. Esses métodos constituem uma etapa inicial para a calibração 

multivariada, na qual eles irão auxiliar no melhor aproveitamento dos dados, pois nesta 

etapa são realizados procedimentos para melhorar a qualidade do sinal, fornecendo uma 

melhor interpretação dos espectros.  

Além disso, através dos pré-tratamentos, realiza-se a remoção de informações 

irrelevantes, as quais, nas etapas seguintes, poderiam dificultar ou minimizar o 

desempenho dos modelos. Os pré-processamentos também objetivam favorecer a 

linearização dos dados, o que contribuirá com melhores resultados no uso de métodos de 

regressão lineares (HELLAND; NAES; ISAKSSON, T., 1995).  

Os métodos de pré-processamento podem ser classificados em três categorias 

principais: a centralização na média, o dimensionamento e a transformação (HIBBERT, 

2016). A centralização na média consiste em subtrair o valor médio de uma variável de 

todos os objetos do conjunto de dados; no dimensionamento, a matriz é escalonada com 

um único valor para cada objeto; e nas transformações são aplicadas funções matemáticas 

para cada ponto do conjunto de dados (HIBBERT, 2016).  

Um método de processamento comumente utilizado, como uma das primeiras 

operações para calibração com espectroscopia NIR, é a suavização, que tem como 

objetivo remover informações ruidosas. Um dos métodos mais utilizados para realizar a 

suavização é o Savitzsky-Golay, classificado como um método polinomial que utiliza 

técnicas de ajuste por mínimos quadrados (BURNS; CIURCZAK, 2008). 

Na figura 4a, apresentada abaixo, tem-se um exemplo de espectro de jabuticaba 

não processado. Na figura 4b, o mesmo espectro encontra-se suavizado com a janela de 
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71 pontos, e, na figura 4c, tem-se novamente o espectro, agora suavizado com janela de 

151 pontos. Como é possível perceber, a suavização remove algumas informações, e, 

quanto maior a janela, maior será esse efeito, como se pode ver comparando o caso da 

janela de 71 pontos, onde houve pouca remoção de informação perceptível, com a 

aplicação da janela de 151 pontos, que provocou o alisamento de bandas. 

 

Figura 4 - a) Espectro de jabuticaba não processado b) Espectro suavizado com janela de 71 pontos 

e c) Espectro suavizado com janela de 151pontos 

 

Fonte: autor 

 

Outro método bastante utilizado são as derivadas, que são utilizadas para reduzir 

os efeitos de dispersão e realizam o ajuste da linha de base, e que, no caso de uma curva 

contínua de função quadrática do tipo 𝑦 = �̂� + �̂�𝑥 + �̂�𝑥2, podem ser calculadas, como 

exemplificado nas equações 2 e 3 (NAES et al., 2002).  

Sendo a primeira derivada expressa por: 

 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=  �̂� + 2�̂�𝑥 

 

(1) 

Tem-se uma segunda derivada, obtida a partir da equação anterior: 

𝑑2𝑦

𝑑𝑥
=  2�̂� 

 

(2) 

A figura 5 apresenta exemplos de espectros de jabuticabas processados com a 

primeira (figura a) e segunda derivadas (figura b) com a janela de 71 pontos. 

 

a b c
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Figura 5 - Espectros de jabuticabas processados com janela de 71pontos a) primeira derivada e b) 

segunda derivada. 

Fonte: autor 

 

No caso da espectroscopia NIR por reflectância difusa, considerando o 

espalhamento da luz causado pelo próprio método, um processamento que apresenta 

resultados satisfatórios é a correção do espalhamento da luz, para o qual tem sido 

empregado o MSC, do inglês multiplicative scatter correction. O MSC tem uma natureza 

de processamento linear calculado na forma da equação abaixo, onde c e b são estimados 

usando mínimos quadrados, com 𝑋 sendo os valores espectrais do espectro médio e elk, o 

resíduo (HELLAND; NAES; ISAKSSON; 1995): 

Xlk = ci + bi 𝑿k + elk 

 

(3) 

A figura 6 apresenta o espectro original de jabuticabas processado com o msc. 

Figura 6 - Espectro original de jabuticabas corrigido com o msc 

 

Fonte: autor 

 

Após a etapa de processamento, a etapa seguinte constitui-se tanto de métodos de 

regressão para aplicações de natureza quantitativa quanto de métodos de classificação 

para aplicações de natureza qualitativa. Os métodos de regressão e de classificação serão 

discutidos posteriormente. Antes, será feita a discussão sobre a seleção de amostras que 

serão utilizadas nesses métodos. 

a) b)
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1.4.2 Seleção de amostras 

 

A seleção de amostras é uma das etapas cruciais para o desenvolvimento dos 

modelos, pois as amostras precisam atender a requisitos como estabilidade e 

representatividade (BURNS; CIURCZA, 2008). 

As amostras precisam ser mantidas nas mesmas condições e livres de 

interferências externas durante as análises. Além disso, é importante que elas apresentem 

uma variabilidade dos valores do y, que são os valores do parâmetro de interesse, sendo 

ideal que a faixa de concentração inclua todas as concentrações possíveis para que o 

modelo possa representar um modelo global, ou seja, possa prever qualquer amostra fora 

do conjunto que foi usado para a calibração. Essa variabilidade tanto será percebida pelo 

NIR, como também estará incluída no modelo. Outro aspecto interessante que pode 

contribuir para a abrangência de um modelo é incluir amostras de diferentes origens, 

regiões e espécies. 

Um histograma pode ser uma ferramenta visual útil para observar a distribuição 

das amostras em relação à faixa de variação da concentração. A figura 7 apresenta o 

exemplo de um histograma do teor de sólidos solúveis em jabuticabas. Como é possível 

perceber, a faixa possui um grande variabilidade de 7 a 14 ºbrix.  

 

Figura 7 -  Histograma do teor de sólidos solúveis em jabuticabas 

 

Fonte: autor 

 

Por outro lado, existem parâmetros cuja faixa de variabilidade é muito pequena. 

Um bom exemplo disto é o pH, como mostrado na figura 8, apresentada abaixo. Como é 
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possível observar, a faixa de variabilidade se encontra entre 3,1 e 3,7. Parâmetros como 

estes irão apresentar uma faixa muito específica e restrita de previsão. 

 

Figura 8 - Histograma da faixa de pH para amostras da fruta Duvialis 

 

Fonte: autor 

 

No que diz respeito ao critério representatividade, alguns algoritmos têm sido 

empregados para a seleção representativa das amostras que serão selecionadas para o 

grupo da calibração. Dentre esses algoritmos, um dos mais amplamente utilizados tem 

sido o algoritmo Kennard-Stone, o qual também foi aplicado no presente trabalho. 

O Kennard-Stone é um algoritmo de seleção de amostras que efetua seu cálculo 

baseado na distância euclidiana, que é a distância entre dois pontos, a qual pode ser 

provada pelo teorema de Pitágoras. 

As amostras de calibração são escolhidas a partir de um valor central, sendo 

selecionadas as que apresentam os valores com maior distância euclidiana, e que 

correspondem, portanto, aos valores extremos, abrangendo, dessa forma, toda a faixa de 

variabilidade. As demais amostras, com valores intermediários são selecionadas para a 

previsão (SOUZA et al, 2011; KENNARD; STONE, 1969). 

 

1.4.3 Métodos de regressão 

 

Neste trabalho, foram empregadas, para os métodos de regressão, técnicas de 

calibração multivariada, que podem ser consideradas como um dos campos mais 

importantes da quimiometria e de maior aplicação em dados espectrais (GHASEMI; 

NIAZI; LEARDI, 2003). A calibração multivariada envolve a coleta de um conjunto de 

referência – que também pode ser chamado de amostras de calibração – que deve conter 

todas as variações físicas e químicas a serem esperadas nas amostras desconhecidas, e 
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tem como objetivo estabelecer uma relação matemática entre o espectro NIR e os 

parâmetros (BOKOBZA, 1998). 

As etapas de calibração consistem no tratamento dos dados e aplicação de métodos 

de regressão para a construção dos modelos de quantificação. O método mais comumente 

utilizado para a regressão é o método dos mínimos quadrados parciais (do inglês, partial 

least squares, PLS), que provou ser um método muito versátil para dados multivariados 

(MEHMOOD et al, 2012). O PLS possui a útil capacidade de analisar muitos dados, e, 

ainda, apresentar bons resultados com dados contendo ruído e colinearidade (WOLD; 

SJOSTROM; ERIKSSON, 2001). 

Devido a essa característica de demonstrar bons resultados diante da colinearidade 

de dados, o PLS tem tido grande sucesso para a interpretação de dados de espectroscopia 

do infravermelho próximo, uma vez que os dados dos espectros NIR se apresentam 

altamente correlacionados entre si (BURNS; CIURZAK, 2008). Nas análises de um 

mesmo tipo de amostra, as absorbâncias tendem a ser próximas ou a se apresentar como 

múltiplas umas das outras. 

Conforme descrito por Geladi e Kowalski (1986) e Jun et al (2009), o PLS pode 

ser explicado segundo as equações que serão apresentadas a seguir.  

Inicialmente, é possível estabelecer as seguintes relações para as matrizes X e Y, 

utilizadas no PLS através das equações 4 e 5: 

A matriz X pode ser explicada na forma vetorial, como sendo: 

𝑿 = 𝑻𝑷𝒕 + 𝑬 =  ∑ 𝒕 𝒑𝒉
𝒕 + 𝑬 

(4) 

Onde T, P e E representam, respectivamente, os escores, pesos e o resíduo da 

matriz.  

A matriz Y pode ser também explicada da forma vetorial: 

𝒀 = 𝑼𝑸𝒕 + 𝑭 =   ∑ 𝒖 𝒒𝒕 + 𝑭 
(5) 

Onde U, Q e F representam, respectivamente, os escores, pesos e o resíduo da 

matriz. 

O modelo PLS pode ser representado pela relação linear, para X e Y, a partir de 

seus escores, 𝑢ℎe 𝑡ℎ, na equação 6, onde b representa os coeficientes de regressão: 

𝑢ℎ = 𝑏ℎ + 𝑡ℎ (6) 

A relação para o modelo pode ser dado pela equação 7: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0003267086800289#!
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𝑌′=T*BQ 

 

(7) 

Os escores são as informações relacionadas às amostras, e os pesos, aos espectros 

(SENA; POPPI, 1999, WOLD; SJOSTROM; ERIKSSON, 2001). Os resíduos 

representam a parte não explicada do modelo. 

Apesar do PLS apresentar bom desempenho, por vezes é necessária a aplicação 

de ferramentas como a seleção de variáveis, para a otimização dos resultados dos 

modelos, pois o PLS constrói modelos a partir do espectro inteiro. No caso da seleção de 

variáveis, esta opera como uma seleção de comprimentos de onda ou intervalos que 

possam conter as informações mais relevantes para o parâmetro de interesse. Após a 

aplicação da seleção de variáveis, o PLS é utilizado para a construção dos modelos de 

regressão a partir das variáveis selecionadas.  

 

1.4.4 Seleção de variáveis 

 

A seleção de variáveis se apresenta como uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento dos processos de calibração (XIAOBO et al, 2010). Por definição, a 

seleção de variáveis significa o uso de um número menor de variáveis a partir de um 

espectro x de dados (NAES et al., 2002). Ela também pode ser considerada, para a 

calibração multivariada, como uma alternativa para resolver problemas de otimização, 

uma vez que pode auxiliar na melhoria do desempenho dos modelos (XIAOBO et al, 

2010). 

A seleção de variáveis é uma alternativa, quando, após a construção de modelos 

com o espectro inteiro, ainda não se tenha alcançado um nível de desempenho desejável. 

Assim sendo, para a análise multivariada, a seleção de variáveis se constitui numa etapa 

importante, em virtude dos bons resultados apresentados, e, por isso, passou a ser 

amplamente aceito que, pela seleção de variáveis, se obtêm modelos com maior 

capacidade preditiva (XIAOBO et al, 2010). Isso pode ser explicado devido à remoção 

de variáveis não informativas, o que resulta em melhor previsão e simplificação, ou 

diminuição da complexidade dos modelos (XIAOBO et al, 2010). 

Um aspecto interessante da seleção de variáveis é que, ao apontar um número 

menor de variáveis, mais relacionadas com as propriedades investigadas, o analista passa 

a ter em suas mãos informações relevantes que podem ser úteis e significativas para 

correlacionar as regiões do espectro e ligações químicas que estejam mais relacionadas 
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com os parâmetros, dando suporte para a reafirmação de que a composição já conhecida 

da amostra, efetivamente, esteja resultando em absorção no espectro. 

Outro aspecto positivo da seleção de variáveis é a possibilidade de aplicações quer 

para uso industrial, quer para o campo, como no caso do uso de instrumentos portáteis, 

que podem usar um filtro menor de comprimento de ondas, o que pode também reduzir 

custos quando já se sabe quais os comprimentos de onda são importantes para aquele tipo 

de aplicação, podendo-se então construir equipamentos contemplando a faixa de 

comprimentos de interesse (NAES et al., 2002). 

Para Xiaobo et al (2010), sob um ponto de vista conceitual, a seleção de variáveis 

envolve dois procedimentos: a escolha das variáveis que possam ser mais relevantes para 

o parâmetros a ser determinado e a escolha dos algoritmos que tenham maior capacidade 

de otimização do desempenho dos modelos. Atualmente, vários algoritmos com 

diferentes especificidades têm se consolidado na literatura, e ainda outros têm sido 

desenvolvidos ou otimizados. Assim sendo, os quimiometristas dispõem de uma 

diversidade de ferramentas de seleção de variáveis que podem ser testadas e comparadas.  

A seguir, serão apresentados métodos de seleção de variáveis muito poderosos, e 

que foram utilizados neste trabalho. 

 

1.4.4.1 Método dos mínimos quadrados por intervalo 

 

Um dos métodos mais simples de seleção de variáveis, e bastante útil, é o método 

dos mínimos quadrados por intervalo, o iPLS (do inglês, interval partial least square). O 

iPLS divide o espectro em subintervalos menores equidistantes e calcula modelos PLS 

locais para cada subintervalo, escolhendo o intervalo com menor erro médio quadrático 

para validação cruzada (RMSECV) (MEHMOOD et al, 2012; NORGAARD et al, 2000). 

Uma das grandes vantagens desse procedimento da divisão de regiões é que as regiões 

individuais não sofrem interferências das demais regiões no desenvolvimento dos 

modelos (MEHMOOD et al, 2012; NORGAARD et al, 2000). A figura 9 apresenta um 

exemplo de resultado do iPLS.  
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Figura 9- Espectro de amostras de castanhola dividido em três partes equidistantes pelo 

iPLS. 

 

Fonte: autor 

 
A partir da figura é possível notar a divisão equidistante e a sugestão da primeira 

faixa de comprimentos de onda para o modelo. Essa é outra vantagem apresentada pelo 

iPLS, pois o próprio algoritmo faz a sugestão da melhor provável faixa espectral para o 

desenvolvimento dos modelos (NORGAARD et al, 2000).  

É possível encontrar trabalhos na literatura usando o método dos mínimos 

quadrados por intervalo com aplicações em frutas. Dentre eles, tem-se a determinação do 

teor de sólidos solúveis (TSS) em morangos (CHEN, H.et al, 2018), de antocianinas em 

açaí e juçara (INÁCIO, M.R. C.; et al. 2013), do teor de açúcar em peras (XU, H. et al, 

2012), dos sólidos solúveis e acidez total em toranja (PUANGSOMBUT, A. et al, 2012), 

de sólidos solúveis e acidez total em tangerina (LIU, Y.; et al, 2010), e, por fim, dos 

sólidos solúveis em maçã (XIAOBO, Z.; JIEWEN, Z.; YANXIAO, L., 2007). 

 

1.4.4.2 Algoritmo genético 

 

Outro método de seleção de variáveis que apresenta excelente desempenho é o 

algoritmo genético, do inglês genetic algorithm - GA. O GA é um algoritmo inspirado na 

teoria da evolução biológica e na seleção natural (MEHMOOD et al, 2012). Seu 

mecanismo funciona a partir da seleção de variáveis que apresentam alto desempenho ou 

aptidão, e que tenham mais alta capacidade de sobreviver quando submetidos a operações 

de combinação e mutação, as quais fornecem aleatoriedade ao algoritmo (MEHMOOD 

et al, 2012).  
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O algoritmo genético é um método de otimização, e, segundo Saramago (2003), 

os problemas de otimização são classificados em determinísticos ou aleatórios, sendo 

estes últimos também conhecidos como randômicos. No caso do métodos determinísticos, 

se conhece seu ponto de partida e os caminhos por eles efetuados. Para os métodos 

randômicos, ou aleatórios, as escolhas, tanto do ponto de partida, como ao longo de suas 

etapas, são baseadas em escolha aleatória dos dados no momento da execução. Em se 

tratando do algoritmo genético, este é considerado um método randômico, pois o seu 

mecanismo é baseado na escolha aleatória dos dados no momento da execução.  

O GA inicia seu método a partir da criação de uma população inicial, fazendo a 

avaliação da aptidão dessa população e realizando operações de seleção, combinação e 

mutação. (LIU et al, 2005; SILALAHI et al, 2016; OTTO, 2007). Esse procedimento é 

repetido em várias gerações. Em cada geração, um novo cromossomo é criado 

(SILALAHI et al, 2016). Um conjunto de cromossomos passa a formar a população. 

Para a criação da população inicial, o usuário fornece os valores iniciais para 

formar o primeiro cromossomo, o qual é perturbado aletoriamente através de uma taxa de 

mutação pré-determinada (LIU et al 2005).  

Um cromossomo pode ser definido como um conjunto de variáveis que são 

codificadas através de linguagem binária, e é formado por um vetor de bits, contendo 

genes bits (LIU et al, 2005). Os genes são as próprias variáveis, e para os genes são 

atribuídos valores binários, 0 e 1 (LIU et al, 2005). Quando o valor do gene é igual a 0, o 

dado espectral é excluído da seleção, quando é atribuído o valor 1, o dado espectral é 

incluído na seleção (LIU et al, 2005). 

Na etapa de avaliação da aptidão da população, função esta de aptidão baseada no 

inverso do erro, pode ser utilizada a raiz quadrada do erro quadrático médio - RMSE, do 

inglês, Root Mean Squared Error, (SILALAHI et al, 2016), ou o erro de validação 

cruzada, do inglês root mean square error for cross validation- RMSECV, (LIU et al, 

2005). Os erros serão discutidos na seção sobre avaliação dos modelos, mais adiante. Mas 

é importante perceber que o critério de minimização dos erros resultará num modelo com 

menor erro, e, consequentemente, melhor desempenho.  

Nas operações de combinação, dois cromossomos têm parte deles recombinada 

entre si. Em seguida, os cromossomos resultantes dessas combinações são submetidos a 

novas operações de recombinação e mutação até que atinjam uma condição de parada.  

O fato de que o GA otimiza o conjunto de dados por meio de operações que 

submetem as variáveis a diversas operações – tais como, função de aptidão, capacidade 
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de sobrevivência diante de operações de combinação, recombinação e mutação, torna-o 

um método bastante aplicável para a seleção de comprimento de onda em dados 

complexos, como exemplo dos dados espectroscópicos, que apresentam alta correlação. 

O GA é um método robusto, para a redução da dimensionalidade, com a capacidade de 

encontrar as variáveis que contribuirão mais para o desenvolvimento dos modelos. É 

possível também perceber que o desempenho do GA tem se demonstrado satisfatório em 

grande parte dos trabalhos da literatura, encontrando-se, muitas vezes, entre os melhores 

resultados obtidos.  

Alguns trabalhos que utilizam uma abordagem semelhante ao da presente tese, de 

desenvolvimento de metodologias analíticas na fruta intacta através do infravermelho e 

de seleção de variáveis com algoritmo genético, merecem ser destacados. 

 Dentre eles, tem-se o trabalho realizado por Xu et al (2012), que, por meio do 

GA, encontrou resultados de correlação e erro de validação de 0,878 e 0,457, 

respectivamente, para determinação de teor de açúcar em peras.  

Outro trabalho com a mesma perspectiva foi desenvolvido por Inácio et al (2013), 

que, usando o GA, encontraram correlação e erro de previsão de 0,84 e 8,5, 

respectivamente, para determinação de antocianinas em açaí.  

Moscetti et al (2014) usaram o GA com o objetivo de desenvolver modelos de 

classificação GA-LDA para a determinação de defeitos internos em castanhas, e 

encontraram modelos com baixos erros de classificação com valor de 8,41 para o erro 

total. 

Sun et al (2014) desenvolveram modelos usando o método de regressão de 

máquinas de suporte por mínimos quadrados, LS-SVM, do inglês Least squares-support 

vector machine, aplicando a seleção de variáveis por meio do GA -LS-SVM. Em seu 

trabalho, os autores determinaram o teor de sólidos solúveis em laranjas obtendo 

resultados de correlação de previsão de 0,93 e erro de previsão de 0,59. 

Jie et al (2014) determinaram teor de sólidos em melancia desenvolvendo modelos 

usando o MC-UVE-GA-MLR (Monte-Carlo uninformative variable elimination 

combinado com o GA e usando a regressão linear múltipla, MLR, do inglês multiple 

linear regression), e encontraram correlação de previsão de 0, 67 e erro de 0,33.  

Lu et al (2015) utilizaram o GA para a determinação de teor de sólidos solúveis e 

firmeza em melão, e encontraram, para o teor de sólidos, uma correlação de previsão (R2) 

de 0,93 e erro de previsão (RMSEP) de 0,83. Em relação à firmeza em melão, 
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encontraram um valor de correlação de previsão (R2) de 0,74 e erro de previsão (RMSEP) 

de 0,35.   

No trabalho desenvolvido por Nturambirwe et al (2016), o GA ajudou a melhorar 

a previsão de modelos de determinação de teor de sólidos solúveis em maçãs em relação 

aos modelos com o espectro completo. Ouyang et al (2017) desenvolveram modelos 

usando o GA para a determinação de teor de sólidos solúveis em tangerinas. Em seu 

trabalho, através do GA-PLS, os autores encontraram correlação e erro de previsão de 

0,95 e 0,38, respectivamente. 

 

1.4.5 Métodos de classificação 

 

Além dos métodos de quantificação, métodos de classificação podem ser 

aplicados para conjuntos, quando os parâmetros estudados pertencerem a classes. Os 

métodos de classificação têm por base o reconhecimento de padrões e podem ser do tipo 

não supervisionados (ROGGO et al, 2007) – quando não se utilizam as informações das 

classes para a construção dos modelos – e supervisionados – quando a informação das 

classes é utilizada para a construção dos modelos.  

Neste trabalho, foi utilizado um método de classificação de Análise Discriminante 

Linear (LDA), método supervisionado que opera de forma a encontrar as direções que 

atingem uma separação máxima entre diferentes classes (ROGGO et al, 2007). Esse 

método também é conhecido como Discriminante Linear de Fisher, e foi amplamente 

difundido após o trabalho de Belhumeur et al (1997), para o reconhecimento de faces, 

que foi baseado no Discriminante Linear de Fisher, o qual reduz a dimensionalidade dos 

dados, operando com base na discriminação (ROGGO et al, 2007), através da 

maximização das medidas interclasses e minimização das medidas intraclasses 

(BELHUMEUR; HESPANHA; KRIEGMAN, 1997). 

A Análise Discriminante Linear foi aplicada, neste trabalho, com a utilização dos 

métodos PCA, SPA e GA, para a seleção das variáveis, e a construção de modelos de 

classificação PCA-LDA, SPA-LDA e GA-LDA. 

 

1.4.5.1 Análise por componentes principais (PCA) 

 

A análise por componentes principais, PCA, do inglês principal-component 

analysis, é um método de redução da dimensionalidade da matriz que pode também ser 
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considerado como um método não supervisionado pelo fato de que no seu cálculo apenas 

as variáveis da matriz X são utilizadas. Ele apresenta a capacidade de minimizar a 

colinearidade dos dados, agrupando - os por semelhanças. Dessa forma, pode ser utilizado 

para a identificação de grupos ou classes.  

O cálculo do PCA é realizado com a decomposição da matriz X em vetores de 

escores, podendo ser representado pela letra �̂�, e em pesos, podendo ser representado pela 

letra �̂�, e, para n amostras contendo “a” componentes, o PCA pode ser expresso pela 

equação 8 (NAES et al, 2002): 

 

X= �̂�x �̂�+Ê= �̂�𝟏�̂�𝟏 + �̂�𝟐�̂�𝟐 + �̂�𝟑�̂�𝟑 + ⋯ �̂�𝒂�̂�𝒂 +Ê  (8) 

 

Onde �̂�𝟏�̂�𝟏 a �̂�𝒂�̂�𝒂 representam o somatório dos componentes individuais da 

matriz e Ê representa o resíduo, que é o valor não explicado da matriz X. 

 No caso do trabalho de classificação apresentado nesta tese, usando o PCA-LDA, 

as componentes foram escolhidas baseando-se no percentual de variância explicada, dada 

pelo PCA, conforme apresentado na figura 10.  

 

Figura 10- Variância explicada usando a análise por componentes principais 

 
Fonte: autor 

 

No exemplo fornecido pela figura, é possível perceber que 4 componentes 

principais já contemplaram quase 100% da variância explicada, e que elas podem, 

portanto, ser utilizadas para a construção dos modelos. 
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1.4.5.2 Algoritmo das projeções sucessivas (SPA) 

 

O algoritmo das projeções sucessivas - SPA (do inglês, successive projections 

algorithm) foi desenvolvido para resolver problemas de colinearidade em regressão linear 

múltipla, contudo, passou a ser utilizado com outros métodos de regressão, como o 

método de seleção de variáveis para o PLS, para o qual vem apresentando bom 

desempenho (XIAOBO et al 2010). 

Além disso, o SPA tem sido empregado para a solução de problemas de 

classificação associado ao LDA, com sucesso, uma vez que ambos se propõem a resolver 

problemas de multicolinearidade (SOARES et al, 2013).  

De forma sucinta, é possível explicar que o SPA realiza operações de projeções 

em espaço vetorial, de forma a obter subconjuntos de variáveis que apresentem menor 

colinearidade (XIAOBO et al, 2010).  

O procedimento de seleção inicia-se com um comprimento de onda e vai 

incorporando novos comprimentos a cada interação, de modo a selecionar os 

comprimentos de onda com mínima redundância (ARAÚJO et al, 2001). 

 Uma diferença da aplicação do SPA para a classificação, em relação à regressão, 

é que na classificação, em sua fase de avaliação, a função de custo, apresentada na 

equação 9, é usada como critério para a escolha das variáveis (SOARES et al, 2013): 

 

𝐽𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑡 =
1

𝑁𝑣𝑎𝑙
∑ 𝑔𝑛

𝑁𝑣𝑎𝑙

𝑛=1

 

 

(9) 

Esta função de custo está relacionada ao risco médio de classificação incorreta 

para o conjunto de validação (SOARES et al, 2013), sendo o  termo gn calculado usando-

se a razão do quadrado da distância de Mahalanobis, considerando a enésima amostra de 

validação da classe I e o valor médio da sua classe verdadeira �̅�(𝐼𝑛), pelo quadrado da 

distância de Mahalanobis entre a enésima amostra de validação da classe I e o centro da 

classe incorreta mais próxima, chamado de Ij, como expresso pela equação 10.  

𝑔𝑛 =
𝑀𝐷2[𝑥𝑣𝑎𝑙,𝑛, �̅� (𝐼𝑛)]

𝑚𝑖𝑛𝐼𝑗 ≠𝐼𝑛
𝑀𝐷2[𝑥𝑣𝑎𝑙,𝑛, �̅�(𝐼𝑗)]

 

 

(10) 
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Essa função faz a comparação das distâncias da amostra n da classe I em relação 

ao valor médio das classes correta e incorreta. Ou seja, esse cálculo avalia a classificação 

verdadeira da classe correta em comparação com a classe incorreta mais próxima. 

Quando o valor de gn é pequeno, significa que a amostra Xval,n está próxima do 

centro de sua classe verdadeira e distante das demais, uma vez que o numerador, que 

representa a distância da classe correta, é menor que o denominador, que representa a 

distância das classes incorretas. 

 Neste trabalho, o PCA e o SPA foram utilizados como métodos de classificação 

através da Análise Discriminante Linear, como PCA-LDA e SPA-LDA. Já o algoritmo 

GA tanto foi utilizado para os modelos de regressão, atuando como seleção de variáveis 

para a regressão com o PLS, como também foi empregado como ferramenta para a seleção 

de variáveis para a classificação através da análise discriminante linear, GA-LDA. 

 

1.4.6 Avaliação da performance dos modelos 

 

1.4.6.1 Para modelos de regressão 

 

Para a avaliação do desempenho dos modelos, são usados como parâmetros a 

correlação, a qual auxilia na avaliação do bom ajuste dos dados, e os erros, pois um 

modelo bom é aquele que tem a maior capacidade de previsão com menor erro possível. 

A equação 11 demonstra o cálculo realizado para a correlação ao quadrado, que é 

denominada de coeficiente de determinação e é bastante utilizada como parâmetro de 

desempenho dos modelos.  

 

𝑟2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖

 
(11) 

 

O valor ideal para o coeficiente de determinação é que este seja próximo a 1, 

significando que as diferenças entre os valores medidos e previstos são pequenas e em 

torno da média.  Em seu cálculo são consideradas as diferenças entre os valores medidos, 

representados pela letra y, e os valores previstos pelo modelo, representadas pelo �̂� . 

O erro de um modelo pode ser dado pelo erro de validação cruzada, do inglês root 

mean square error for cross validation RMSECV, quando se utiliza o método de 

validação cruzada, ou pelo erro de previsão, do inglês root mean square error for 
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prediction RMSEP, quando é usada a validação interna ou externa (NICOLAI, 2007). A 

equação 12 demostra o cálculo para o erro de previsão: 

 

 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑃 = √
∑ (�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛𝑝

𝑖=1

𝑛𝑝
 

 

(12) 

onde np é o número de amostras de previsão e �̂�𝑖 e yi são os valores previstos e medidos, 

respectivamente, na enésima observação do conjunto de previsão. 

Na validação cruzada, o cálculo é realizado com um procedimento de previsão 

usando os próprios dados de calibração, a partir da eliminação sucessiva de amostras, até 

o fim do teste (NAES et al, 2002). 

 Um tipo de validação cruzada comumente utilizado é o leave-one-out cross 

validation, no qual uma amostra é removida do conjunto de dados e o modelo de 

calibração é construído para o restante (NICOLAI et al, 2007). 

Uma medida de erro bastante utilizada para avaliação do desempenho de modelos 

em frutas e vegetais é a taxa do desvio padrão, do inglês ratio of the standard deviation 

RPD,  a qual está relacionada com o RMSEP, podendo, no caso de validação cruzada ser 

usado o RMSECV, no cálculo, no lugar do RMSEP  (NICOLAI et al, 2007).  

O cálculo do RPD está demonstrado na equação 13. De acordo com Nicolai 

(2007), um RPD entre 1.5 e 2  significa que o modelo tem baixa capacidade de 

discriminação; um RPD entre 2 e 2.5 indica que são possíveis previsões quantitativas 

grosseiras; já  entre 2.5 e 3 ou acima, corresponde a bons e excelentes valores de precisão. 

 

RPD =
SD

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑃 𝑜𝑢 𝑅𝐸𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉
 

 

(13) 

1.4.6.2 Para modelos de classificação 

 

No caso dos modelos de classificação, usa-se a avaliação qualitativa da separação 

dos grupos, mas também podem ser calculados alguns parâmetros quantitativos 

relacionados com a capacidade de acerto e erro do modelo.  

Neste trabalho, foram calculados valores de desempenho para a avaliação dos 

modelos de classificação descritos por Castaño et al (2015), cujas expressões estão 

demonstradas abaixo, nas equações 14 a 20. 
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Para um melhor entendimento das expressões a seguir, esclarecemos que o termo 

TP significa verdadeiro positivo, do inglês true positive, que é quando o valor da classe 

está correto. No caso da classe ser incorreta, usa-se o termo FP, que significa falso 

positivo, do inglês false positive.  

Entre estes valores, está a sensibilidade, a qual indica a probabilidade de 

classificar uma amostra corretamente. O intervalo de valores para este recurso é de 0 a 1.  

 

𝑆𝐸𝑁𝑆 =
𝑇𝑃

(𝑇𝑃 + 𝐹𝑁)
 

(14) 

 

Outro parâmetro importante para a avaliação da classificação, e que é obtido 

testando-se o modelo, informando a ele um valor incorreto, é a especificidade, que avalia 

a capacidade do modelo rejeitar um valor incorreto, quando lhe tenha sido fornecido um.  

Neste caso, usa-se o termo TN que significa verdadeiro negativo, do inglês true 

negative, e ocorre quando o modelo rejeita o valor de classificação incorreto. Além disso, 

usa-se o termo FP, que significa falso positivo, do inglês false positive, que representa o 

valor incorreto aceito como correto pelo modelo. 

A especificidade, que é calculada pela expressão abaixo, também varia entre 0 e 

1.  

𝑆𝑃𝐸𝐶 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 

(15) 

 A sensibilidade e a especificidade avaliam a eficácia da classificação em uma 

única classe, positivo e negativo, respectivamente.  

Outros parâmetros de classificação, relacionados aos valores positivos e 

negativos, podem ser calculados. Um exemplo é o valor preditivo positivo (do inglês 

positive predictive value - PPV), o qual estima o poder preditivo do classificador. O PPV 

mede a proporção de valores positivos corretamente atribuídos, seu valor variando entre 

0 e 1. 

 

PPV =
TP

TP + FP
 

 

(16) 

 Há também o valor preditivo negativo (do inglês negative predictive value -NPV). 

O valor preditivo negativo mede a proporção de exemplos negativos corretamente 

atribuídos. Seus valores também variam entre 0 e 1. 
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NPV =
TN

TN + FN
 

 

(17) 

 O youden's index (YOU) avalia a habilidade do classificador  de evitar o erro e é 

derivado da sensibilidade e especificidade. Esse parâmetro varia entre 0 e 1. 

YOU = SENS − (1 − SPEC) 

 

(18) 

 Razões de verossimilhança (do inglês Likelihood ratios LR(+)) é a probabilidade 

de prever um exemplo como positivo, quando é verdadeiramente positivo. 

 

LR(+) =
SENS

1 − SPEC
 

 

(19) 

Razões de verossimilhança (do inglês Likelihood ratios LR(-)) é a probabilidade 

de prever um exemplo como negativo, quando é verdadeiramente negativo.  

 

LR(−) =
1 − SENS

SPEC
 

 

(20) 

1.4.7 Testes estatísticos 

 

Outra etapa importante da calibração multivariada é a avaliação dos modelos 

empregando-se testes estatísticos, como os testes de significância. Os testes de 

significância avaliam se as diferenças entre o valor medido e o valor padrão, valor real 

ou esperado, são significativas, e são bastante úteis em resultados experimentais, 

principalmente para a química analítica (MILLER; MILLER, 2005). 

Estes testes também são conhecidos como testes de hipótese, ou testes de hipótese 

nula, em que se admite não haver diferenças estatísticas entre os valores medidos e 

esperados. Usualmente, tem sido adotada uma diferença inferior a 0,05, ou 5%,, 

denominada como intervalo de confiança de 5%. Para a realização do cálculo do teste, se 

utiliza um valor crítico, decidindo-se, a partir dele, se o valor é aceitável ou não 

(MILLER; MILLER, 2005). 

Dentre os testes estatísticos, têm-se o teste t-pareado e o EJCR, que foram 

utilizados neste trabalho e serão descritos a seguir. 
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1.4.7.1 Teste t pareado 

 

O teste t pareado serve para a comparação de dois métodos de análise na mesma 

amostra, sendo utilizada a média das diferenças entre cada par dos resultados dados pelos 

dois métodos - �̅�. (MILLER, MILLER, 2005). O cálculo do teste t pareado é demonstrado 

na equação 21. 

 

𝑡 =
�̅�  √𝑛

𝑠𝑑
 

 

(21) 

 

Onde sd é o desvio padrão da média �̅� e n é o número de amostras. Para t, se utiliza 

o número de graus de liberdade n-1. 

 

1.4.7.2 Teste de região de confiança elíptica 

 

O teste de região de confiança elíptica - EJCR, do inglês elliptical joint confidence 

region, é um teste de significância bastante indicado para análise de regressão linear, pois 

avalia a região de confiança do intercepto e da inclinação, e testa se o “a” e o “b” da 

regressão são recomendados, fazendo a avaliação das concentrações previstas e medidas, 

considerando que o ponto crítico ou teórico do teste deva ser 1e 0 (GOICOECHEA; 

OLIVIERI, 2001).  

Quando o resultado do teste apresenta o valor crítico, é possível concluir que há 

ausência de erro sistemático (GOICOECHEA; OLIVIERI, 2001). A seguir tem-se a 

equação 22, a qual descreve a região de confiança calculada pelo EJCR. 

 

𝑁𝑑𝑎𝑡(𝑎 − �̂�)2 + 2 (∑ 𝐶𝑎𝑐𝑡) (𝑎 − �̂�)(𝑏 − �̂�) + (∑ 𝐶𝑎𝑐𝑡)
2

(𝑏 − �̂�)2

= 2𝑆2𝐹∝,2,𝑁𝑑𝑎𝑡−2 

 

(22) 

Temos, na equação, que Ndat é o número de dados, Cact são as concentrações atuais, 

S2 é a variância da regressão e 𝐹∝,2,𝑁𝑑𝑎𝑡−2 é o valor crítico para o valor de F com Ndat -2 

graus de liberdade. 

O EJCR apresenta seu resultado graficamente por meio de uma forma elíptica, 

como exemplificado na figura 11. Como é possível observar, o teste apresenta o ponto 

crítíco 1 e 0. 
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Figura 11- Teste de região de confiança elíptica para antocianinas em castanholas 

 

 

Fonte: autor 

 

1.5 APLICAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA NIR PARA A AGROINDÚSTRIA DE 

FRUTAS 

 

As mudanças na agroindústria mundial têm gerado uma maior exigência por 

padrões e categorias que assegurem a qualidade e a uniformidade dos produtos, visando 

à ampliação dos mercados, e isso tem impulsionado os setores públicos e privados a 

buscar estratégias para garantir esses padrões (REARDON et al., 2001; FARINA, 2001).  

Diante desse fato, o desenvolvimento de tecnologias de controle da qualidade e 

uniformidade, em atendimento ao crescente consumo de produtos frescos, para mercados 

cada vez mais exigentes, tem representado o grande desafio para a fruticultura. 

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas no mundo, segundo dados da FAO 

(2013), e teve uma produção estimada, para 2017, por exemplo, de aproximadamente 44 

milhões de toneladas, segundo dados do IBGE (CNA, 2016).  

Contudo, atualmente, as análises químicas das frutas in natura no Brasil são 

realizadas, em sua maior parte, por métodos destrutivos, em muitos laboratórios de 

controle de alimentos e de pesquisa, e o repertório de técnicas analíticas para o controle 

de qualidade e uniformidade das espécies analisadas é muito limitado. 

 Além disso, as técnicas de seleção das frutas para a comercialização são baseadas 

apenas em critérios externos, não sendo possível a garantia de que a fruta apresenta sabor 

e textura agradáveis, bom conteúdo nutricional, ausência de defeitos internos, ou a 

ausência de contaminantes microbiológicos.  
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Neste sentido, tem-se buscado novas tecnologias que possibilitem a melhoria do 

controle da qualidade e da uniformidade das frutas, e que apresentem características tais 

como:  

I) natureza não destrutiva;  

II) rapidez de análise;  

III) mínimo de pré-tratamento das amostras; 

IV) mínimo de geração de resíduos; 

V) ampla aplicabilidade (critério atendido, por exemplo, pelo NIR , uma vez 

que ele detecta sinais das ligações C-H, O-H, N-H e S-H, presentes em 

diversos tipos de amostras); 

VI) possibilidade de análise on-line e in-situ. 

 

Com essa finalidade, é possível apontar a pertinência e importância da 

espectroscopia no infravermelho próximo, que, através do uso de procedimentos 

quimiométricos, principalmente aqueles baseados na calibração multivariada, se 

apresenta como alternativa não destrutiva para a avaliação da qualidade e uniformidade 

destas espécies.  

Um aspecto importante a ser considerado do uso das técnicas espectroscópicas e 

da quimiometria é que a sua aplicação pode ser realizada tanto em laboratórios, quanto 

na indústria (LOHUMI et al, 2015). 

 O NIR apresenta grande potencial para a determinação de parâmetros em frutas. 

Santos et al (2013) ressaltam, por exemplo, que o NIR tem se destacado pela sua 

capacidade de avaliação interna de frutas com o objetivo de prever se a fruta está pronta 

para colheita. Nesse sentido de estudo, um destaque tem sido dado a parâmetros como 

maturação, ou relacionados a esta, tais como, teor de sólidos solúveis, acidez e pH.  

Santos et al (2013) também ressaltam que, para a agroindústria de frutas, 

parâmetros de qualidade externa, como cor, peso e tamanho, são importantes. Além 

destes, parâmetros físico-químicos, como a firmeza, são estudados, e parâmetros 

nutracêuticos, como antocianinas totais, fenólicos totais, flavonoides totais, carotenoides, 

clorofila, ácido ascórbico, entre outros. Tem-se, portanto, um mercado com vastas 

possibilidades de aplicações do NIR. 

Nicolai et al (2007) publicaram um trabalho de revisão sobre aplicações do NIR 

para frutas e vegetais e destacaram o grande potencial da técnica para a agroindústria de 

frutas por nelas detectar a presença de diversos sinais dos constituintes. 
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Dentre esses constituintes em frutas, destaca-se a detecção no NIR da presença de 

água e de açúcares (NICOLAI et al, 2007), conforme exemplo de espectro na figura 12, 

o qual apresenta os sinais OH de água (1450nm, 1º sobretom OH água, 1930-1940nm, 

Banda de combinação OH água).  

 

Figura 12- Espectro médio NIR (não processado) de amostras de castanholas 

 

Fonte: autor 

 

 Como é possível observar, uma das características dos espectros NIR é de 

apresentarem bandas largas e sobrepostas, o que é resultante de muitos picos sobrepostos 

(BOKOBZA, 1998). 

Outra característica dos espectros NIR de frutas é que praticamente todos os 

componentes orgânicos dentro da fruta afetam os espectros (KUMARAVELU; GOPAL, 

2015). Portanto, a presença desses componentes resultará em sinais nos espectros NIR. 

Wang et al (2015) descreveram que as informações dos espectros NIR relativas 

às ligações O-H, C-H e N-H tornam possíveis as medições de vários atributos de 

qualidade em frutas e grupos funcionais que podem ser associados a essas ligações, tais 

como o açúcar, atribuído às ligações O-H (1190, 1400 nm); o teor de sólidos solúveis, às 

ligações C-H (910 nm), O-H (960, 1450 nm) e suas bandas de combinação (2000-2500 

nm); a acidez, às ligações C-O (1607 nm) e O-H (1127 nm) de ácidos carboxílicos; e o 

pH, relacionado às informações de ligações C-H (768 nm) e O-H (986 nm). 

Os processos de controle de qualidade durante a seleção para comercialização 

(pós-colheita) são de grande interesse industrial. Por estas razões, esta tese consistiu no 

desenvolvimento de metodologias analíticas inovadoras para o controle de qualidade e 
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uniformidade das frutas. Estudos como este podem servir como referência para os 

processos de seleção industrial com destino à comercialização. 

É possível encontrar na literatura diversos usos do NIR para a avaliação da 

qualidade de frutas. Há trabalhos recentes com aplicações do NIR, tanto para a 

classificação, quanto para a quantificação de constituintes em diversas frutas, como o 

realizado por Khanmohammadi et al (2014), que aplicaram os métodos LS-SVM e PCA 

para a classificação de origem de sete classes de caquis. Nesse trabalho, foram 

encontrados modelos de classificação com tratamento de correção de sinal ortogonal 

apresentando um erro de previsão de 2%. 

Wu et al (2015) realizaram a classificação de quatro variedades de maçãs. Em seu 

trabalho, os autores conseguiram obter classificações entre 84,17 e 92,5%.  Dall’acqua et 

al (2015) realizaram a classificação de tipos de açaí usando PCA e LDA. Ainda, 

conseguiram obter modelos usando LDA com 96,3% de classificação. 

Khatiwada et al (2016) também utilizaram métodos de classificação PLS-DA, 

LDA, PCA-LDA e SVM, em maçãs, encontrando modelos com precisão na previsão 

acima de 95% e taxa de erro menor que 2%. Nesse trabalho, também foram determinados 

alguns parâmetros, como escala e índice de cor, usando-se o PLS. Foram obtidos modelos 

com R2 = 0,89 e RMSEP =0,82, para escala visual, e R2 = 0,77 e RMSEP =0,61 para o 

índice de cor. 

 Também é possível encontrar avaliação de parâmetros de qualidade de maçãs, 

como capacidade antioxidante e teor de sólidos solúveis, usando o PLS, como realizado 

por Schmutzler & Huck (2016), cujo trabalho pôde obter modelos com coeficiente de 

determinação de 0,76 com erro de previsão de 0,55, para o teor de sólidos solúveis, e 

coeficiente de determinação de 0,85 com erro de previsão de 0,13%, para os compostos 

fenólicos. 

Dan et al (2016) realizaram a classificação de laranjas de quinze diferentes 

regiões, através dos métodos para classificação usando DT (do inglês decision tree), KNN 

(do inglês K-nearest Neighbor), NB (do inglês Naive Bayes) e SVM (do inglês Support 

Vector Machine) A melhor taxa de previsão encontrada foi de 96,66% através do método 

DT. 

Também foi realizada a classificação da origem geográfica e determinação de 

açúcar total, ácido total, conteúdo fenólico total, e atividade antioxidante total em jujuba, 

uma fruta típica da China, usando-se PCA, LDA, LS-SVM e BP-ANN, para a 

classificação, e PLS, BP-ANN e LS-SVM para os modelos de regressão (GUO, Y.; NI, 
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Y.; KOKOT, S., 2016). Foram obtidos modelos de regressão com correlação de previsão 

de 0.90 e erro de 0,26 para o açúcar total, usando o LS-SVM. Para compostos fenólicos, 

foram obtidos modelos com previsão de 0,93 e erro de 0,11, com LS-SVM. Para ácido 

total foram obtidos modelos com correlação de previsão 0,97 e erro de 0,19, com LS-

SVM. Para a atividade antioxidante, foi possível encontrar modelo com correlação de 

previsão de 0,97 e erro de 21,16, usando o PLS. Para os modelos de classificação foram 

obtidos percentuais de previsão de 93,8 e 81,2%, usando LS-SVM e BP-ANN, 

respectivamente. 

Também foi realizada a classificação de maçãs, damasco, peras e ameixas, usando 

PCA-LDA (JAKUBÍKOVÁ et al, 2016). Foram investigadas diferentes faixas de 

comprimento de onda para desenvolvimento dos modelos de classificação, e, para a faixa 

de 5050 a 6050 cm-1, obtiveram-se modelos com 100% de classificação, usando PCA-

LDA e GDA (do inglês general discriminant analysis). 

Cunha Júnior et al (2016) realizaram a determinação do teor de antocianinas e de 

sólidos solúveis em açaí e juçara, usando o PLS. Os autores obtiveram erros de previsão 

de 3,7g/kg, para açaí, e de 3,6 g/kg para juçara, na determinação de antocianinas. 

Rungpichayapichet et al (2016) realizaram a determinação de teor de sólidos 

solúveis, acidez titulável e firmeza em mangas, usando PLS, e obtiveram modelos com 

coeficientes de determinação e erros para a previsão de 0,9 e de 1,2%, para o teor de 

sólidos solúveis, 0,82 e 4,22N para a firmeza, e 0,74 e 0,38% para a acidez titulável. 

Torres et al (2016) realizaram a classificação de maçãs usando os métodos PLS-

DA e iPLS-DA.  O objetivo do trabalho foi monitorar alterações nos metabólicos, com 

monitoramento da fruta semanalmente, e, a cada avaliação, a fruta foi exposta a um nível 

de energia solar. As frutas foram divididas nas classes: classe 0 - não exposta à luz, classe 

1 - exposta, classe 2 - leve, classe 3 - moderada e classe 4 - grave.  O iPLS auxiliou na 

interpretação das bandas com melhor desempenho na classificação. De uma forma geral, 

os resultados obtidos estavam numa faixa de erro em torno de 30%. 

Do mesmo modo, Santos Neto et al (2017) realizaram a quantificação de teor de 

sólidos solúveis e matéria seca em mangas usando o PLS, obtendo modelos de 

determinação do teor de sólidos com correlação e erro de validação de 0,87 e 1,39%, 

respectivamente. Para a determinação de matéria seca foi obtido um modelo com 

correlação e erro de validação de 0,84 e 8,81 g/kg, respectivamente. 

Amodio et al (2017) avaliaram a qualidade de morangos através da determinação 

de sólidos solúveis, pH, acidez titulável, ácido ascórbico e compostos fenólicos, usando 
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PLS, e da classificação de três tipos de classes, usando o PLS-DA. Os modelos de 

determinação obtidos foram de R2 = 0,85 e RMSEP = 0,58 para o teor de sólidos solúveis, 

R2 = 0,86 e RMSEP = 0,09, para o pH, e R2 = 0,58 e RMSEP = 0,15 para a acidez titulável. 

Os modelos de classificação apresentaram sensibilidade e especificidade acima de 0,97. 

Arendse et al (2017) realizaram a determinação de teor de sólidos solúveis, pH, 

acidez titulável, fenólicos totais, antocianinas e vitamina C total em romãs, usando PCA 

e PLS. Foram obtidos modelos com coeficientes de determinação e erro de previsão de  

R2 = 87,55 e RMSEP= 0,30% para o teor de sólidos, R2 = 85,18 e RMSEP = 0,10 para o 

pH, R2 = 85,59 e RMSEP = 0,10% para a acidez titulável, R2 = 86,48 e RMSEP = 0,11g/L 

para compostos fenólicos, e de R2 = 70,50 e RMSEP = 0,13 g/L para antocianinas. 

Outrossim, foi avaliada a adstringência de caquis intactos e de sua polpa, usando-

se o PLSR, SVM, LS-SVM (CORTÉS et al, 2017). Para a fruta intacta o melhor modelo 

obtido, usando-se o PLS, teve um coeficiente de determinação de 0,90 e com erro de 

0,075 e RPD de 3,26. 

Beghi et al (2017) realizaram a classificação de uvas saudáveis e não saudáveis, 

usando PLS-DA, e obtiveram resultados entre 89,8 e 94% na validação para a 

classificação.  

 Li et al (2017) realizaram a determinação de açúcar total em Gogi berry e 

conseguiram obter um modelo PLS com coeficiente de determinação e erro para a 

validação de 0,94 e 0,69, respectivamente. 

Também foi realizada a determinação da cor, firmeza, sólidos solúveis, acidez 

titulável e taninos solúveis em caquis, usando-se PLS, SVM e PCR (ALTIERI et al 2017). 

Nesse trabalho, o PCR demonstrou melhor desempenho, apresentando os seguintes 

resultados de validação: para o índice de cor, R2 =0,98 e RPD =9,23, para a firmeza, R2 

=0,99 e RPD =10,18, para o teor de sólidos solúveis, R2 =0,98 e RPD =7,15, para acidez 

titulável, R2 =0,98 e RPD =7,87, e para o teor de taninos, R2 =0,98 e RPD =8,91. 

Malegori et al (2017) determinaram o ácido ascórbico e a acidez titulável em 

acerolas, usando PLS e SVM. Nesse trabalho foram encontrados modelos PLS com 

coeficiente de determinação e erro para a previsão de R2 =0,74 e RMESEP =0,14%, para 

a acidez titulável, e R2 =0,49 e RMSEP =342 mg/100g para o ácido ascórbico. Os modelos 

SVM apresentaram R2 =0,69 e RMSEP =0,16%, para acidez titulável, e R2 =0,49 e 

RMSEP =360 mg/100g para o ácido ascórbico. 
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Há, também, trabalho no qual foi feita a determinação do teor de sólidos solúveis 

em uvas, usando PLS e LS-SVM (XIAO et al, 2017). Dentre os melhores modelos, foi 

obtido o modelo por meio do LS-SVM, com R2 =0,92 e RMSEP =0,76%. 

Além dos trabalhos citados, podem ser encontrados trabalhos mais recentes, de 

2018, demonstrando continuidade de pesquisas e aplicações com o uso do infravermelho 

próximo e quimiometria em frutas.  

Dentre eles, é possível citar a implementação do NIR em sistemas de secagem em 

maçãs orgânicas (MOSCETTI et al, 2018). A classificação foi realizada usando o PLS-

DA e o iPLS-DA para as classes divididas de acordo com a secagem: em fase I (fruta 

fresca, 0 h de secagem), fase II (semisseca, de 1-7h de secagem) e fase III (seca, 8h de 

secagem). Os modelos de classificação apresentaram de boa (>0,90) a excelente (>0,95) 

sensibilidade e especificidade. 

Foi feita a comparação entre modos de leitura, como a esfera de integração (IS) e 

a emissão por fibra acoplada (EH) para a previsão de parâmetros em romã intactas 

(ARENDSE et al, 2018). Os melhores resultados para a previsão foram obtidos com o 

modo de emissão por fibra acoplada, e, para a calibração, foram com o modo de esfera de 

integração. 

Também foi realizada a comparação de diferentes métodos de testes de firmeza, 

tais como acústico, impacto, compressão e punctura, em tomates, usando o PLS 

(HUANG, Y.; LU, R.; CHEN, K., 2018). Foram obtidos modelos com coeficiente de 

determinação e erro de previsão de 0,71 e 1,43, respectivamente, usando o método de 

referência acústico. Para o método de impacto foi obtido modelo com coeficiente de 

determinação e erro de previsão de 0,89 e 5,41, respectivamente.  

Chen et al (2018) determinaram o teor de sólidos solúveis em morangos, usando 

iPLS e MWPLS. Nesse trabalho foram obtidos modelos com correlação de teste de 0,91 

e erro de teste de 0,35, usando-se iPLS com o tratamento da segunda derivada. Também 

foram obtidos modelos MWPLS (do inglês moving window partial least squares) com 

correlações e erro de teste de 0,93 e 0,35, respectivamente. 

 Rizvi et al (2018) determinaram polifenóis, através do PLS, na Citrulus 

colocynthis, fruta distribuída da Índia, África e Península Arábica, também conhecida por 

maçã amarga, ou pepino amargo. Os autores obtiveram um modelo, usando PLS, cuja 

primeira derivada com janela de 13 pontos apresentou correlações e erro de previsão de 

0,98 e 1,89, respectivamente. 
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Alhamdan e Atia (2018) determinaram sólidos solúveis, umidade e parâmetros de 

cor na fruta Barhi, comumente produzida em países árabes. Nesse trabalho foram 

encontrados modelos com coeficientes de determinação e erro de 0,97 e 1,00 , 

respectivamente, para teor de sólidos solúveis, de 0,94 e 1,90 para a umidade, e de 0,64 e 

2,28 para o parâmetro de cor. 

Biancolillo et al (2018) usaram PLS-DA e SIMCA para a classificação de um tipo 

de avelã Italiana em relação a outros tipos. Com o PLS-DA foram obtidos modelos com 

classificação correta de 92% para a classe romana, e 99, % para as outras classes. Usando 

um modelo de classificação SIMCA foi obtido um modelo com sensibilidade e 

especificidade de 98,2% e 94,7%, respectivamente, com o tratamento da primeira 

derivada. 

Arendse et al (2018) usaram OPLS-DA para a classificação de alteração na casca 

de romãs. Precisões de classificação de 100%, 32,6% e 93% foram encontradas para as 

classes saudável, alteração moderada e alteração severa, respectivamente. 

Ncama et al (2018) realizaram a determinação de parâmetros em toranjas e 

obtiveram resultados de previsão como capacidade antioxidante total (0,95), 

Betacaroteno (0,99), carotenoides totais (0,92), clorofila (0,93), sacarose (0,91), glicose 

(0,93) e frutose (0,94). 

Outra aplicação realizada usando-se o NIR foi a determinação de firmeza e pectina 

solúvel em água, em pêssegos, usando-se o PLS (UWADAIRA et al, 2018). Além disso, 

foram desenvolvidos modelos para a comparação dos resultados em função dos índices 

de maturidade pela análise dos índices com variação dos dias. Também obtiveram-se 

espectros de RMN 1H para auxiliar na interpretação de bandas em conjunto com o NIR. 

Os resultados dos modelos obtidos foram R2 =0,80 e RMSECV =4,41, para a firmeza, R2 

=0,82 e RMSECV =41,16, para a pectina, e R2 =0,90 e RMSECV =1,05 para o modelo 

de maturidade com os dias decorridos. 

Khurnpoon & Sirisomboon (2018) realizaram a determinação de firmeza, e outros 

parâmetros relacionados à firmeza, em melão, usando o PLS. Os resultados de previsão 

dos modelos para a fruta intacta foram R2 =0,85 e RMSEP =0,85, e, para a polpa, foram 

R2 =0,81 e RMSEP =0,78. 

Tilahun et al (2018) determinaram licopeno e betacaroteno em tomates, usando o 

PLS.  Os modelos com mais alta correlação obtiveram coeficiente de correlação e erro 

para a previsão de 0,97 e 1,17, respectivamente, para o licopeno e de 0,85 e 0,78 para o 

betacaroteno. 
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Luo et al (2018) realizaram o estudo para a melhoria da robustez de modelos para 

o teor de sólidos solúveis em maçã. Foram desenvolvidos modelos globais e modelos 

locais. Os resultados indicaram que os modelos locais, de uma forma geral, apresentaram 

melhor desempenho. 

A partir dos trabalhos citados, é possível perceber a possibilidade de aplicação do 

NIR para importantes parâmetros de avaliação da qualidade das frutas, tanto das frutas 

comumente conhecidas mundialmente, como de frutas típicas de diferentes países. 

Percebe-se também a diversidade de parâmetros de qualidade em frutas que já 

vêm sendo estudados através do NIR, tais como: antocianinas, ácido ascórbico, pH, 

atividade antioxidante, teor de sólidos solúveis, firmeza e açúcares. Além de avaliar esses 

constituintes, o NIR se apresenta com capacidade de avaliação da presença de defeitos 

internos.   
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2 OBJETIVOS 

 

No âmbito geral, o objetivo deste trabalho foi aplicar ferramentas quimiométricas 

para a avaliação de parâmetros de qualidade em frutas, visando desenvolver metodologias 

inovadoras que venham a aperfeiçoar o controle de qualidade em castanholas e 

jabuticabas para a pós-colheita, o que contribuirá com a melhoria das metodologias 

analíticas para a agroindústria de frutas. De forma específica, entre os objetivos estão: 

1) Realizar a classificação dos estágios de maturação em jabuticabas através de 

algoritmos de classificação, usando-se o método de Análise Discriminante Linear (do 

inglês linear discriminant analysis - LDA), a partir dos  métodos de Análise 

Discriminante Linear por componente principal (PCA-LDA, do inglês principal 

component analysis- linear discriminant analysis), Análise Discriminante Linear com 

seleção variável por algoritmo genético (GA-LDA, do inglês genetic algorithm-linear 

discriminant analysis), e Análise Discriminante Linear com uso do algoritmo de 

projeções sucessivas (SPA-LDA, do inglês successive projection algorithm-linear 

discriminant analysis); 

2) fazer o estudo dos parâmetros de qualidade, tais como antocianinas e compostos 

fenólicos, em castanholas, empregando a espectroscopia no infravermelho próximo aliada 

a métodos de calibração multivariada (como o método de regressão por mínimos 

quadrados, do inglês partial least squares- PLS, e algoritmos de seleção de variáveis) 

para o desenvolvimento de modelos de regressão destinados a determinar esses 

parâmetros 
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3 SINOPSE DA TESE 

 

Uma visão geral das aplicações realizadas será apresentada a seguir, objetivando 

introduzir os pontos principais dos trabalhos e trazer informações complementares ao 

conteúdo dos capítulos 2 e 3. 

 

3.4 CLASSIFICAÇÃO DE ESTÁGIO DE MATURAÇÃO EM JABUTICABAS 

 

A jabuticaba, ilustrada na figura 13, é uma fruta originária do Centro-Sul do Brasil 

que tem como características a casca escura, fina e frágil, e uma polpa branca, doce e 

levemente ácida (ANDERSEN; ANDERSEN; 1988). Deve-se ressaltar que é uma fruta 

que desperta interesse dos agricultores por apresentar alta produtividade. Segundo 

Andersen e Andersen (1988), a jabuticaba pode ser utilizada tanto para consumo fresco, 

quanto industrial, e, com ela podem ser produzidos sucos, vinhos, geleias, compotas e 

vinagre.  

Figura 13- Jabuticaba. 

 

Fonte: autor. 

 

  Rezende e Pinto (2015) realizaram um estudo para a caracterização físico-química 

da polpa e da casca da jabuticaba. Os resultados desse estudo revelaram que tanto a casca, 

quanto a polpa, apresentam bons teores de ácido ascórbico e de antocianinas, sendo que 

a casca se revelou com teores superiores aos da polpa. Estudos como os de Plaza et al 

(2016) e Calloni et al (2015), sobre compostos fenólicos e capacidade antioxidante em 

jabuticabas, ratificam a fruta como boa fonte de compostos fenólicos e antocianinas.  

Além de ser fonte rica de ácido ascórbico e de antocianinas, como relatado nos 

trabalhos mencionados, a jabuticaba é boa fonte de fibras e carboidratos, conforme pode 

ser observado na Tabela 1, a qual apresenta valores de composição de outros constituintes 
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da jabuticaba. As fibras são importantes na alimentação por ajudarem no tratamento ou 

prevenção de doenças gastrointestinais, hipertensão arterial, e auxiliarem na redução de 

diabetes e colesterol (MATTOS L. L.& MARTINS, I. S, 2000; BERNAUD, F. S. R.& 

RODRIGUES, T. C, 2013).  

Outro benefício do consumo de fibras é que elas podem auxiliar na redução de 

peso corporal e ainda trazem uma melhora para o sistema imunológico (BERNAUD, F. 

S. R.& RODRIGUES, T. C, 2013). 

Em se tratando de frutas, observa-se que a sua maior composição é de umidade.  

Como é possível observar na composição da jabuticaba, a variação de umidade tabelada 

foi de 83,6%, o que é bastante característico de alimentos. Ela também possui em sua 

composição elementos que importantes para o organismo, como o cálcio, o potássio, o 

magnésio e o fósforo.  

 

Tabela 1 - Composição da jabuticaba 

Constituinte da jabuticaba crua Quantidade em 100g 

Carboidrato 15,3g 

Proteína 0,6g 

Fibra 2,3g 

Cálcio 8mg 

Magnésio 18mg 

Potássio  130mg 

Fósforo 15mg 

Vitamina C 16,2mg 

Umidade 83,6% 

Valor energético 58 kcal 

TACO, 2011 

 

 Garcia (2017) realizou um estudo sobre o desenvolvimento fisiológico da 

jabuticaba e destacou a importância de estudos sobre o estado físico da fruta para a 

definição de um ponto ideal de colheita, bem como para, a partir desse conhecimento, 

fazer uso de tecnologias que possam retardar ou reduzir as atividades fisiológicas, 

evitando perdas das frutas entre a colheita e o consumo final.  
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As perdas na fruticultura chegam a ser preocupantes, com um percentual estimado 

em torno de 30% da produção, sendo metade dessa perda relacionada ao manuseio e 

transporte inadequado. A outra metade relaciona-se às demais etapas da colheita até a 

chegada ao consumidor (SEBRAE, 2016). Diante disto, conhecer os estados fisiológicos 

de maturação pode ser útil para estabelecer medidas de controle de qualidade das frutas 

durante as etapas entre a colheita e comercialização. 

  Tratando do estágio de maturação em frutas, Chitarra e Chitarra (2005) definem 

que o ciclo de um fruto pode ser dividido nas fases de pré-maturação, maturação, 

amadurecimento e senescência, todas incluindo diferentes processos fisiológicos e 

bioquímicos. Ou seja, nos diferentes estágios de maturação as frutas irão apresentar 

diferentes processos fisiológicos e bioquímicos. Portanto, o estudo dos estágios de 

maturação em frutas é importante para entendimento do seu desenvolvimento. 

Considerando a importância dessa linha de estudos sobre a maturação de frutas, o 

presente trabalho teve como objetivo realizar a classificação de três estágios de maturação 

de jabuticabas usando o NIR e o LDA.  

Neste estudo, os estágios de maturação da jabuticaba foram relacionados ao estado 

fisiológico da maturação, sendo feita a comparação entre os desempenhos de modelos 

obtidos pelos modelos PCA-LDA, GA-LDA e SPA-LDA desenvolvidos a partir de 

espectros de infravermelho próximo de três classes de jabuticabas. A nomenclatura para 

a classificação da maturação utilizada neste trabalho foi: fruto imaturo (fruto 

completamente verde), fisiologicamente maduro (fruto de verde para roxo) e maduro 

(fruto completamente roxo). A figura 14 apresenta as etapas utilizadas para a metodologia 

deste trabalho. 

Incialmente, foi feita a aquisição de 180 amostras de jabuticabas de modo a que 

se tivesse a fruta em seus três estádios de maturação baseados na cor, sendo: (I) imatura 

(fruta completamente verde); (II) fisiologicamente madura (frutificando de verde para 

roxo); (III) madura (fruta completamente roxa). A coleta das frutas aconteceu em Ribeirão 

Preto, Estado de São Paulo/Brasil. Depois de colhidas, as frutas foram imediatamente 

levadas para o laboratório, onde foram mantidas à temperatura ambiente (25ºC) por 1 h 

até atingirem a temperatura uniforme. As jabuticabas foram individualmente analisadas 

através do Infravermelho próximo por reflectância difusa. Para cada jabuticaba, foram 

adquiridos dois espectros de reflectância (1000-2500nm, resolução de 2 mm e 64 

varreduras) com FTNIR 100N Espectrômetro (Perkin Elmer, Shelton, EUA). Os 



55 
 

espectros foram registrados usando-se o Spectrum Software versão 10.03.02 (Perkin 

Elmer, Shelton, EUA).  

 

Figura 14- Etapas da metodologia do desenvolvimento dos modelos de classificação de 

maturação em jabuticabas. 

 

Fonte: autor 

Foram realizadas duas leituras no infravermelho próximo em cada amostra de 

jabuticaba, em diferentes posições, totalizando uma matriz de 360 espectros. Em seguida, 

realizou-se a média espectral, resultando numa matriz espectral de 180 espectros. 

Os modelos foram desenvolvidos por meio do MATLAB r2014a Software 

(http://www.mathworks.com) com PLS-toolbox (Eigenvector Research, Inc., Wenatchee, 

WA, EUA, versão 7.8). Os espectros médios foram pré-processados através de 

suavização Savitzky-Golay e derivadas (primeira e segunda), e a correção de dispersão 

multiplicativa (do inglês Multiplicative Scatter Correction - MSC).  

Para os tratamentos, foram usadas as janelas 3, 5,7, 11, 21, 31, 51, e 71. Por fim, 

aplicou-se o msc a todos os outros tratamentos, e desenvolveram-se modelos com e sem 

o msc. 

Para a construção dos modelos, as amostras foram divididas em três conjuntos: 

um para a calibração, outro para a validação e outro para a previsão, utilizando-se o 

algoritmo Kennard-Stone (KENNARD; STONE, 1969). Foram usados os percentuais de 
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70%, 15% e 15% das amostras para os conjuntos de calibração, validação e previsão, 

respectivamente. Isto resultou em 42 amostras para a calibração, 9 amostras para a 

validação e 9 amostras para a previsão por classe.  

Construíram-se matrizes totais usando-se os conjuntos de classes. A matriz total 

de calibração, contendo 42 amostras de cada classe, resultou em 126 amostras. A matriz 

total de validação, contendo 9 amostras de cada classe, resultou em 27 amostras. E a 

matriz total de previsão, contendo 9 amostras de cada classe, resultou em 27 amostras. 

Em seguida, foram desenvolvidos modelos de classificação através dos algoritmos 

PCA-LDA, SPA-LDA e GA-LDA. Para o algoritmo PCA-LDA, o número ideal de 

componentes principais utilizado foi de 4 componentes, representando 99% da variância 

explicada.  O SPA-LDA realizou a seleção de comprimentos de onda para a construção 

dos modelos. No caso do SPA, na maioria dos modelos, incluindo o melhor modelo SPA, 

o algoritmo selecionou 123 comprimentos. O GA-LDA também realizou a seleção de 

comprimentos de onda para a construção dos modelos. No caso do melhor modelo, este 

selecionou 48 comprimentos. 

 Foram determinados os melhores modelos a partir da melhor separação das 

classes e dos cálculos dos parâmetros sensibilidade e especificidade. 

 

3.5 DETERMINAÇÃO DE ANTOCIANINAS E COMPOSTOS FENÓLICOS EM 

CASTANHOLAS 

 

 A fruta castanhola, ilustrada na figura 15, é produzida pela Terminalia catappa 

Linn (TC), árvore originária da Ásia, distribuída naturalmente nas regiões subtropical e 

tropical dos Oceanos Pacífico e Índico (SAROJA, M.; SANTHI, R.; ANNAPOORANI, 

S., 2002).  

Figura 15- Castanholas 

 

 

Fonte: Disponível em https://appverde.wordpress.com/2015/09/18/castanhola-terminalia-  

 



57 
 

Neste trabalho, o teor total de antocianinas - TAC (do inglês total 

anthocyanincompounds) e os compostos fenólicos totais - TPC (do inglês total 

phenoliccompounds) em castanholas foram investigados por NIR aliado ao PLS e 

métodos de seleção de variáveis. 

Os compostos fenólicos se apresentam como um grupo diversificado, pois 

incluem compostos variados, contendo, em sua estrutura, polifenóis, ácidos ou álcoois 

fenólicos (IGNAT; VOLF; POPA, 2011). As antocianinas estão incluídas dentro de um 

grupo específico de compostos fenólicos, os flavonoides. As antocianinas ocorrem em 

todos os tecidos de plantas, como folhas, raízes, flores e frutos, podendo neles evidenciar 

as colorações vermelha, roxa ou azul, o que apresenta potencial para a substituição de 

corantes alimentícios sintéticos, como alternativa de corante natural (IGNAT; VOLF; 

POPA, 2011). 

Uma das características que têm despertado o interesse por fontes de compostos 

fenólicos tem sido a sua capacidade antioxidante, a qual está relacionada à prevenção de 

diversas doenças, como o câncer, doenças cardiovasculares, doenças circulatórias e 

diabetes (SAROJA; SANTHI; ANNAPOORANI, 2012; IGNAT; VOLF; POPA, 2011). 

Além disso, o teor total de antocianinas (TTA) e os compostos fenólicos totais 

(CFT) são importantes por influenciarem a capacidade sensorial e nutricional das frutas 

e vegetais (MARQUES et al, 2012; IGNAT; VOLF; POPA, 2011). Diante destas 

características, estudos destes compostos em frutas desempenham papel relevante. 

A castanhola foi introduzida no Brasil como uma planta para fins de 

ornamentação, contudo, sabe-se que em algumas regiões, principalmente em cidades do 

interior, ela é utilizada para consumo humano. O fruto ainda não é muito conhecido, e, 

por isso, estudos sobre o seu potencial como fonte de compostos fenólicos e antocianinas, 

além de contribuir com a avaliação de fontes desses compostos, poderá contribuir com a 

literatura para maior conhecimento sobre a fruta. Marques et al (2012) realizaram um 

estudo de caracterização físico-química de Castanholas e determinaram sua composição 

química, a qual está apresentada na Tabela 2. Como é possível observar, a castanhola é 

constituída, principalmente, por carboidratos e água. 

 

 

 

 

 



58 
 

Tabela 2 - Composição da Castanhola 

Constituinte da castanhola média ±desvio padrão 

carboidratos (%) 76.88 ± 0.58 

umidade(%) 17.2 ± 1.13 

proteína(%) 2.30 ± 0.00 

lipídios(%) 2.79 ± 0.58 

cinzas(%) 0.83 ± 0.24 

vitamina C (mg.100 g–1)  0.22 ± 0.00 

valor energético (Kcal.100.g-1) 341,83 

Marques et al, 2012 

A figura 16 apresenta as etapas utilizadas para a metodologia deste trabalho. 

Amostras de castanhola foram analisadas no infravermelho próximo por reflectância 

difusa, equipado com fibra óptica – do modelo Antaris MX FT-NIR (Thermo Fisher 

Scientific Inc, USA) –, fonte de halogêneo (50 W), e utilizando-se as configurações: 32 

varreduras, 1000 a 2400 nm com resolução de 2 nm. Foram feitas 4 leituras em diferentes 

posições por amostra. Foram realizados 50 experimentos, usando-se duas amostras, para 

a determinação de compostos fenólicos e antocianinas em castanholas.  

 

Figura 16- Etapas da metodologia do desenvolvimento dos modelos para a determinação 

de compostos fenólicos e antocianinas em castanholas. 

 

Fonte: autor 
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Para a determinação de compostos fenólicos, utilizou-se o método do reagente de 

Folin. Uma curva analítica foi criada com diferentes soluções de ácido gálico, com os 

resultados expressos como mg de gálico Equivalentes de ácido (GAE) por 100 g de 

amostra.  

O método utilizado foi baseado na metodologia descrita por Cheplick et al (2010), 

o qual consiste na mistura de 1mL de extrato da amostra com 1mL de solução de etanol 

(95%), 5ml de água destilada e 0,5 mL do reagente Folin-Ciocalteau. Essa mistura foi 

homogeneizada. Em seguida, foi adicionado 1mL de Na2CO3 a 5%. A nova mistura foi 

homogeneizada e colocada em repouso na ausência de luz por 60 minutos.  

Após essa preparação, essa mistura foi lida em 725nm no UV-vis e teve sua 

concentração determinada a partir de uma curva padrão de ácido gálico. Todas as análises 

foram realizadas em triplicata. 

Para a determinação das antocianinas, foi utilizado o método do pH diferencial, 

aplicável à determinação de antocianinas monoméricas (como cianidina-3-glucósido) 

como método de referência (LEE; DURST; WROLSTAD, 2005). Neste método, o extrato 

da fruta é adicionado a tampões de dois valores de pH. Neste caso, foram utilizados o pH 

1 e 4,5. A leitura da amostra dos dois diferentes tampões foi feita no UV-vis em 510 e 

700nm, respectivamente.  

Volumes de 0,2 mL do extrato da fruta foram adicionados a 1,8 mL de cada 

tampão. Um dos extratos foi misturado a 0,025 mol L-1(pH 1,0) do tampão de cloreto de 

potássio, e o outro com 0,4 mol L-1(pH 4,5) do tampão de acetato de sódio. As misturas 

de extrato de fruta com tampão foram repousadas por trinta minutos em um local escuro 

a uma temperatura de 25ºC. Após isto, a absorbância de ambas as soluções foi registrada 

por meio de um espectrofotômetro (SP-22 UV-Vis, Curitiba, Brasil) em 510 e 700nm, 

respectivamente. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

A partir da matriz de espectros do infravermelho próximo de castanholas, 

procedeu-se ao desenvolvimento dos modelos de calibração multivariada, usando-se o 

MATLAB versão 7.10 Software (http://www.mathworks.com) com PLS-toolbox 

(Eigenvector Research, Inc., Wenatchee, WA, EUA, versão 7.8).  

Para o desenvolvimento dos modelos, os espectros NIR foram organizados, 

importados, e tiveram sua média feita. Em seguida, foram aplicados os tratamentos: 

suavização, e a primeira e a segunda derivada, ambos com as janelas 

3,5,7,11,21,31,41,51,61,71. Por último, aplicou-se o msc a todas as outras matrizes 

tratadas para a construção de modelos com e sem o msc. 
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Para cada matriz tratada foi aplicado o algoritmo Kennard-Stone para a divisão 

em conjuntos para a calibração e a previsão, contendo, cada um, 70% e 30% das amostras, 

respectivamente, ou seja, 35 amostras para a calibração e 15 amostras para a previsão. 

Em continuidade, para o desenvolvimento de modelos, foi utilizado o PLS.  

Para a construção de modelos PLS foi usada a validação cruzada, variando-se o 

número de variáveis latentes (VL) até 20. Inicialmente, se havia variado o número de 

variáveis latentes até 10, mas percebeu-se que era preciso um número maior de variáveis 

latentes. O critério para a escolha das variáveis latentes foi o percentual de variância 

explicada versus o gráfico do RMSEC/RMSEP/RMSECV. 

Após a construção dos modelos PLS, aplicou-se a seleção de variáveis usando-se 

iPLS e GA. Para a construção de modelos iPLS-PLS e GA-PLS, foram utilizadas as 

matrizes dos melhores modelos do PLS inicialmente desenvolvidos.  

O método que permitiu a otimização dos modelos foi o desenvolvimento de 

modelos com maior número de variáveis latentes, cuja escolha foi baseada no percentual 

de variância explicada e o gráfico do RMSEC/RMSEP/RMSECV, o qual apresentava 

constância ao se aproximar de 20 variáveis latentes. 

Nos capítulos 2 e 3, a seguir, os trabalhos para a classificação da maturação de 

jabuticabas e para a determinação de antocianinas e compostos fenólicos em castanholas 

serão apresentados com os resultados publicados, de forma mais detalhada. 
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Classification of jaboticaba fruits at three maturity
stages using NIRS and LDA

Rosangela Câmara Costa,a Luis C. Cunha Junior,b Thayara Bittencourt Morgenstern,c

Gustavo Henrique de Almeida Teixeirad and Kássio Michell Gomes de Lima*a

This study proposes a rapid and non-destructive method of jaboticaba [Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg]

fruit classification at three maturity stages based on the skin colour (immature – fruit completely green,

physiologically mature – fruit turning from green to purple, and ripe – fruit completely purple) using

Near-Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS) combined with principal component analysis-linear

discriminant analysis (PCA-LDA), and variable selection techniques employing a successive projection

algorithm (SPA-LDA) or genetic algorithm (GA-LDA). One hundred eighty jaboticaba fruit samples in

three maturity stages were used and the multivariate classification accuracy results were tested based on

sensitivity, specificity, positive (or precision) and negative predictive values, Youden index, and positive

and negative likelihood ratios. In the immature stage the classification models PCA-LDA, GA-LDA and

SPA-LDA achieved a sensitivity of 100% in the validation set. The results obtained in this study suggest

that the proposed method is a promising alternative for assessing the jaboticaba fruit maturity, opening

the possibility for automation in packing houses.

1. Introduction

Jaboticaba is a small tree, native to the central-south region of
Brazil. Among the Myrciaria genus the most important species
are theMyrciaria cauliora (DC) Berg (cv. Açú) and theMyrciaria
jaboticaba (Vell) Berg (cv. Sabará) which produce adequate fruits
for both industry and fresh consumption.1

The jaboticaba bloom season occurs aer intense vegeta-
tive growth at the end of winter and beginning of spring, with
blossoms emerging from the trunks and branches. In Brazil,
the Myrciaria cauliora (Mart.) O. Berg (jaboticaba ‘Açú’) fruit
season varies according to the production region, but it
generally happens from September to January in the São
Paulo State.1,2 The fruit development follows a simple
sigmoid growth pattern which is marked by a slow initial
growth up to 12 days aer blossom (DAB), and aer 35 DAB
the growth rate is accelerated by a rapid cell volume expan-
sion due to high water absorption. The growth rate stabilizes

at 57 DAB while the chlorophyll present in the skin degrades
and anthocyanin levels increase. Fruit development takes
approximately 60 days with the fruit reaching a nal weight of
around 5 g.3

In general, fruit maturity can be determined by using various
quality attributes such as size, weight, colour, sugar content,
acidity, ratio of soluble solid content and titratable acidity (SSC/
AT), aroma and days aer blossom.4 However, jaboticaba
maturity is commonly determined by its colour, as soluble sugar
and acidity may greatly vary according to climate conditions.5

The colour modications related to jaboticaba fruit maturity is
correlated with the sharp increase in chlorophyll levels at 30
DAB, reaching its maximum content around 50 DAB. Next, the
chlorophyll levels decline and coincide with avonoid
synthesis, mainly anthocyanins, that increase during matura-
tion and are responsible for the purple colour of the jaboticaba
fruit.3 The main anthocyanins in the jaboticaba ‘Açú’ fruit are
cyanidin 3-glucoside and delphinidin 3-glucoside.6 On the other
hand, peonidin 3-glucoside and its glycone are the most
prominent in ‘Sabará’ jaboticaba (Myrciaria jaboticaba).7 Based
on the changes in anthocyanins and chlorophyll levels, the
jaboticaba fruit ripening appears to begin at 55 DAB.3 At this
point (55 DAB), the concentration of sugar is at its maximum
(400 g kg�1) with the soluble solid content (SSC) reaching 18.6
�Brix.8 The lowest concentration of organic acids is also re-
ported at 0.4% of citric acid (Corrêa, 2006). According to Teix-
eira et al. (2011), jaboticaba is a non-climacteric fruit and does
not ripen aer harvest; the fruit should be harvested when its
appearance and quality are ideal for consumption. In this
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regard, jaboticaba should be harvest when the fruit is fully
developed and has a purple color, as immature fruits are acidic,
they do not ripen, and their avor will not improve aer harvest.
A tool based on a rapid, non-destructive internal quality
measurement method that could aid in the identication of
immature jaboticabas would be useful as a worker training aid
for pickers to reduce the harvest of immature fruits, thus
eliminating the shipping and handling costs of marketing
quality fruit, and would improve the quality and consumer
satisfaction.

Within this scope, one of the most promising directions for
the development of innovative solutions is the use of spectro-
scopic methods. Near-infrared reectance spectroscopy (NIRS)
associated with multivariate techniques has proven to be useful
for measuring some quality parameters of jaboticaba fruits,
such as soluble solids9 and total anthocyanin content,10 and
there are no references regarding the application of NIRS in the
determination of jaboticaba fruit's maturity stages. The present
study investigates the use of NIRS and chemometric techniques
such as principal component analysis-linear discriminant
analysis (PCA-LDA),11 successive projection algorithm (SPA-
LDA)12 and genetic algorithm (GA-LDA)13,14 for the discrimina-
tion of intact jaboticaba fruits without any prior metabolite
extraction. As an alternative, variable selection methods can be
used to identify specic spectral variables that convey useful
information for the analytical problem at hand. To our knowl-
edge, there is no reported use of NIRS for qualitative analysis in
jaboticaba fruits (maturity stages), without the need for
metabolite extraction/purication.

The purpose of chemometric tools to extract discriminating
variance from the spectral ngerprint related to the maturity
stages of jaboticabas was to reduce the possibility of losing
relevant information for the classication task, employing
statistical variable selection algorithms (SPA and GA) instead of
a priori considerations. The SPA-LDA and GA-LDA algorithms
are aimed at selecting a subset of variables with small collin-
earity and suitable discriminating power for use in classica-
tion problems involving C $ 2 different classes and achieve
several advantages, such as removal of noise and non-linearity,
as compared to using the full spectrum. Furthermore, the
proposed method was thoroughly validated in accordance with
International guidelines15. Classication of quality features
such as sensitivity, specicity, positive (or precision) and
negative predictive values, Youden index, and positive and
negative likelihood ratios was described and calculated.

2. Materials and methods
2.1. Plant material

A total of 180 jaboticabas [Myrciaria cauliora (Mart.) O. Berg cv.
Açú] were harvested in three maturity stages based on the skin
colour being: (i) immature (fruit completely green); (ii) physio-
logically mature (fruit turning from green to purple); (iii) ripe
(fruit completely purple). Fruit collection happened in Ribeirão
Preto, São Paulo State, and Brazil (21�120420 0 S, 47�480240 0 W and
546 m a.s.l.). Aer harvest, the fruit was immediately taken to
the laboratory where it was kept at room temperature (�25 �C)
for 1 h until uniform temperature was achieved. The jaboticabas
were individually analysed for their colour (CIE) and NIR diffuse
reectance.

2.2. Fruit colour

The colour measurement was individually performed at two
sites on the equatorial line of each intact jaboticaba fruit using
a Minolta CR-400 colorimeter (Minolta Corp., Japan), which
measures the colour according to the CIE system (L*, a*, b*). In
addition, derived parameters such as hue angle (�h), arctan (b*/
a*), and chromaticity (C*) ([(a*) � 2 + (b*) � 2] � 0.5) were
calculated according to the method described by McGuire
(1992). The descriptive statistics for mass and fruit colour of the
jaboticaba fruit are presented in Table 1.

2.3. NIR spectra acquisition

For each jaboticaba fruit, two reectance spectra (1000–2500
nm, resolution of 2 mm and 64 scans) were collected from the
same sites where the colour was determined, with a 100N FT-
NIR spectrometer (PerkinElmer, Shelton, USA) coupled to
a Near Infrared Reectance Accessory (NIRA) (PerkinElmer, PN
L125403L). The spectra were acquired using the Spectrum
soware version 10.03.02 (PerkinElmer, Shelton, USA).

2.4. Chemometrics' procedure and soware

The calculations were carried out using the MATLAB r2014a
soware (http://www.mathworks.com) with PLS-toolbox
(Eigenvector Research, Inc., Wenatchee, WA, USA, version 7.8).
The average spectra were pre-processed using Savitzky–Golay
smoothing and derivative (Savitzky–Golay rst derivative). The
preprocessing techniques were selected based on which furnish
the best classication model. Following the spectral acquisi-
tion, the data were analyzed using multivariate techniques of
principal component analysis (PCA) for preliminary data

Table 1 Average mass and colour of the jaboticaba fruit at three maturity stagesa

Maturity stages Mass (g)

Fruit colour

Luminosity Chromaticity Hue angle

Immature 11.49 a 45.44 a 124.31 a 21.09 a
Physiologically mature 6.36 b 45.50 a 177.88 b 5.75 b
Ripe 13.20 a 39.52 b 280.74 c 8.07 c

a Averages followed by the same letter in the column are signicantly different according to Tukey's test (p < 0.05).
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reduction and the output was processed using linear discrimi-
nant analysis (LDA) and variable selection techniques employ-
ing the successive projection algorithm (SPA) or genetic
algorithm (GA) in conjunction with LDA for selecting an
appropriate subset of wavenumbers for classication purposes.

The classic Kennard–Stone (KS) uniform sampling algorithm
(Kennard and Stone, 1969)16 was adopted to divide the available
samples into training (70% – 126 samples), validation (15% – 27
samples) and prediction sets (15% – 27 samples) for construc-
tion and validation of the PCA-LDA, SPA-LDA and GA-LDA
models. The training set was used to obtain model parameters
(including variable selection for LDA) and the validation set was
employed to choose the best number of PCs for the PCA model.
The optimum number of variables for SPA-LDA and GA-LDA was
used to select the variables employing the G function as the cost
function. The mutation and reproduction probabilities were
kept constant, 60% and 10%, respectively. The initial pop-
ulation was carried out for 40 generations with 80 chromosomes
each.

Validation is a crucial and mandatory step in the lifecycle of
an analytical method. Receiver-operating characteristic (ROC)
analysis for the assessment of the quality classication perfor-
mance is a recommended standard practice for test evaluation
studies and validation for non-binary tests.17 In this study,
measures of test accuracy such as sensitivity (the condence in
a positive result for a sample of the label class is obtained),
specicity (the condence that a negative result for a sample of
non-label class is obtained), positive predictive value (PPV)
(measures the proportion of correctly assigned positive exam-
ples and its value varies between 0 and 1), negative predictive
value (NPV) (measures the proportion of correctly assigned
negative examples and its value varies between 0 and 1), You-
den's index (YOU) (evaluates the classier's ability to avoid
failure), and the likelihood ratios LR+ (represents the ratio
between the probability to predict an example as positive when
it is truly positive, and the probability to predict an example as
positive when it is actually not positive) and LR� (represents the
ratio between the probabilities to predict an example as nega-
tive when it is actually positive, and the probability to predict an
example as negative when it is truly negative) were calculated as
important quality standards in test evaluation. The quality
metrics used in this study for evaluating the classication

results can be calculated following the equations showed by
Pérez-Castaño.18

3. Results and discussion

The raw NIR spectra of intact jaboticaba ‘Açú’ fruits in the
spectral region of 1000–2500 nm showed baseline offsets and
bias due to the light scattering or concentration variation
(Fig. 1). Visually, NIR spectra for the three maturation stages
have no signicant differences, though the main absorption
peaks coincided for all three classes. For example, they showed
the lowest molecular absorptivity in the short wavelength region
(Region 1: 1000–1322 nm) and presented important contribu-
tions related to the combination bands of the –OH functional
group, and symmetric and anti-symmetric stretching. In addi-
tion, this wavelength region is also related to C–H aromatic
second overtones and C–H third overtones. Higher values are in
the rst overtone –OH region (Region 2: 1323–1600 nm) and still
higher absorbance levels are in the combination region (Region
3: 1601–2500 nm). As presented in Fig. 1A, no discrimination
among fruits at different maturity stages was possible.

Taking into account the development of the method for
discrimination, the data preprocessing strategy using Savitzky–
Golay smoothing and derivative (Savitzky–Golay rst derivative)
was dened for performing each classication algorithm (PCA-
LDA, SPA-LDA and GA-LDA). Fig. 1B shows the Savitzky–Golay
smoothing and rst derivative spectra of intact jaboticabas at
three different maturity stages. Several absorption bands were
observed at: 1150, 1200, 1344, 1380, 1396, 1432, 1900 nm and
2400 nm as shown in Fig. 1B. Most of these bands can be
attributed to O–H absorbers. In order to achieve a predictive
method with the goal of formulating a discrimination rule used
to predict or allocate the maturity stages of unknown jaboticaba
fruits into “immature”, “physiologically mature” or “ripe” pre-
dened classes and also to evaluate it as an exploratory tool to
increase the understanding about the differences between the
classes.

The best PCA-LDA result was achieved by using four PCs,
accounting for 99.0% of the variance, reaching most diagnos-
tically signicant values (p < 0.05) for discriminating each
maturity stage. Fig. 2A shows the plot scores (DF1 � DF2) of the
three maturity stages of the fruit, viewing that there is

Fig. 1 Average NIR spectra of the jaboticaba ‘Açú’ fruit examined: (A) raw and (B) first derivative.

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2016 Anal. Methods, 2016, 8, 2533–2538 | 2535
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overlapping among the three maturity stages with a minimal
discrimination. For, SPA-LDA using 123 selected wavenumbers
(Table 2), obtained by cost function G, an improved segregation
between classes was achieved (Fig. 2B) when compared with
PCA-LDA. However, there was a slight overlap between “physi-
ologically mature” and “ripe” maturity stages. When NIR
spectra were employed to predict “immature”, “physiologically
mature” or “ripe” jaboticaba fruits, it was observed that using
GA-LDA associated variables (48 selected) yielded better segre-
gation than PCA-LDA and SPA-LDA together, as shown in
Fig. 2C. As can be seen (in Fig. 2C) there is no overlapping

between the three classes, which indicates that the NIR spec-
trum conveys appropriate information for fruit classication at
three maturity stages using NIRS. This meant that the “physi-
ologically mature” and “ripe” jaboticabas could be clearly
separated from immature jaboticabas by using the GA-LDA
model.

The examination of the selected wavenumbers following
SPA-LDA showed that the main physiological alterations
discriminating “immature” vs. “physiologically mature” vs.
“ripe” jaboticaba fruits were total sugars, organic acids, water,
and to a lesser extent, carbohydrates.10 Several selected

Fig. 2 The application of principal component analysis (PCA)-linear discriminant analysis (LDA) and variable selection techniques [successive
projection algorithm (SPA) and genetic algorithm (GA)] to the segregation of three maturity stages. PCA-LDA results: (A) DF1 � DF2 plot
calculated by the PCA-LDA model from “immature” (blue) vs. “physiologically mature” (red) vs. “ripe” (black) maturity stages. SPA-LDA results: (B)
and (A) DF1 � DF2 plot calculated using the 123 selected wavelengths by SPA-LDA model from “immature” (blue) vs. “physiologically mature”
(red) vs. “ripe” (black) maturity stages. GA-LDA results: (C) DF1 � DF2 plot calculated using the 48 selected wavelengths by GA-LDA model from
“immature” (blue) vs. “physiologically mature” (red) vs. “ripe” (black) maturity stages.

Table 2 Variables for SPA-LDA and GA-LDA determined from the minimum cost function G used to achieve classification of “immature”,
“physiologically mature” and “ripe” jaboticaba fruits for a given validation data set

Chemometric analysis Wavelengths (nm) selected

SPA-LDAs 1000, 1003, 1005, 1008, 1013, 1016, 1018, 1026, 1028, 1042, 1068, 1100, 1127, 1134, 1146, 1154, 1162, 1173, 1192,
1206, 1239, 1254, 1279, 1298, 1314, 1341, 1368, 1383, 1391, 1395, 1401, 1410, 1414, 1422, 1429, 1437, 1442, 1447,
1453, 1465, 1476, 1483, 1497, 1505, 1520, 1537, 1554, 1563, 1569, 1576, 1582, 1600, 1629, 1650, 1672, 1689, 1704,
1713, 1731, 1742, 1749, 1765, 1784, 1798, 1818, 1832, 1842, 1867, 1874, 1881, 1889, 1898, 1914, 1927, 1946, 1955,
1964, 1974, 1986, 2001, 2013, 2030, 2037, 2046, 2056, 2064, 2076, 2085, 2103, 2120, 2134, 2150, 2167, 2176, 2185,
2198, 2212, 2224, 2234, 2242, 2249, 2260, 2270, 2283, 2294, 2304, 2316, 2331, 2340, 2349, 2362, 2375, 2390, 2403,
2415, 2430, 2440, 2450, 2456, 2462, 2473, 2485, 2495

GA-LDA 1004, 1020, 1023, 1029, 1038, 1055, 1072, 1093, 1112, 1113, 1134, 1135, 1137, 1170, 1211, 1225, 1226, 1231, 1234,
1237, 1245, 1256, 1294, 1380, 1381, 1385, 1469, 1478, 1481, 1516, 1533, 1589, 1616, 1618, 1626, 1693, 1729, 1806,
1826, 1827, 1876, 1913, 1914, 2045, 2206, 2211, 2212, 2299

2536 | Anal. Methods, 2016, 8, 2533–2538 This journal is © The Royal Society of Chemistry 2016

Analytical Methods Technical Note

Pu
bl

is
he

d 
on

 1
7 

Fe
br

ua
ry

 2
01

6.
 D

ow
nl

oa
de

d 
by

 U
ni

ve
rs

id
ad

e 
Fe

de
ra

l d
o 

R
io

 G
ra

nd
e 

do
 N

or
te

 o
n 

30
/0

5/
20

17
 1

6:
32

:5
9.

 
View Article Online

http://dx.doi.org/10.1039/c5ay03212a


wavelengths appear to be of particular interest, namely, the
variables at 1400, 1900 and 2300 nm, associated with O–H
bonds of water, which means that changes caused by maturity
stages would result in the alteration of light scattering proper-
ties and affect the absorption intensity of water or total sugar
within the jaboticaba fruit. Several selected wavenumbers (GA-
LDA) appear to be of particular interest, namely, the variables at
1516 nm and 1827 nm, representing the carbohydrates.

However, the classiers can now be arranged in the
decreasing order of performance as: GA-PCA > SPA-LDA > PCA-
LDA. This ranking is easily established dealing with the main
features related to the overall of test accuracy: sensitivity,
specicity, positive and negative predictive values, Youden
index, and positive and negative likelihood ratios. Table 3
presents the overall classication reliability for the optimized
model (PCA-LDA, SPA-LDA and GA-LDA) of jaboticaba fruits at
three maturity stages.

From the results of sensitivity shown in Table 3, it is possible
to verify that for the immature stage the classication models
PCA-LDA, GA-LDA and SPA-LDA submit a score of 1 (100%),
showing that the immature stage can be well classied by these
multivariate methods. For the physiologically mature stage, the
values achieved were 100% for sensitivity using the PCA-LDA
and the GA-LDA, and 0.77 (77%) using the SPA-LDA. The spec-
icity for the physiologically mature stage was found to be 1
(100%) with the PCA-LDA and 0.77 (77%) with GA-LDA and SPA-
LDA. For the ripe stage, the sensitivity was 1 (100%) with PCA-

LDA and GA-LDA, and 0.88 (88%) with SPA-LDA. The specicity
of the ripe stage was 1 (100%), 0.55 (55%) and 0.88 (88%) using
PCA-LDA, GA-LDA, and SPA-LDA, respectively.

4. Conclusion

NIRS and supervised pattern recognition techniques for classi-
cation (PCA-LDA, SPA-LDA and GA-LDA) clearly demonstrate
a rapid and non-destructive method for discriminating the
maturity stages of jaboticaba [Myrciaria cauliora (Mart.) O.
Berg cv. Açú] intact fruits, without any prior metabolite extrac-
tion. A classication method based on the modeling of NIR
spectra with SPA-LDA and GA-LDA allowed for a successful
discrimination of the maturity stages (immature, physiologi-
cally mature and ripe) using 123 and 48 wavelengths, respec-
tively. Finally, this method was thoroughly validated in
accordance with accuracy tests, being considered sensitive,
specic, accurate, and suitable for use as a promising alterna-
tive for assessing the jaboticaba fruit maturity, opening the
possibility for automation in packing houses. The analyses are
carried out quickly and the use of laborious procedures of
chemical characterization is not required. Further investigation
using spectra from additional varieties of jaboticaba should
help us to develop a more robust global model.
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Quantification of quality parameters in castanhola
fruits by NIRS for the development of prediction
models using PLS and variable selection algorithms
on a laboratory scale

Rosangela Câmara Costa,a Viviane Hiromi Uchida,b Tháıs Bezerra Veŕıssimo Miguel,b

Márcia M. L. Duarteb and Kássio M. G. Lima*a

This paper proposes a novel methodology for the quantification of total phenolic compounds (TPCs) and

total anthocyanin compounds (TACs) in castanhola fruits (Terminalia catappa Linn), using near infrared

spectroscopy (NIRS) coupled with variable selection algorithms, such as interval partial least squares

(iPLS) and genetic algorithm-partial least squares (GA-PLS). GA-PLS showed the best results in the

prediction of both parameters. TPC parameters, Rp
2 ¼ 0.82, RMSEP ¼ 11.3 mg GAE g�1 (mg gallic acid

equivalents (GAE) per g sample), SEL 16.70 mg GAE g�1, RPD ¼ 2.89, sensibility 2.19 � 10�7, and

selectivity 0.048 were also obtained using first derivative (5 points) and MSC pretreatment. TAC

parameters, Rp
2 ¼ 0.80, RMSEP ¼ 8.70 mg L�1, SEL 6.93 mg L�1, RPD ¼ 1.90, sensibility 6.73 � 10�6 and

selectivity 0.07 were attained using second derivative (11 points) pre-treatment. From these findings, it

can be concluded that NIRS coupled GA-PLS can be used as a non-destructive technique for

determining TACs and TPCs in intact castanhola fruits.

Introduction

Terminalia catappa Linn (TC) trees, originated from Asia, are
naturally distributed in the subtropical and tropical areas of the
Indian and Pacic Oceans and are also extensively planted
throughout all the tropics.1 In Brazil, they were introduced for
reforestation purposes and urban and rural reforestation, and
their features are a straight or tortuous trunk with a height
ranging from 25 to 45 m and a diameter from 50 to 150 cm.
Their fruits are known as castanhola, which are a good source of
anthocyanin and phenolic compounds and are comparable to
other known sources.2

Traditionally, only the fallen leaves of TC are boiled or
brewed as a drink (tea). These leaves have been reported in folk
medicine as being anticancer,3 antimicrobial,4,5 antiulcer and
antioxidant6 in some countries such as India, the Philippines,
Malaysia and Taiwan. The pericarp of a TC fruit consists of an
epicarp, which is slender and slightly spongy with a clear
presence of six vascular bundles distributed along the major
axis of the fruit, and a thick, woody endocarp of a cream brown
color, with a visible longitudinal ssure line. The color of TC
fruits can vary from yellow to red at their different stages of

maturation and this is an indication of the varying concentra-
tion of phenolic and anthocyanin compounds.7

Total anthocyanin compounds (TACs) and total phenolic
compounds (TPCs) are considered as secondary metabolic
compounds in plants and are important for determining the
sensory and nutritional capacity of fruits and vegetables.
Moreover, they possess antimicrobial, antiviral and anti-
inammatory properties. These features make these
compounds represent great relevance for studying food and
fruits such as those of TC, because they play important roles in
the prevention of diseases such as cancer, cardiovascular
diseases, circulatory diseases and diabetes, as suggested in
several studies and research of TACs and TPCs.7

Ignat et al. (2011)8 published a critical review on the char-
acterization of polyphenolic compounds in fruits and vegeta-
bles and described various techniques for determining TACs
and TPCs. Solvent extraction, high performance liquid chro-
matography (HPLC), high speed counter current chromatog-
raphy or supercritical uid chromatography have been used
among the major techniques mentioned for determining both
quality properties (TACs and TPCs) in fruits. However, these
techniques are time consuming due to the multiple steps that
are needed and usually hazardous reagents are used.

On the other hand, at the end of the same review, Near-
Infrared Spectroscopy (NIRS) is highlighted as being a powerful,
fast, accurate and non-destructive analytical tool to replace
other chemical analyses. This can be justied by an increased
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search for analytical techniques that are fast, inexpensive and
non-invasive in the analytics in relation to other techniques
used for determining TACs and TPCs. Thus, NIRS has been
applied to replace conventional methods due to its great
advantage in presenting itself as a non-destructive technique.
NIRS has been applied for determining TACs and TPCs in fruits
and vegetables like grapes,9 peppers,10 açai fruits,11 wax jam-
bus,12 blueberries,13 jujubes 14 and summer squashes.15

However, no references have been found in the scientic liter-
ature of NIRS for TACs and TPCs in TC fruits.

The use of multivariate statistical techniques for extracting
information about quality attributes is largely responsible for
advances in the NIR technique. Among the multivariate cali-
bration techniques known are Partial Least Squares (PLS)16

and the selection of variable intervals or spectral bands, such
as iPLS (interval partial least squares)17 and GAs (genetic
algorithms).18

Herein, the present study has attempted to assess the
potential of a non-destructive, fast, versatile, and cheap
analytical method to predict total anthocyanin compounds
(TACs) and total phenolic compounds (TPCs) in intact TC fruits
using NIRS and multivariate calibration techniques (PLS, iPLS
and GA-PLS). The goals of this study were as follows: (i) pre-
processing the NIRS spectra using smoothing and derivatives
(rst and second) and Multiplicative Scatter Correction (MSC);
(ii) determining TACs and TPCs through the NIRS and multi-
variate calibration techniques; (iii) validation of models by
signicance tests and estimating gures of merit for the best
resulting model.

Experimental
TC samples and sample preparation

TC sample groups using the mass of two castanhola fruits (50;
dried under the sun) were harvested by hand (December, 2013
and January, 2014) from a metropolitan area in Northeast Brazil
(Natal). Experiments were done under controlled conditions
(20 �C and 68% RH). Fruits were harvested from different trees,
then pooled and randomized. Before being examined by the
FT-NIR technique, the TC samples were equilibrated for 12 h
under the controlled conditions. All measurements including
spectral collection and parameter determination (TAC and TPC
values) were carried out on the same day.

Determining TPCs

The quantication of TPCs was performed using Folin's
reagent.19 An analytical curve was created with different solu-
tions of gallic acid, with the results expressed as mg of gallic
acid equivalents (GAE) per 100 g sample; for analysis and
discussion the results are expressed as mg of GAE g�1. The
reading at 725 nm in a spectrophotometer was achieved by
transferring 1 mL of the solution of the fruit extracts to 5 mL of
water and by adding 0.5 mL of Folin–Ciocalteu reagent. The
solution was homogenized, allowed to stand for 3 minutes, and
then 1 mL of saturated solution of 5% Na2CO3 (w/v) was added.
All analyses were performed in triplicate.

Determining TACs

The reference values for TACs were obtained using the pH
differential method applicable for determining monomeric
anthocyanins in fruits (such as cyanidin-3-glucoside) as
a reference method.20 TAC extraction was carried out imme-
diately aer spectrum acquisition using fresh-cut TC samples,
separating the exocarp and mesocarp from the endocarp
(stone) with a stainless steel knife. Aer extraction, 0.2 mL of
the extracts of the fruit were added into 1.8 mL of each buffer.
One was mixed with 0.025 mol L�1, pH 1.0, potassium chloride
buffer, and the other with 0.4 mol L�1, pH 4.5, sodium acetate
buffer. Aer thirty minutes in a dark room at a temperature of
�25 �C, the absorbance of both solutions was recorded using
a spectrophotometer (SP-22 UV-Vis, Curitiba, Brazil) at 510
and 700 nm, respectively. All analyses were performed in
triplicate.

Standard error of laboratory (SEL)

The standard error of laboratory is based on duplicates
following the equation

SEL ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiXn

i¼1

ðyi1 � yi2Þ2

n

vuuut
: (1)

where y1 and y2 are the replicates 1 and 2 for each analysis and n
is the number of experiments performed.

NIR spectroscopy and pre-treatments

NIR spectra (NIRS) were measured in the diffuse reectance
mode at 25.0 � 0.2 �C on an Antaris MX FT-NIR spectropho-
tometer (Thermo Fisher Scientic Inc, USA) equipped with
a NIR ber optic probe, interferometer, cooled InGaAs detector,
and wide-band quartz halogen light source (50 W). The

Fig. 1 Raw NIR average spectra of 50 TC samples.
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bifurcated optical probe was placed at a 75� angle to the level,
avoiding surface reectance and guaranteeing subsurface
penetration of light into the TC samples. Next, NIR spectra
(Fig. 1A) were collected in the log(1/R) mode (R ¼ relative
reectance). The settings were as follows: 32 scans, 1000 to
2400 nm with 2 nm resolution. Each sample was measured in
triplicate, and the average spectrum was used for further anal-
ysis. The calibrated reectance was calculated as the percentage
of the reection of a standard reference material (BaSO4, 99%
reectance, Nicolet Inc.). The reference calibration was
repeated every 30 min to remove the environmental inuence
on the equipment.

The NIRS data obtained were preprocessed by different
methods aimed at reducing the sources of variation that do not
carry relevant information, such as multivariate scatter correc-
tion (MSC), which corrects the variation caused by light scat-
tering for NIR diffuse reectance, and rst and second order
derivatives (1st-der and 2nd-der), which remove the inuence of
any baseline variations. All of these methods were investigated
to nd the optimal multivariate model.

Data analysis

Chemometric regression model construction (PLS, iPLS and
GA-PLS) and validation were performed in a MATLAB version
7.10 environment (Math-Works, Natick, USA) with the PLS-
toolbox (Eigenvector Research, Inc., Wenatchee, WA, USA,
version 7.8). The number of calibration and validation samples
selected for both parameters (TACs and TPCs) was 35 and 15,
respectively, applying the classic Kennard–Stone (KS) selection
algorithm to the NIR spectra.21 The performances of pre-treat-
ment algorithms were compared based on PLS, iPLS and
GA-PLS calibration for TAC and TPC parameters. The predicted
results for the calibration models developed by PLS using the
spectral regions selected by iPLS and GA were compared to
those found by PLS using the whole region. Finally, the best
model results for each parameter were compared before and
aer applying outlier detection. An elliptical joint condence
region (EJCR) was calculated to evaluate the slope, intercept the
regression of the reference, and predict the values at a 95%
condence interval. The performances of the models were
estimated using the following statistics: RMSECV (root mean
square error of cross validation), RMSEP (root mean square

error of prediction), determination coefficients of each model
for the calibration data set (Rc

2) and prediction data set (Rp
2)

and the ratio of prediction deviation (RPD ¼ SD/RMSEP). The
last parameter (RPD) is the factor by which the prediction
accuracy increases compared with the mean composition for all
samples. According to Nicolai et al. (2007),22 this ratio should be
greater than two for a good calibration.

Results and discussion

Fig. 1 shows average reectance spectra of all TC fruits in the
region between 1000 and 2400 nm. It is possible to note large
well-dened bands with intense peaks as characteristics of the
NIR spectra. Another feature is the strong absorption maximum
peak at 1450 nm (ref. 23) and 1930–1940 nm,24 corresponding to
the rst overtone and combination of water O–H, typical of NIR
absorption spectra from foods and fruits. Moreover, another
absorption which contributes to form the band around 1400 nm
(ref. 25) is absorptions at 1130 nm (ref. 23) and 1140 nm (ref. 23)
related to the second overtone from C–H of aromatics, and at
1440, 1445, 1410, 1420 nm (ref. 23) which are combination
bands of C–H aromatics. These bands can also be associated
with phenolic compounds and anthocyanins because their
structure has aromatics present within them. Finally, the
signals can be associated with sugar present in the fruit at 1190–
1200 nm,23,24 referring to the rst overtone bands of C–H groups
from sugar.

These assignments are based on the qualitative knowledge of
the origin of the NIRS signals, but the quantitative determina-
tion of anthocyanins and phenolic compounds cannot be made
directly, and in this case it is necessary to apply multivariate
calibration methods. In addition, the preprocessing spectral
method is very important to remove instrumental noise, envi-
ronmental effects and other sources of variability such as light
scattering effects when using the diffuse reectance mode or
nd the best treatment conditions for the specic set of sample
data.

The results for calibration and prediction of the optimal
models by PLS, iPLS and GA-PLS for TPCs, with different spec-
tral pretreatment methods including Savitzky–Golay smoothing
with different windows (3, 5, 7, 11, 21, 31, 41, 51, 61 and 71),
MSC, and derivatization – rst and second derivatives, are

Table 1 Summary of statistics for calibrations and predictions for TPCs (mg of gallic acid equivalents (GAE) per g sample) in TC fruits using FT-NIR
spectra and multivariate models (PLS, iPLS and GA-PLS)

Models

Calibration Prediction

RPDRc
2 RMSECV Rp

2 RMSEP Size LV

iPLS-PLS rst derivate 11 pts. Eight
intervals

0.92 46.1 0.61 17.9 193 10 1.83

iPLS-PLS rst derivate 11 pts. Eight
intervals

0.97 52.8 0.62 17.6 193 12 1.86

PLS second derivate 41 pts, MSC 0.99 45.9 0.66 16.6 1517 14 1.97
GA-PLS rst derivate 5 pts, MSC 0.94 31.4 0.77 16.4 456 8 1.99
GA-PLS rst derivate 5 pts, MSC 0.99 26.2 0.82 11.4 456 18 2.87
GA-PLS rst derivate 5 pts, MSC 0.99 26.3 0.82 11.3 456 19 2.89
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presented in Table 1. The result of the calibration was evaluated
by RMSECV, RMSEP, Rc

2, Rp
2 and RPD. A good model should

have a lower RMSECV and RMSEP and a higher r2, and also only
a small difference between RMSECV and RMSEP. Only the best
results from the tested pre-processing techniques are pre-
sented. The performance of the PLS model was worse than that
of the iPLS and GA models. The determination coefficients for
the prediction set ranged from 0.61 to 0.82 for all models. The
application of the variable selection algorithms is a very
important step in multivariate calibration, because when the
correct selection of variables is applied the set of wavelengths
resulted can decrease the sensitivity to non linearity.18

This can be presented especially when GA-PLS is applied. GA
algorithms have a great ability to improve results because they
use methods based on the principles of genetics and natural
selection by procedures such as the test of mutation and the
calculus is repeated so many times until nding the best vari-
ables, and as a result there is a decrease in the RMSEP and

RMSECV values without loss of capability of prediction.26 In the
present work, the lowest RMSECV and RMSEP values for TPCs
are 26.3 mg GAE g�1and 11.3 mg GAE g�1, respectively. These
errors may have contributed to the standard error of laboratory
(SEL) that was found to be 16.70 mg GAE g�1. According to
Cuadrado et al. (2005), an error of the model between 1 and 1.5
SEL means an excellent precision, between 2 and 3 SEL means
a good precision, four times SEL a medium prediction and ve
times a low prediction.27 When GA-PLS is included in the cali-
bration model, the determination coefficient for the validation
set was 0.82. This value demonstrates a decrease in error and an
increase in prediction. In addition, GA-PLS also achieved the
best RPD results (2.89). The strategy of using GAmodels had the
advantage of requiring few variables (456) to build the PLS
models.

Fig. 2 shows the scatter plot showing a correlation between
the measured reference and predicted NIR in the calibration set
using the GA-PLS model. As can be seen, Fig. 2 shows the
goodness of t using rst derivative (5 points) and MSC is
presented by plotting the measured and predicted values for
TPCs in TC samples. The diagonal line represents ideal results.
The closer the points lie to the diagonal, the better the t to the
model. Nevertheless, the prediction accuracy (RMSEP values)
for TPCs in this study is slightly better in comparison to
measurement accuracies achieved for many other fruit types,
such as wax jambu (RMSEP ¼ 22.18 mg L�1).12 To compare the

Fig. 2 Correlation plot of the calibration and prediction sets for the
determination of TPCs (mg of gallic acid equivalents (GAE) per 100 g) in
TC samples using the GA-PLS model after first derivative (5 points) and
MSC pretreatment. (C) calibration set; (C) prediction set (for inter-
pretation of the references to color in this figure, the reader is referred
to the web version of this article).

Table 2 Summary of statistics for calibrations and predictions for TACs (mg L�1) in TC fruits using FT-NIR spectra and multivariate models (PLS,
iPLS and GA-PLS)

Models

Calibration Prediction

RPDRc
2 RMSECV Rp

2 RMSEP Size LV

PLS second derivative, 11 pts 0.99 32.44 0.51 19.3 1557 15 0.89
PLS, MSC, second derivative, 7 pts 0.99 30.65 0.62 14.05 1557 13 1.23
iPLS-PLS raw, ten intervals 0.98 20.06 0.71 7.42 155 9 2.32
GA-PLS, MSC, rst derivative, 3 pts 0.99 12.60 0.75 9.07 425 17 1.98
GA-PLS second derivative, 11 pts 0.99 11.39 0.80 8.70 413 14 1.90

Fig. 3 Correlation plot of the calibration and prediction sets for the
determination of TACs (mg L�1) in TC samples using the GA-PLSmodel
after second derivative (11 points) pretreatment. (C) calibration set;
(C) prediction set (for interpretation of the references to color in this
figure, the reader is referred to the web version of this article).

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2017 Anal. Methods, 2017, 9, 352–357 | 355
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methods of conventional (destructive) measurement and
GA-PLS with rst derivative (5 points) and MSC pretreatment,
the paired t-test method was applied. The calculated t value is
�1.63, while the value of t (0.05 and 16 samples) is 2.12. The
result of the paired t-test (t ¼ �1.63 < t(0.05, 16) ¼ 2.12) proves
that both methods do not have a signicant difference at a 95%
condence interval.

Calibration model (PLS, iPLS and GA-PLS) results and
different pretreatment (Savitzky–Golay smoothing with
different windows (3 , 5, 7, 11, 21, 31, 41, 51, 61, and 71), MSC,
and derivatization – rst and second derivatives) results for the
TACs in TC fruits are shown in Table 2. Only the best results
from the tested pre-processing techniques are presented. From
the comparison of the results in Table 2, it is clear that the
performance of the GA-PLS model is better in terms of both
cross-validation and external prediction (smaller RMSECV/
RMSEP and larger Rc

2/Rp
2) and RPD for all data sets. GA treat-

ment was very powerful to optimize both parameters as
demonstrated for TPCs, which is similar to the GA performance
for TACs. The Rp

2 value for TACs used for GA-PLS models was
0.80. The lowest RMSECV and RMSEP values for GA-PLS with
rst derivative pretreatment were 11.39 and 8.70 mg L�1,
respectively, and a standard error of laboratory was 6.93 mg L�1,
which is a model error smaller than 1.5 times SEL, and therefore
considered as an excellent prediction. These results are
corroborated by the graph of the predicted versus reference
values obtained by GA-PLS using 413 spectral variables, as
shown in Fig. 3. There is solid agreement between the predicted
and measured values over the calibration and prediction sets.
This was further substantiated by calculating the RPD value.
The RPD coefficient from the external validations for TACs
using the GA-PLS model was 1.90. In addition, the results show
that the bias included in the model was not signicant since the
t-value of �1.73 was obtained for TACs and was lower that the

critical value of 2.12 (16 samples) with 95% of condence. Finally,
the prediction accuracy (RMSEP values) for TACs in this study
was also good in comparison to measurement accuracies ach-
ieved formany other fruit types, such as wax jambu (RMSEP¼ 9.0
mg L�1).12

In order to gain further insight into the accuracy of both
parameters, the estimated intercept and slope were compared
with their ideal values of 0 and 1 using the EJCR test. Fig. 4a
shows the elliptic joint condence region (EJCR) corresponding
to the validation sample predictions for GA-PLS for TPC
parameters, which are seen to contain the theoretical point (1,0)
at a 95% condence interval. In the same way, Fig. 4b shows the
EJCR for TACs using the GA-PLS model where the ellipse also
contains the expected theoretical value.

Conclusion

A NIRS technique was developed to measure the TACs and TPCs
of intact TC fruits in the wavelength range of 1000–2400 nm.
The prediction results of PLS, iPLS and GA-PLS models
combined with different spectral pretreatments were compared
for both parameters. The best combination for the TPC
parameters based on the prediction performance was the
GA-PLS method with rst derivative (ve points) and MSC
spectral pretreatment, resulting in Rp

2 ¼ 0.82, RMSEP ¼
11.3 mg GAE g�1and RPD ¼ 2.89. For the TAC prediction,
GA-PLS with second derivative (11 points) pretreatment also
produced good calibration results (Rp

2 ¼ 0.80; RMSEP ¼
8.70 mg L�1; RPD¼ 1.90). Our methodology was compared with
the conventional (destructive) method for both parameters,
showing that there is no difference at a 95% condence interval.
The obtained results using the data set for both parameters
demonstrate that the predictive ability of the models obtained
with the selected wavelengths from the GA algorithm is very

Fig. 4 (a) EJCR for the slope and intercept of the regression of predicted vs. measured values from the monitoring set using the GA-PLS model
for TPC parameters in TC fruits. (b) EJCR for the slope and intercept of the regression of the predicted vs.measured values from the monitoring
set using the GA-PLS model for TAC parameters in TC fruits.
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oen much better. These ndings suggest that NIR spectros-
copy coupled with the GA-PLS algorithm is a very promising tool
for the non-destructive quantication of important parameters
in TC fruits.
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CAPÍTULO 4 - CONCLUSÕES  

A agroindústria de frutas é um dos grandes mercados mundiais, no qual o Brasil 

ocupa a posição de terceiro maior produtor. Diante disso, surge a demanda de 

investimento em tecnologias que possam aperfeiçoar as técnicas analíticas utilizadas para 

o acompanhamento do controle de qualidade das frutas.  

Para contribuir com pesquisas nesta área, a presente tese consistiu no 

desenvolvimento de metodologias analíticas e quimiométricas voltadas para a 

agroindústria de frutas, de modo a poder servir como referência para aplicações que sejam 

de interesse desse segmento. 

Foi possível perceber, a partir dos resultados obtidos nos trabalhos desenvolvidos, 

que o NIR se demonstrou com capacidade para esses tipos de aplicações, tanto para o 

emprego de técnicas qualitativas, como no caso da classificação, quanto para o emprego 

de aplicações quantitativas através de métodos de regressão. 

O potencial da Espectroscopia do Infravermelho Próximo, como método não 

destrutivo para a classificação de três estádios de maturação da fruta jabuticaba (verde, 

intermediários e maduros), foi verificado. Modelos da classificação obtidos pelos 

métodos de análise discriminante linear com componente principal (PCA-LDA), método 

linear discriminante com seleção variável por algoritmo genético (GA-LDA) e método 

linear discriminante, usando o algoritmo de projeções sucessivas (SPA-LDA), foram 

comparados entre si, e demonstraram que esses algoritmos apresentam em sua proposta 

a capacidade de reconhecimento de padrões, tornando-os úteis para aplicações de 

classificação por apresentarem resultados satisfatórios e com boa classificação. Para o 

PCA-LDA, o melhor modelo foi calculado usando-se quatro componentes principais. 

Para o SPA-LDA, o melhor modelo foi encontrado usando-se 123 variáveis.  E para o 

GA-LDA, o melhor foi encontrado utilizando-se 48 variáveis.  

Os valores de desempenho para a avaliação de modelos de classificação também 

se mostraram satisfatórios. Dentre eles, a sensibilidade e a especificidade apresentaram 

valores satisfatórios, com 100% no conjunto de validação para o estágio imaturo. Foram 

encontrados valores acima de 77% para o estágio intermediário e acima de 50% para o 

estágio maduro. Estes resultados demonstraram a capacidade do método para avaliação 

da maturação de jabuticabas. 

Para a abordagem quantitativa, as técnicas de calibração permitiram o 

desenvolvimento de modelos matemáticos para a previsão de parâmetros sensoriais e 
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nutricionais, como no trabalho realizado para a determinação de compostos fenólicos e 

antocianinas em castanholas por NIR. Os modelos de regressão foram desenvolvidos 

empregando-se o PLS para a construção de modelos com o espectro inteiro. Além disso, 

foi aplicada a seleção de variáveis para a construção de modelos com variáveis mais 

específicas, selecionadas pelos algoritmos iPLS e GA, para o desenvolvimento de 

modelos iPLS-PLS e GA-PLS. 

O GA-PLS apresentou melhor desempenho para ambos os parâmetros, compostos 

fenólicos e antocianinas. O melhor modelo encontrado para os compostos fenólicos 

apresentou uma correlação de previsão (𝑅𝑝
2 ) de 0,82 e um erro de previsão (RMSEP) de 

11.3 mg  GAE g-1 (mg equivalentes de ácido gálico (GAE) por g de amostra). E, para a 

determinação de antocianinas, o melhor modelo encontrado apresentou uma correlação 

de previsão (𝑅𝑝
2 ) de 0,80 e um erro de previsão (RMSEP) de 8,7 mg L-1. 

É possível concluir que a quimiometria dispõe de métodos eficientes para o 

tratamento de dados complexos e numerosos, como é o caso da espectroscopia do 

infravermelho próximo. Ferramentas quimiométricas, como seleção de variáveis, se 

apresentaram como uma alternativa para auxiliar na melhoria do desempenho dos 

modelos, trazendo uma ótimização em seu desempenho. 

Aplicações para avaliação da maturação de frutas, como a realizada para a 

classificação de maturação de jabuticabas, podem ser de interesse no monitoramento para 

as etapas de colheira até a chegada da fruta ao consumidor. Pelo trabalho realizado, 

percebe-se a aplicabilidade do NIR para a avaliação de parâmetros de classificação em 

frutas. 

Os parâmetros de avaliação dos modelos serviram como critério para a escolha 

dos melhores resultados, e os testes estatísticos permitiram a comparação dos modelos 

com os métodos de referência dos parâmetros. Os modelos apresentaram bom 

desempenho para ambos os parâmetros, compostos fenólicos e antocianinas. Os modelos 

não apresentaram diferenças estatísticas em relação aos seus métodos de referência de 

acordo com os testes de hipótese a 95% confiança.  

É possível concluir que a espectroscopia do infravermelho próximo, associada a 

métodos quimiométricos, se apresenta como alternativa para o desenvolvimento de 

aplicações de natureza analítica, como as realizadas na presente tese.  
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A literatura também dispõe de um repertório de trabalhos nesta perspectiva de 

análises de frutas intactas através do infravermelho próximo, corroborando a conclusão 

da capacidade de aplicações utilizando o infravermelho. 

Diante da abordagem específica para frutas, conclui-se que as vantagens 

oferecidas pela técnica, como sua natureza não destrutiva e o tempo rápido de análise, 

podem parecer viáveis e de interesse operacional para a indústria de frutas, permitindo 

agregar informações, sobre parâmetros relativos à qualidade das frutas, que poderão 

contribuir com a melhoria do controle de qualidade desse mercado.  

A implantação desse tipo de tecnologia para as indústrias em seus processos de 

monitoramento trará modernização e rapidez, o que pode permitir uma maior 

competitividade com a manutenção da qualidade, pela redução de gastos e redução de 

tempo com os processos de controle. 

Outra vantagem é que a análise poderá ser feita in loco, o que, no controle para a 

exportação ou importação das frutas, permititá maior segurança no momento da chegada 

ou saída dos produtos e agilidade nesse tipo de operação. 

Atualmente, já têm sido desenvolvidos dispositivos, como smartphones com 

sensores moleculares, que, tendo associados a aplicativos desenvolvidos para 

determinações específicas, permitem que o próprio usuário possa realizar a medição de 

componentes em materiais, como em frutas (DEMARTINI, M.,2017; GUGELMIN, F., 

2014, MONTEIRO, G., 2017). Um exemplo desse tipo de tecnologia é a que foi 

desenvolvida pela empresa Consumer Physics, que criou um dispositivo semelhante a um 

pen drive, conhecido como SCiO, que realiza medições no NIR, o qual,  conectado a um 

smartphone, também pode revelar informações sobre o valor nutricional em frutas 

(DEMARTINI, M.,2017; GUGELMIN, F., 2014). 

Notícias como estas, sobre aplicações práticas empregando o infravermelho 

próximo, apontam para a potencialidade e simplicidade da técnica, que pode ser utilizada 

para diversos fins.  

Para a agroindústria brasileira, a implementação desse tipo de tecnologia é um 

desafio a ser realizado. No caso de aplicações para a importação e exportação, dependerá 

de inciativas e de investimentos do setor público em parceria com o privado. Será 

necessário investir no desenvolvimento e validação de modelos matetmáticos para 

diversos tipos de componentes em frutas, pois é de se considerar que o Brasil é um país 

que apresenta diversidades de produtos, e que, portanto, será preciso desenvolver 

metodologias para atender a essas especificidades.  Uma alternativa que pode ser viável 

https://exame.abril.com.br/autor/marina-demartini
https://www.tecmundo.com.br/autor/82-felipe-gugelmin/
https://exame.abril.com.br/autor/marina-demartini
https://www.tecmundo.com.br/autor/82-felipe-gugelmin/
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para a implementação do NIR no controle de qualidade para a agroindústria é a 

implementação regionalizada, que leva em consideração as necessidades de cada região. 
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Abstract

BACKGROUND: Dovyalis species Dovyalis abyssinica Warb. and Dovyalis hebecarpa Warb. were introduced into Brazil, but the
fruit quality of these species is not appropriate for fresh consumption due to their high titratable acidity (TA) and low soluble
solids content (SSC). With the selection of new D. abyssinica clones with lower acidity and the hybridization of these two dovyalis
species (D. abyssinica and D. hebecarpa) the fruit quality improved and the better physical–chemical characteristics make them
more suitable for fresh consumption. The objective of this study was to develop partial least squares (PLS) models using near
infrared spectroscopy (NIRS) for the determination of SSC, TA and pH in intact dovyalis hybrid fruit (D. abyssinica Warb. × D.
hebecarpa Warb.).

RESULTS: The best SSC prediction model was developed with PLS regression (root mean square error of prediction (RMSEP) of
0.71 ∘Brix, prediction data set (RP

2) of 0.74 and residual predictive deviation (RPD) of 2.82). Although interval PLS was tested,
genetic algorithm PLS performed better for TA (RMSEP of 4.8 g kg−1, RP

2 of 0.40, and RPD of 1.67), and for pH (RMSEP of 0.03, RP
2

of 0.90, and RPD of 6.67).

CONCLUSION: NIRS can be used as a non-destructive method to determine quality parameters in intact dovyalis hybrid fruit.
© 2018 Society of Chemical Industry

Keywords: Dovyalis abyssinica Warb.; D. hebecarpa Warb.; PLS; chemometrics; NIR

INTRODUCTION
Dovyalis is known as Ceylon gooseberry or Ketembilla and this
fruit species belongs to the Flacourtiaceae family. The Dovyalis
genus comprises several species; among them Dovyalis caffra, D.
abyssinica and D. hebecarpa stand out.1 Dovyalis fruit are 2–3 cm
in diameter, and have high levels of ascorbic acid, attractive color,
pleasant palate and excellent pulp yield. Furthermore, dovyalis
fruit is considered a source of phytochemicals, including high
levels of anthocyanin and phenolic compounds in the pulp.2,3

All these characteristics make this species appropriate for fresh
consumption and also for sweet and juice production.4,5

Dovyalis species D. abyssinica Warb. and D. hebecarpa Warb. were
introduced into Brazil, but the fruit quality of these species is
not appropriate for fresh consumption owing to the high titrat-
able acidity (TA) and low soluble solids content (SSC).5 With the
selection of new D. abyssinica clones with lower acidity and the
hybridization of the two dovyalis species (D. abyssinica and D. hebe-
carpa) fruit quality has improved and the better physical–chemical
characteristics make them more suitable for fresh consumption.6

The number of fruit generated in the dovyalis breeding pro-
gram is very high and the reference analytical methods used to
evaluate fruit quality (SCC, pH and titratable acidity (TA)) are time
consuming. In this sense, non-destructive methods would be an
alternative to evaluate internal and external fruit attributes.7 One
alternative is to use near infrared spectroscopy (NIRS) as suggested

earlier stated by Abbott.8 This analytical method has been used to
determine internal quality attributes of various fruit,9 even in small
fruit, such as açaí and juçara,10 jaboticaba11 and wax jambu fruit.12

Reflectance optical geometry was used to predict SSC, TA and pH
in intact strawberry13 and in grapes.14 However, no results can be
found regarding the use of NIRS to evaluate dovyalis fruit quality.

Therefore, the objective of this study was to develop partial
least squares (PLS) regression models using Fourier transform
(FT)-NIR reflectance spectra obtained from intact dovyalis hybrid
(D. abyssinica Warb. × D. hebecarpa Warb.) fruit to estimate the
quality parameters SSC, pH and TA.
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EXPERIMENTAL
Plant material
A total of 97 intact dovyalis hybrid fruit (D. abyssinica Warb. × D.
hebecarpa Warb.) were collected in 2015 at UNESP-FCAV orchard
located in Jaboticabal, São Paulo, Brazil (21∘ 15′ 17′′ S latitude,
48∘ 19′ 20′′ W longitude, 595 m altitude). Dovyalis fruit were
sorted based on skin color – orange (n = 48) and purplish red
(n = 49) – to verify whether this would affect prediction of the
quality parameters.

FT-NIR spectra acquisition
After temperature stabilization (∼25 ∘C), NIR spectra were col-
lected using an FT-NIR spectrophotometer (Spectrum 100N;
PerkinElmer, Waltham, MA, USA) in the diffuse reflectance mode
over the range 4000–10 000 cm−1 (1000–2500 nm), with 64 scans
and a spectral resolution of 8 cm−1. Three NIR spectra of each
individual fruit (n = 97) were collected on different epidermis
sides by direct contact with NIR probe, totaling 291 spectra. The
NIR light source was a halogen lamp with a depth penetration of
0.2–1.0 mm.

Reference analysis
The same region where NIR spectra were obtained was used for
the reference analysis.

Soluble solids content
The reference method 920.151 reported by AOAC15 was used to
determine the SSC, using a digital refractometer (Alpha, Atago
Co. Ltd, Tokyo, Japan). The measurements were carried out in
duplicate and the results were expressed in ∘Brix. The laboratory
error for this determination was 0.4 ∘Brix (Table 1).

Titratable acidity
TA acidity was determined following method 942.15 described by
AOAC:15 10 g dovyalis fruit was diluted in 50 mL deionized water,
and 0.5 mL phenolphthalein (10 g L−1, w/v) was used as indicator.
Standardized 0.1 mol L−1 NaOH was used to neutralize the acidity
and the titration was stopped when a pink color persisted for 30 s
(Table 1).

pH
Dovyalis pulp pH was evaluated using a glass electrode poten-
tiometer with a pH meter (PG 2000, Gehaka, Brazil) according to
method 981.1215 (Table 1).

Table 1. Descriptive statistics of dovyalis hybrid fruit (D. abyssinica
Warb. × D. hebecarpa Warb.) quality parameters: soluble solids content
(SSC), titratable acidity (TA), and pH

Parameter Maximum Minimum Average SD Number

Soluble solids
content
(∘Brix)

19.70 9.10 13.6 2.00 97

Titratable
acidity
(g kg−1)

59.0 5.0 19.0 8.0 97

pH 3.70 3.10 3.50 0.20 97

SD, standard deviation.

Chemometrics
Chemometric analysis was carried out using MATLAB version
7.10 (MathWorks, Natick, MA, USA) with the PLS toolbox (version
7.8; Eigenvector Research, Inc., Wenatchee, WA, USA). Initially,
mean FT-NIR spectra were accomplished, considering the average
spectra of three readings obtained per individual fruit. Various
spectra pre-processes were applied, such as smoothing, first and
second derivatives of Savitzky–Golay and multiplicative scatter
correction (MSC), all by varying windows at 3, 11, 21, 31, 41, 51,
61 and 71 points. Smoothing was used to remove noise from the
spectra by maintaining its original shape.16 The first and second
derivatives of Savitzky–Golay were applied to correct the baseline
and to improve resolution of the spectral bands.17 Finally, MSC
was used to remove the effects of light scattering caused by
non-homogeneous particle size.18

The raw and pre-processed matrices were used to develop
regression models, where the FT-NIR matrix represented the inde-
pendent variables (X) and the dependent variables (Y) were corre-
lated. Initially, SSC was used as Y variable, after it was replaced for
pH and for titratable acidity (TA), and the following methodology
was applied. The data set was divided into three subsets: calibra-
tion set (67 samples), prediction set (15 samples) and validation set
(15 samples), using the Kennard–Stone (KS) algorithm.19 Thus the
groups Xcal, Xval, Xpred, Ycal, Yval and Ypred were created from
the data matrix. The calibration sets were then tested with the val-
idation sets to determine the results of the models. After that, the
models were developed using the calibration sets with the predic-
tion sets to obtain the final results. PLS models were developed
considering up to 20 latent variables (LVs), which are related to the
number of constituents in the samples. Considering the hetero-
geneous sample in this study, which has a complex constituents
composition, the scale of LV was varied to a large number, aiming
to obtain better results. To improve the results of PLS models a vari-
able selection was applied by interval partial least squares (iPLS)
and genetic algorithm partial least squares (GA-PLS).

Regarding the iPLS models, the iPLS selection algorithm was
applied dividing the matrices in 10, 5 and 3 parts, corresponding
to the selection of 75, 150 and 250 wavelengths for the complete
matrices of 750 nm, respectively. The iPLS selected spectral bands
at wavelengths with information more relevant to the property
of interest and calculates local PLS models. The spectral bands
indicated by iPLS were used to create the matrices Xcal iPLS,
Xval iPLS and Xpred iPLS, excluding the bands indicated by the
complete iPLS matrix. The iPLS-PLS models were then calculated
observing the explained variance graph versus the number LVs,
and choosing the number of LVs with more explained variance
percentage based on the model results.

GA-PLS models were obtained using the algorithm graphical
interface, which needs to select two inputs (matrices X and Y), and
the matrix X (whole spectrum) and Y (quality parameters) were
selected. The algorithm automatically defined a population of 64,
an initial rate of terms of 30%, a maximum of 100 generations and a
mutation rate of 0.005. The GA was run calculating five repetitions.
The generated data were saved and used to create the matrices
Xcal GA, Xval GA and Xpred GA. After that, the GA-PLS models were
developed observing RMCEC/RMSECV/RMSEP graphs with up to 20
LVs, and choosing the number of LVs with more explained variance
percentage based on the models results.

Performance of PLS, iPLS and GA-PLS models was compared
considering the following parameters: determination coefficients
of each model for calibration data set (RC

2) and prediction data
set (RP

2), which is related to a well-adjusted model. The number of

wileyonlinelibrary.com/jsfa © 2018 Society of Chemical Industry J Sci Food Agric (2018)
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Figure 1. Mean reflectance NIR spectra (±SD) of intact dovyalis hybrid fruit (D. abyssinica Warb. × D. hebecarpa Warb.) for high and low solids soluble
content (SSC), titratable acidity (TA) and pH.

LVs was considered, because a model with good results and lower
number of variables can be less complex to interpret. Therefore,
the root mean square error of prediction (RMSEP) was used as a
priority parameter to the choice of the best model, because it is
related to the prediction error, and a good model is that which
present the possible lower error. To assess acceptance of the error,
the best model was assessed by statistical tests as a paired test and
elliptical joint confidence region (EJCR) at 95% confidence. These
statistical tests were used to assess model errors in relation to the
reference method errors.19

RESULTS AND DISCUSSION
FT-NIR spectra
The mean FT-NIR spectra of dovyalis hybrid fruit with high TA and
low pH, and with low TA and high pH ± standard deviation (±SD),
were slightly different (Fig. 1). However, there was no significant
difference between spectra from fruit with low and high SSC
(Fig. 1).

Overall, the mean FT-NIR spectra (log 1/R) were similar for fruit
with varying SSC, TA and pH values, with the major information
at the spectral region of 4500–5400 cm−1, 6500–7200 cm−1 and
8200–8800 cm−1 (Fig. 1). Spectral features were interpreted as

an association between the 4500–5400 cm−1 region in which
the water molecules are present (4500–5400 cm−1) and O–H
combinations (6500–7200 cm−1), while the small peak observed
between 8200 and 8800 cm−1 can be correlated with the presence
of sugars which are associated with the second and third overtones
of the C—H bond.20,21 Similar results were reported in studies
carried out with intact fruit, with the NIR spectra being dominated
by the presence of water with overtone bands of OH bonds and
combinations.10,11,22

According to Nicolaï et al.,9 the similarity observed in NIR spec-
tra of intact fruit is the reason of why chemometric methods
were necessary to extract useful information from NIR spec-
tra. Therefore, NIR spectra were pre-processed to develop the
PLS models.

Partial least squares: soluble solids content
The performance of the calibration, validation and prediction
models for SSC can be seen in Table 2. Considerable variations
were observed among the PLS, iPLS and GA-PLS regression
models, with the best SSC prediction model obtained by PLS
(Table 2). In order to obtain these results the FT-NIR spectra were
pre-processed using the first derivative of Savitzky–Golay with

Table 2. Performance of PLS, iPLS, GA-PLS models using NIR spectra of intact dovyalis hybrid fruit (D. abyssinica Warb. × D. hebecarpa Warb.) for
soluble solids content (SSC, ∘Brix) determination

Calibration Validation Prediction

Method RMSEC RCV
2 RMSEV RV

2 RMSEP RP
2 LV RPD

PLS 0.08 0.99 0.77 0.85 0.71 0.74 15 2.82
iPLS 0.27 0.98 0.84 0.74 0.96 0.56 16 2.08
GA-PLS 0.13 0.99 0.49 0.95 0.65 0.83 14 2.41

NIR spectra were pre-processed using the first derivative of Savitzky–Golay with three windows and the elimination of two outliers, which were
detected by the Hoteling T2 test (P < 0.05).
LV, latent variable, Partial least square (PLS), interval partial least squares (iPLS), genetic algorithm-partial least squares (GA-PLS), root mean square
error of calibration (RMSEC), root mean square error of validation (RMSEV), root mean square error of prediction (RMSEP), determination coefficient
of cross validation(RCV

2), determination coefficient of validation(RV
2), determination coefficient of prediction (RP

2), and residual predictive deviation
(RPD).

J Sci Food Agric (2018) © 2018 Society of Chemical Industry wileyonlinelibrary.com/jsfa
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Figure 2. (A) Determined and predicted SSC (%) in intact dovyalis hybrid
fruit (D. abyssinica Warb. × D. hebecarpa Warb.). (B) ordinary least squares
method (OLS), elliptic joint confidence region (EJCR) for soluble solids
content (SSC) analysis. EJCR for the slope and intercept of the regression of
predicted concentration versus reference values. The ideal result consists of
intercept = 0 and slope = 1. RMSEP: 0.34 ∘Brix.

three windows and the elimination of two outliers which were
detected by the Hoteling T 2 test (P < 0.05). With this procedure it
was possible to develop a PLS model with 15 latent variables (LV),
and lower errors (RMSEcv of 0.08 ∘Brix, RMSEV of 0.85 ∘Brix and
RMSEP of 0.71%), and higher determination coefficients (Rcv

2 of
0.99, Rv

2 of 0.77 and RP
2 of 0.74; Table 2).

The SSC determined by the reference method and predicted by
NIRS can be seen in Fig. 2(A). The observed RMSEP values were
lower than the SSC range of 1.0–1.5 ∘Brix reported by Nicolaï et al.9

as consistent with studies which used external validation sets, and

the RPD value of 2.83 calculated for the PLS model indicates that
quantitative predictions are possible for SSC prediction in intact
dovyalis fruit.9

Good SSC prediction models using NIRS were also reported for
grapes,14,23 apple24,25 and other fruit.9 Therefore, NIRS is a feasible
non-destructive analytical technique to estimate SSC in intact
dovyalis hybrid fruit (D. abyssinica Warb. × D. hebecarpa Warb.).

Partial least squares: titratable acidity
Regarding the TA prediction models, the best result was obtained
when FT-NIR spectra were pre-processed with MSC (21 points)
using GA-PLS (Table 3). GA-PLS was superior to PLS and iPLS as the
performance parameters were better; e.g. lower errors (RMSEcv

of 2.4 g kg−1, RMSEV of 4.8 g kg−1 and RMSEP of 4.8 g kg−1), and
higher determination coefficients (Rcv

2 of 0.93, Rv
2 of 0.46 and RP

2

of 0.40), with an RPD value of 1.67 (Table 3). Based on the RPD, the
TA model can just discriminate low from high TA values as it was
between 1.5 and 2.9

Overall, the TA prediction models were not as good as the SSC
prediction models based on the lower determination coefficients
(RP

2 of 0.40), Table 3. According to Nicolaï et al.,9 the TA prediction
using NIRS is more difficult as organic acids tend to be found
in lower concentrations compared to sugars (SSC). The TA lev-
els found in dovyalis hybrid fruit ranged from 5.0 to 59 g kg−1

(Table 1), which were very similar to acid dovyalis (55.5 g kg−1) and
’Romana’ dovyalis (17.6 g kg−1); the latter is considered a cultivar
that bears low-TA fruit.5 Therefore, the TA determined by the
reference method and predicted by NIRS (Fig. 3A)) shows the vari-
ability of TA levels found in hybrid dovyalis fruit. In fruit with more
uniform features, the use of NIRS resulted in better TA prediction
models, e.g. ‘Gannan’ navel oranges26 and in strawberry.13,27

Partial least squares: pH
The performance of the calibration, validation and prediction
models for pH determination can be seen in Table 4. The best
model was developed with FT-NIR spectra pre-processed with
the first derivative of Savitzky–Golay with 3 points using GA-PLS
(Table 4). With this procedure lower errors (RMSEcv of 0.01, RMSEV

of 0.07 and RMSEP of 0.03), higher determination coefficients
(Rcv

2 of 0.99, Rv
2 of 0.78 and RP

2 of 0.90) and an RPD of 6.67
were observed (Table 4). According to Nicolaï et al.,9 RPD values
between 2.5 and 3 or above correspond to good and excellent
prediction accuracy. Therefore, the pH model can be considered
excellent.

Table 3. Performance of PLS, iPLS and GA-PLS models using NIR spectra of intact dovyalis hybrid fruit (D. abyssinica Warb. × D. hebecarpa Warb.) for
titratable acidity (TA, g kg−1) determination

Calibration Validation Prediction LV

Method RMSEC RCV
2 RMSEV RV

2 RMSEp Rp
2 RPD

PLS 2.0 0.96 5.9 0.37 7.4 0.14 17 1.08
iPLS 3.8 0.84 11.3 0.33 10.1 0.30 20 0.79
GA-PLS 2.4 0.93 4.9 0.46 4.8 0.40 15 1.67

PLS, NIR spectra were pre-processed with MSC and the second derivative of Savitzky–Golay (21 points); iPLS, NIR were pre-processed with the first
derivative of Savitzky–Golay (61 points); and GA-PLS, NIR spectra were pre-processed with MSC and the second derivative of Savitzky–Golay (21
points).
LV, latent variable, Partial least square (PLS), interval partial least squares (iPLS), genetic algorithm-partial least squares (GA-PLS), root mean square
error of calibration (RMSEC), root mean square error of validation (RMSEV), root mean square error of prediction (RMSEP), determination coefficient
of cross validation(RCV

2), determination coefficient of validation(RV
2), determination coefficient of prediction (RP

2), and residual predictive deviation
(RPD).
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Figure 3. (A) Determined and predicted TA (g kg−1) in intact dovyalis
hybrid fruit (D. abyssinica Warb. × D. hebecarpa Warb.). (B) ordinary least
squares method (OLS), elliptic joint confidence region (EJCR) for TA analysis.
EJCR for the slope and intercept of the regression of predicted concentra-
tion versus reference values. The ideal result consists of intercept = 0 and
slope = 1. RMSEP: 4.8 g kg−1.

Determination of pH is based on the presence of hydrogen ion
(H+) activity, and for the average pH 3.50 value found in dovyalis
hybrid fruit (Table 1) the H+ concentration is only 3.16 × 10−4

(pH = −log H+), which is much lower than the value of 1.0 g kg−1

reported by Pasquini28 as the minimal concentration of a com-
pound to be determined via NIRS. Therefore, the good results of
the GA-PLS model to determine pH in intact dovyalis hybrid fruit
might be related to pH correlation with other constituents, e.g.
organic acids. Interestingly, the TA models (Table 3) were not as
good as the pH models (Table 4 and Fig. 4A).

Good pH prediction models have been developed for other
fruit, such as strawberry,13 bananas29 and mango,30 using PLS

Figure 4. (A) Determined and predicted pH in intact dovyalis hybrid fruit (D.
abyssinica Warb. × D. hebecarpa Warb.). (B) Ordinary least squares method
(OLS), elliptic joint confidence region (EJCR) for pH analysis. EJCR for the
slope and intercept of the regression of predicted concentration versus
reference values. The ideal result consists of intercept = 0 and slope = 1.
RMSEP: 0.03.

regression. Therefore, NIRS in association with chemometrics can
also be used to estimate pH in intact dovyalis hybrid fruit (D.
abyssinica Warb. × D. hebecarpa Warb.).

Figures of merit
Statistical analysis was performed for each quality parameter (SSC,
TA and pH) to assess the error acceptance by paired test and ellipti-
cal joint confidence region (EJCR) with 95% confidence (Figs 2B, 3B
and 4B). The model errors were predicted in relation to their refer-
ence method errors. Therefore, a normal distribution was assumed

Table 4. Performance of PLS, iPLS, GA-PLS models using NIR spectra of intact dovyalis hybrid fruit (D. abyssinica Warb. × D. hebecarpa Warb.) for pH
determination

Calibration Validation Prediction

Method RMSEC RCV
2 RMSEV RV RMSEp Rp

2 LV RPD

PLS 0.03 0.96 0.08 0.77 0.09 0.69 20 2.22
iPLS 0.06 0.99 0.11 0.45 0.06 0.67 7 3.33
GA-PLS 0.01 0.99 0.07 0.78 0.03 0.90 16 6.67

PLS, NIR spectra were pre-processed with MSC 3-point smoothing; iPLS and GA-PLS, NIR were pre-processed the first derivative of Savitzky–Golay (3
points).
LV, latent variable, Partial least square (PLS), interval partial least squares (iPLS), genetic algorithm-partial least squares (GA-PLS), root mean square
error of calibration (RMSEC), root mean square error of validation (RMSEV), root mean square error of prediction (RMSEP), determination coefficient
of cross validation(RCV

2), determination coefficient of validation(RV
2), determination coefficient of prediction (RP

2), and residual predictive deviation
(RPD).
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for the data as the t-test was used to verify the H0 hypothesis
and the P-value obtained was P > 0.05. With this procedure it was
observed that there was no significant difference between the SSC
predicted by the PLS method and the reference method (Fig. 2B).
The same trend occurred for the TA and pH; P > 0.05 confirms the
H0 and shows that the proposed methodology based on NIRS and
PLS is suitable to predict the quality parameters in intact dovyalis
hybrid fruit in relation to the reference methods.

The evaluation of the model accuracy based just on the RMSEP

value comprises all kinds of errors, both systematic and random.31

Linear regression analysis of reference versus predicted data by
comparing the results of the estimated slope and intercept with
their ideal value of 1 and 0 was then considered. If the point
(1, 0) is inside the EJCR for the cross-validation data set, it can
be concluded that constant and proportional biases are absent
(Figs 2B, 3B and 4B)32

The results suggest that the proposed method is accurate con-
cerning the validation samples, as suggested by the low RMSEP

values (0.71 ∘Brix, 4.8 g kg−1, 0.03) reported for SSC, TA and pH,
respectively.

CONCLUSIONS
NIRS is shown to be a feasible non-destructive method to deter-
mine SSC and pH in intact dovyalis hybrid fruit, and can be used to
evaluate dovyalis fruit quality in breeding programs. However, TA
models were not as robust as those developed to SSC and pH.

NIRS has considerable potential for monitoring dovyalis fruit
quality in the grading line at the packing house. However, more
studies are necessary to improve the robustness of the developed
models.
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 16 
Abstract: Acerola fruit is one of the richest natural sources of ascorbic acid ever known. As a 17 
consequence, acerola fruit and its products are demanded worldwide for the production of healthy 18 
supplements and development of functional products. However, the analytical determination of 19 
ascorbic acid is time-consuming and costly. In this study, we show a non-destructive, reliable, and 20 
fast method to measure the content of ascorbic acid in intact acerola using the near infrared 21 
spectroscopy (NIRS) associated to calibration multivariate methods. Models using variable selection 22 
by means of iPLS (interval partial least square) and genetic algorithm (GA) were tested. The best 23 
combination for ascorbic acid content, based on the prediction performance, was the GA-PLS 24 
method with 2nd derivative spectral pretreatment, with an RMSECV = 22.9 mg/100 g, RMSEP = 46.3 25 
mg/100 g, RPD = 8.0, 𝑅𝑐

2  = 0.98 and 𝑅𝑝
2 = 0.96. The current methodology, using NIR spectroscopy 26 

and chemometrics, is a promising and rapid tool to determine the ascorbic acid content of intact 27 
acerola fruit. 28 

Keywords: Acerola; NIRS; PLS; iPLS; GA-PLS; ascorbic acid.  29 

1. Introduction 30 

 Acerola (Malpighia emarginata DC), also called Barbados cherry or cherry-of-Antilles, has its 31 
origin traced to the Caribbean area, northern South America and Central America. This tropical fruit 32 
is known for its high concentration of health-relevant phytochemicals, mainly ascorbic acid [1]. The 33 
uniquely high concentration of ascorbic acid makes this fruit valuable for further use in other food 34 
products, and creates great potential market for acerola. In fact, great market growth is expected for 35 
the acerola extract. The global acerola extract market is expected to be worth US$ 17.5 billion by 36 
2026, as a consequence of the rising global demand for natural bioactive-rich fruits and derivatives, 37 
such as acerola [2,3].  38 

 The determination of ascorbic acid in acerola fruit is usually performed by high-performance 39 
liquid chromatography (HPLC), HPLC tandem photodiode array and mass spectrometry detectors 40 
(HPLC–PDA–MS/MS), electrochemical or titrimetric methods [4,5] Although these analytical 41 
methods present high selectivity and sensitivity, there are some difficulties, such as the destruction 42 
of the sample, the need of specific reagents and bulky instrumentation that impairs in-field 43 
monitoring, as well as the generation of waste. In addition, some of the techniques, such as 44 
chromatography, require specialized personnel, which limits their application beyond the 45 
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laboratory. Therefore, the development of non-destructive, reliable, accurate, fast and robust 46 
methods to measure the content of ascorbic acid in intact acerola is highly desirable to ensure higher 47 
quality fruits to the market. 48 

 Near Infrared Spectroscopy (NIRS) is an attractive analytical technique for measuring 49 
ascorbic acid [6,7] and other important quality parameters in horticultural products [8–10]. Other 50 
applications and some developments have been reviewed by Moreda et al. [11]. Basically, the success 51 
of NIRS in food science and technology is due to a minimum or none sample preparation, no waste 52 
generation, low-cost when compared to conventional methods, besides providing simultaneous 53 
analytical parameters or multi-components.  54 

 The use of appropriate chemometric tools for multivariate calibration is largely responsible 55 
for successful applications of the NIRS technique in intact fruits. The NIR spectrum is essentially 56 
composed of a large set of overtones and combination bands (OH, CH and NH bonds), causing 57 
it to be highly convoluted. Multivariate calibration such as partial least squares (PLS) [9],  principal 58 
component regression (PCR) [12] artificial neural networks (ANN) [13] least squares–support vector 59 
machines (LS–SVM), variable selection algorithms such as interval partial least square (iPLS), and 60 
genetic algorithm (GA) [14] are required to extract the information about quality attributes that 61 
remain unveiled in the NIR spectrum. Moreover, spectral techniques such as smoothing [9], 62 
normalization [15], and transformation [16], are commonly coupled with multivariate calibration to 63 
exclude any irrelevant information that could not be properly handled by these regression 64 
techniques. Moreover, the proposal and development of any new analytical validation of 65 
multivariate method is very important because it is the first step for the recognition of methods for 66 
official analysis, estimating some figures-of-merit (FOM) such as selectivity, sensitivity, analytical 67 
sensitivity, precision, accuracy, limit of detection and limit of quantification [17].  68 

 Herein, this paper presents the use of NIRS as a rapid and non-destructive method to predict 69 
ascorbic acid content in intact acerola (Malpighia emarginata DC.) fruit. PLS regression and selection 70 
variables algorithm (iPLS and GA) were used for the statistical analysis of the data and development 71 
of prediction models. Several methods, including smoothing, multiplicative scatter correction and 72 
derivative were conducted and compared to obtain the appropriate model. Finally, the best 73 
performing model were submitted to statistical test EJCR and validated by the calculation of FOM 74 
including selectivity, sensitivity, analytical sensitivity, precision and accuracy, limit of detection and 75 
limit of quantification. 76 

2. Material and Methods 77 

2.1 Fruit material 78 

 Acerola fruits were purchased in the local market of Natal-RN-Brazil between December 2014 79 

and January 2015. Acerola fruits with homogenous size and no evident injuries or illnesses were 80 

selected for this study. For the ascorbic acid and spectral measurements, 3 fruits were used per sample 81 

(306 acerola fruits, N = 102 samples). The selected acerola fruits were kept under controlled conditions 82 

(24-28 °C, humidity 60-80%) for at least 1h prior to NIR spectral measurements. Acerola in three 83 

different maturation stages were analyzed in this study. For that, the fruits were grouped in three 84 

different color groups (orange, red and purple). In doing this, our objective was to cover all the 85 

possible fruit variations in this study.  86 

2.2 Reference method for ascorbic acid and morphological properties 87 

 The method for the determination of ascorbic acid followed the modified titrimetric 88 
procedure described by Oliveira et al. [18] based on AOAC standard methodology (AOAC 967.21), 89 
with the indicator 2,6-di-chlorophenol-indophenol (DCFI). A total of 0.5 g of sample was mixed with 90 
50 mL of metaphosphoric acid and stirred for 3 minutes. The solution was used to titrate a mixture 91 
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of 2 mL of DCFI with 18 mL of distilled water. The end point of titration was determined when the 92 
standard solution and the titrant reached the same color. Results were expressed in mg per 100 g of 93 
fresh weight (mg/100 g FW). All analyzes were performed in triplicate. 94 

 The fruit morphological characteristics (weight, diameter, average values) were also 95 
evaluated. The fruit weight was measured by an analytical balance, while the average diameter was 96 
determined using a digital caliper (INSIZE, 0-200 mm/0-8”, model n° 1112-200, Ohio, EUA).  97 

 98 
2.3 Near-infrared diffuse reflectance measurements (FT-NIR) 99 

 Spectra were collected for all samples in reflectance mode using a multi-purpose analyzer 100 
Antaris MX FTNIR spectrometer (Thermo Fisher Scientific Inc, USA). The instrument was 101 
equipped with a NIR fiber optic probe, interferometer, cooled InGaAs detector, and a wide-band 102 
quartz halogen light source (50 W). The NIR spectra were obtained across the ranges 10,000–4,166 103 
cm-1 or 1000–2400 nm, and were recorded with a spectral resolution of 8 cm1 (1.25 x 106 nm) and an 104 
average of 32 scans. The time required to achieve a spectral measurement was 30 s. For the spectral 105 
measurements, 3 fruits were used per sample (306 acerola fruits, N = 102 samples). The average 106 
value from three different spectral measurement locations (two diameter readings and one reading 107 
taken bottom to top of the fruit) on each fruit was stored, and the mean spectrum was calculated for 108 
each sample.  109 

2.4 Chemometric analysis 110 

 The data pre-treatment and construction of chemometric models were implemented in 111 
MATLAB version R2014a (Math-Works, Natick, MA, USA). Comparisons were made between PLS 112 
regression analysis varying the pre-processing: first and second derivatives with different windows 113 
width (371 points), multiplicative scattering correction (MSC) and Savitzky-Golay (SG) smoothing 114 
(371 points). PLS is a technique of multivariate calibration based on maximal covariance between 115 
the spectral matrix and the response vector and considers the number of latent variables (LV) 116 
defined as the number of factors that explain the model [19,20]. In order to generate the prediction 117 
models for the ascorbic acid content, samples were grouped into two sets: 70% (N = 72) of samples 118 
for calibration and 30% (N = 30) for external validation, using the Kennard-Stone algorithm [21].  119 

 Variable selection algorithms (iPLS and GA) were used for optimizing PLS models using a 120 
spectrum of variables with more relevant information. The predicted results for the calibration 121 
models developed by PLS using the spectral regions selected by iPLS and GA were compared to 122 
those found by PLS using the whole region. The calibration model accuracy was described by the 123 
coefficient of determination for the calibration data set (𝑅𝑐

2) and validation data set (𝑅𝑝
2), RMSECV 124 

(root mean square error of cross-validation), and RMSEP (root mean square error of prediction). 125 
Also the RPD value (ratio of prediction to deviation) was calculated [9,22] by dividing the SD 126 
(standard deviation) to the RMSECV or the RMSEP. RPD results below 1.5 indicate that the 127 
calibration is not useful. RPD values higher than 2 indicate that quantitative predictions are possible. 128 
An outlier test was applied, based on the model data, NIR matrices and the experimental ascorbic 129 
acid values used for calibration and validation, considering the number of latent variables.  The 130 
outlier detection was conducted to improve model accuracy, removing samples with extreme values 131 
and high influence on the model, and eliminating un-modeled residues in the spectra and vector 132 
data responses. An elliptical joint confidence region (EJCR) was calculated to evaluate the slope and 133 
intercept for the reference regression at a 95% confidence interval. Finally, validating an analytical 134 
method demonstrates whether it fulfills its intended purpose. Therefore, some figures of merit such 135 
as selectivity, sensitivity, analytical sensitivity, precision, accuracy, limit of detection, limit of 136 
quantification were determined.  137 

 138 
3. Results  139 
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3.1 Experimental data 140 

 The number of samples (N), minimum (Min), maximum (Max), median and standard 141 
deviation (SD) for ascorbic acid content, and fruit morphological characteristics (diameter and 142 
weight) are presented in Table 1. 143 

 144 

Table 1: Summary of statistics for ascorbic acid content and morphological characteristics 145 
(diameter and weight) of acerola fruit. 146 

Parameter N Min Max Mean S.D. 

Ascorbic acid 

(mg/100 g FW) 

102 1190.65 2187.06 1833.57 374.56 

Diameter (mm) 102 10.1 25.5 19.1 3.0 

Weight (g) 102 1.5 8.2 4.2 1.4 

 147 
 148 
Figure 1 shows the measured acerola absorbance spectra of all samples in the region between 1000 149 
and 2400 nm.  150 

 151 
Figure 1: Raw NIR spectra (1000–2400 nm) of intact acerola fruit. 152 

3.2. Ascorbic acid model fitting 153 

Initially, PLS and variable selection algorithms (iPLS and GA) were performed on the original 154 
spectra to develop the NIR model and thereby non-destructively predict the ascorbic acid in intact 155 
acerola fruits. Table 2 shows the results for PLS, iPLS-PLS and GA-PLS models varying the 156 
processing method after correcting the systematic behaviors presented by the origin spectrum.  157 

 158 

Table 2: Summary of statistics for the calibration and prediction sets for ascorbic acid 159 
(mg/100 g FW) in acerola fruit using FT–NIR spectra and PLS, PLS-iPLS and GA-PLS. 160 
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Model Wavelength 

(nm) 

Spectral pre-

treatments 

Calibration Prediction   

R2c RMSECV R2p RMSEP RPD LV 

PLS 1553 2nd derivative 

5 points 

0.88 395.7 0.17 351.5 1 9 

PLS 1555 MSC 1st 

derivative 

3points 

0.91 402.4 0.2 355.2 1 8 

PLS 1555 MSC 2nd 

derivative 

3points 

0.93 510.1 0.19 358.8 1 8 

iPLS-

PLS 

148 MSC 1st 

derivative 

9 points 

 

0.73 518.9 0.16 338 1.1 8 

iPLS-

PLS 

297 MSC 2nd 

derivative 

3points 

0.98 477.7 0.12 365.3 1 8 

GA-

PLS 

436 2nd derivative 

5points 

0.98 22.9 0.54 46.3 1.6 12 

GA-

PLS 

429 MSC 2nd 

derivative 

3points 

 

0.97 248.22 0.53 268.5 1.4 14 

R2c – determination coefficient for calibration; RMSECV – ratio of prediction to deviation; RMSEP – 161 

ratio of prediction to deviation; R2p – determination coefficient for prediction; RPD – ratio of 162 

prediction to deviation; LV – latent variables.  163 

   164 
Table 3 presents the results for outlier elimination and the RMSECV, RMSEP, determination 165 

coefficient for calibration (𝑅𝑐
2), predicted (𝑅𝑝

2), and RPD values for GA-PLS models. In order to find 166 

the best model, some desirable criteria were considered such as low RMSEP, low RMSECV, high 167 
determination coefficient for calibration (𝑅𝑐

2) and prediction (𝑅𝑝
2) data set, small difference between 168 

RMSECV and RMSEP. Relatively low number of LVs was considered as desirable in order to avoid 169 
the inclusion of signal noise in the model, and RPD values. 170 

  171 
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Table 3: Summary of statistics for the calibration and prediction sets for ascorbic acid 172 
(mg/100 g FW) in acerola fruit using FT–NIR spectra for different GA-PLS (2nd derivative) 173 
models after outlier detection. 174 

 Calibration       Prediction    

Model 𝑹𝒄
𝟐 RMSECV Samples 

excluded 

RMSEP 𝑹𝒑
𝟐 RPD Samples 

excluded 

 

GA-PLS 9 

LV 

0.99 20.7 4 106.2 0.85 3.5 9  

GA-PLS 10 

LV 

0.99 20.7 4 101.3 0.86 3.6 10  

GA-PLS 12 

LV 

0.99 20.7 4 83.3 0.93 4.4 15  

GA-PLS 14 

LV 

0.98 22.9 3 46.3 0.96 8.0 15  

R2c – determination coefficient for calibration; RMSECV – ratio of prediction to deviation; RMSEP – 175 

ratio of prediction to deviation; R2p – determination coefficient for prediction; RPD – ratio of 176 

prediction to deviation; LV – latent variables.  177 

Figure 2 shows the correlation between the measured ascorbic acid concentration in intact acerola 178 
and those predicted by the best model based on NIR spectroscopy. As Table 3 shows, the higher value 179 
of RPD achieved for GA-PLS model after outlier detection showed that an accurate quantification of 180 
acerola based on their content could be obtained. 181 
 182 

 183 
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Figure 2: Measured versus predicted concentration of ascorbic acid (mg/100 g FW) in intact 184 
acerola using GA-PLS model after second derivative pretreatment, where (●) calibration 185 
set; and (●) prediction set.  186 

 187 
Based on the results for the best GA-PLS model presented in Table 3, the estimated intercept and 188 

slope ( â and b̂ , respectively) parameters were compared with values of 0 and 1 using the elliptical 189 
joint confidence region (EJCR) test, in this case by using an ordinary least-squares fitting (OLS). 190 
Figure 3 shows the ellipse corresponding to the validation samples (Table 3) that contain the 191 
theoretical (a = 0, b = 1) point, indicating that the bias is absent for the optimized GA-PLS model. The 192 
presence of relevant bias was tested with the prediction results for the validation samples by the t-193 
test. The results showed that the bias included in the model was not significant, since the t value 194 
obtained (0.0831) was lower that the critical value of 2.14 within a 95% confidence level. 195 

 196 

Figure 3: Elliptical joint confidence regions (EJCR) for predicted acid ascorbic content in 197 
acerola samples. 198 

 Validation of the obtained multivariate optimized model for ascorbic acid content was 199 
confirmed by the figures of merit (FOM), presented in Table 4. Reasonably low signal-to-noise ratio 200 
of 4.83 indicates that no straight relationship between the reference method and the fitted model 201 
was detected. 202 

  203 
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Table 4: FOM (figures of merit) for the best performing GA-PLS model of ascorbic acid in 204 
intact acerola. 205 

FOM Ascorbic acid (mg/100 g FW) 

RMSEC 22.9 

RMSEP 46.3 

𝑅𝑐
2  0.98 

𝑅𝑝
2 0.96 

RPD 8.0 

Precision 11.6 

SEN 1.5598e-06 

SEL 0.047 

LD 1.1397e+03 

LQ 3.7989e+03 

S/N 4.83 

RMSEC – ratio of prediction to deviation; RMSEP – ratio of prediction to deviation; 𝑅𝑐
2 – calibration 206 

correlation coefficient; 𝑅𝑝
2 – prediction correlation coefficient; RPD – residual predictive deviation; 207 

SEN – sensitivity; SEL – selectivity; LD – limits of detection LQ – limits of quantitation; S/N – 208 
signal/noise.  209 

4. Discussion 210 

Ascorbic acid is a labile molecule affected by several deleterious conditions such as oxygen, light, 211 

temperature and pressure [23] Acerola is known for its high content of ascorbic acid [24] which is 212 

associated with several biological activities such as antioxidant capacity, antiscorbutic activity and 213 

iron metabolism. The recent growing interest of the industry for such bioactive molecules has brought 214 

attention for the need to develop rapid and precise detection methods [25].  215 

The ascorbic acid content of the fruits used in this study varied between 1190.65 to 2187.06 216 

mg/100 g FW (Table 1). The observed variation of ascorbic acid is attributed to the differences 217 

between fruits according to maturation stage [1]. In this regard, it has been already shown that 218 

ascorbic acid is greatly reduced (about 50%) from the green to the ripe stage of acerola fruit due to 219 

biochemical oxidation reactions related to maturation [24]. 220 

Consistent baseline offsets and bias were observed in Figure 1. These are quite common 221 

features in NIR spectra acquired by diffuse reflectance techniques. As can be seen in Figure 1, the 222 

spectra are dominated by the water spectrum with three overtone bands of the OH-bonds at 1070 223 

and 1450 nm, respectively, and a combination band at 1940 nm. The peak at 1190 nm corresponds 224 

to the second and third CH overtone regions, associated to sugar. Moreover, sugar probably 225 

influences the peak at 1700 nm. The absorption at 1170 – 1180 nm corresponds to the second 226 

overtone methylene group, and the 1410 nm peak represents the methylene group combination 227 

bands of ascorbic acid, while acid absorption occurs at 1890 – 1950 nm. Since ascorbic acid is one of 228 

main chemical constituents of acerola fruit, these absorptions can be detected in the NIR spectra. 229 

Due to some undesirable systematic behavior (baseline offsets) observed in the spectra (Figure 230 

1), the original data were transformed by SG smoothing, multiplicative scattering correction (MSC) 231 

and SG first and second-order derivatives.  232 
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As can be seen in Table 2, PLS and iPLS models demonstrated low predictive capability, but 233 

similar calibration and validation errors were observed. RPD values were low for all models. GA-234 

PLS models presented better predictive capability compared to PLS and iPLS models. Reasonable 235 

models for ascorbic acid (RMSEP = 46.3 mg/100g and determination coefficient for calibration (𝑅𝑐
2) 236 

and prediction (𝑅𝑝
2) equal to 0.98 and 0.54, respectively) were obtained using a GA-PLS model with 237 

436 wavelengths and 12 latent variables. However, the RPD = 1.6 is still considered poor. Although 238 

the RPD does not include other statistical parameters of the regression model such as latent variables 239 

or calibration error, a more complex index would be desired for the evaluation of the goodness or 240 

robustness of regression models. 241 

The GA-PLS model with 2nd derivative pre-processing was optimized by eliminating samples 242 

with extreme leverages, extreme un-modeled residuals for the ascorbic acid concentration or 243 

spectral data (FT-NIR). For validation samples, the outlier tests were based on extreme leverages 244 

and spectral residuals. The best model was achieved using 14 latent variables, in which 3 and 15 245 

samples were excluded due to extreme un-modeled residuals in the calibration and prediction set, 246 

respectively. For this model, the obtained errors were RMSECV = 22.9 mg/100 g FW, RMSEP = 46.3 247 
mg/100 g FW, RPD = 8.0 and 𝑅𝑝

2  = 0.96. 248 

Figures of merit (Table 4) indicate a suitable validation of the fitted model. RMSECV and 249 

RMSEP values reveal good accordance between the estimated multivariate model and the reference 250 

method, which highlights a satisfactory accuracy for the model. Multiple measurements were 251 

conducted on five samples (ten replicates per sample) with spectra data recorded on the same day, 252 

to assess precision, at level of repeatability. Sensitivity, LD and LQ results were considered 253 

adequate, considering the analytical range of each model. 254 

Previous reports in the literature have attempted to develop an effective NIRS-based model for 255 

ascorbic acid content in fruit and vegetables. Kramchote et al. [26] applied the NIR reflectance 256 

spectra in the 310 to 1100 nm range (spectrophotometer Handy Lamda II; Spectra Co., Ltd., Tokyo, 257 

Japan) to evaluate the ascorbic acid content on cabbage and obtained a low predictive capacity 258 
model (RPD = 1.26, 𝑅𝑝

2 = 0.35). In a more recent study, Pérez-Marín et al. [23] used the NIR spectra 259 

for assessing spinach pre-harvesting parameters. Fitted models revealed a limited use for routine 260 
testing, due to its restricted capacity of prediction (RPD = 1.21 and 𝑅𝑝

2 = 0.33). The use of such poor-261 

predicting models was recommended for simpler classification analysis, such as high/low sorting. 262 

Satisfactory accuracy for prediction was reported by Alamar et al. [27] using NIRS for modeling the 263 

ascorbic acid content on guava pulp. Lower variability on chemical data allowed the development 264 
of good-predicting models (RMSEP = 6.137 mg/100 g and 𝑅𝑝

2 = 0.85) with a reduced number of 265 

samples (N = 45). 266 

5. Conclusion 267 

 A method based on NIRS and multivariate calibration was developed to estimate the ascorbic 268 
acid content of intact acerola fruit. Spectra collected in the wavelength range of 1000–2400 nm were 269 
analyzed by PLS, iPLS and GA-PLS methods combined with different spectral pretreatments. The 270 
best combination, based on the prediction performance, was GA-PLS method with 2nd derivative 271 
spectral pretreatment, with an RMSECV = 22.9 mg/100 g, RMSEP = 46.3 mg/100 g, RPD = 8.0, R2c = 272 
0.98 and R2p = 0.96. Our best model was compared to the conventional (destructive) method and no 273 
significant difference at 95% confidence level was found. The values for accuracy, precision, and 274 
other figures of merit indicate that the NIRS model for ascorbic acid determination in intact acerola 275 
is a fast and reliable analytical alternative to titrimetric measurements. These findings can be useful 276 
to the rapid determination of ascorbic acid, a key acerola phytochemical that has been highly valued 277 
for the production of dietary supplements and the development of new products worldwide. 278 
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