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Resumo 
 

 

Este trabalho teve como objectivo a aplicação de técnicas de quimiometria para a quantificação de 

vários parâmetros de qualidade físico-química de farinhas para alimentação pueril. Foi utilizada como 

ferramenta analítica a espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) para a obtenção dos espectros, 

a qual se baseia na detecção de transições vibracionais que ocorrem na gama dos 4000 -12500 cm-1.   

 

Após a colecção dos valores de referência das amostras e a obtenção dos espectros, foram 

desenvolvidos modelos PLS globais. Após uma análise de componentes principais (PCA), 

desenvolveram-se modelos para cada um dos grupos de amostras detectados, de modo a obter 

modelos mais precisos.   

 

Os modelos desenvolvidos apresentam elevados coeficientes de correlação, bem como erros de 

previsão baixos. Estes podem ser utilizados na previsão do conteúdo em humidade, matéria gorda, 

nitrogénio, cinzas e até mesmo vitamina C de amostras de base e produto terminado de farinhas 

lácteas, não lácteas e não lácteas com cacau. Os modelos desenvolvidos permitem a determinação 

dos parâmetros de qualidade na fabricação das amostras, bem como a obtenção destes parâmetros 

em análises de rotina, diminuindo a utilização dos métodos de referência morosos.  

 

Conclui-se que a espectroscopia NIR associada a técnicas de análise multivariada é uma técnica 

capaz de quantificar todos os parâmetros em estudo. As análises são realizadas simultaneamente, 

em pouco tempo, com pouca preparação da amostra e com custos muito reduzidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras Chave:  Análise Multivariada; CPs; NIR; Parâmetros de Qualidade; PCA; PLS; Quimiometria 



iii 
 

Abstract 
 

This study aimed to implement techniques for the quantification of various parameters of physical and 

chemical quality of children food. NIR to obtain the spectra, which is based in the detection of 

vibrational transitions which occur in the range of 4000 - 12500 cm-1. 

 

After collection of the reference values of samples and obtaining spectra, global PLS models were 

developed. Then with a PCA analysis occurred identification of distinct groups of samples that allowed 

the construction of calibration models for each group of samples. 

 

The models for each group of samples showed high correlation coefficients and low errors of analysis, 

being able to predict the moisture, fat, nitrogen, ash and vitamin C in samples of base and finished 

products of flour-lactic, non-lactic and non-lactic with cocoa. Comparing the forecast error with the 

error of the reference method for the content of the various parameters the values obtained by NIR 

have lower errors. 

 

It was concluded that NIR spectroscopy combined with multivariate analysis is a technique capable of 

quantifying the parameters under study, performing the analysis both in a very short time, with little 

sample preparation and very cost-effective. 
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1. Introdução 
  

Na indústria alimentar os parâmetros de qualidade são exigentes, sobretudo quando se trata de 

alimentos para recém-nascidos e crianças, que será o objecto de estudo desta tese. A Nestlé é uma 

empresa do ramo alimentar reconhecida mundialmente pelos seus elevados padrões de qualidade. 

Apresenta por isso um sistema de controlo de qualidade bastante exigente porque tem conhecimento 

que este é um factor de elevada importância para a aceitação por parte do consumidor. A qualidade 

provém de vários parâmetros de controlo, contudo este estudo irá incidir apenas nos seguintes 

parâmetros físico-químicos, humidade, matéria gorda, proteína e cinzas. O estudo relativamente à 

vitamina C foi realizado numa fase mais avançada do trabalho, uma vez que a quantidade de 

vitamina presente na amostra é menor que a dos outros constituintes, podendo dificultar a sua 

determinação quantitativa em espectroscopia de infravermelho próximo (NIR). 

 

Como opção às análises pelos métodos de referência, surge a tecnologia de infravermelho próximo 

com transformada de Fourier (FT-NIR) que permite obter de forma não destrutiva informações sobre 

as propriedades físicas e químicas de uma amostra. Esta técnica apresenta como vantagens, o facto 

de necessitar de uma preparação quase nula da amostra e um tempo de análise muito curto, 

permitindo que em caso de necessidade, se proceda a uma resposta no local de fabricação que 

diminua a quantidade de produto a retrabalhar. Outra vantagem consiste na possibilidade de realizar 

análises de rotina nestes equipamentos em muito menor tempo, em simultâneo e sem geração de 

resíduos. 

 

Esta tecnologia permite uma aplicação qualitativa, mas também uma aplicação quantitativa. A 

aplicação qualitativa é vista como um fingerprint da amostra e tem por base o processamento de todo 

o espectro, permitindo o agrupamento de amostras semelhantes. Para a aplicação quantitativa são 

necessárias técnicas de quimiometria para a construção dos modelos de calibração. Estas técnicas 

de quimiometria permitem, por análise multivariada, relacionar os dados obtidos em cada espectro 

com os valores de referência de cada parâmetro, de modo a que os possa estimar em amostras 

novas para o sistema.  

 

Assim, este trabalho demonstra o desenvolvimento de modelos através de técnicas de quimiometria, 

capazes de gerar modelos de calibração, que estimem os parâmetros de qualidade acima 

mencionados por análise directa de amostras. Para isso, foi necessária uma componente analítica 

intensa, isto é, a determinação de parâmetros pelo método de referência, de modo a obter resultados 

analíticos para uma quantidade de amostras suficiente que permita a elaboração do modelo de 

calibração.   
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1. Nestlé 
 

Henri Nestlé preocupado com os índices elevados de mortalidade infantil, criou uma farinha láctea 

que reunia nutrientes essenciais para alimentação das crianças nos primeiros meses de vida, 

fundando em 1866 na Suíça a Nestlé, primeira empresa alimentar do mundo. Em 1898 iniciou a sua 

expansão para o estrangeiro, na Noruega, seguindo-se muitos outros países.  

 

Em Portugal, o professor Egas Moniz juntamente com outros associados fundaram em Avanca a 

Sociedade de Produtos Lácteos, LDA em 1923, primeira fábrica de leite em pó do país. Sendo a 

fábrica bem aceite na comunidade e na classe média, em conjunto com as diversas inovações 

tecnológicas que possuía fez com que em 1933 a fábrica comercializasse em exclusivo produtos 

Nestlé. Iniciando-se assim a presença da Nestlé em Portugal. 

 

Contudo, para além de leites em pó e farinhas infantis a Nestlé apresenta uma vasta gama de 

produtos, tais como cereais de pequeno-almoço, cafés, águas, chocolates, alimentação animal, entre 

outros. A Nestlé preocupa-se com a nutrição, saúde e o bem-estar de toda a família, sendo assim a 

qualidade um requisito obrigatório nesta empresa. 

 

Em consequência desta exigência de qualidade a Nestlé adquiriu um equipamento de infravermelho 

próximo (NIR) de tecnologia avançada que tem como objectivo avaliar os parâmetros de qualidade, 

humidade, matéria gorda e proteínas em linha, isto é, no local da fabricação, de modo a poder 

responder na hora a alterações de processo não desejadas. Este é também um equipamento com 

elevada importância no controlo de qualidade de rotina, uma vez que as análises de rotina 

necessárias para os parâmetros de humidade, matéria gorda, proteínas, cinzas e vitamina C até 

agora realizadas pelos métodos de referência, podem com o equipamento NIR ser realizadas em 

muito menor tempo e com menores custos, utilizando os métodos de referência apenas para controlo 

dos resultados NIR. 

 

2.1.1. Controlo de qualidade 

 

O controlo de qualidade é realizado em várias etapas do processo, na recepção da matéria-prima, no 

decorrer do processo de fabrico, no produto terminado e na estabilidade do produto ao longo da sua 

vida útil. 

 

No âmbito deste trabalho procedeu-se apenas à caracterização físico-química de amostras de base e 

produto terminado de amostras de farinhas lácteas e não lácteas de alimentação pueril. O produto 
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terminado é o produto que está pronto a ir para o consumidor e por isso se realizam as análises de 

referência para confirmar, e assim garantir, se todos os parâmetros de controlo estão dentro das 

normas. Existem normas que definem um valor mínimo e máximo permitido para cada parâmetro e os 

resultados do produto têm de se encontrar dentro dos limites pré-estabelecidos. 

 

Contudo, para além destas análises é necessário que no decorrer do processo industrial se proceda a 

leituras com resposta rápida de parâmetros que são essenciais para um bom desempenho industrial. 

A estas amostras dá-se o nome de bases, que são retiradas após a secagem do produto, faltando-lhe 

a etapa de misturas a seco (leites em pó, frutas desidratadas, micronutrientes; vitaminas, sais 

minerais).  

 

Os parâmetros que tomam especial importância no local da fabricação, ou seja, nas amostras de 

base, são o conteúdo em humidade, matéria gorda e proteína. A humidade tem de ser controlada 

para garantir que o processo de secagem se realiza eficazmente, não gerando produto com excesso 

de humidade, de modo a garantir que a humidade não ultrapasse determinados valores que possam 

conduzir ao envelhecimento precoce do produto. Relativamente à matéria gorda e ao nitrogénio, é 

especialmente importante em produtos que contenham a adição de gordura e leite como matéria-

prima respectivamente.  

 

Assim, as amostras de base são analisadas pela tecnologia NIR que permite avaliar se a amostra 

está conforme e se não é necessário proceder a ajustes na introdução das matérias-primas, ou a 

ajustes no processo de secagem.  

 

Em relação ao produto terminado todos os parâmetros são importantes, uma vez que é necessário 

proceder às suas determinações pelos métodos de referência que permitam que o produto seja 

liberado, podendo chegar ao consumidor.  

 

A determinação de matéria gorda e proteína é realizada especialmente em amostras que na sua 

composição seja adicionado gordura e leite, uma vez que nas amostras de farinhas não lácteas os 

conteúdos em matéria gorda e proteínas provêm das farinhas e por isso não têm uma norma tão 

rígida a cumprir neste campo.  

 

Relativamente ao parâmetro cinzas, este é um parâmetro utilizado na determinação do valor 

energético, sendo esta análise realizada num menor número de vezes, uma vez que serve para 

verificar se o valor nutricional mencionado no rótulo se mantém, ou se necessita de alguma 

correcção. 

 

Um outro parâmetro altamente controlado no produto terminado é a quantidade de vitaminas 

presentes. Para isso realiza-se uma análise que determine o conteúdo em vitamina C, funcionando 

esta como trace, garantindo a presença de todas as restantes vitaminas adicionadas no bloco 
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vitamínico no pré-mix. O conteúdo em vitamina C é determinado pelo método de referência em todos 

os lotes produzidos diariamente, traduzindo-se por isso num elevado número de amostras a analisar.  

 

Seria então vantajoso que uma simples análise pelo método espectroscópico NIR respondesse 

eficazmente também a este parâmetro, contudo sabe-se à partida que as pequenas quantidades de 

vitamina C presentes nas amostras irão dificultar a sua determinação, dado o limite de detecção 

desta técnica. Por esta razão, o desenvolvimento de um modelo de calibração para a determinação 

de vitamina C foi iniciado posteriormente aos restantes modelos. 

 

2.2. Espectroscopia de Infravermelho  
 

2.2.1. História 

 

A descoberta da espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) é atribuída a Herschel em 1800 

quando investigava qual cor da radiação solar que produzia mais calor, utilizando para isso um 

prisma de vidro, transparente à radiação, que decomponha a luz solar. Com auxílio de um 

termómetro, verificou que ocorria um aumento inesperado ao colocar o termómetro na zona logo 

acima da região vermelha do espectro, descobrindo assim, o que hoje se chama de radiação 

infravermelho próximo (Naes et al., 2002). Contudo, esta técnica só despertou maior interesse após 

os estudos de caracterização de produtos agrícolas e alimentares com NIR de Karl Norris em 1960. O 

potencial desta técnica foi evoluindo tornando-se hoje em dia numa ferramenta bastante utilizada 

industrialmente, no controlo de qualidade e processo (Siesler et al., 2002). Apresentando como 

vantagens, a não destruição da amostra, precisão de resultado, simplicidade e rapidez de leitura e 

não necessitando de pessoal qualificado para a realização da mesma, pode assim ser utilizado 

directamente no local de produção. Esta metodologia tem por isso aplicação em diversos tipos de 

indústria, tais como alimentar, agrícola, farmacêutica, têxtil, petrolífera, cosmética entre outras (Naes 

et al., 2002). Na indústria alimentar, exemplo deste trabalho, tem sido utilizada na determinação de 

qualidade de diferentes produtos, tendo já diversos estudos de determinação de humidade, proteínas 

e gorduras. 

 

A metodologia NIR é muito utilizada na qualificação de amostras, por exemplo no agrupamento de 

amostras semelhantes e consequentemente na determinação de amostras anómalas. Esta técnica é 

também muito utilizada na determinação quantitativa dos constituintes de uma amostra, contudo por 

apresentar maior complexidade ainda se encontra em expansão.  
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2.2.2. Princípios Teóricos  

 

O termo espectroscopia designa métodos analíticos, em que se estuda a interacção de radiações 

electromagnéticas com as moléculas. A ligação de dois átomos em moléculas envolve diferentes 

tipos de energia, tais como energia translacional, vibracional e electrónica. No caso da 

espectroscopia de infravermelho, esta tem por base os movimentos relativos dos átomos numa 

molécula, isto é, as suas vibrações (Alcácer, 2007). Assim, esta espectroscopia detecta a radiação 

que é absorvida pelas ligações vibracionais moleculares. 

 

No espectro electromagnético a região do infravermelho encontra-se entre as gamas do visível e as 

microondas, e subdivide-se em infravermelhos próximos (4000 – 12500 cm-1), médios (400 – 4000 

cm-1) e longínquos (10 – 400 cm-1). Assim, a região espectral do infravermelho próximo compreende o 

intervalo entre os 800 e os 2500 nm, para leituras em comprimentos de onda, equivalente a 4000 - 

12500 cm-1 para leituras em números de onda (Siesler et al., 2002).  

 
Figura 2. 1 Região do infravermelho no espectro electromagnético (adaptado de (Feist et al., 2002))  

 

Para que ocorra absorção por parte de uma molécula é necessário que a radiação incidente na 

molécula provoque a excitação dos modos vibracionais de modo a que a sua energia corresponda à 

diferença de dois níveis energéticos vibracionais. Assim, as absorções ocorrem a um determinado 

comprimento de onda, que corresponda à energia que permite a transição. 

 

Ao contrário das espectroscopias de infravermelho médio (MIR) e longínquo (FIR), a espectroscopia 

de infravermelho próximo gera espectros que apresentam sobreposições e bandas de combinações, 

facto que não acontece com a espectroscopia MIR, uma vez que ocorrem apenas transições de 

vibração fundamental, surgindo por isso espectros com picos definidos com interpretação directa. No 

caso da espectroscopia NIR como os espectros são complexos, devido às absorções serem menos 

intensas e ocorrerem sobreposições e combinações das ligações CH, OH e NH dos vários grupos 

funcionais, é necessário recorrer a métodos estatísticos, realizando uma calibração multivariada, que 

utiliza vários comprimentos de onda na determinação de uma propriedade (Naes et al., 2002). Sendo 

as ligações OH, CH, NH as que mais influência têm no espectro NIR, leva a que a determinação de 

humidade, gorduras, proteínas e mesmo carbohidratos seja facilitada. 
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Figura 2. 2 Principais bandas de absorção em NIR e a sua localização no espectro electromagnético (adaptado 

de (Osborne, 2000)).  
 

 

Outras ligações podem contribuir para o espectro NIR, entre elas as ligações CC, CO, CN e PO, 

embora o seu sinal seja fraco quando comparado com as ligações com o átomo de hidrogénio e por 

isso a sua contribuição é muito pequena, não sendo significativa (Bakeev, 2005).  

 

A espectroscopia NIR, tal como já foi referido, baseia-se em absorções de energia por parte das 

ligações existentes nas moléculas de uma amostra que são causadas por três mecanismos 

diferentes: sobreposições de vibrações fundamentais; combinações de vibrações fundamentais e 

ainda absorções electrónicas, gerando no espectro NIR bandas de absorção com baixa selectividade 

(Naes et al., 2002). Estas bandas possuem uma menor absortividade quando comparadas com a 

espectroscopia MIR, tornando este método menos sensível, contudo apresenta a vantagem de não 

ser necessário, na maioria dos casos, qualquer preparação da amostra, não necessitando de 

diluições, realizando-se assim a leitura directamente da amostra.  

 

Como a intensidade de uma banda de absorção é proporcional à concentração do componente que 

causa esta banda, a quantidade de um composto existente numa amostra pode ser determinada 

através de uma curva de calibração (intensidade da banda versus concentração) construída a partir 

de amostras com concentrações conhecidas do composto em questão, através de uma análise 

multivariada devido ao elevado número de variáveis obtidas num espectro NIR. 

 

  



7 
 

2.2.3. Vibrações moleculares 

 

As vibrações moleculares podem ser classificadas em dois tipos, vibração de deformação axial 

(stretching) e vibração de deformação angular (bending). As deformações axiais ou por estiramento 

são oscilações radiais das distâncias entre os núcleos, e as deformações angulares envolvem 

mudanças dos ângulos entre o plano que contém a ligação e um plano de referência.  

 

Podem ocorrer transições entre os níveis vibracionais, quando se dá alterações do momento dipolar 

devido à variação de distribuição electrónica em redor das ligações, isto é, quando se aplica um 

campo eléctrico com energia adequada. O momento dipolar é determinado pela magnitude das 

diferenças de cargas e a distância entre dois centros de carga. Para que ocorram alterações do 

momento dipolar, as moléculas diatómicas têm de ser heteronucleares, podendo só assim ser 

excitadas vibracionalmente. Moléculas poliatómicas com vibrações assimétricas podem também ser 

excitadas. 

 

Os átomos de uma molécula nunca estão imóveis e para moléculas com N átomos não lineares 

existem 3N-6 graus de liberdade para vibrações e no caso de moléculas lineares 3N-5, devido à 

inexistência de rotação em torno do eixo internuclear, que ocorre em moléculas não lineares. Estes 

graus de liberdade correspondem aos diferentes modos normais de vibração. No espectro NIR 

podem surgir frequências associadas às vibrações normais, sobreposições e combinações (Scotter, 

2005). As sobreposições são bandas correspondentes a múltiplos inteiros das vibrações normais, e 

as combinações são combinações lineares das frequências normais ou de múltiplos inteiros destas, 

por exemplo 2νa para as sobreposições e (νa+νb), (2νa+νb) para as combinações, sendo νa e νb 

frequências de modos normais de vibração (Luz, 2003).      

 

Para explicar o comportamento vibracional das moléculas existem vários modelos, contudo em geral 

este comportamento é descrito pelo modelo do oscilador harmónico linear, podendo ser usado o 

método das perturbações para o corrigir (Alcácer, 2007).  

 

Segundo o modelo do oscilador harmónico a energia vibracional de um determinado sistema é uma 

função quadrática da distância entre os átomos e a oscilação entre eles é simétrica. O modelo 

considera que a ligação entre os átomos é feita por uma mola, em que a frequência de vibração da 

mola (ʋ) é descrita pela lei de Hooke e representada pela Equação 2. 1, onde k representa a 

constante de força e µ a massa reduzida do sistema que se representa pela Equação 2. 2, onde m e 

M correspondem às massas dos átomos presentes na ligação. 

 

� = 12� ��� Equação 2. 1 
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� = 	
	 + 
 Equação 2. 2 

 

Este modelo só permite a transição entre níveis vibracionais adjacentes, dado que todos os níveis 

estão igualmente espaçados, e estas transições têm de respeitar os critérios de simetria (Williams, et 

al, 1998). 

 

No caso de moléculas diatómicas, para o modelo do oscilador harmónico ideal, a energia potencial 

(E) contém apenas um termo quadrático, sendo representada pela Equação 2. 3, onde k é a 

constante de força, r a distância internuclear e re a distância internuclear de equilíbrio, representando-

se esta diferença de distâncias por x.    

 

A energia vibracional de cada nível para este modelo é dada pela Equação 2. 4, onde n representa o 

número quântico vibracional, h a constante de Planck e ʋ a frequência de vibração.   

 

Um modelo mais realista é o modelo do oscilador anarmónico, uma vez que a ligação entre os 

átomos não é um oscilador perfeitamente harmónico e que pode ocorrer quebra de ligação se a 

molécula se estender demasiado - dissociação (Figura 2. 3). Assim, o oscilador anarmónico prevê 

níveis de energia separados por diferenças de energia decrescentes, à medida que aumenta o 

número quântico vibracional (Lei de Morse), podendo ocorrer transições entre níveis não adjacentes, 

as chamadas sobreposições e transições que envolvam duas vibrações diferentes, as chamadas 

combinações. 

 

Na Figura 2. 3 encontra-se representada a variação da energia potencial para o modelo do oscilador 

harmónico e para o modelo do oscilador anarmónico, onde se evidência que as distâncias entre os 

níveis vibracionais são diferentes em cada modelo, isto é no oscilador harmónico a distancia entre 

cada nível é sempre a mesma, e no modelo do oscilador anarmónico essa distância vai diminuindo. A 

figura demonstra, também, que para elevadas distâncias nucleares entre os dois átomos presentes 

na ligação o modelo do oscilador anarmónico prevê a dissociação enquanto o modelo do oscilador 

harmónico não tem este factor em conta, como anteriormente mencionado.    

 

� = 12  � �� − ���� = 12  � �� Equação 2. 3 

���� = ℎ � �� + 12� Equação 2. 4 



9 
 

 
Figura 2. 3  Funções de potencial para o oscilador harmónico – A (lei de Hooke) e anarmónico – B  (lei de Morse) 

de uma molécula diatómica (adaptado de (Pasquin, 2002)). 
 

 

2.2.4. Equipamento NIR com Transformada de Fourier (FT-NIR) 

 

Para a obtenção do espectro NIR é necessário um espectrofotómetro que consiste numa fonte 

luminosa, um sistema óptico, um porta amostras e um detector de sinal (Taiz, et al., 2004). A fonte 

luminosa utilizada pode ser lâmpadas de halogénio, quartzo ou LEDs (Ilharco, 2009). Como 

detectores existem, para baixos comprimentos de onda os detectores de silício e para comprimentos 

de onda maiores, os detectores de sulfureto de chumbo (PbS) e índio-gálio-arsénio (InGaAs).    

 

O detector de sulfureto de chumbo (PbS) tem elevado tempo de vida útil, é barato e altamente 

sensível, contudo apresenta limitações em termos de linearidade, saturação e velocidade de 

resposta, podendo estas limitações serem atenuadas com o uso de detectores de InGaAs (Bakeev, 

2005). 

 

A aquisição de um espectro NIR pode ser feita em vários tipos de espectrofotómetros que têm por 

base princípios diferentes, e a sua selecção deve ser feita consoante a aplicação a que se destinam, 

sensibilidade e robustez pretendidas. Apesar de existirem outros tipos de espectrofotómetros, 

actualmente os mais utilizados são os FT-NIR, pois apresentam vantagem sobre os restantes. 

 

Os espectrofotómetros FT-NIR têm por base o interferómetro de Michelson. Neste sistema a radiação 

da fonte luminosa é dividida em dois feixes iguais através de um beamsplitter (divisor de feixe), como 

se pode observar na Figura 2. 4. Um dos feixes segue em direcção a um espelho de posição fixa no 

qual reflecte de volta para o beamsplitter, e aqui volta a dividir-se e parte desta vai para o detector. O 

outro feixe parte do beamsplitter em direcção ao espelho móvel, este espelho também reflecte, 

ocorrendo nova divisão beamsplitter e parte da radiação segue também para o detector, conseguindo 
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assim, com rapidez percorrer todos os comprimentos de onda em estudo. À medida que o espelho 

móvel percorre determinada distância um interferograma é formado com a recombinação dos dois 

feixes. Deste modo um interferograma é formado pela soma de todas as ondas de diferentes 

amplitudes e frequências que chegam ao interferómetro. Contudo, apesar de o interferograma conter 

toda a informação fornecida pelo espectrofotómetro, a forma como a apresenta não é muito útil, 

assim esta informação é convertida num espectro, relacionando as intensidades com as respectivas 

frequências, através da transformada de Fourier (Perkins, 1986). 

 

 
Figura 2. 4  Representação esquemática de um espectrofotómetro FT-NIR com interferómetro de Michelson 

(Costa, 2000).  
 

Estes equipamentos possuem algumas características que os distinguem, como por exemplo, o facto 

de todas as frequências serem analisadas simultaneamente, permitindo uma diminuição do tempo de 

análise para uma desejada relação sinal-ruído, o número de onda ter maior exactidão e terem uma 

resolução constante em toda a gama espectral (Ilharco, 2009). Uma outra vantagem destes 

equipamentos FT-NIR é que permitem a leitura de espectros de amostras em movimento, permitindo 

uma monitorização on-line (Berntsson, et al, 1999). 

 

Para a selecção do equipamento utilizado, deve-se ter em conta qual o fim a que se destina, uma vez 

que existem equipamentos NIR aptos a operar em ambientes fabris e por isso sujeitos a variações de 

temperatura e na presença de vibrações, enquanto outros equipamentos requerem a presença de ar 

condicionado, para que mantenham uma temperatura constante e ambientes isentos de vibrações, 

estando este tipo de equipamento mais adequado ao ambiente laboratorial. 

 

O espectrofotómetro em estudo, um FT-NIR modelo MPA (Multi Purpose Analyzer) da Bruker Optik 

GmbH Germany pode realizar leituras em transmitância e reflectância difusa, para além de que ainda 

pode possuir duas sondas que façam leituras, uma em transmitância, outra em reflectância no local 
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da própria produção do produto a analisar (on-line). No presente estudo irá utilizar-se a unidade de 

reflectância difusa, pelas razões abaixo indicadas (MPA, User Manual).  

 

A unidade de transmitância baseia-se na absorção da radiação de parte da radiação incidente e 

consequente diminuição de intensidade que chega ao detector, sendo a absorção determinada pela 

diferença entre a intensidade incidente e intensidade detectada. É utilizada na análise de 

comprimidos e outros materiais translúcidos, uma vez que o fenómeno de reflexão tem de ser 

desprezável (MPA, User Manual). Transmitância (T) define-se pela Equação 2. 5, onde A representa 

a absorvância, I a intensidade transmitida após absorção e I0 a intensidade da luz incidente.  

 

 

As medidas feitas em sólidos usando espectroscopia NIR podem ser por reflexão especular, 

reflectância total atenuada ou reflectância difusa. A reflectância difusa com transformada de Fourier, 

conhecida como DRIFTS (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectrometry), tal como já 

foi mencionado, é o método utilizado neste trabalho. 

 

A reflectância difusa ocorre quando a radiação incide numa matriz descontínua, parte da radiação é 

absorvida e outra parte é reflectida em todas as direcções, contendo as informações espectrais. 

Quando a radiação entra em contacto com a amostra, uma parte é absorvida pelas ligações 

vibracionais, e a fracção que não é absorvida pode ser reflectida de volta. Esta última fracção é 

detectada, permitindo o cálculo da intensidade da radiação absorvida. Assim, esta metodologia é 

utilizada em amostras em pó ou com finas partículas que dispersam bem a radiação incidente e a 

absorvem em menor quantidade (Sabin, et al, 2004). A reflectância (R) é traduzida pelo quociente 

entre a intensidade da luz reflectida (IR) e a intensidade da luz incidente (I0).   

 

 

Para leituras em reflectância difusa, a amostra é colocada no equipamento, num porta-amostras de 

quartzo, onde é iluminada com radiação NIR e a radiação reflectida é medida por um conjunto de 

detectores a 45º em relação ao feixe incidente, ou por um único detector, existindo neste caso uma 

esfera integradora que leva a que a radiação reflectida convirja toda para um detector (Osborne, 

2000). 

 

Uma importante diferença entre a transmissão e a reflexão é devida ao diferente caminho óptico 

percorrido pela luz. Enquanto na transmissão o caminho óptico é constante para todo número de 

onda, na reflexão o caminho pode ser variável. 

� = ��� = 10 ! Equação 2. 5 

" = �#�� Equação 2. 6 
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Um facto a mencionar é que a absorção da radiação que ocorre numa amostra obedece à lei de 

Lambert-Beer (Equação 2. 7), que relaciona a absorção com a concentração de um determinado 

constituinte. Nesta equação A representa a absorvância, ε a absortividade molar de cada amostra 

[mol-1 L cm-1], b o percurso óptico da radiação [cm] e C a concentração [mol L-1]. A absorvância de 

vários constituintes, para o mesmo comprimento de onda é aditiva.  

 

 

Para a reflectância difusa foi desenvolvida uma teoria por Kubelka e Munk, que considera que a 

camada é composta por partículas aleatoriamente distribuídas que absorvem e dispersam a luz 

uniformemente, sendo a dimensão das partículas muito menor que a espessura da camada (Birth, et 

al, 1987). É traduzida pela equação de Kubelka-Munk que origina uma relação linear entre a 

intensidade da reflexão e a concentração e assume: diluição infinita em matriz não absorvente, 

coeficiente de dispersão constante e uma camada de amostra “infinitamente espessa”, ou seja, o 

aumento da espessura não resulta em diferenças na reflexão. Esta teoria é expressa pela Equação 2. 

8, onde R representa os valores de reflectância, k o coeficiente de absorção molar, C a concentração 

e s o coeficiente de dispersão da amostra (Olinger, et al. 1993).   

  

Assim, a equação de Kubelka-Munk relaciona os espectros NIR de reflexão difusa com a 

concentração da amostra, transformando o espectro de reflexão em formato semelhante a um 

espectro de absorvância, sendo por esta razão conhecida como a Lei de Lambert-Beer para a 

espectroscopia com reflectância difusa.  

 

Em qualquer das metodologias utilizadas (transmitância ou reflectância) os espectros resultantes da 

espectroscopia NIR são apresentados em absorvância, e consoante os dados obtidos forem 

baseados em transmitância ou reflectância é definida por $ = log ()*+  ou $ = log ()#+ respectivamente 

(Naes et al., 2002). 

 

 

  

$ = , - . Equação 2. 7 

/�"� = �1 − "��
2" = � .0  Equação 2. 8 
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2.3. Quimiometria 
 

Quimiometria é uma área de estudo que aplica métodos matemáticos e estatísticos às ciências 

químicas, de modo a delinear procedimentos experimentais, obter a máxima informação química 

relevante através dos dados obtidos, bem como, obter o conhecimento dos sistemas químicos. 

Assim, esta técnica permite desenvolver modelos que estimem propriedades, por análise de outras 

propriedades (Massart et al, 1997). As análises quantitativas realizadas em laboratório são na maioria 

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

instrumentais, entre elas a espectroscopia de infravermelho, que geram uma grande quantidade de 

sinais. Com a sofisticação crescente das técnicas instrumentais, impulsionada pela invasão de 

microprocessadores e microcomputadores no laboratório químico, tornou-se necessário, novos 

tratamentos de dados mais complexos do ponto de vista matemático e estatístico, para relacionar os 

sinais obtidos com os resultados desejados. No caso da espectroscopia NIR, as bandas presentes 

nos espectros surgem de sobreposições e combinações, que geram um elevado número de sinais, 

sendo necessário recorrer a técnicas de quimiometria por análise multivariada para a determinação 

de concentrações dos componentes pretendidos.  

 

A quimiometria tem várias aplicações entre elas a químio-informática, bioinformática, análise de 

imagens, sensores e micro estruturas. Sendo uma das principais áreas a aplicação em NIR, o uso da 

quimiometria implica a utilização de algoritmos e técnicas quimiométricas no pré-tratamento dos 

espectros NIR traçados, no desenvolvimento de métodos qualitativos e quantitativos, na selecção de 

amostras para o conjunto de calibração e conjunto de validação e ainda na identificação de amostras 

anómalas (outliers). 

 

2.3.1. Pré-Tratamento Espectral 

 

O pré-tratamento toma especial importância, uma vez que os espectros NIR, tal como já foi 

mencionado, são complexos. Assim, os valores gerados pelo pré-tratamento levam a melhorias 

significativas no desenvolvimento do modelo de calibração. 

 

Podem ocorrer distorções espectrais causadas pelo espectrofotómetro, por exemplo efeitos causados 

pela saturação do detector e falhas no varrimento dos comprimentos de onda. Outras fontes de 

perturbação podem ocorrer devido a variações no percurso óptico e em sólidos pode também surgir 

efeitos relativos à dispersão de luz no caso de as amostras não estarem bem homogeneizadas 

(Siesler et al., 2002).  

 

Na aquisição do espectro NIR pode ocorrer ruído devido ao equipamento utilizado, contudo este pode 

ser atenuado com o aumento de número de varrimentos de comprimento de onda, embora 
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comprometa a velocidade de análise. Esta perturbação pode igualmente ser eliminada usando alguns 

métodos de pré-tratamento.  

Um exemplo concreto de influência no espectros é o tamanho das partículas na amostra, uma vez 

que o factor log(1/R) aumenta com o aumento do tamanho de partícula, devido ao acréscimo do 

percurso óptico aparente. Como consequência o efeito do tamanho de partícula desloca a linha de 

base especialmente para comprimentos de onda em que ocorre uma elevada absorção. Por exemplo, 

em duas amostras com a mesma composição mas granulometrias diferentes, há maior reflexão das 

partículas menores e os efeitos da reflexão especular (reflexão que ocorre na superfície da amostra 

com igual ângulo de incidência) são minimizados em partículas mais pequenas. 

 

Contudo este efeito não é aditivo, mas sim multiplicativo, isto é, é proporcional ao termo log(1/R), 

podendo na calibração multivariada ser atenuado, utilizando vários métodos de pré-tratamento 

(Osborne, 2000).   

 

Variações nas condições ambientais e na corrente que atravessa o detector podem implicar 

alterações na linha de base dos espectros, sendo este factor possível de eliminar ou diminuir com 

auxílio ao pré-tratamento espectral. 

 

Como algumas das perturbações geram nos espectros NIR variações aditivas e multiplicativas, 

apresenta-se de seguida alguns pré-tratamentos possíveis, que têm como objectivo eliminar, remover 

variações sistemáticas, corrigir a linha de base, minimizar o ruído (smooth), melhorar a definição dos 

picos que se encontram sobrepostos na mesma região, evidenciando os parâmetros de interesse e 

consequentemente aumentando a selectividade, remover informação irrelevante e diminuir os efeitos 

causados por diferenças no tamanho de partícula. Apesar destas correcções, a escolha do pré-

tratamento tem de garantir que não se elimina informação química e física relevante para o sistema 

em estudo.  

 

Este tratamento permite que o restante desenvolvimento do método de calibração não seja afectado 

por informações irrelevantes, permitindo uma maior linearidade. 

 

2.3.1.1. Centralização na média 

 

A centralização na média ou Mean Centering baseia-se na simples subtracção da absorvância em 

cada comprimento de onda pela absorvância média a esse mesmo comprimento de onda para o 

conjunto das amostras. Assim, o novo valor de absorvância média para todas as amostras é igual a 

zero em cada comprimento de onda (Kramer, 1998). Do ponto de vista estatístico, a centralização 

tem como objectivo prevenir que os pontos mais distantes do centro dos dados tenham maior 

influência que os mais próximos, dando importância não à intensidade verificada mas sim à sua 
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distância do valor médio. Esta operação geralmente diminui o número de factores do modelo 

(Thomas, 1994).  

2.3.1.2. Correcção multiplicativa de sinal 

 

O método da correcção multiplicativa de sinal, em inglês Multiplicative Scatter Correction (MSC), é um 

método utilizado quando ocorrem variações multiplicativas nos espectros NIR obtidos, sendo muito 

utilizado em leituras de reflectância difusa, pois corrige o efeito da dispersão da luz, causada pela 

falta de homogeneidade das amostras (Sabin, et al, 2004). Consiste no cálculo de um espectro médio 

referente a todos os espectros presentes no conjunto de calibração. Posteriormente, cada espectro 

da amostra i (Xi) é transformado de acordo com Equação 2. 9, onde Xi’ representa o espectro 

transformado para a amostra i e os coeficientes u e v são escolhidos de modo a que a diferença entre 

o espectro transformado e o espectro médio seja mínima (Conzen, 2006). 

  

No desenvolvimento dos modelos de calibração, tem-se observado que este método MSC reduz o 

número de factores necessários, simplificando o modelo de calibração e aumenta a linearidade (Naes 

et al., 2002).   

 

2.3.1.3. Variação de Padrão Normal 

 

Um dos algoritmos de normalização mais utilizados é a variação de padrão normal ou Standard 

Normal Variate Method (SNV) que é utilizado para minimizar interferências causadas pelo tamanho 

de partículas e diferenças de densidade das amostras. 

 

Inicialmente, um espectro é composto por duas informações, a intensidade e a estrutura, contudo 

após a normalização muita informação é perdida, permanecendo apenas a informação estrutural 

(Conzen, 2006).  

 

Este método tem como princípio centrar cada espectro em torno de zero, por subtracção da média 

(ajuste aditivo) e divisão pelo desvio de padrão (ajuste multiplicativo) em todos os pontos do espectro, 

sendo por isso semelhante ao método MSC, embora a determinação dos ajustes seja realizada de 

modo diferente, diferindo também no facto de utilizar apenas os dados referentes a um só espectro e 

não a todo o conjunto de espectros. 

 

Para este modelo o espectro de uma amostra i transformado Xi’, é dado pela Equação 2. 10, onde Xi 

representa o espectro da amostra i inicial, mi a média das leituras espectrais para a amostra i e si o 

desvio padrão para estas mesmas leituras (Naes et al., 2002). 

 

1� ′ = 3 + 4 1�  Equação 2. 9  
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O modelo SNV embora melhore a precisão dos resultados, não simplifica o modelo matemático, e 

também não reduz as interferências sistemáticas (Naes et al., 2002).    

 

Tal como referido anteriormente, os pré-tratamentos MSC e SNV são semelhantes. Deste modo é 

representado na Figura 2. 5 um exemplo concreto para um mesmo conjunto de espectros originais, 

os dois métodos de pré-tratamento de modo a evidenciar o seu resultado final, verificando-se que 

ocorre somente diferenças no tipo de escalonamento dos espectros. 

 

 
Figura 2. 5  Comparação entre os pré-tratamentos dos modelos MSC (B) e SNV (C) para os espectros originais 

do mesmo conjunto de amostras (A) (adaptado de (Naes et al., 2002)) 
 

2.3.1.4. Derivadas 

 

Estes métodos realizam a derivada de primeira ou segunda ordem do espectro NIR original e têm 

como objectivo dar maior ênfase a picos, permitindo um aumento na sua resolução e eliminam efeitos 

aditivos. Os métodos derivativos podem também eliminar interferências causadas pelo tamanho de 

partículas (Osborne, 2000). 

 

1�5�6 = 1�5� − 	�0�  Equação 2. 10  
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Quando são aplicados os métodos derivativos, o ruído presente no espectro NIR original é 

amplificado, a menos que o método seja sensível a variações de sinal, podendo ser necessário antes 

da aplicação de derivadas o uso de filtros que suavizem o ruído observado (Otto, 1999). 

 

Assim, a primeira derivada remove efeitos aditivos de linha de base do espectro e evidencia 

maioritariamente características pequenas, face a características com maior intensidade. Levando a 

que estas estruturas mais pequenas obtenham uma forma mais acentuada que permita uma 

avaliação mais fácil (Conzen, 2006).     

 

No caso da segunda derivada os mesmos sinais podem ser estudados, apesar do ruído espectral ser 

geralmente muito forte, tendo por isso que ser aplicada em regiões espectrais muito restritas 

(Conzen, 2006). 

 

2.3.1.5. Outros pré-tratamentos 

 

De seguida apresentam-se tratamentos disponíveis no equipamento em estudo. Contudo, existem 

ainda outros tipos de pré-tratamento não referenciados nesta revisão.  

 

Normalização Mínimo-Máximo 

 

Uma outra normalização utilizada é a normalização Mínimo-Máximo onde os espectros NIR são 

deslocados linearmente de modo a que o valor mínimo observado da absorvância seja igualado a 

zero. Posteriormente, os espectros NIR são traçados com o sinal ampliado em duas unidades de 

absorvância. A sua aplicação é muito semelhante ao já mencionado para o método SNV (Conzen, 

2006). 

 

Deslocamento por subtracção de uma constante - Subtraction of a Constant offset 

 

Neste pré-tratamento os espectros NIR são deslocados linearmente de modo a que o menor valor de 

absorvância verificado (menor sinal) seja igualado a zero. Conseguindo este método eliminar efeitos 

aditivos da linha de base (Conzen, 2006).   

 

Subtracção de uma linha recta - Subtraction of a Straight Line 

 

Na região espectral seleccionada é traçada uma linha recta, que é posteriormente subtraída ao 

respectivo espectro NIR, tendo como objectivo eliminar o declive nulo da linha de base (Conzen, 

2006). 
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Apresentando na Figura 2. 6 uma comparação de alguns pré-tratamentos utilizados, pretendendo 

clarificar o funcionamento de cada tratamento. 

 
Figura 2. 6  Comparação entre os pré-tratamentos dos modelos da primeira derivada, normalização Mínimo-

Máximo e subtracção de uma linha recta, face a um mesmo espectro NIR original (adaptado de (Conzen, 2006)).  
 

 

2.3.2. Análise Multivariada 

 

Em estudos que contenham centenas e milhares de variáveis, o estudo univariado pode dar algumas 

noções mas não responde com o interesse pretendido. Assim, para uma boa resposta é necessário 

um estudo com análise multivariada com auxílio a algoritmos e noções de quimiometria.  

 

No estudo de análises multivariadas para a qualificação e quantificação em aplicações NIR existem 

vários algoritmos, os quais se destacam a análise de componentes principais, análise de Clusters, a 

regressão por mínimos quadrados parciais, a regressão por componentes principais, a regressão 

múltipla linear, entre outros. Contudo de seguida apresenta-se a análise de componentes principais 

como método qualitativo e a regressão por mínimos quadrados parciais como método quantitativo.  

 

2.3.2.1.  Análise de Componentes Principais 

 

A análise de componentes principais ou Principal Component Analysis (PCA) é uma ferramenta de 

quimiometria utilizada na redução de dados e visualização de amostras, que reorganiza a informação 

obtida pelos dados de amostragem. Este método consiste na transformação da matriz de dados 

espectrais (matriz X), representando os dados num número menor de variáveis, uma vez que 

determina os seus componentes principais (CP) e estes reúnem a maior variabilidade dos dados. 

Com esta análise, a representação de uma amostra com natureza multivariada pode ser visualizada 
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em poucas dimensões. Este método é normalmente utilizado na identificação de grupos distintos e na 

selecção de amostras para a construção de modelos de calibração.  

 

Estes CPs são obtidos por ordem decrescente de quantidade de informação estatística, isto é o 

primeiro componente principal é o vector próprio associado ao valor próprio mais elevado, o segundo 

componente principal é o vector próprio correspondente ao segundo valor próprio mais elevado, e 

assim por diante. Os segundos e terceiros CPs são ortogonais em relação ao CPs anteriores e 

descrevem a maior fracção da variabilidade restante. Depois de ser aplicado o modelo de análise de 

CPs, estas novas variáveis são capazes de se correlacionar entre si e são combinações lineares das 

variáveis originais (Naes et al., 2002).  

 

Para a descrição matemática da análise de componentes principais, admite-se que se analisaram n 

amostras em m comprimentos de onda. Estas informações podem ser arranjadas na forma de uma 

matriz absorvância X com dimensões n x m, sendo esta matriz decomposta em produtos das matrizes 

scores (T) e loadings (P) e na matriz que contem os resíduos (E), tal como é representado na 

Equação 2. 11. 

 

No que respeita aos resíduos do modelo, estes são tanto menores quanto maior o número de 

componentes principais usado no modelo, uma vez que com o aumento o número de componentes 

principais aumenta a quantidade de informação retida, diminuindo a quantidade de resíduos.  

 

Para ilustrar o significado dos vectores t (vectores scores) e p (vectores loadings) a Figura 2. 7 mostra 

no plano bidimensional, duas variáveis x1 e x2, onde se representa na figura A o componente principal 

que é a recta que aponta para a direcção de maior variabilidade de amostras da figura B. Os vectores 

scores (t) são as projecções das amostras na direcção do componente principal e os loadings (p) são 

os cosenos dos ângulos formados entre o componente principal e cada variável. 

 
Figura 2. 7  Representação de um componente principal para as variáveis x1 e x2. Na figura A representa-se os 

vectores loadings e em B os vectores scores das amostras 1 a 6 na direcção do componente principal. 
(adaptado de (Geladi, et al, 1986)) 

1 = � 7* + � Equação 2. 11  
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Os scores de cada amostra podem ser representados graficamente constituindo um mapa de 

componentes principais, e se a variância for retida nos primeiros componentes principais, os dados 

podem ser representados no mapa de componentes principais a duas ou três dimensões (Otto, 

1999). Estes mapas permitem o agrupamento de amostras com características semelhantes e 

detectar amostras outliers, isto é, amostras que por algum motivo não pertencem ao sistema. 

 

Em síntese, a análise dos componentes principais é um método que tem por finalidade básica, a 

redução de dados a partir de combinações lineares das variáveis originais, sendo por isso muito 

utilizado em espectroscopia NIR, uma vez que os espectros com mais de mil variáveis podem ser 

vistos em duas dimensões. Para além de que este modelo permite ainda que só a informação 

relevante permaneça, excluindo por exemplo variações associadas ao ruído. 

 

Para determinar o número mínimo de CP a utilizar existem vários critérios, entre eles a percentagem 

de variância explicada, o critério do valor próprio, scree-test e a validação cruzada.  

 

2.3.2.2. Regressão por Mínimos Quadrados Parcias  

 

A regressão por mínimos quadrados parciais ou Partial Least Squares (PLS) foi proposta inicialmente 

por H. Wold. É uma técnica de análise de dados multivariados utilizada para relacionar uma ou mais 

variáveis resposta (matriz Y) com diversas variáveis independentes (matriz X), correlacionando-as de 

modo a obter uma relação linear, baseada no uso de factores (componentes principais). Este é um 

modelo que determina correlações quantitativas, servindo por isso para a construção de recta de 

calibração multivariada. A diferença entre este método e o método PCA encontra-se na forma como 

as novas variáveis são encontradas, uma vez que o PCA não tem em conta os dados das 

concentrações (matriz Y). 

 

Para o desenvolvimento deste método é necessário um grande número de amostras analisadas, na 

medida que é necessário estabelecer correlações e reorganizações entre a informação espectral e as 

concentrações obtidas experimentalmente.  

 

Dependendo do objecto de estudo e de quais as quantificações que se pretende realizar, o número 

de amostras necessárias ao desenvolvimento PLS pode variar entre as 20 e as 200 amostras 

(Conzen, 2006). Quanto maior for a complexidade da amostra, maior o número de espectros que têm 

de ser analisados. Por exemplo, a calibração desenvolvida para a mistura de dois componentes pode 

ser realizada com poucas amostras (20-30 amostras), mas a calibração para a determinação de 

parâmetros em produtos petrolíferos tem de contabilizar algumas centenas. Como neste trabalho o 

objecto de estudo são farinhas com alguma complexidade e muito semelhantes entre si, serão 

necessários, um elevado número de espectros.   
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Um factor a ter em conta é a selecção apropriada da região espectral, uma vez que parte da 

informação contida no espectro NIR pode ser redundante, os sinais medidos em certos comprimentos 

de onda podem ser não-lineares, constituir ruído ou conter informação inútil para a previsão do valor 

analítico (Otto, 1999). A escolha da região espectral é feita com base na que possuir maior 

coeficiente de correlação (R2) ou menor erro de previsão.  

 

 

 
Figura 2. 8  Representação da forma das matrizes X e Y do modelo PLS. Para a matriz X (matriz com dados 
espectrais), M representa o número de amostras analisadas e N os comprimentos de onda percorridos para 

obtenção do espectro NIR. Para a matriz Y (matriz das concentrações), as colunas são referentes aos valores de 
referência dos vários componentes (1-L) (adaptado de (Conzen, 2006)) 

 

No processamento matemático são determinadas as duas matrizes que traduzem as variações 

espectrais e os valores de referência (Figura 2. 8), sendo de seguida gerados os seus vectores 

próprios. A estes vectores chamam-se factores ou CPs e podem ser utilizados na previsão da 

concentração uma vez que os espectros NIR originais contêm todas as informações relevantes para o 

sistema em estudo. Esta decomposição em factores apresenta como vantagem o facto da informação 

importante ficar comprimida e poder ser utilizada na calibração.  

 

O primeiro factor caracteriza-se pelas principais alterações observadas no espectro NIR, quando este 

factor não pode explicar todas as alterações, gera-se um segundo factor perpendicular ou ortogonal 

ao primeiro. Assim, com o aumento do número de factores são caracterizadas alterações na estrutura 

cada vez menores. Após a modelagem, teoricamente a matriz dos quadrados dos resíduos deverá 

conter apenas as alterações não explicadas associada ao ruído. Um baixo número de factores 

caracteriza principalmente as alterações na estrutura espectral, enquanto um elevado número de 

factores representa principalmente distúrbios causados pelo ruído. 

 

A importância da ortogonalidade dos vectores próprios dá-se pelo facto de que somente desta forma, 

se pode garantir que a nova base formada resulta numa combinação de vectores linearmente 

independentes e por isso constitui um novo espaço vectorial. 
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Como o ruído dos dados espectrais é independente do ruído dos dados de concentração, a relação 

linear não é perfeitamente possível, sendo necessário utilizar o conceito dos mínimos quadrados. 

 

Assim, as matrizes originais X e Y são decompostas nos seus vectores scores t e u, nos vectores 

loading p e q e nas suas matrizes residuais F e G, respectivamente, tal como é apresentado pela 

Equação 2. 12 para os dados espectrais e a Equação 2. 13 para os dados das concentrações. Tem-

se ainda, R que representa o rank, isto é o número de factores e T que indica a referência ao vector 

transposto (Conzen, 2006). 

 

 

Quando se pretende prever uma só variável dependente, tem-se o modelo PLS1 e y é um vector, se 

várias variáveis dependentes forem previstas simultaneamente no mesmo modelo então aí Y é uma 

matriz e o método é denominado PLS2 (Naes et al., 2002).  

 

A correlação linear entre as duas matrizes X e Y decompostas é simplesmente uma relação linear 

obtida pelo coeficiente de regressão linear obtida pela Equação 2. 14 onde R é a matriz resposta, c 

um vector com a concentração das respostas, b o vector contendo os parâmetros do modelo e e o 

vector dos erros.  

 

O vector b é definido por b=W (Pt W)-1 qt onde os vectores da matriz W são tais que o produto entre a 

variância em X com a correlação XW com Y seja maximizada (Morgano, et al, 2002). 

 

A especial importância da regressão PLS na análise química surge do facto da simultaneidade e 

mútua dependência da factorização dos dados presentes na matriz X e Y, conseguindo, quando 

ocorre uma alteração nos dados espectrais, fazer corresponder essa alteração à concentração 

analítica.  

 

Este tratamento pode conduzir a vectores scores diferentes, se for feito por análise puramente 

matemática, uma vez que irá ter em conta amostras com erros na sua preparação e nos métodos de 

referência, bem como falhas instrumentais e ruído espectral, sendo por isso necessário um 

tratamento inicial que elimine estes factores não ocorrendo somente o processamento pelo software. 

 

A regressão por componentes principais (PCR – Principal Components Regression) é muito 

semelhante ao modelo PLS, apresentando contudo a característica de decompor apenas a matriz X 

dos dados espectrais e por isso os resultados obtidos por PLS têm geralmente maior capacidade de 

1 = 8)9)  * + 8�9�  * + 8:9:  * + ⋯ + 8#9#  * + / Equação 2. 12  

< = 3)=)  * + 3�=�  * + 3:=:  * + ⋯ + 3#=#  * + > Equação 2. 13  

? = "- + @ Equação 2. 14  



23 
 

previsão e necessitam de menor número de factores para uma melhor modelo de previsão, indicando 

um modelo mais simples e robusto.   

 

2.3.2.3. Validação do modelo 

 

Para a determinação do modelo e do número ideal de factores utiliza-se a validação cruzada e para 

obtenção de um modelo robusto utiliza-se a validação externa. 

 

A selecção do número óptimo de factores tem uma importância central na qualidade do modelo PLS, 

uma vez que a escolha de um número de factores menores do que o necessário pode nunca 

corresponder a uma calibração que leve a resultados satisfatórios, porque possui menos informação 

do que necessita (Underfitting), e com um número de factores elevado a análise é deteriorada, uma 

vez que é incorporado ruído e variações sistemáticas (Overfitting). Assim sendo, neste processo, o 

ideal é encontrar o número ideal de factores que irá fornecer uma melhor previsão de novas amostras 

e que forneça um menor erro, sendo os métodos com menor número de factores os mais apetecíveis, 

uma vez que são mais simples e supostamente mais robustos.  

 

Um dos métodos mais usados na escolha do número de factores é a validação cruzada. Neste 

procedimento, é deixada uma amostra de fora, de uma série de n amostras, de seguida n-1 amostras 

são usadas na calibração e realiza-se uma previsão da concentração da amostra que não foi usada 

na calibração. Prossegue-se este procedimento até que todas as amostras tenham sido excluídas 

uma vez. Posteriormente compara-se os valores previstos com os valores de referência e determina-

se o erro, permanecendo o modelo que gerou um menor erro (Naes et al., 2002). O erro obtido por 

esta validação é denominado por RMSECV (Root Mean Squared Error of Cross Validation) e é 

representado pela Equação 2. 15, onde n o número de amostras de calibração, yi referência o valor de 

referência da amostra i e yi previsto o valor previsto para a amostra i pelo modelo determinado (Conzen, 

2006). Assim, com esta definição um baixo valor de RMSECV traduz um bom modelo. 

 

Para finalizar o modelo PLS é necessário testá-lo e para isso usam-se amostras de concentração 

conhecidas, mas que irão pertencer ao conjunto de validação, não entrando na calibração. Nesta 

técnica também é determinado um erro, denominado RMSEP (Root Mean Squared Error of 

Prediction) que traduz a diferença entre os valores previstos da amostra i (yi previsto) e os valores de 

referência da amostra i (yi referência) das n amostras do conjunto de validação (Equação 2. 16) (Naes et 

al., 2002). 

 

"
A�.B = �∑ �D � E�F�EêHI�J − D � KE���LMN��H�O) � − 1  Equação 2. 15  
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Assim, a calibração cruzada deve ser utilizada em situações em que não existe número de amostras 

suficientes para que seja dividido entre o grupo de calibração e validação. Em processamentos que 

existam número de amostras suficientes será mais vantajoso o uso de validação externa, uma vez 

que torna o sistema mais robusto. Sendo que robustez mede a capacidade do método responder a 

variações causadas, pelo operador, condições ambientais, compactação do material, alterações 

instrumentais, temperatura da amostra e a sua idade, ou seja um modelo mais robusto é menos 

sensível a variações irrelevantes e apresenta uma maior estabilidade e aplicabilidade a longo prazo. 

Num processamento ideal estas variações devem ser incluídas no conjunto de calibração e no 

conjunto de validação, para que o sistema possa responder eficazmente a novas amostras 

analisadas com estas variações.  

 

A qualidade da calibração é normalmente determinada pela precisão na previsão de novas amostras 

desconhecidas, sendo conseguida durante o desenvolvimento do método, onde se calcula a média 

global do erro de previsão. Assim, o erro de previsão dos componentes de uma amostra pelo método 

NIR corresponde ao RMSCEV no caso de validação cruzada ou RMSEP no caso de se utilizar 

validação externa (Conzen, 2006). 

 

O software em estudo calcula uma serie de erros e desvios, sendo que alguns não foram tidos em 

conta no desenvolvimento do trabalho. Contudo o Desvio Residual de Previsão – Residual Prediction 

Deviation (RPD) – foi analisado, uma vez que o seu resultado está directamente relacionado com a 

qualidade do modelo de calibração desenvolvido. Quanto maior o seu valor, melhor será o modelo de 

calibração, existindo limites que definem vários tipos de modelos, isto é, se o modelo se adequada ao 

rastreio de uma amostra, se à quantificação de determinados componentes para o controlo de 

qualidade, ou ainda se o modelo é capaz de responder a todas as questões analíticas. Estes limites 

variam consoante o tipo de amostra, mas para a indústria alimentar, pode-se admitir que, métodos 

com RPD>3 permitem a quantificação, RPD>5 são modelos que podem ser usados como controlo de 

qualidade e RPD>8 representam modelos excelentes, capazes de responder a qualquer questão 

analítica (Conzen, 2006).     

 

Após esta explicação sobre algumas noções de quimiometria, segue-se o desenvolvimento do 

trabalho, onde se pretende por análise multivariada e recorrendo às técnicas de quimiometria 

descritas, o desenvolvimento de modelos PLS capazes de prever o conteúdo em humidade, matéria 

gorda, nitrogénio e por fim vitamina C das amostras de farinhas para alimentação pueril. 

  

"
A�7 = �∑ �D � E�F�EêHI�J − D � KE���LMN��H�O) �  Equação 2. 16  
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3. Materiais e Métodos 
 

Foram estudados produtos de nutrição pueril lácteos e não lácteos, nos quais se analisam para as 

bases a humidade, a matéria gorda e nitrogénio e para o produto finalizado os mesmos parâmetros e 

ainda cinzas e vitamina C. De seguida apresenta-se uma descrição sumária de cada método de 

referência indicando a sua duração aproximada. 

 

Para a determinação do conteúdo em humidade utilizou-se o método estufa, em que 2-3 g de 

amostra são colocadas numa cápsula na estufa, durante 2 horas a 98ºC, para as amostras que 

contêm fruta e 3 horas a 102ºC para as restantes amostras. Este método baseia-se na determinação 

gravimétrica por perda de massa, determinando assim a percentagem de humidade das amostras. 

 

Na determinação de matéria gorda utiliza-se o método de Mojonier que se baseia na dissolução e 

tratamento da amostra com uma solução de amoníaco - álcool etílico, seguida da extracção da 

gordura com éter dietílico e éter de petróleo. Após a extracção ocorre a evaporação dos solventes e 

posterior determinação gravimétrica da gordura extraída. Nos produtos estudados, por possuírem 

amido é necessário fazer um pré tratamento com amilase num banho a 60ºC durante 2 horas 

(duração: 2h banho + 1h extracção).    

 

Para a determinação de nitrogénio como método de referência utilizou-se o método Kjeldahl, que se 

baseia na mineralização da amostra a 370ºC com ácido sulfúrico e um catalisador Missouri que 

consiste numa mistura de sulfato de cobre e sulfato de potássio que transformam organicamente o 

azoto ligado em sulfato de amónio (duração: 1 hora). Posteriormente, pela adição de hidróxido de 

sódio ocorre a libertação de amónia, seguindo-se a sua destilação a vapor e por fim a titulação 

acidimétrica do amónio numa solução de ácido bórico (duração para cada amostra: 10-15 minutos).  

Com este tratamento obtém-se a percentagem de azoto presente na amostra, sendo necessário 

utilizar um factor correctivo para obter a percentagem em proteína. Nas amostras de farinhas lácteas 

este factor corresponde a 6,25 e em amostras de farinhas não lácteas este factor é de 5,70. 

 

A determinação da quantidade total de cinzas ocorre por gravimetria, após a destruição de matéria 

orgânica, a amostra permanece dentro de uma mufla a 550ºC, até que o seu aspecto se apresente 

cinzento. Para que tal aconteça são necessária algumas horas (6 – 7 horas).     

 

Como resultado dos métodos descritos anteriormente obtém-se o conteúdo de cada componente em 

%, o que corresponde a g componente/100 g de produto. 

  

Para a determinação de vitamina C realiza-se uma digestão com amilase durante 20 minutos, 

seguindo-se a titulação do ácido ascórbico com um agente ligeiramente oxidante (dicloro-2,6-
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fenolindofenol) na presença de ácido metafosfórico, de modo a evitar a auto-oxidação do ácido 

ascórbico. O conteúdo em vitamina C é apresentado em mg vit C/100 g produto. 

 

Relativamente às amostras estudadas apresenta-se de seguida uma breve explicação. 

 

Foram coleccionadas amostras de todos os produtos consoante os lotes produzidos, e amostras de 

conservação, utilizadas no controlo de estabilidade do produto. Realizaram-se em simultâneo os 

métodos de referência para todos os parâmetros, e a obtenção dos espectros NIR. Uma vez que é 

necessário realizar vários métodos de referência e o parâmetro que sofre maior alteração é a 

humidade teve-se como prioridade a obtenção do espectro NIR aquando a realização do método de 

referência para a sua determinação.  

 

Como, entre todos os lotes produzidos existe uma elevada semelhança entre as amostras, dado que 

o processo industrial é muito optimizado, gerando amostras muito homogéneas e com parâmetros de 

controlo muito próximos, implica que não existam amostras nos extremos da norma. Assim, iniciou-se 

o desenvolvimento de amostras laboratorialmente, que consistiam na mistura de amostras de base 

com produto terminado bem homogeneizadas, permitindo alargar a gama operatória. 

 

Para as amostras coleccionadas, nem sempre se realizaram todos os métodos de referência acima 

descritos, a dada altura devido ao elevado número de amostras que era necessário analisar fizeram-

se algumas opções relativamente aos parâmetros com maior interesse e maior urgência, dando 

prioridade a esses métodos de referência. Assim, nem todos os parâmetros de qualidade possuem o 

mesmo número de amostras analisadas.  

 

No início do estudo, por simplificação do protocolo era apenas realizado um espectro NIR por 

amostra. Contudo após o estudo bibliográfico de outras aplicações NIR verificou-se mais vantajoso a 

colecção de espectros em triplicado, passando a usar esta metodologia.  

 

Como todas as amostras analisadas eram armazenadas em saquetas de alumínio, sempre que 

houve a necessidade de um maior número de espectros, recorreu-se a estas, excepto para a 

humidade, uma vez que este parâmetro se altera com facilidade mesmo com as amostras bem 

acondicionadas.  

 

Os espectros NIR de reflectância difusa coleccionados foram obtidos num espectrofotómetro FT-NIR 

modelo MPA (Multi Purpose Analyzer) da Bruker Optik GmbH Germany com detector RT-PbS 

(Sulfureto de Chumbo), intervalo espectral entre os 12800 e os 3600 cm-1 (780 – 2780 nm), resolução 

de 8 cm-1 e 40 varrimentos por espectro. Após obtenção dos espectros NIR, a criação de modelos 

PLS para a determinação de todos os parâmetros em estudo, bem como o estudo dos mapas de 

componentes principais (PCAs) foi realizado pelo software OPUS 6.5 da Bruker Optik GmbH 

Germany. 
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Para a obtenção dos espectros NIR em reflectância difusa, a unidade utilizada é a esfera de 

integração, em que o percurso da radiação se encontra representado na Figura 3. 1. 

 
Figura 3. 1  Caminho óptico percorrido na unidade da esfera integradora no espectrofotómetro MPA. Legenda: A 
- fonte NIR; B – Filtro; C – Interferómetro; D – Detector; E – Esfera de Integração e F – Amostra. (adaptado de 

MPA user manual) 
 

Uma vez que as características físicas da amostra, entre elas o tamanho, a superfície e a forma, 

influenciam directamente a leitura, as amostras sofreram como pré-tratamento uma homogeneização 

e trituração durante 25 segundos a 5000 rpm, num moinho granulador de laboratório tipo Grindomix 

GM 200 da Gravimeta. 

 

Após uma intensiva colecção de valores de referência (Tabela 7. 1 - Anexo) os dados foram tratados 

por técnicas de quimiometria, apresentando-se os resultados na secção 4. Resultados e Discussão. 
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4. Resultados e Discussão 
 

Após a análise de toda a colecção de amostras foram usadas técnicas de quimiometria pelo software 

OPUS 6.5 para a construção de modelos PLS utilizados na previsão dos parâmetros de qualidade em 

estudo e a análise dos componentes principais que possibilitou o agrupamento entre amostras 

semelhantes. 

 

Na Figura 4. 1 encontram-se representados todos os espectros NIR obtidos para todas as amostras 

analisadas pelos métodos de referência, e por observação dos espectros foi visível que na região 

espectral entre os 12000-7500 cm-1, não ocorria nenhuma informação importante, isto é não ocorria 

nenhuma absorção significativa, levando este factor a considerar que as vibrações de interesse 

ocorriam na janela espectral dos 7500-4000 cm-1.  

 

 
Figura 4. 1  Espectros de Absorvância na região NIR de todas as amostras em estudo. 
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4.1. Desenvolvimento de um modelo PLS 
 

Na construção de todos os modelos PLS o procedimento seguiu sempre os mesmos contornos e por 

isso explicita-se de seguida os passos que envolveram a construção do modelo. 

 

Inicialmente são introduzidos os espectros NIR com os respectivos valores de referência dos 

parâmetros em estudo, e de seguida realiza-se uma optimização feita pelo software onde o resultado 

é uma listagem com vários tratamentos em várias regiões espectrais, surgindo esta lista ordenada 

pelos que apresentam menor erro RMSECV, como se encontra representado na Figura 4. 2.  

 
Figura 4. 2  Listagem de pré-tratamentos realizados pelo software e apresentados segundo o erro de previsão 

associado a cada um dos tratamentos. 
 

Posteriormente são testados os pré-tratamentos que apresentam um menor erro, de modo a decidir 

qual o mais vantajoso, isto é qual apresenta um conjunto de parâmetros que o tornam o melhor 

método. Nem sempre o método que apresenta um menor erro é o mais vantajoso, uma vez que pode 

utilizar um número de factores em excesso ou considerar um número de outliers demasiado elevado. 

A centralização na média é um pré-tratamento aplicado a todos os espectros NIR antes de qualquer 

outro tratamento.  

 

Depois de seleccionado o tratamento a efectuar, ao conjunto dos espectros NIR, o número de 

factores PLS é automaticamente escolhido pelo software, de modo a apresentar um menor erro 

RMSECV, tal como representa a Figura 4. 3. O número de factores ou rank como é designado no 

software irá situar-se entre 1 e 10 uma vez que assim foi seleccionado no software, por se considerar 

que 10 factores conseguem reter toda a informação necessária à previsão dos parâmetros de 

qualidade. Após a selecção feita pelo software deve-se verificar se não se está a cometer underfitting 

ou overfitting testando um número de factores maior ou menor respectivamente na construção do 

modelo.  
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Figura 4. 3  Relação entre o número de factores PLS (Rank) com o erro obtido por validação cruzada (RMSECV). 
 

 
A região espectral obtida pela optimização pode ser ajustada no caso de se considerar que é 

necessário adicionar mais informação espectral ou retirar informação no caso de se estar a adicionar 

ruído ao modelo. 

 

Após ser seleccionado o melhor pré tratamento são retiradas do grupo de calibração amostras 

outliers que são determinadas consoante o erro RMSECV ou distância Mahalanobis que apresentam, 

de modo a diminuir o erro RMSECV ou número de factores PLS utilizados. 

 

A distância Mahalanobis refere-se à distância entre cada espectro e um espectro médio determinado 

pelo software, e quando esta distância é superior à unidade a amostra referente a esse espectro é 

considerada outlier. 

 

Uma análise qualitativa dos espectros também ajuda na determinação de amostras outliers, uma vez 

que o agrupamento de amostras permite a identificação de amostras que saiam fora das restantes, 

pelas mais variadas razões. 

 

Por fim, o conjunto de amostras deve ser dividido em dois grupos, correspondentes às amostras 

usadas na calibração e ao grupo das amostras usadas na validação. Este passo torna o modelo mais 

robusto, capaz de responder a alterações do sistema. Como a construção do modelo de calibração 

exige um número elevado de amostras, nem sempre é possível a separação em dois conjuntos, uma 

vez que tal implicaria uma calibração imperfeita. No desenvolvimento de modelos PLS para o 

conjunto global foi realizada uma validação externa, devido ao número de amostras o permitir, 

contudo para os modelos desenvolvidos separadamente, em alguns dos casos implicaria um número 

de amostras reduzido não sendo aconselhado o uso da validação externa, utilizando apenas a 

validação cruzada. 
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4.2. Modelos PLS globais 
 

Juntamente com o equipamento foi enviado do Centro de Tecnologia de Produto Nestlé, na Suíça a 

informação que o objectivo inicial seria a construção de uma calibração global que envolvesse todos 

os produtos de alimentação pueril produzidos, farinhas lácteas e não lácteas. Assim, de seguida 

apresenta-se os modelos construídos com todas as amostras analisadas para os parâmetros de 

humidade, matéria gorda, nitrogénio e cinzas. 

 

• Humidade 

 

Para o desenvolvimento deste modelo foram consideradas todas as amostras de bases e produto 

terminado, uma vez que a humidade é um parâmetro de controlo em ambos os tipos de amostra. 

Utilizaram-se na calibração 312 espectros NIR e o conjunto de validação externa foi composto por 

157 espectros o que equivale a cerca de 30% dos espectros de calibração, perfazendo um conjunto 

de 284 amostras.  

 

Como resultado da validação externa, obteve-se a recta de calibração presente na Figura 4. 4. 
 

 

 
Figura 4. 4  Recta de calibração obtida pelo modelo PLS para a previsão do conteúdo em humidade de todas as 

amostras analisadas. 
 

 
E os parâmetros obtidos para o modelo de calibração encontram-se representados na Tabela 4. 1. 
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Tabela 4. 1 Resumo dos parâmetros obtidos para o modelo PLS desenvolvido para a previsão do conteúdo em 
humidade, considerando o conjunto global das amostras.  

 

Parâmetro Humidade 

Região espectral NIR 6102 - 4597   

Pré-tratamento 1st derivative + SNV 

Número de factores 6 

RMSEP (g/100g produto) 0,077  

R2 97,23 

RPD 6,01 

Gama de calibração (g/100g produto) 0,68-3,37 

 

Os resultados previstos pelo modelo global desenvolvido para a humidade foram comparados com o 

método de referência para as amostras pertencentes ao grupo de validação, estando representado na 

Figura 4. 5 esta comparação. 

 

 
Figura 4. 5  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, para 

a % de humidade referente às amostras pertencentes ao grupo de validação.  
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• Matéria Gorda 

 

No desenvolvimento do modelo PLS para a determinação de matéria gorda, foram utilizadas 323 

amostras, onde 356 espectros NIR pertenciam à calibração e 235 espectros ao conjunto de 

calibração externa. Obteve-se a recta de calibração presente na Figura 4. 6. 

 

 
Figura 4. 6  Recta de calibração obtida pelo modelo PLS para a previsão do conteúdo em matéria gorda de todas 

as amostras analisadas. 

 

Tabela 4. 2 Resumo dos parâmetros obtidos para o modelo PLS desenvolvido para a previsão do conteúdo em 
matéria gorda, considerando o conjunto global das amostras.  

 

Parâmetro Matéria Gorda 

Região espectral NIR 7502 - 4246   

Pré-tratamento 1st derivative + MSC 

Número de factores 9 

RMSEP (g/100g produto) 0,300 

R2 99,57 

RPD 15,20 

Gama de calibração (g/100g produto) 1,27-17,50 

 

 

Foram também comparados os valores de referência com os valores previstos pelo modelo para as 

amostras pertencentes ao grupo de validação para a determinação de matéria gorda, encontrando-se 

o resultado representado na Figura 4. 7.  
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Figura 4. 7  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, para 

a % de matéria gorda referente às amostras pertencentes ao grupo de validação.  

 

 

• Nitrogénio 

 

Para este parâmetro de controlo, foram utilizados 390 espectros NIR para a calibração e 230 

espectros no conjunto de validação externa, pertencentes a 345 amostras. Pela recta de calibração 

apresentada na Figura 4. 8 estão evidenciados dois grupos, correspondentes a amostras de farinhas 

lácteas, e de farinhas não lácteas. 

 

 
 
Figura 4. 8  Recta de calibração obtida pelo modelo PLS para a previsão do conteúdo em nitrogénio de todas as 

amostras analisadas. 
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Tabela 4. 3 Resumo dos parâmetros obtidos para o modelo PLS desenvolvido para a previsão do conteúdo em 
nitrogénio, considerando o conjunto global das amostras.  

 

Parâmetro Nitrogénio 

Região espectral NIR 
7502 – 5446  

4601 – 4246   

Pré-tratamento SNV 

Número de factores 9 

RMSEP (g/100g produto) 0,027 

R2 99,56 

RPD 15,00 

Gama de calibração (g/100g produto) 1,27-2,62 

 

 

Após o desenvolvimento do modelo PLS para a previsão do conteúdo em nitrogénio de todas as 

amostras analisadas, foram mais uma vez comparados os valores previstos pelo modelo com os 

valores determinados pelo método de referência, para as amostras pertencentes ao grupo de 

validação externa. Esta comparação encontra-se representada na Figura 4. 9.  

 

 
Figura 4. 9  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, para 

a % de nitrogénio referente às amostras pertencentes ao grupo de validação.  
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• Cinzas 

 

Neste caso, foi desenvolvido um modelo PLS em que apenas se consideraram as amostras de 

produto terminado, uma vez que para amostras de base este factor não tem interesse de ser 

controlado, pois o que realmente interessa é o controlo do valor energético no produto finalizado, que 

chega ao consumidor. Foram contabilizadas 168 amostras das quais 235 espectros pertenciam ao 

conjunto de calibração e 98 espectros ao conjunto de validação. 

 

 
Figura 4. 10  Recta de calibração obtida pelo modelo PLS para a previsão do conteúdo em cinzas de todas as 

amostras analisadas de produto terminado. 

 

 

Tabela 4. 4 Resumo dos parâmetros obtidos para o modelo PLS desenvolvido para a previsão do conteúdo em 
cinzas, considerando o conjunto global das amostras. 

 

Parâmetro Cinzas 

Região espectral NIR 7502 – 4246   

Pré-tratamento MSC 

Número de factores 9 

RMSEP (g/100g produto) 0,069 

R2 99,25 

RPD 11,60 

Gama de calibração (g/100g produto) 0,90-3,10 
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Tal como nos casos anteriores, comparou-se os valores previstos para as amostras pertencentes ao 

grupo de validação com os valores previstos para estas mesmas amostras, encontrando-se o 

resultado representado na Figura 4. 11. 

 

Figura 4. 11  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de cinzas referente às amostras pertencentes ao grupo de validação.  

 

 

 

 

Os modelos globais desenvolvidos para a humidade, matéria gorda, nitrogénio e cinzas, apresentam 

todos elevados coeficientes de correlação (R2 humidade=97,23; R2 matéria gorda=99,57; R2 nitrogénio=99,56; R2 

cinzas=99,25) e erros de previsão baixo (RMSEPhumidade=0,077 g/100g produto; RMSEPmatéria gorda=0,300 

g/100g produto; RMSEPnitrogénio=0,027 g/100g produto; RMSEPcinzas=0,069 g/100g produto). 

Relativamente ao desvio residual de previsão, RPD, todos os modelos desenvolvidos, apresentam 

um RPD>3, evidenciando que são modelos capazes de quantificarem os parâmetros de qualidade em 

estudo.  

 

Apesar dos modelos globais apresentarem uma elevada correlação entre os valores determinados 

pelo método de referência e os valores previstos pelo modelo, a sua gama operatória é muito 

alargada, o que implica que o modelo funcione com valores fora da norma de cada parâmetro de 

qualidade.  

 

Modelos desenvolvidos para cada grupo de amostras podem funcionar com uma gama operatória 

semelhante aos limites da sua norma e para o seu desenvolvimento apresenta-se de seguida a 

análise de componentes principais que permite a identificação dos grupos de amostras. 
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4.3. Análise de Componentes Principais 
 

No conjunto global das amostras estudadas existe grupos de amostras que se sabe à partida que 

possuem matriz diferente. Uma das principais diferenças reside no facto de parte das amostras 

conterem leite e outras amostras não o conterem na sua composição. Para além desta diferença, 

surge ainda o grupo de amostras que possuem cacau, que se distinguem das restantes 

essencialmente por possuírem uma cor diferente. Como diferenças na cor das amostras provocam 

alterações a nível espectral este grupo de amostras estará por isso diferenciado das restantes. 

 

Conhecendo as características das amostras, foi realizado uma análise qualitativa com todos os 

espectros NIR obtidos, ou seja uma análise por componentes principais que permitisse concluir quais 

os agrupamentos existentes, podendo prosseguir para a construção de modelos PLS com cada grupo 

de amostras obtido de modo a construir modelos mais precisos para a previsão de resultados.    

 

Avaliando a análise PCA de todas as amostras são visíveis 3 grupos distintos, como era de esperar, 

tal como apresenta a Figura 4. 12 os três grupos representam o grupo das amostras de farinhas não 

lácteas, de farinhas lácteas e amostras de farinhas não lácteas com cacau. 

 

 
Figura 4. 12  Mapa de componentes principais de todas as amostras analisadas.  

 

 

Contudo, representando (Figura 4. 13) as amostras de farinhas lácteas de produto terminado e bases 

é visível que ocorre uma separação entre estes dois tipos de amostra. 
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Figura 4. 13  Mapa de componentes principais de amostras de farinhas lácteas. 

 
 

Apresentando cada um dos outros dois grupos, amostras não lácteas e amostras com cacau, 

separadamente não se verifica uma separação entre o produto terminado e as bases, evidenciando 

que nestes conjuntos as diferenças de composição entre o produto terminado e as bases não é tão 

significativa que no caso de farinhas lácteas. 

 

Após a iniciação do trabalho com a construção de um modelo global, procedeu-se à separação dos 

quatro grupos mencionados com características diferentes, sendo possível concluir as vantagens e 

desvantagens desta separação. 
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4.4. Modelos PLS desenvolvidos para cada grupo de a mostras 

 

Assim, foram desenvolvidos modelos de calibração para cada um destes grupos de amostras. 

Encontram-se representados na Tabela 4. 5 os resultados obtidos no modelos PLS, utilizando 

validação cruzada no desenvolvimento do modelo, uma vez que o número de amostras, na sua 

maioria não é suficiente para a separação em dois conjuntos (calibração e validação).   

 

Tabela 4. 5 Parâmetros obtidos nos modelos PLS desenvolvidos para os parâmetros de qualidade, humidade, 
matéria gorda, nitrogénio e cinzas, referentes aos grupos de amostras de base de farinhas lácteas, produto 

terminado de farinhas lácteas, farinhas não lácteas e farinhas não lácteas com cacau.  

 

 

De seguida são apresentadas mais algumas considerações para cada modelo PLS, expondo também 

o procedimento realizado no seu desenvolvimento e sendo semelhante para todos os modelos, só é 

apresentado para o primeiro caso.  

  

Amostras Parâmetros 
de qualidade 

Região 
NIR 

Número 
de 

Factores 

RMSECV 
(g/100g 
produto) 

R2 RPD 

Gama de 

calibração 

(g/100g produto) 

Pré-
Tratamento 

Farinhas lácteas 
(Base) 

Humidade 
7502-6098 
5450-4597 5 0,077 89,02 3,02 0,93-1,81 SNV 

Matéria 
Gorda 

7502-6098 
5450-4597 5 0,416 97,63 6,50 10,23-17,50 1st + MSC 

Nitrogénio 6102-5446 8 0,039 99,23 11,40 1,27-1,80 
Constant 

offset 
elimation 

Farinhas lácteas 
(Produto Terminado) 

Humidade 5450-4246 5 0,069 93,43 3,90 1,49-3,37 1st + MSC 

Matéria 
Gorda 

7502-4597 7 0,296 81,75 2,34 8,25-12,31 1st + SNV 

Nitrogénio 7502-4246 10 0,024 96,46 5,32 2,03-2,57 
1st + 

straight line 
subtration 

Cinzas 7502-4246 10 0,046 88,83 2,99 2,52-3,10 SNV 

Farinhas não lácteas 
(Bases e Produto 

Terminado) 

Humidade 
7502-6800 
5450-4597 4 0,083 95,58 4,76 0,82-2,69 MSC 

Matéria 
Gorda 

7502-6098 
5450-4246 6 0,178 70,26 1,83 1,27-2,60 MSC 

Nitrogénio 7502-4246 4 0,018 95,25 4,59 1,41-1,85 1st + SNV 

Farinhas não lácteas 
(Produto Terminado) Cinzas 6102-4246 7 0,046 84,62 2,55 0,90-1,35 MSC 

Farinhas com cacau 
(Base e Produto 

Terminado) 

Humidade 7502-4597 7 0,058 99,45 13,50 0,68-3,02 MSC 

Matéria 
Gorda 

7502-6098 
5450-4597 5 0,236 49,46 1,41 1,46-3,07 

Constant 
offset 

elimation 

Nitrogénio 7502-4246 10 0,008 99,73 19,40 1,61-2,02 SNV 

Farinhas com cacau 
(Produto Terminado) 

Cinzas 7502-4246 10 0,044 97,10 5,88 1,41-1,87 SNV 
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Humidade 
 

• Amostras de base de farinhas lácteas  

 

Para a construção do modelo de regressão foram utilizados 69 espectros NIR correspondentes a 50 

amostras de base de farinha láctea. Após a realização da optimização foram analisados os pré-

tratamentos que apresentavam menor erro RMSECV. 

  

Na Figura 4. 14 apresenta-se os espectros NIR sem pré-tratamento evidenciando a região espectral 

de influencia para a determinação deste parâmetro e na Figura 4. 15 os espectros NIR tratados com a 

normalização SNV. 

 

 
Figura 4. 14  Espectros NIR referentes a amostras de base de farinhas lácteas e respectiva região espectral de 

interesse (assinalada a branco) para a determinação de humidade nestas amostras. 
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Figura 4. 15  Espectros NIR referentes a amostras de base de farinhas lácteas após tratamento com a 

normalização SNV.  

 

Analisando este pré-tratamento verifica-se que os factores multiplicativos foram eliminados, uma vez 

que foi aplicada à matriz dos dados espectrais uma divisão pelo respectivo desvio-padrão o que 

implicou um novo escalonamento dos espectros NIR.  

 

Como resultado da optimização, apresentava-se como outros pré-tratamentos possíveis, a aplicação 

de primeira derivada em conjunto com o método de normalização SNV, com um erro RMSECV menor 

do que o método utilizado, contudo a região espectral considerada era de grandes dimensões, 

considerando por isso informação espectral desnecessária para a determinação de humidade. Surgia 

também a normalização SNV, mas considerava a utilização de um número de factores mais elevado, 

e por isso optou-se pela mencionada em cima. 

 

Após seleccionar o pré-tratamento efectuado, o número de factores do modelo PLS é 

automaticamente seleccionado pelo software com base no número de factores que minimiza o erro 

obtido pela validação cruzada. 

 

Assim, o pré-tratamento seleccionado para os modelos PLS, tem por base o erro RMSECV, a região 

espectral consoante o parâmetro de previsão, o número de factores que necessita e ainda o número 

de amostras outliers que considera.     

 

Após se excluir as amostras outliers determinadas pelo software, comparou-se tal como já 

mencionado para os modelos globais, os valores previsto com os valores de referência para o 

parâmetro em estudo, mas neste caso fez-se a comparação com os valores referentes às amostras 

de calibração, uma vez que nestes modelos foi realizada validação cruzada. Realizou-se esta 

comparação para todos os modelos desenvolvidos.  
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Figura 4. 16  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de humidade referente às amostras analisadas de base de farinhas lácteas.  

 

 

• Amostras de produto terminado de farinhas lácteas  

 

Para este parâmetro foram analisadas 98 amostras das quais se traçou 228 espectros NIR. 

 

 
Figura 4. 17  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de humidade referente às amostras analisadas de produto terminado de farinhas lácteas.  
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• Amostras de base e produto terminado de farinhas nã o lácteas  
 

Determinou-se a humidade pelo método de referência presente em 102 amostras das quais se obteve 

134 espectros NIR.  

 

 
Figura 4. 18  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de humidade referente às amostras analisadas de farinhas não lácteas.  

 

• Amostras de base e produto terminado de farinhas nã o lácteas com cacau  

 

NOTA: Sendo este um produto produzido em menor quantidade, implica que o número de amostras 

analisadas seja inferior às restantes.  

Foram analisadas 34 amostras das quais se obteve 88 espectros. 

  

 
Figura 4. 19  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de humidade referente às amostras analisadas de farinhas não lácteas com cacau.  

  

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

0 20 40 60 80 100 120

H
um

id
ad

e 
(%

)

Número de espectros referentes às amostras analisadas

Valores de referência

Valores previstos

0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

H
um

id
ad

e 
(%

)

Número de espectros referentes às amostras analisadas

Valores de referência

Valores previstos



45 
 

Como se sabe a água absorve fortemente no infravermelho e como a maioria dos alimentos possuem 

água na sua constituição, leva à presença de uma banda intensa no espectro NIR. Em amostras de 

alimentos, as bandas de interesse nos espectros NIR podem sofrer algumas variações dependendo 

do alimento, devido ao diferente teor de humidade, bem como a forma como a água se apresenta 

ligada aos diferentes componentes dos alimentos (Villamarín, et al. 2002) (Watson, 1977). 

 

A região espectral seleccionada neste trabalho para a maioria dos grupos de amostras encontra-se 

compreendida entre 7502-4597 cm-1. Ocorrendo nesta gama as bandas referentes às combinações 

das ligações OH (5150-5180, 7220-7270 cm-1), bem como as combinações referentes às ligações CO 

e CH. 

 

 

Matéria Gorda 
 

• Amostras de base de farinhas lácteas  

 

Para este parâmetro foram considerados 96 espectros NIR referentes a 59 amostras. 

 

 
Figura 4. 20  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de matéria gorda referente às amostras analisadas de base de farinhas lácteas.  

 

Verifica-se a existência de dois grupos distintos, os quais se referem as amostras de base de farinhas 

lácteas com e sem fruta. 
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• Amostras de produto terminado de farinhas lácteas  

 

Foram analisadas pelo método de referência 110 amostras e traçaram-se 264 espectros NIR destas 

mesmas amostras.  

 

 
Figura 4. 21  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de matéria gorda referente às amostras analisadas de produto terminado de farinhas lácteas.  

 

• Amostras de base e produto terminado de farinhas nã o lácteas  
 

Relativamente à matéria gorda foram analisadas 113 amostras de farinhas não lácteas, das quais se 

obteve 163 espectros NIR. 

 

 
Figura 4. 22  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de matéria gorda referente às amostras analisadas de farinhas não lácteas.  
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• Amostras de base e produto terminado de farinhas nã o lácteas com cacau  

 

Para este parâmetro analisaram-se 41 amostras obtendo-se destas 112 espectros NIR. 

 

 
Figura 4. 23  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de matéria gorda referente às amostras analisadas de farinhas não lácteas com cacau.  

 

Como se verifica por análise da Figura 4. 23 os valores previstos afastam-se bastante dos valores 

determinados pelo método de referência. Este facto é coincidente com o coeficiente de correlação, 

R2=49,46 apresentado na Tabela 4. 5. Este é um valor demasiado baixo, o que implica que este 

modelo não deva ser utilizado para a determinação de matéria gorda das amostras não lácteas com 

cacau sem que se realize o método de referência a mais amostras deste produto e se adicione ao 

modelo PLS em estudo. 

 

 

 

Na determinação de gorduras as combinações e sobreposições das ligações CH, CO e OH têm 

importância, uma vez que todo este tipo de ligações existe nas gorduras. Assim, as regiões 

espectrais seleccionadas neste trabalho para a determinação da matéria gorda situam-se entre os 

7502-6098 cm-1 e os 5450-4597 cm-1, excepto no caso do produto terminado de farinhas lácteas que 

se considera uma só região entre os 7502-4597 cm-1. 
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Nitrogénio 
 

• Amostras de base de farinhas lácteas  

 

O modelo para este parâmetro contém um número de amostras semelhante ao já mencionado para a 

matéria gorda, tendo neste caso em conta 93 espectros NIR referentes a 58 amostras.  

 

 
Figura 4. 24  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de nitrogénio referente às amostras analisadas de base de farinhas lácteas.  

 

• Amostras de produto terminado de farinhas lácteas  

 

Para este parâmetro analisaram-se 113 amostras, sendo contabilizados 273 espectros NIR para o 

desenvolvimento do modelo que irá permitir a quantificação de nitrogénio e consequentemente de 

proteína presente na amostra. 

 

 
Figura 4. 25  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de nitrogénio referente às amostras analisadas de produto terminado de farinhas lácteas.  
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• Amostras de base e produto terminado de farinhas nã o lácteas  
 

Foram analisadas 129 amostras das quais se obtiveram 209 espectros NIR. 

 

 
Figura 4. 26  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de nitrogénio referente às amostras analisadas de farinhas não lácteas.  

 

 

• Amostras de base e produto terminado de farinhas nã o lácteas com cacau  

 

Analisaram-se 45 amostras das quais se traçaram 122 espectros NIR. 

 

 
Figura 4. 27  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de nitrogénio referente às amostras analisadas de farinhas não lácteas com cacau.  

 

  

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

0 50 100 150 200

N
itr

og
én

io
 (

%
)

Número de espectros referentes às amostras analisadas

Valores de referência

Valores previstos

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N
itr

og
én

io
 (

%
)

Número de espectros referentes às amostras analisadas

Valores de referência

Valores previstos



50 
 

Segundo vários autores as regiões dos espectros NIR para o estudo das proteínas estão associadas 

principalmente às ligações N-H de aminas e ligações de C=O (Nousiainen, et al, 2004) (Büning-

Pfaue, 2003). 

 

A região espectral seleccionada neste trabalho corresponde às bandas de combinação e 

sobreposição do grupo funcional NH das proteínas estando compreendida entre os 7502 – 4246 cm-1.   

 

 

Cinzas 
 

• Amostras de produto terminado de farinhas lácteas  

 

Aplicou-se o método de referência a 95 amostras das quais se traçaram 219 espectros NIR.  

 

 
Figura 4. 28  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de cinzas referente às amostras analisadas de produto terminado de farinhas lácteas.  

 

• Amostras de base e produto terminado de farinhas nã o lácteas  
 

Como a determinação de cinzas pelo método de referência só é realizada em amostras de produto 

terminado, foram analisadas 55 amostras sendo obtidos destas amostras 81 espectros NIR.   
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Figura 4. 29  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de cinzas referente às amostras analisadas de produto terminado de farinhas não lácteas.  

 

• Amostras de base e produto terminado de farinhas nã o lácteas com cacau  

 

Foram analisadas somente 16 amostras às quais correspondem 47 espectros NIR. 

 

 

Figura 4. 30  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido, 

para a % de cinzas referente às amostras analisadas de produto terminado de farinhas não lácteas com cacau.  

 

Relativamente a este parâmetro a sua determinação implica a análise de todas as bandas, onde se 

regista maior intensidade. Assim, a região espectral seleccionada neste trabalho para a determinação 

de cinzas situa-se entre os 7502-4246 cm-1, excepto no produto terminado de farinhas não lácteas em 

que esta gama foi considerada dos 6102-4246 cm-1. Significa assim, que a determinação de cinzas 

está relacionada com praticamente todo o espectro NIR. 

 

 

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 10 20 30 40 50 60 70

C
in

za
s 

(%
)

Número de espectros referentes às amostras analisadas

Valores de referência

Valores previstos

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0 10 20 30 40

C
in

za
s 

(%
)

Número de espectros referentes às amostras analisadas

Valores de 

referência



52 
 

4.5. Comparação entre os modelos globais e os model os 

desenvolvidos para cada grupo de amostras 
 

Tal como se constatou, a divisão em grupos de amostras leva a que o modelo desenvolvido para 

determinado parâmetros possua um número de amostras reduzido, estando por isso em contínuo 

aperfeiçoamento, isto é, quando estes produtos são produzidos, novas amostras são analisadas 

pelos métodos de referência e adicionadas ao modelo de calibração.  

 

Ocorreu em alguns casos uma diminuição acentuada na qualidade dos parâmetros dos modelos PLS 

desenvolvidos, quando se recorreu à separação por grupos de amostras. 

 

No que respeita à previsão do conteúdo em humidade, verifica-se que nenhum dos parâmetros sofreu 

alterações muito significativas e analisando os gráficos onde se compara os valores de referência 

com os valores previstos não se observam também grandes desvios em cada um deles. No grupo de 

amostras de base de farinhas lácteas, ocorreu uma diminuição no coeficiente de correlação e 

consequentemente, constata-se que apresenta desvios maiores entre os valores de referência e os 

previstos. Mesmo assim, considera-se que para a previsão da humidade, os métodos desenvolvidos 

para cada grupo de amostras apresentam a vantagem de funcionar com amostras mais semelhantes 

entre si, podendo com o aumento do número de amostras e uma validação externa do modelo, obter 

um modelo menos afectado de erro que o método global. 

 

Relativamente à matéria gorda, verificou-se que a separação em grupos de amostras, diminui na 

maioria dos casos o erro associado à previsão do modelo, contudo os coeficientes de correlação 

diminuíram drasticamente e os valores de RPD obtidos demonstram também que se obteve modelos 

com fraca capacidade de quantificação (RPD<3).   Tal facto, não se verifica apenas nas amostras de 

base de farinhas lácteas, onde o coeficiente de correlação praticamente se mantém. Sendo a 

previsão da matéria gorda nas bases das farinhas lácteas a previsão mais importante a nível 

industrial, sugeriu-se a utilização deste modelo para a previsão aquando da fabricação deste produto 

e um aumento no número de amostras nos restantes modelos, de modo a obter melhores modelos. 

   

Tal como anteriormente mencionado para a humidade, relativamente à previsão de nitrogénio 

verificou-se que os modelos desenvolvidos com a separação de amostras possuem parâmetros 

semelhantes, ocorrendo com a separação uma diminuição do erro de previsão. Assim, estes modelos 

são mais vantajosos que os modelos globais. 

 

Na previsão de cinzas os modelos para cada conjunto de amostras apresentam coeficientes de 

correlação inferiores, mas por outro lado possuem erros de previsão RMSECV menores.  
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No que respeita ao número de componentes principais, verifica-se que os modelos para cada grupo 

de amostras utilizam um número menor de factores, comparativamente aos modelos globais. Torna-

se mais uma vez evidente que a separação leva a uma maior uniformidade dos dados e 

consequentemente o sistema em estudo é descrito através de um número menor de CPs. 

 

Das considerações anteriores, verifica-se que a separação em grupos de amostras é vantajosa para 

a maioria dos parâmetros de qualidade, somente na previsão de matéria gorda é que estes modelos 

apresentam algumas desvantagens. Com o aumento do número de amostras nestes modelos irá 

incluir-se uma maior variabilidade, obtendo cada vez mais, modelos mais robustos. 

 

 

4.6. Comparação entre os modelos PLS desenvolvidos e os 

métodos de referência 
 

O resultado obtido pelo método de referência, tal como o resultado de previsão pela espectroscopia 

NIR têm um erro associado. Assim, em seguida realiza-se uma comparação entre estes erros para 

cada um dos parâmetros de qualidade em estudo. 

 

A determinação de humidade e cinzas pelo método de referência gera resultados com uma 

aproximação de 0,1 g/100 g produto. De todos os modelos PLS apresentados para a previsão de 

humidade e de cinzas o valor máximo observado para o erro de previsão RMSECV foi de 0,083 g/100 

g produto e 0,069 g/100 g produto respectivamente. Assim, o método NIR determina os resultados de 

humidade e cinzas com um erro inferior ao método gravimétrico. 

 

Para a determinação de proteína numa amostra utiliza-se o método de Kjeldahl o qual determina a 

quantidade de nitrogénio total, sendo posteriormente aplicado um factor de conversão, de modo a 

obter a quantidade de proteína presente na amostra. Ao resultado obtido é lhe associado uma 

incerteza, que para produtos com 1,80 g/100 g produto corresponde a 0,02 g/100 g produto. O erro 

associado para cada um dos modelos PLS desenvolvidos para a determinação de nitrogénio não se 

distancia muito deste valor, sendo o valor máximo registado de 0,039 g/100 g produto para a 

determinação em bases de farinhas lácteas. Concluindo-se que o método NIR gera resultados com 

erro de previsão semelhante ao método de Kjeldahl. 

 

A determinação de matéria gorda é feita pelo método de Mojonier e a incerteza do resultado para 

produtos infantis é de 0,072 g/100 g produto. A determinação deste parâmetro pelo método NIR é 

feita com um erro de previsão superior para todos os modelos PLS desenvolvidos. Os valores 

registados para o RMSECV são de 0,178 g/100g produto para o modelo com menor erro e de 0,416 

g/100 g produto para o modelo que apresenta maior erro de previsão. Estes são valores elevados, 

contudo como o conteúdo em matéria gorda das amostras analisadas com maior frequência para este 
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parâmetro são as farinhas lácteas e possuem alto teor em matéria gorda esta percentagem de erro 

acaba por não ter tanto significado.  

 

Conclui-se que os resultados obtidos pelo método NIR possuem erros semelhantes aos resultados 

obtidos pelo método de referência e como não necessitam de um manuseamento tão grande da 

amostra, levam a erros menores por parte do operador, e consequentemente no resultado final. 

 

 

4.7. Estudo Vitamina C 
 

A vitamina C é mais um parâmetro de controlo, e o seu método de referência é também um método 

moroso, devido essencialmente ao número de amostras que têm de ser analisadas. Assim, era de 

todo o interesse a obtenção de uma calibração capaz de responder eficazmente às diferentes 

amostras analisadas. Contudo sabe-se à partida que a espectroscopia NIR tem como desvantagem o 

facto de não ser muito sensível, e por isso as aplicações quantitativas são geralmente utilizadas para 

a determinação dos constituintes que existem em maior quantidade nas amostras, não sendo este o 

caso da vitamina C. Em geral o limite de detecção é cerca de 0,1% (m/m), embora para algumas 

aplicações em condições favoráveis este valor pode ser um pouco inferior, situando-se entre os 100 e 

os 1000 ppm (Baptista, et al, 1996).  

 

A empresa define internamente que o teor de vitamina C presente no produto fresco se situe entre 

120% a 250% do valor declarado. Esta margem garante que mesmo após alguma degradação o 

produto possua em toda a sua vida útil a quantidade de vitamina C declarada. Assim, como limite 

inferior os valores detectados pelo método de referência devem ser sempre superiores a 30 mg/100g 

produto, ou seja 300 ppm e como tal é um valor que ainda poderá ser detectado pela espectroscopia 

NIR. Assim, procedeu-se à construção do modelo PLS, iniciando pela construção de um modelo 

global, e dando somente importância a este, uma vez que os modelos para cada um dos grupos de 

amostras, também foram realizados mas por apresentarem coeficientes de correlação demasiado 

baixos não foram aprofundados. 

 

É de realçar também que a determinação deste parâmetro pelo método de referência aceita uma 

repetibilidade de 10% sobre a média dos resultados. Estes valores de referência utilizados para a 

elaboração de uma recta de calibração deveriam ser feitos em triplicado, de modo a traduzirem com 

maior rigor a quantidade de vitamina C presente na amostra. 

 

Para a elaboração deste modelo foram contabilizadas 171 amostras referentes a todos os produtos 

de alimentação pueril, considerando para o grupo da calibração 215 espectros NIR e 119 espectros 

NIR pertencentes ao grupo de validação externa. 
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Após testados vários pré-tratamentos foi seleccionado aquele que aplicava o cálculo da primeira 

derivada e o algoritmo MSC representando-se na Figura 4. 31 a região espectral bem como o 

espectros NIR após o tratamento. 

 

 
Figura 4. 31  Região espectral com importância na determinação de vitamina C e os espectros NIR tratados com 

a primeira derivada e o algoritmo MSC.  

 

Como resultado obteve-se um modelo de calibração em que os parâmetros obtidos que o 

caracterizam se encontram representados na Figura 4. 6. 
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Tabela 4. 6 Resumo dos parâmetros obtidos para o modelo PLS desenvolvido para a previsão do conteúdo em 
vitamina C, considerando o conjunto global das amostras.  

 

Parâmetro  

Região espectral NIR 7502-4597 

Pré-tratamento 1st derivative + MSC 

Número de factores 5 

RMSEP (mg/100g produto) 6,31 

R2 74,3 

RPD 1,97 

 

Tal como nos estudos apresentados anteriormente foi realizada a comparação entre os valores de 

referência e os valores previsto para as amostras referentes ao grupo de validação representando-se 

na Figura 4. 32. 

 

 

 
Figura 4. 32  Comparação dos valores de referência, com os valores previsto pelo modelo PLS desenvolvido 

para a determinação de vitamina C, referente às amostras pertencentes ao grupo de validação externa.  

 

Tal como se constata dos resultados anteriores este modelo não apresenta um coeficiente de 

correlação muito elevado, R2=74,30, contudo ainda é aceitável. Uma tentativa de melhorar este 

coeficiente é realizar amostras em triplicado pelo método de referência, de modo a obter valores mais 

precisos e consequentemente um modelo PLS com uma previsão dos conteúdos em vitamina C 

também mais preciso.    

 

Sendo a gama de concentrações para este modelo entre os 30 – 83 mg vit C/100 g produto, o erro de 

previsão verificado, RMSEP de 6,31 mg vit C/100 g produto, é elevado mas não impede a utilização 

do modelo para previsão do conteúdo em vitamina C. Dado que os limites da norma são largos, o 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 20 40 60 80 100 120

V
ita

m
in

a 
C

 (
m

g/
10

0g
)

Número de espectros referentes às amostras de validação

Valores de referência

Valores previstos



57 
 

valor previsto pela espectroscopia NIR mesmo associando-lhe este erro, ainda deve permanecer 

dentro dos limites da norma.   

 

Conclui-se que o conteúdo em vitamina C mesmo sendo em menores quantidades que o conteúdo 

dos outros parâmetros em estudo, ainda pode ser quantificado pela espectroscopia NIR. Será ainda 

mais preciso quando se efectuar as análises em triplicado pelo método de referência, dado esta ser 

uma determinação pouco precisa.  

 

 

4.8. Estudo da linearidade dos modelos 

 

Representando os valores previstos com os valores de referência, o resultado gráfico deve 

apresentar uma distribuição aleatória dos pontos, isto é existirem pontos acima e abaixo da regressão 

linear em toda a representação gráfica, demonstrando assim a linearidade do sistema. Os 

coeficientes ideias desta regressão são um declive unitário e uma ordenada na origem nula. Assim, o 

coeficiente de correlação não deve ser utilizado para demonstrar a linearidade, uma vez que é 

simplesmente uma medida da relação linear entre os valores de referência e o método de previsão. 

 

Realizou-se este estudo para o conjunto de validação e constatou-se que tal acontecia para todos os 

parâmetros em estudo. Por análise da Figura 4. 33 conclui-se que todos os métodos apresentam 

coeficientes de regressão perto da idealidade, excluindo-se apenas a comparação realizada para a 

vitamina C, onde os dados se encontram bastante dispersos e por isso longe da linearidade. 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 33  Verificação de linearidade entre os valores de referência e os valores previsto pelo modelo PLS 

desenvolvido para os parâmetros de humidade, matéria gorda, nitrogénio, cinzas e vitamina C.  
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5. Conclusões 
 

Conclui-se que a espectroscopia NIR, associada às técnicas de quimiometria, permitem a construção 

de modelos de calibração capazes de quantificarem as propriedades físico-químicas das farinhas de 

alimentação pueril. A determinação de humidade, matéria gorda, proteína e cinzas pode ser realizada 

com boa precisão e exactidão. 

 

Os modelos globais desenvolvidos apresentam na maioria dos casos erros de previsão superiores, 

não sendo tão precisos, uma vez que possuem gamas de concentração mais alargadas. Ao ser 

analisada uma amostra, o seu espectro é comparado com o espectro médio determinado pelo 

software e por possuírem uma gama alargada, esta média encontra-se deslocada, apresentando uma 

distância de Mahalanobis superior à unidade e consequentemente a amostra é rejeitada.   

 

Assim, procedeu-se à separação por grupos de amostras, para que a análise fosse baseada em 

amostras mais semelhantes entre si e por isso com maior precisão. Contudo esta separação gera um 

problema no número de amostras analisadas, uma vez que devido à morosidade e complexidade dos 

métodos de referência cada recta de calibração fica em alguns casos com défice de amostras. Este 

facto torna as calibrações pouco robustas, para além de que validações externas se tornam 

complicadas por não ter amostras suficientes capazes de formar dois grupos expressivos. 

 

Dos modelos desenvolvidos para cada grupo de amostras, conclui-se que a sua maioria é capaz de 

quantificar eficazmente cada um dos parâmetros, ocorrendo somente na determinação de matéria 

gorda alguns problemas, os quais podem ser atenuados com o aumento do número de amostras 

analisadas, podendo incluir mais amostras preparadas laboratorialmente. 

 

Verificou-se que os algoritmos utilizados na correcção de sinal, nas variações de linha de base e na 

normalização dos dados são necessários para remover as interferências originadas pela amostra, 

bem como pelo equipamento ou ambiente envolvente, conseguindo melhorar significativamente a 

análise quantitativa, aumentando a precisão.   

 

A análise de componentes principais demonstrou semelhança entre grupos de amostras, das quais 

foram realizados os modelos PLS.   

 

Qualquer parâmetro em estudo tem um intervalo de variação aceitável, mas na realização do modelo 

de calibração é aconselhável que esta gama de variação seja um pouco mais alargada, para que 

possa detectar amostras que se encontrem fora de normas. Como o processo industrial está muito 

optimizado dá origem sempre a amostras muito semelhantes, o que dificulta a elaboração de uma 

recta que contenha os limites dessa norma, tomando neste caso, especial importância as amostras 

preparadas laboratorialmente, para alargar estes limites.   
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No que respeita ao número de componentes principais, a maioria dos modelos de calibração em NIR 

não tem mais de que 6 - 8 CPs. Contudo, neste estudo alguns dos modelos possuem mais que 8 

CPs, o que pode levar a perdas de robustez a curto prazo. Pode nestes casos, ocorrer overfitting, isto 

é, incluir excesso de informação que deteriora a calibração. Seria aconselhável verificar se a 

diminuição do número de CPs não implicava um aumento do erro de previsão e se assim fosse, 

utilizar nos modelos com CPs excessivos, um número menor de CPs que não comprometesse 

excessivamente o erro associado à previsão do modelo. 

 

A técnica NIR apresenta várias vantagens das quais se destaca, que praticamente elimina erros 

associados ao operador, uma vez que a preparação da amostra é mínima, o que não ocorre nos 

métodos de referência. Permite determinar simultaneamente vários parâmetros com elevada rapidez 

e precisão, com custos de análise muito inferiores, para além de que não gera resíduos para o meio 

ambiente. 

 

A espectroscopia NIR é mais aplicada na determinação de constituintes maioritários, face a 

constituintes vestigiais, devido ao seu limite de detecção se situar entre os 100 – 1000 ppm (Baptista, 

et al, 1996). Apresenta como principais desvantagens a sua baixa sensibilidade, a relativa 

complexidade dos métodos de construção e manutenção das calibrações e ainda o elevado preço 

dos equipamentos. 

 

De realçar que no ambiente industrial existem muitas vezes vibrações que afectam as leituras 

realizadas, bem como variações de temperatura. Sendo este tipo de equipamento sensível a estas 

variações, a sala onde se encontra deve ter controlo de temperatura, e as leituras devem ser 

realizadas sem se verificarem vibrações intensas.  

 

Para finalizar conclui-se que o desenvolvimento destes modelos de calibração irá permitir o 

acompanhamento de mais um parâmetro de qualidade na produção, a quantidade de proteína 

presente na amostra e melhorar a determinação de humidade e matéria gorda, até aqui realizadas 

num equipamento NIR antigo, em que o seu funcionamento se baseia no uso de filtros.  

 

Relativamente às análises realizadas no produto terminado, estes modelos irão permitir a 

quantificação de praticamente todos os parâmetros físico-químicos analisados em rotina, quase 

dispensando no dia-a-dia os métodos de referência morosos e dispendiosos. 

 

Estes métodos continuam a ser utilizados para validar os resultados NIR e para o estudo de novas de 

amostras. Este facto representa um elevado desenvolvimento no controlo de qualidade da empresa, 

uma vez que se trata de um método eficaz e inovador.  
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Perspectivas Futuras 
 

Aperfeiçoamento dos modelos criados, especialmente nos referentes a produtos produzidos em 

menor quantidade, e aumento do número de amostras produzidas laboratorialmente que possam 

alargar as gamas operatórias. 

 

No que respeita ao número de CPs necessários a cada modelo deve-se realizar um estudo que 

permita verificar se em alguns deles se está a proceder a overfitting e se a utilização de um número 

menor de CPs não compromete o erro de previsão do modelo. Este estudo deve incidir nos modelos 

desenvolvidos com mais do que 8 CPs e para os modelos relativos à humidade. No que respeita à 

humidade também se deve realizar este estudo uma vez que a os modelos para a sua previsão 

possuem normalmente um número menor de factores.  

 

O desenvolvimento de modelos para novos produtos fabricados na Nestlé Avanca, dos quais já se 

iniciou a colecção de valores para os métodos de referência referentes à humidade, cinzas, açúcares 

totais e vitamina C para cereais all-family e cereais de pequeno-almoço, será o próximo passo para 

fazer rentabilizar o equipamento e facilitar a determinação destes parâmetros no controlo de 

qualidade. 

 

Os métodos desenvolvidos requerem manutenção e actualização, para que alterações existentes em 

receitas e em processamento das amostras possam continuar a ser respondidos eficazmente pela 

calibração. Após a adição de novas amostras ao conjunto de calibração, é necessário que se execute 

de novo o processo de validação. 

 

No caso de se substituir alguma peça no hardware, bem como actualizações no software é 

necessário exercer testes de controlo, e revalidar os modelos existentes.  
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7. Anexos 
 

7.1. Valores de Referência 

 

Apresenta-se na Tabela 7. 1 os valores de referência obtidos para todas as amostras analisadas. 

 

Tabela 7. 1 Valores obtidos pelos respectivos métodos de referência para a humidade, matéria gorda, nitrogénio, 
cinzas e vitamina C, de todas as amostras analisadas. 

 

PRODUTO Identificação 
Número de 
espectros 

Humidade 
(%) 

Matéria 
Gorda (%)  

Nitrogénio 
(%) 

Cinzas 
(%) 

Vitamina C 
(mg/100g) 

Base de Farinhas Lácteas 

08-02-2009 1 1,48 11,74 1,729 - - 

09-02-2009 1 1,33 11,37 1,733 - - 

10-02-2009 1 1,81 11,18 1,675 - - 

11-02-2009 1 0,93 11,53 1,596 - - 

12-02-2009 1 1,93 11,14 1,669 - - 

13-02-2009 1 1,33 11,24 1,641 - - 

09-03-2009 1 0,99 11,54 1,624 - - 

10-03-2009 1 0,93 11,10 1,481 - - 

11-03-2009 1 1,18 9,12 1,583 - - 

12-03-2009 1 1,18 9,73 1,507 - - 

13-03-2009 1 1,45 11,59 1,506 - - 

14-03-2009 1 1,06 11,42 1,596 - - 

15-03-2009 1 1,70 11,43 1,580 - - 

16-03-2009 1 1,45 10,60 1,600 - - 

17-03-2009 1 1,20 10,79 1,580 - - 

18-03-2009 1 1,28 12,45 1,508 - - 

19-03-2009 1 1,40 9,92 1,609 - - 

20-03-2009 1 1,50 11,26 1,643 - - 

21-03-2009 1 1,49 10,44 1,707 - - 

11-04-2009 1 1,40 10,43 1,816 - - 

12-04-2009 1 1,60 11,56 1,571 - - 

13-04-2009 1 1,23 10,23 1,589 - - 

14-04-2009 1 1,49 10,54 1,654 - - 

15-04-2009 1 1,63 11,15 1,612 - - 

16-04-2009 1 1,49 10,93 1,695 - - 

17-04-2009 1 1,74 10,93 1,664 - - 

18-04-2009 1 1,69 11,28 1,680 - - 

19-04-2009 1 1,63 11,55 1,680 - - 

20-04-2009 1 1,43 11,18 1,672 - - 

21-04-2009 1 1,46 11,57 1,656 - - 

22-04-2009 1 1,47 11,48 1,690 - - 

06-05-2009 1 1,10 11,41 1,738 - - 

07-05-2009 1 1,04 11,23 1,804 - - 

08-05-2009 1 1,64 12,47 1,666 - - 

09-05-2009 1 1,72 12,17 1,654 - - 

10-05-2009 1 1,51 11,76 1,637 - - 
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11-05-2009 1 1,72 10,98 1,640 - - 

12-05-2009 1 1,66 11,88 1,587 - - 

13-05-2009 3 1,55 11,66 1,577 - - 

14-05-2009 3 1,56 11,15 1,616 - - 

15-05-2009 3 1,35 - 1,558 - - 

24-06-2009 3 - 11,07 1,664 - - 

23-08-2009 3 - 11,83 - - - 

Produto Terminado de 
Farinhas Lácteas 

13:23 3 2,15 8,79 2,493 2,73 57,1 

09:14 1 2,12 8,67 2,498 2,67 61,5 

22:03 1 1,90 9,03 2,472 2,69 68,0 

04:42 1 2,61 8,82 2,482 2,70 64,0 

04:10 1 2,05 9,30 2,480 2,72 63,6 

02:38 1 2,13 9,07 2,646 2,79 63,8 

21:48 1 1,49 8,65 2,423 2,74 38,0 

03:28 1 1,93 9,04 2,488 2,63 53,1 

05:35 1 1,80 8,60 2,476 2,68 64,4 

07:45 1 1,87 9,31 2,408 2,68 65,6 

03:02 1 2,02 9,35 2,404 2,61 60,7 

03:05 1 2,02 9,41 2,471 2,71 51,9 

03:06 1 2,34 9,37 2,457 2,67 52,6 

12:38 1 2,07 9,31 2,449 2,71 67,1 

02:42 1 1,95 9,21 2,488 2,75 51,3 

07:37 1 1,94 9,99 2,466 2,66 49,3 

05:07 1 1,92 9,92 2,481 2,62 56,3 

12:50 1 1,96 9,22 2,477 2,70 56,9 

14:09 1 1,79 9,19 2,423 2,73 53,9 

23-03-2009 1 2,06 9,18 2,462 2,70 56,7 

07:14 1 2,13 8,72 2,510 2,70 64,7 

02:46 1 1,98 9,50 2,487 2,68 66,2 

02:20 1 2,07 8,98 2,465 2,66 57,2 

02:54 1 2,10 9,19 2,474 2,67 59,3 

02:47 1 2,28 8,74 2,504 2,72 62,2 

02:43 1 2,07 8,48 2,547 2,72 59,7 

17:05 1 2,15 8,52 2,506 2,72 54,3 

11:16 1 2,09 8,58 2,516 2,74 58,8 

07:07 1 1,89 8,54 2,552 2,71 56,8 

03:14 1 1,96 9,00 2,524 2,64 59,8 

06:14 1 2,11 8,68 2,543 2,67 62,1 

01:55 1 2,18 8,78 2,459 2,58 50,2 

19:28 1 2,00 8,87 2,644 2,66 59,0 

02:53 1 1,96 8,99 2,569 2,68 52,8 

09:27 3 2,10 9,48 2,511 2,71 55,8 

06:04 3 2,29 9,39 2,521 2,66 51,7 

02:27 3 2,20 9,16 2,472 2,67 50,6 

14:36 3 2,45 9,44 2,491 2,65 57,5 

02.58 3 2,13 8,68 2,432 2,64 57,8 

02:05 3 2,16 9,46 2,446 2,52 60,3 

09:46 3 1,90 8,98 2,482 2,62 55,1 
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03:31 3 1,99 8,94 2,505 2,74 56,4 

07:17 3 1,49 8,25 2,395 2,61 60,0 

12:16 3 1,82 8,51 2,384 2,62 56,9 

06:48 3 - 9,22 2,381 - 54,3 

03:37 3 - 8,71 2,501 - 54,4 

05:03 3 - 9,18 2,524 - 46,2 

05:11 3 - 9,01 2,478 - 56,0 

21:46 3 - 8,77 2,443 - 63,2 

04.09 3 - 8,50 2,43 - 64,9 

15:55 3 - 8,79 2,454 - 69,6 

15:04 3 - 8,90 2,385 - 71,9 

03:02 3 - 10,05 2,476 - 75,5 

05:30 3 - 8,66 2,500 - 65,3 

04:17 3 - 9,06 2,525 - 71,6 

02:40 3 - 8,87 2,401 - 63,7 

10:33 3 - 8,83 2,502 - 64,2 

05:35 3 1,62 8,83 2,477 - 60,2 

06:06 3 2,28 8,51 2,567 2,75 55,3 

Base de Farinhas Lácteas 
com Fruta 

22-03-2009 3 1,51 15,75 1,375 - - 

23-03-2009 2 1,34 15,84 1,490 - - 

24-03-2009 3 1,33 15,48 1,582 - - 

22-04-2009 3 1,33 16,47 1,321 - - 

23-04-2009 3 1,58 16,56 1,324 - - 

24-04-2009 1 1,40 16,82 1,271 - - 

25-04-2009 1 2,02 16,25 1,449 - - 

16-05-2009 3 1,34 - 1,309 - - 

26-06-2009 3 - 15,28 1,64 - - 

29-06-2009 3 - 16,00 1,348 - - 

28-06-2009 3 - 16,24 1,602 - - 

27-06-2009 3 - 15,87 1,569 - - 

26-06-2009 3 - 15,24 1,669 - - 

02-07-2009 3 - 15,80 1,367 - - 

26-06-2009 3 - 16,35 1,665 - - 

25-08-2009 3 1,34 16,93 - - - 

25-08-2009 3 - 17,50 - - - 

26-08-2009 3 - 16,50 1,436 - - 

Produto Terminado de 
Farinhas Lácteas com 

Fruta 

especial 1 1,86 9,41 2,533 3,10 59,7 

15:45 2 2,05 9,42 2,343 3,03 73,6 

02:22 3 2,15 9,64 2,323 3,05 66,4 

17:56 3 2,00 9,87 2,324 3,07 62,7 

04:20 4 2,22 10,02 2,405 3,03 58,0 

18:45 3 1,70 10,31 2,325 2,89 72,5 

02:12 3 1,91 10,45 2,333 2,88 67,7 

05:33 3 1,85 10,28 2,272 2,78 53,7 

11:06 3 1,99 10,29 2,297 2,71 53,0 

19:26 3 2,06 9,87 2,267 2,74 69,6 

03:05 3 1,89 9,93 2,232 2,74 56,4 

17:08 3 2,36 10,05 2,219 2,72 37,8 
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116 3 2,41 9,88 2,239 2,65 30,4 

05:34 3 2,19 10,16 2,219 2,59 35,8 

BB 3 2,06 10,38 2,275 2,86 34,2 

BB 3 1,97 10,06 2,199 2,66 44,5 

11:27 3 2,24 10,09 2,291 2,74 54,1 

22:07 2 2,21 10,18 2,268 2,65 44,1 

23:19 3 2,28 10,37 2,368 2,76 64,4 

05:28 3 2,12 10,89 2,228 2,83 61,6 

05:05 3 2,36 10,12 2,327 2,81 75,9 

22:46 6 2,10 9,72 2,365 2,75 51,1 

05:23 3 2,11 9,54 2,341 2,72 70,2 

17:00 3 2,05 9,50 2,336 2,66 78,4 

15:15 3 2,27 9,48 2,247 2,57 53,1 

180 3 2,34 9,57 2,279 2,58 54,0 

01.00 3 2,00 9,00 2,234 2,68 - 

03:00 3 2,05 9,10 2,226 2,69 - 

05:00 3 2,19 9,97 2,313 2,75 - 

07:00 3 2,24 8,39 2,255 2,74 - 

13:00 3 1,91 9,27 2,240 2,65 - 

15:00 3 1,92 9,82 2,246 2,66 - 

17:00 3 1,99 9,34 2,218 2,65 - 

19:00 3 1,90 9,63 2,234 2,66 - 

21:00 3 1,99 9,50 2,241 2,64 - 

23:00 3 1,97 9,70 2,210 2,68 - 

12:00 3 2,17 9,81 2,205 2,62 - 

22:00 3 1,98 9,63 2,251 2,67 - 

02:00 3 2,19 10,11 2,231 2,65 - 

08:00 3 2,40 9,57 2,271 2,73 - 

10:00 3 2,11 9,69 2,324 2,95 - 

BB23 3 2,00 10,16 2,247 2,92 75,5 

BB14 3 - 9,53 2,261 - 57,3 

BB 3 - 9,67 2,222 - 70,1 

19:30 3 2,09 10,10 2,271 2,93 75,1 

21:06 3 1,99 - 2,324 2,91 - 

21:48 3 2,12 - 2,287 2,90 72,4 

23:20 3 2,11 - 2,294 2,87 80,7 

03:11 3 1,98 9,96 2,305 2,9 83,2 

21:10 3 2,10 9,44 2,485 2,87 - 

14:21 3 2,08 9,97 2,314 2,63 - 

02:39 3 3,03 9,67 2,158 2,66 64,8 

07:53 3 2,39 12,31 2,033 2,14 34,1 

17:14 3 3,37 9,76 2,181 2,81 77,8 

Base de Farinha não 
Lácteas 

06-02-2009 1 2,21 1,78 1,669 - - 

07-02-2009 1 1,93 1,80 1,733 - - 

14-02-2009 1 1,38 1,86 1,724 - - 

15-02-2009 1 1,27 1,64 1,589 - - 

16-02-2009 1 1,37 1,77 1,628 - - 

28-03-2009 1 1,66 1,73 1,567 - - 
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29-03-2009 1 1,19 1,82 1,598 - - 

30-03-2009 1 1,43 1,57 1,620 - - 

31-03-2009 3 1,46 1,75 1,556 - - 

01-04-2009 1 1,65 1,48 1,591 - - 

30-04-2009 1 1,87 1,82 1,666 - - 

01-05-2009 1 2,69 2,28 1,747 - - 

02-05-2009 1 1,80 2,16 1,687 - - 

03-05-2009 1 1,88 2,29 1,767 - - 

28-05-2009 3 1,95 - - - - 

14-07-2009 3 - 2,60 1,777 - - 

14-07-2009 3 - 2,37 1,718 - - 

15-07-2009 3 - 2,30 1,619 - - 

14-07-2009 3 - 2,26 1,746 - - 

14-07-2009 3 - 2,37 1,732 - - 

13-07-2009 3 - 1,94 1,728 - - 

13-07-2009 3 - 2,39 1,708 - - 

24-07-2009 3 - 2,16 1,537 - - 

25-07-2009 3 - 1,95 1,662 - - 

24-07-2009 3 - 1,88 1,558 - - 

25-07-2009 3 - 2,21 1,674 - - 

17-02-2009 1 1,60 1,73 1,617 - - 

18-02-2009 1 1,39 1,76 1,629 - - 

19-02-2009 1 1,14 1,82 1,516 - - 

20-02-2009 1 1,06 1,38 1,642 - - 

21-02-2009 1 1,63 1,43 1,556 - - 

22-02-2009 1 1,07 1,43 1,507 - - 

01-03-2009 1 0,91 1,61 1,656 - - 

02-03-2009 1 1,01 1,54 1,675 - - 

04-03-2009 1 1,17 1,55 1,585 - - 

05-03-2009 1 1,44 1,59 1,649 - - 

06-03-2009 1 0,98 1,78 1,578 - - 

07-03-2009 1 1,27 1,63 1,606 - - 

08-03-2009 1 1,97 1,57 1,527 - - 

01-04-2009 1 1,11 1,85 1,651 - - 

02-04-2009 1 1,32 1,47 1,656 - - 

03-04-2009 1 1,52 1,27 1,585 - - 

04-04-2009 1 1,32 1,40 1,582 - - 

05-04-2009 1 1,34 1,35 1,575 - - 

06-04-2009 1 1,31 1,39 1,575 - - 

07-04-2009 1 1,37 1,62 1,552 - - 

09-04-2009 1 1,07 1,63 1,473 - - 

10-04-2009 1 1,40 1,69 1,575 - - 

03-05-2009 1 1,42 1,73 1,762 - - 

04-05-2009 1 1,27 1,76 1,720 - - 

05-05-2009 1 1,52 2,17 1,620 - - 

06-05-2009 1 1,10 - 1,847 - - 

28-05-2009 3 1,11 - - - - 

16-07-2009 3 - 1,68 1,518 - - 
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16-07-2009 3 - 2,68 1,534 - - 

16-07-2009 3 - - 1,536 - - 

17-07-2009 3 - - 1,502 - - 

17-07-2009 3 - 1,85 1,582 - - 

22-07-2009 3 - 3,18 1,504 - - 

22-07-2009 3 - - 1,535 - - 

23-07-2009 3 - 2,45 1,570 - - 

23-07-2009 3 - 2,86 1,580 - - 

24-07-2009 3 - 1,95 1,583 - - 

25-07-2009 3 - - 1,624 - - 

27-07-2009 3 - 1,89 1,513 - - 

28-07-2009 3 - - 1,560 - - 

28-07-2009 3 - - 1,590 - - 

Produto Terminado de 
Farinhas não Lácteas 

04:51 1 1,02 1,45 1,554 1,04 4,43 

12:41 1 1,37 1,67 1,610 1,07 35,8 

22:26 1 1,01 1,76 1,667 1,15 47,6 

06:08 1 1,27 1,73 1,653 1,08 42,9 

07:25 1 1,36 1,62 1,603 1,12 43,0 

07:18 1 1,54 1,99 1,668 1,21 40,3 

01:39 1 1,36 1,70 1,583 - 48,8 

23:14 1 1,41 1,98 1,586 1,09 29,1 

04:09 1 1,36 1,89 1,594 1,14 30,4 

23:32 1 2,42 1,84 1,550 1,06 35,3 

06:58 1 1,56 1,86 1,580 1,1 35,3 

20:30 1 1,84 1,74 1,559 1,01 36,3 

04:24 1 1,02 1,74 1,590 0,96 36,7 

13:45 1 2,29 2,32 1,721 1,06 34,8 

05:31 1 2,14 2,07 1,698 1,05 34,4 

04:28 1 2,12 2,17 1,697 1,05 37,4 

03:47 1 2,08 1,77 1,692 1,00 39,3 

23:05 3 1,88 2,12 1,590 0,94 39,3 

03:24 3 1,68 - 1,595 0,93 35,2 

22:54 3 1,65 - 1,558 1,03 38,7 

19:23 3 1,44 2,48 1,688 1,09 40,1 

01:52 3 1,99 - - - 38,3 

21:14 1 1,06 1,54 1,264 0,92 48,0 

10:41 1 1,48 1,74 1,544 1,37 37,5 

03:10 1 1,06 1,71 1,518 1,28 37,8 

22:48 1 1,43 1,87 1,591 1,32 37,7 

19:15 1 1,74 1,96 1,561 1,16 53,0 

04:43 1 1,67 1,58 1,540 1,20 35,4 

05:51 2 0,85 1,79 1,660 0,98 38,9 

04:28 1 0,86 1,68 2,042 0,90 35,4 

05:38 1 1,05 1,64 1,560 0,90 37,4 

22:36 1 1,20 1,48 1,604 0,98 37,7 

03:15 1 1,38 1,50 1,573 0,99 38,5 

03:12 1 1,27 1,49 1,549 0,96 35,0 

10:48 1 1,43 1,36 1,524 0,91 56,1 
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18:22 1 1,60 1,60 1,604 0,98 31,2 

03:00 1 1,21 1,66 1,611 1,00 25,2 

06:21 1 1,47 2,10 1,564 1,06 30,3 

14:28 1 1,35 1,41 1,571 1,06 35,4 

03:15 1 1,43 1,31 1,585 1,06 34,7 

07:10 1 1,36 1,70 1,508 0,95 36,4 

03:21 1 0,98 1,38 1,458 0,98 32,3 

02:37 1 1,97 1,83 1,527 1,00 37,3 

20:41 1 1,52 2,11 1,638 0,98 41,1 

03:16 1 1,70 2,06 1,608 0,99 40,8 

07:47 1 1,61 2,04 1,717 1,06 34,3 

22:59 2 1,13 - 1,578 1,07 32,2 

05:46 3 1,28 - 1,564 1,04 32,9 

06:29 4 0,82 - 1,533 1,01 34,3 

04:41 3 1,22 - 1,529 1,02 38,2 

04:58 3 1,40 - 1,408 1,04 42,8 

04:32 3 1,33 - 1,498 1,02 38,2 

02:12 3 1,17 - 1,533 1,01 38,1 

09:31 3 2,03 2,23 1,487 1,01 39,0 

Base de Farinha não 
Lácteas com Fruta 

11-04-2009 1 2,19 2,11 1,675 - - 

28-07-2009 3 - 1,78 1,587 - - 

28-07-2009 3 - 1,71 1,563 - - 

28-07-2009 3 - 1,83 1,562 - - 

Produto Terminado de 
Farinhas não Lácteas 

com Fruta 

05:17 1 - 2,07 1,487 - - 

07:15 1 1,42 1,52 1,534 1,22 37,7 

12:08 1 - 2,12 1,512 - - 

13:01 1 - 2,06 1,507 - - 

05:54 1 1,69 2,22 1,643 1,32 58,2 

04:38 1 1,37 1,76 1,617 1,29 30,0 

20:17 3 1,46 - - 1,35 55,5 

Base de Farinhas não 
Lácteas com cacau 

23-02-2009 1 1,48 2,29 1,812 - - 

24-02-2009 1 1,47 2,08 1,833 - - 

25-02-2009 1 2,72 2,15 1,834 - - 

26-02-2009 1 1,65 1,86 1,816 - - 

27-02-2009 1 1,57 1,96 1,909 - - 

26-03-2009 1 0,68 1,85 1,815 - - 

27-03-2009 3 0,99 1,80 1,773 - - 

27-04-2009 1 1,29 2,09 1,879 - - 

28-04-2009 1 1,38 2,08 1,996 - - 

17-05-2009 3 2,10 2,27 1,821 - - 

18-05-2009 2 2,48 - - - - 

07-07-2009 3 2,38 2,69 1,976 - - 

07-07-2009 3 1,89 2,63 1,989 - - 

07-07-2009 3 2,10 2,35 1,996 - - 

07-07-2009 3 2,36 2,87 1,988 - - 

07-07-2009 3 3,02 2,79 1,999 - - 

06-07-2009 3 - 3,07 2,01 - - 

06-07-2009 3 - 2,75 1,968 - - 
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06-07-2009 3 - 2,93 2,008 - - 

06-07-2009 3 - 2,74 1,995 - - 

06-07-2009 3 - 2,30 1,976 - - 

06-07-2009 3 - 2,15 1,957 - - 

08-07-2009 3 - 2,10 1,899 - - 

08-07-2009 3 - 2,29 1,881 - - 

08-07-2009 3 - 2,34 1,925 - - 

08-07-2009 3 - 2,69 1,891 - - 

08-07-2009 3 - 2,27 1,847 - - 

09-07-2009 3 - 2,41 1,874 - - 

Produto Terminado de 
Farinhas não Lácteas 

com Cacau 

14:22 3 1,40 2,22 1,653 1,55 50 

03:06 3 1,23 2,25 1,786 1,57 69,6 

25-Fev 1 1,89 2,31 1,852 1,53 50,4 

26-Fev 3 1,82 2,25 1,837 1,51 41,5 

16:10 3 1,07 2,23 1,791 1,52 32,7 

14:02 3 1,01 2,42 1,780 1,61 30,7 

BB 1 1,10 2,27 1,881 1,57 37,7 

22:48 3 1,53 1,99 1,778 1,41 29,6 

05:01 3 1,41 2,18 1,933 1,54 33,6 

23:04 3 2,04 2,61 1,760 1,58 47,8 

03:00 3 2,14 2,56 1,742 1,58 41,2 

09:32 3 2,19 2,55 1,948 1,79 46,1 

18:05 3 2,22 2,29 1,880 1,79 48,3 

06-07-2009 3 2,89 2,28 1,956 1,73 45,2 

05:54 3 2,05 2,21 2,016 1,75 49,4 

21:24 3 2,03 2,25 1,997 1,82 44,5 

13:12 3 2,14 2,21 1,926 1,87 44,4 

19:25 3 1,31 - 1,608 - - 

23:34 3 1,11 - 1,46 - 39,4 

03:06 1 1,38 - 1,818 - 69,6 

22:45 3 1,54 - 1,978 - 37,9 

08:51 3 1,35 - 1,768 - 32,9 

 


