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RESUMO

O milho, dentre os cereais, é o mais usado na nutrição animal e, para uma

adequada formulação das rações é necessário  conhecer  o  seu valor  nutricional.  Este

trabalho tem como objetivo propor uma técnica rápida de análise, sem uso de reagentes

químicos, para a determinação de valores nutricionais do milho em grão, substituindo os

métodos tradicionais de análise, os quais são demorados e de alto custo. 

Neste  trabalho  foi  utilizada  a  espectroscopia  no  infravermelho  com

Transformada de Fourier aplicando a técnica de refletância difusa cujos dados espectrais

foram correlacionados aos valores nutricionais do milho através do método de regressão

dos mínimos quadrados parciais (PLS).

Para  a  construção  de  modelo  de  calibração  foram utilizados  os  dados  de

referência de análises químicas dos valores de umidade (UM), proteína bruta (PB), fibra

bruta (FB), extrato etéreo (EE), resíduo mineral (RM) e fósforo (P) bem como os espectros

no infravermelho com diferentes pré-tratamentos matemáticos, de 132 amostras de milho

em grão, de diferentes procedências e variedades. Destas amostras, 83 foram usadas

para o modelo de calibração, 35 para validação e 14 foram consideradas anômalas.

Para  cada  valor  nutricional  foram  construídos  modelos  independentes  e,

também,  um modelo  simultâneo  para  PB,  FB,  EE  e  P.  Os  melhores  modelos  foram

obtidos com pré-tratamento de alisamento e MSC para região no infravermelho médio e

com alisamento e cálculo de primeira derivada para a região do infravermelho próximo.

Dos  parâmetros  analisados,  a  previsão  do  valor  de  proteína  bruta,  na  região  do

infravermelho  médio,  apresentou  os  melhores  reSultados,  com erro  relativo  médio  de

previsão  de  7,91%.  Na  determinação  simultânea  de  PB,  FB,  EE  e  P,  na  região  do

infravermelho próximo, os melhores reSultados foram obtidos para os modelos com pré-

tratamento de alisamento e MSC, com dez variáveis latentes, com erro relativo médio de

previsão  de  8,06;  10,09;  10,89  e  11,48%, respectivamente.  A  técnica  de  análise  por

espectroscopia no infravermelho médio e próximo associada a metodologia de calibração

multivariada mostrou-se viável satisfazendo as exigências do mercado com relação à este

tipo  de análise,  que são:  rapidez,  segurança,  menor  custo  e  não poluente,  com erro

próximo aos métodos tradicionais.
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ABSTRACT

The maize is the most important cereal in terms of its animal nutrition

use. For this, it’s necessary to know its nutritional value for an adequate rations

formularization.  The  aim  of  this  work  is  to  suggest  a  fast  analysis  technique,

without the use of chemical reagents, for nutritionist values determination of maize

in grain, replacing the delayed and high cost traditional methods of analysis.

In this  work,  Fourier  transformed infrared spectroscopy,  using diffuse

reflectance  technique  and  partial  least  square  (PLS)  regression  method  was

applied to correlate the maize nutritionists values.

For  the  calibration  model  construction,  reference  data  of  chemical

analyses like humidity (UM), crude protein (PB), crude fiber (FB), crude fat (EE),

mineral residue (RS), phosphorus (P) values and the infrared spectra with different

mathematical pre-treatment of 132 maize grains samples from different origins and

varieties had been used. From those samples, 83 were used for the calibration

model, 35 for validation and 14 were considered anomalous samples.

For each nutritional value, independent models had been constructed,

as also, a simultaneous model for PB, FB, EE and P. The better models had been

gotten with smoothing and MSC pre-treatment for the medium infrared region and

with smoothing and first derivative calculation for the near infrared region. From the

analyzed  parameters,  the  best  reSult  had  been  gotten  for  brute  protein  value

forecast,  in  the  medium infrared region,  with  forecast  average relative  error  of

7,91%.  For  the  simultaneous  determination  of  PB,  FB,  EE and  P,  in  the  near

infrared region, the better reSults had been gotten for models with smoothing and

MSC pre-treatment,  with  ten latent  variables  and with forecast  average relative

error of 8.06; 10.09; 10.89 and 11.48, respectively. The technique of analysis by

medium  and  near  infrared  spectroscopy  is  viable  satisfying  the  market

requirements which are rapidity, security, low cost and not pollutant, with an error

close enough to the traditional methods.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 ASPECTOS GERAIS

A nutrição desempenha um papel importante para o desenvolvimento

da avicultura nacional dividindo o mérito com a área de genética e saúde animal,

pois,  acompanha  as  exigências  do  mercado  e  consegue  gerar  aves  que  são

abatidas com 42 dias. As pesquisas com produção animal reSultaram em uma

melhora na conversão alimentar, que nos últimos anos passou de 2,4 para 1,8

quilos de ração por quilo ganho de peso [1]. O milho é a matéria prima principal

em rações por ser um alimento energético e digestível com alto teor de amido

caracterizando-se  como  o  principal  energético  das  rações.  Para  suprir  a

necessidade  de outros  nutrientes  como proteína,  sais  minerais  e  vitaminas  as

rações usam soja e outras matérias primas ricas nestes nutrientes.

Não  apenas  a  aparência  do  alimento,  mas  inúmeras  variáveis,  tais

como:  produtividade  com  menor  custo,  resistência  à  pragas,  capacidade  de

adaptação ao clima e ao solo são considerados  na avaliação do milho e outros

produtos agrícolas.

A  análise  de  uma  amostra  tem  como  objetivo  conhecer  seus

componentes e sua composição. Os desenvolvimentos tecnológicos associado a

descobertas  científicas  vêm  aprimorando  as  qualidades  dos  alimentos  e

aumentando grandemente a capacidade de utilizar  informações que antes não

eram  percebidas  ou  não  eram  reconhecidas  por  causa  da  complexidade  da

amostra ou dos dados dela retirados. A interdisciplinaridade vem estabelecendo

relações e normas para melhor interpretar as informações obtidas a partir de uma

análise.  Muitas  técnicas  têm  sido  desenvolvidas  para  que  os  resultados  das

análises  sejam  o  mais  exatos  possíveis.  A  nutrição  animal  também  deve

acompanhar esse desenvolvimento aprimorando a capacidade de reconhecer com

mais profundidade a natureza dos produtos que serão utilizados na fabricação de

rações, as quais devem satisfazer as necessidades dos animais segundo suas
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espécies, estágios de desenvolvimento ou tipos de cultura (corte, postura, leite ou

reprodução e até mesmo de animais de companhia).

Por outro lado, a dependência do reSultado da análise para se definir o

preço  de  um  produto  ou  as  suas  condições  para  o  estoque  podem  estar

relacionados  com  o  teor  de  umidade  e  suas  características  nutricionais;  na

produção de uma ração precisa-se conhecer quais os teores nutricionais para que

estes possam ser adicionados nas proporções corretas. Portanto é importante que

a análise seja feita com certa rapidez. 

Atualmente a preocupação com o meio ambiente é um assunto que

envolve a  todos os  setores da sociedade adotando-se medidas que ajudem a

diminuir  a  contaminação  do  meio  ambiente.  Análises  químicas  convencionais

envolvem reagentes que são agressivos ao meio e os seus resíduos devem ser

descartados de maneira racional. Uma técnica de análise que produza o mínimo

de resíduos ajuda a preservar o meio ambiente (solo, água e ar) e a segurança de

trabalho dos técnicos.

 É comum que uma técnica tenha certas vantagens ou desvantagens

sobre  outra,  por  isso  procura-se  a  mais  adequada  conforme  a  natureza,

quantidade de material a ser analisado, concentração do analito na amostra, etc.

A análise bromatológica de rotina de uma amostra feita pelo método

tradicional reconhecido pela “Association of Official Analytical Chemists” (AOAC)

[2] e, aceito oficialmente pelo Ministério da Agricultura determina a umidade (UM),

matéria  seca  (MS),  proteína  bruta  (PB),  fibra  bruta  (FB),  extrato  etéreo  (EE),

resíduo mineral (RM), extrativo não nitrogenado (ENN), cálcio (Ca) e fósforo (P)

[2].Estes são os parâmetros nutricionais básicos para avaliação de alimentos ou

de matéria prima para formulações de rações. Para tais análises é necessário o

uso de muitos equipamentos,  vidrarias e reagentes que tornam a análise cara,

demorada,  perigosa,  exigindo  equipamentos  de  segurança  e  muitas  vezes

agressiva ao meio ambiente. 

Uma técnica que vem sendo cada vez mais utilizada em muitas áreas é

a análise por espectroscopia no infravermelho. O preparo da amostra para este

tipo de análise é simples necessitando apenas secagem e moagem da mesma
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sendo que os espectros trazem muitas informações a respeito  da natureza da

amostra. trata-se de um método não destrutivo da amostra e conseqüentemente

não poluente ao operador nem ao meio ambiente. Como os espectros contém um

grande conjunto de dados, que seriam difíceis de serem analisados (centenas de

pontos),  a  quimiometria  é  a  ferramenta  ideal  para  se  aplicar  e  retirar  as

informações necessárias para a análise quantitativa. Basicamente a análise é feita

correlacionando as informações espectrais aos dados de referência obtidas por

metodologias convencionais das amostras. Com o uso da quimiometria (estatística

aplicada  à  química)  construir  modelos  matemáticos  eficazes  de  prever  as

concentrações  de  outras  amostras.  A  realização  das  análises  de  mais  de  um

componente pode ser feita simultaneamente e não separadas como na análise de

rotina, que segue uma técnica para cada uma dos parâmetros analisados [3]. 

Para o desenvolvimento de um modelo preciso e robusto é necessário

realizar análises bromatológica feitas por métodos tradicionais (AOAC) que sejam

confiáveis.  É necessário também que as medidas obtidas no infravermelho (os

espectros das amostras) tenham as informações referentes as propriedades de

interesse, escolhendo-se para isso a região do espectro mais adequada.  Neste

trabalho  a  combinação  das  técnicas  de  espectroscopia  com  Transformada  de

Fourier  no  infravermelho  médio  (MID),  infravermelho  próximo  (NIR)  e  técnicas

quimiométricas foram aplicadas visando obter um método robusto para previsões

rápidas e, se possível simultânea, dos teores nutricionais de milho em grãos [4].

Com grande de dados provenientes dos espectros de infravermelho das

amostras  aplica-se  a  Análise  de  Componentes  Principais  que  é  uma  análise

exploratória dos dados que visa manter as informações analíticas relevantes das

amostras  em  uma  matriz  menor  do  que  a  matriz  original.  As  Componentes

Principais são novos eixos que se obtém de combinações lineares das variáveis

originais. A primeira Componente Principal é o eixo que se forma no sentido  do

maior  comprimento  da  distribuição  das  amostras.  Uma  segunda  Componente

Principal é outro eixo perpendicular a primeira componente, cujo comprimento de

distribuição  seja  o  segundo  maior  e  assim  sucessivamente  para  outras

Componentes Principais. As projeções dos dados nos novos eixos, ou seja, nas
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Componentes Principais, são as relações entre as amostras e são denominados

escores. Através dos escores observa-se a semelhanças entre as amostras. O

ângulo  que  os  novos  eixos  fazem  com os  eixos  originais  (variáveis  originais)

depende de qual variável tem maior peso ou maior relevância para obtenção do

novo  sistema  de  eixos.  Os  cossenos  desses  ângulos  são  denominados  de

“loadings” e relacionam quais variáveis contribuem com maior importância para

determinada amostra se diferenciar do conjunto. 

A  regressão  dos  mínimos  quadrados  parciais,  para  construção  do

modelo, retira informações do conjunto de dados da matriz espectral (matriz X)

para  correlacionar  com  as  informações  retiradas  do  conjunto  de  dados  de

referência  (matriz  Y).  Através  de  combinações  lineares  tanto  dos  dados

espectroscópicos como de referências (denominadas de variáveis latentes) são

feitas as correlações entre os espectros e as concentrações. É usado um número

de variáveis latentes para construção do modelo de calibração que se obtenha o

menor  erro  possível  de  previsão.  O  método  dos  mínimos  quadrados  parciais

identifica  amostras  anômalas  pelos  valore  de  resíduos  de  Student,  quando  a

amostra está fora do limite de confiança de 95%, e pelo valor limite de “leverage”,

(três vezes o número de variáveis latentes dividido pelo número de amostras).

1.2 MILHO

O milho,  Zea mays,  é um dos principais cereais cultivados no mundo

inteiro  (desde  o  norte  do  Canadá  ao  Sul  da  Argentina  e  nas  mais  variadas

altitudes,  como nos Andes peruanos e na região abaixo  do nível  do mar,  nas

proximidades do Mar Cáspio). É utilizado largamente na nutrição humana e animal

em função de seu valor nutritivo e do seu potencial de produção, o que lhe atribui

um relevante papel na economia e na sociedade [5]. O milho é um produto básico

para centenas de produtos em vários segmentos desde a industria alimentícia até

a indústria de plásticos ou combustíveis.  No entanto é como matéria prima de

rações que é mais utilizado devido ao seu valor energético. 
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A produção mundial  em 2003 foi de 612,51 milhões de toneladas.  É

liderada pelos Estados Unidos (39,9%) e o Brasil representa o terceiro lugar com

42 milhões de toneladas (6,14%) como mostra a Figura 1. A estimativa para 2004

é que o Brasil continue em terceiro lugar com 6,9% da produção mundial [6].

Figura 1: Principais produtores mundiais de milho. Média de 98/99 a 02/03 [6]

A Figura 2 mostra os principais consumidores mundiais de milho em

02/03, sendo o primeiro lugar ocupado pelos Estados Unidos e o Brasil aparece

em terceiro lugar com 34,78 milhões de toneladas.

Figura 2: Consumo mundial do milho em 02/03 [6]

EUA 39,90%

CHINA 19,89%BRASIL 6,14%UNIÃO EUROPÉIA 6,19%

DEMAIS PAÍSES 27,88%

EUA 31,9%

CHINA 19,7%BRASIL 5,7%UNIÃO EUROPÉIA 6,5%

DEMAIS PAÍSES 36,2%
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A exportação mundial de milho é liderada pelos Estados Unidos, com o 

Brasil em quarto lugar entre as safras de 98/99 e 02/03. A Argentina exportou 

mais do que o Brasil neste período como mostra a Figura 3. O maior importador 

de milho é o Japão (16%) e o segundo, com 8%, é a Coréia [6]. Analisando estes 

dados percebe-se a importância do milho na economia mundial. 

BRASIL 3,5% DEMAIS PAÍSES 8,3% 
CHINA 11 ,7% 

~---

Figura 3: Maiores exportadores de milho: média das safras de 98/9 e 02/03 [6] 

O milho é uma cultura que permite duas safras por ano no Brasil, uma 

denominada de safra verão e outra safra denominada de 2a safra ou safrinha. A 

maior é a safra de verão. A região Sul do Brasil concentra a maior produção de 

milho como se observa na Figura 4. O estado do Paraná é o primeiro produtor 

nacional de milho nas duas safras (Figura 5). A estimativa para safra de 2003/04 

no estado do Paraná é de mais de 7 milhões de toneladas de milho com 

produtividade variada entre os municípios [6]. 

O consumo de milho no Brasil em 2002 foi de 40.620 mil toneladas com 

uma estimativa para o consumo para 2003 de 43.331 mil toneladas. Deste 

consumo 25.825 mil toneladas, 59,6%, são destinados à avicultura e 13.822 mil 

toneladas, 31 ,9%, para a suinocultura [7] . No entanto, admite-se que os dados são 

imprecisos devido especialmente ao auto consumo nas propriedades rurais A 

distribuição das culturas consumidoras de milho se concentra nas regiões Sul e 

Sudeste, onde a produção de milho é maior. A produção de carnes e o consumo 
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de milho estão correlacionados e o crescimento da produção e exportação de 

frangos e suínos têm sustentado o mercado do milho [8]. 

CENTRO-OESTE 12% NORTE E NORDESTE 12% 

Figura 4: Regiões brasileiras mais produtoras de milho nos últimos 13 anos 

SP8% DEMAIS ESTADOS 10,5% 

MS 17,7% MT 18,5% 

Figura 5: Estados brasileiros maiores produtores de milho safrinha em 2003 

Como foi mencionado anteriormente, o milho é um produto muito 

versátil. Dele se retira o amido (que é convertido em xaropes e dextrinas) e glúten; 

do amido pode-se obter, além de diversos alimentos, plásticos, pneus, tintas, 

filmes fotográficos, produtos de limpeza e tantos outros. Do xarope de amido de 

milho pode-se obter, além de variados produtos alimentícios, cosméticos, xaropes 

medicinais, graxas, resinas, remédio, produtos farmacêuticos etc [8]. No entanto é 

na alimentação animal que o milho é mais consumido e mais precisamente na 

avicultura, como indica o gráfico da figura 6. 
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Figura 6: Culturas que mais utilizam o milho na alimentação

A Tabela 1 mostra o conteúdo médio de nutrientes de grão de milho

normal  (inteiro  e  sadio).  Por  seu  alto  conteúdo  de  amido,  o  milho  é  muito

energético e digestível, daí sua importância nutricional principalmente para aves e

suínos [9]. Nota-se, pela Tabela 1, que 82,6% do grão de milho é endosperma e

que a concentração de proteína e gordura no endosperma é menor do que no

restante  do  milho,  no  entanto,  é  esta  parte  do  milho  que  contém  a  grande

quantidade  energética  representada  pelo  amido  (87,6%).  (Fonte:  Suinocultura

Industrial n.º 04’2004).

Tabela  1:  Conteúdo  médio  de  nutrientes  de  grão  de  milho  normal

comparando o endosperma com o restante do grão

% Amido % Proteína % Óleo %
Endosperma 82,6 87,6 7,9 0,83

Restantes 17,4 8,0 18,3 33,5

Muitas são as variedades de milho para que se adaptem ao clima e solo

de cada região. Existem também milhos especiais como o “High oil corn” , a qual

se destina a nutrição animal, que contém em média 7,6% de óleo enquanto que a

média  do  milho  comum é  4%;  o  “Yeloow and  white  food  grade  corn”  que  se

destina a alimentação humana como a Tortilla; o “Nutritionally dense corn” que é

enriquecido  e  possui  até  30% a  mais  de  lisina,  50% a  mais  de  aminoácidos

Sulfurados, 18% a mais de treonina, duas vezes mais triptofano e altos teores de

óleos e fósforo; o “High extractable starch corn” que possui 50% a mais de ácido

AVICULTURA  59,2%
SUINOCULTURA 31,9 %

PECUÁRIA CORTE E LEITE 3,3% OUTROS ANIMAIS 5,6%
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oleico  (menos  colesterol  e  melhora  a  qualidade  da  carne  quando  usado  na

nutrição  animal);  “Blue/Red  corn”  que  produz  salgadinhos  alimentos;  o  “High

Lysine” que diminuem os custos na produção de rações e proporcionam maior

ganho de peso por ser mais palatável e digestível. Porém o alto custo de produção

não é maior do que o benefício. Atualmente o preço de mercado do milho não leva

em  consideração  particularidades  nutricionais  e,  portanto,  o  produtor  prefere

cultivar  a  variedade  que  melhor  se  adapte  à  sua  região  dando  uma  melhor

produtividade do que cultivar uma variedade que tenha altos valores de um dado

fator, mas de baixa produtividade. Em média a produtividade é de 3.400 Kg/ha,

mas ocorrem muitas variações, dependendo do tipo de solo, clima, variedades,

etc. [8]. A escolha adequada do cultivar é o fator de incremento na produtividade

sem onerar o custo de produção e o ciclo (precoce ou normal) tem sido um fator

relevante na escolha do cultivar [10]. 

Alterar  a  composição  média  do  grão  de  milho,  sem  perder  a

produtividade, estabilidade e tolerância a doenças é um desafio que as empresas

de sementes vêm enfrentado há anos e obtendo bons resultados. Os resultados

fornecidos  pelas  suas  pesquisas  apresentam valores  médios  de  gordura  entre

4,0% e 5,2% com média de 4,7% e de proteína entre 8,0% e 11,5% com média de

10,0% [11]. O milho é importante para as formulações de rações por ser de alto

valor  energético,  o  que  melhora  a  conversão  alimentar  e  reduz  os  custos  de

produção (é mais barato produzir milho do que outros grãos, como a soja). O grão

de milho é formado por endosperma, embrião, pericarpo e ponta; a composição

química é  apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 - Composição química média do grão de milho amarelo (%)

Fração Grão Amido Proteína Lipídios Açúcares Cinzas
Grão inteiro - 71,5 10,3 4,8 2,0 1,4
Endosperma 82,3 86,4 9,4 0,8 0,6 0,3

Embrião 11,5 8,2 18,8 34,5 10,8 10,1
Pericarpo 5,3 7,3 3,7 1,0 0,3 0,8

Ponta 0,8 5,3 9,1 3,8 1,6 1,6

Os principais ácidos graxos encontrados nas sementes de milho são:

ácido palmítico (12%), esteárico (2%), oleico (27%), linoleico (59%) e linolênico
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(0,8%) [11]. Porém G. Rentfrow e colaboradores [12] encontraram os seguintes

valores para milho convencional e milho enriquecido (Tabela 3). 

Tabela 3: Teores de óleos encontrados no milho convencional e enriquecido 

Ácido graxo  (%) Convencional HOC HOHOC
Palmítico, 16:0 10,3 9,90 9,40

Palmitoleico, 16:1 0,10 0,10 0,10
Esteárico, 18:0 1,90 2,90 2,20

Oleico, 18:1 33,0 37,2 58,2
Linoleico, 18:2 52,0 49,2 27,7
Linolênico, 18:3 1,30 1,00 1,10

HOC = “High oil corn” – milho com alto teor de óleo; HOHOC = “higholeic”, “high oil

corn “– milho com alto teor de ácido oleico.

Embora esses valores ainda se encontrem tabelados pode-se encontrar

variedades de milho com outros valores de teor nutricional em conseqüência de

novas variedades produzidas [11].

O teor de proteína do milho, em média de 9% a 10% conforme Tabela

4,  também  é  motivo  de  pesquisas.  Sendo  pobre  em  lisina  e  triptofano

(aminoácidos essenciais) as rações devem de ser enriquecidas com outras fontes

protéicas. O valor médio de nutrientes digestíveis totais do milho é em torno de

80% para suíno e aves [11]. A Tabela 4 mostra os valores nutricionais do milho

grão amarelo maduro [13-14].

Tabela 4 - Valores nutricionais do milho amarelo (%)

PB PD EE FB RM Ca P NDT LIS TRIP
9,0 5,8 3,7 2,5 1,3 0,02 0,25 80 0,27 0,06

Mesmo  se  tratando  de  milho  normal  amarelo,  algumas  variações

aparecem,  por  exemplo:  Extrato  etéreo:  4,06%;  3,80%;  3,90%;  Proteína  bruta:

9,8%; 8,5%; 8,3%; Fibra bruta: 2,3%; 2,2%; Fósforo: 0,28%. [15].

1.2.1 Controle Analítico Convencional do Milho
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A análise para controle de qualidade do milho em grão atualmente é

feita  pelos  métodos  tradicionais  que  demandam  muito  tempo  e  gastos  com

reagentes. Na análise de proteína bruta, por exemplo, utiliza-se ácido Sulfúrico

concentrado  e  solução  de  hidróxido  de  sódio  concentrada  nos  processos  de

digestão e destilação respectivamente, tornando a técnica perigosa; o processo de

destilação  da  amônia  que  se  forma requer  um fluxo  constante  de  água  para

condensar  o  vapor  que  é  um  desperdício.  Na  determinação  de  fibra  bruta  o

desperdício de água também ocorre além de ser uma técnica que necessita de

bastante  atenção pois a análise não é reprodutível  se os cadinhos não forem

apropriados  e  por  causa  da  presença  de  amido  na  amostra  que  dificulta  a

filtragem. A determinação de gorduras, ou extrato etéreo, também é uma análise

demorada onde a amostra precisa ficar seis horas em refluxo no solvente e o

desperdício  de  água  para  condensação  do  vapor  do  solvente  é  grande.  A

determinação  de  fósforo  por  precipitação  utiliza  muitos  reagentes,  entre  eles

molibdato  de sódio  e quinolina  que são poluentes.  A determinação de resíduo

mineral em mufla gasta muita energia ficando durante 3 hora a uma temperatura

de 600 ºC. Enfim a análise convencional  demanda tempo e é muito cara para

análise de rotina e para grande quantidade de amostras.

1.3 REFLETÂNCIA DIFUSA

A  técnica  de  refletância  difusa  é  amplamente  utilizada  em

equipamentos que operam no infravermelho próximo sendo geralmente designada

como espectroscopia de refletância no infravermelho próximo com Transformada

de  Fourier  ou  associada  à  espectroscopia  no  infravermelho  médio  com

transformada de Fourier (DRIFTS). A reflexão difusa ocorre em superfícies não

totalmente planas, podendo o substrato ser contínuo ou  fragmentado (moído). A

energia radiante incidente penetra na amostra interagindo com as substâncias em

seu  interior  e  retorna  à  superfície  após  a  absorção  parcial  e  múltiplos

espalhamentos.  Na reflexão difusa a energia  é  atenuada depois  de entrar  em

contato  diversas  vezes  com  as  partículas  da  amostra,  fornecendo  muitas
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informações analíticas sobre a mesma. A luz difusa dá um espectro similar ao

espectro de transmissão comum. A intensidade espectral não é completamente

proporcional  à  concentração  dos  compostos  em  estudo.   As  informações

qualitativas  estão  relacionadas  às  energias  absorvidas  pelas  moléculas  em

determinados comprimentos de onda específicos. Para a retirada de  informações

quantitativas é preciso trabalhar matematicamente seguindo funções e fórmulas

complexas  para  esse  fim.  Uma  dessas  funções,  denominada  de  função  de

Kubelka  Munk  (equação  1),  relaciona  os  espectros  de  refletância  com  a

concentração de cada molécula presente na amostra, transformando o espectro

em  refletância  difusa  em  formato  semelhante  ao  espectro  de  absorbância.  A

equação  de  Kubelka  Munk  é  usada  para  definir  uma afinidade  linear  entre  a

intensidade  da  banda  e  a  concentração  da  amostra  na  espectroscopia  por

refletância difusa [16].

ƒ(Rα) = (1 - Rα)2 / 2 Rα                                                                                            (1)

onde Rα é a refletância difusa. 

De acordo com a teoria,  ƒ(Rα) está relacionada com o coeficiente de

absorção K e o coeficiente de dispersão da superfície S da amostra, expressa

conforma a equação 2.

ƒ(Rα) = K / S                                                                                                           (2)

O efeito do tamanho da partícula causa deslocamento da linha de base

e se torna muito pronunciado em comprimentos de ondas de grande absorção

pela  amostra.  Por  exemplo,  em duas  amostras  com mesma composição  mas

diferente granulometria, há maior reflexão difusa nas partículas menores.

Em  muitas  aplicações  de  espectroscopia  de  refletância  difusa  as

características  da  amostra  não  seguem  a  suposição  feita  pela  equação  de

Kubelka Munk, pois a equação foi derivada para absorções fracas e é então mais

aplicada em amostras diluídas. 

O poder de penetração da radiação incidente é importante para uma

boa eficiência na análise, ou seja, na obtenção de espectros representativos da

amostra. No entanto, a energia refletida da amostra tem intensidade bem menor

do que a incidente, por isso é necessário convergir-se a radiação para focá-la no
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detector. Normalmente pode ocorrer problemas relacionados à reflexão especular

que acompanham a análise e que estão relacionados também ao tamanho das

partículas [17].

1.4 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS

A  Análise  de  Componentes  Principais  (do  inglês  PCA  –  “Principal

Components Analysis”), é um método estatístico multivariado, que é usado para

compressão de dados sem perda de informações relevantes. A transformação é

desenvolvida de maneira que os conjuntos de dados possam ser representado por

um número reduzido de novas variáveis chamadas de fatores ou Componentes

Principais que são combinações  lineares das variáveis originais [18, 19]. A PCA

decompõe a matriz de dados originais em uma soma de matrizes, produtos de

vetores  chamados  de  escores  e  “loading”,  que  podem ser  calculados  por  um

ajuste de mínimos quadrados. A primeira componente (PC1) é definida na direção

de máxima variância  do conjunto  de dados.  A PC2 é definida na direção que

descreve a máxima variância no espaço da PC1, de forma que cada componente

principal (PC1, PC2, PC3, etc.) é responsável pela fração sucessiva de variância

de  dados,  consistindo  em um  sistema  de  coordenadas  ortogonais  entre  si  e,

portanto, não correlacionadas. Normalmente as primeiras PC’s, explicam a maior

parte da variância total contida nos dados e podem ser usadas para representá-

los. Na análise exploratória são examinadas as relações entre as amostras e entre

as  variáveis,  através  de  gráficos  de  escores  e  “loadings”  respectivamente,  os

quais  permitem  avaliar  a  influência  de  cada  variável  em  cada  amostra,

encontrando similaridades ou diferenças nos dados [20].

1.5 REGRESSÃO POR MÍNIMOS QUADRADOS PARCIAIS (PLS)

Esta técnica foi desenvolvida na década de 70 por Herman Wold. Foi

usada primeiramente na região do infravermelho próximo, onde é difícil designar

bandas para componentes particulares. No modelo PLS as informações espectrais
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(matriz X) e as informações das concentrações (matriz Y)  são usadas ao mesmo

tempo  correlacionando-as  a  fim  de  se  obter  uma  relação  linear  na  fase  de

calibração. 

A  regressão  dos  mínimos  quadrados  parciais,  para  construção  do

modelo, retira informações do conjunto de dados da matriz espectral (matriz X)

para  correlacionar  com  as  informações  retiradas  do  conjunto  de  dados  de

referência  (matriz  Y).  Através  de  combinações  lineares  dos  dados

espectroscópicos (da matriz X) e dos dados de referências (matriz Y), se obtém o

número de variáveis latentes necessários para fazer correlação entre os espectros

e a concentrações. É usado para construção do modelo de calibração um número

de variáveis latentes que proporcione o menor erro possível de previsão, ou seja,

que as diferenças entre os valores de referência e valores de previstos sejam as

menores. Pelo método dos mínimos quadrados parciais amostras anômalas são

identificadas pelos valores de resíduos de Student, quando a amostra está fora do

limite de confiança de 95%, e pelo valor limite de “leverage” (três vezes o número

de variáveis latentes dividido pelo número de amostras).  

Na modelagem por mínimos quadrados parciais (PLS), tanto a matriz

das  variáveis  independentes  (X),  como  a  das  variáveis  dependentes  (Y)  são

representadas pelos escores e “loadings” conforme as equações (3) e (4):

X = TP’ + E                        (3)

Y = UQ’ + F                        (4)

Onde T é a matriz de escores de X  e  U  a matriz de escores de Y 

A relação entre as duas matrizes pode ser obtida correlacionando-se os

escores de X e de Y, conforme a equação 5:

U = bT + e                          (5)

Onde  b  é  o  coeficiente  de  regressão;  Y  é  uma  matriz  com  as

concentrações de todas as amostras, e “e” é um vetor que representa os erros do

modelo. O método de regressão PLS tem o objetivo de  obter uma melhor relação

linear  entre os escores T  e  U e que os resíduos  E e  F  sejam os menores

possíveis; para isso faz-se um ajuste através de uma leve mudança nos valores

dos escores, de forma  a produzir a melhor correlação entre os escores X e Y [21].
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1.5.1 Critérios para avaliação do modelo de regressão - PLS

Uma das dificuldades no uso do método PLS é como escolher o número

ótimo  de  variáveis  latentes  a  serem  incluídas  no  modelo.  A  adição  de  mais

variáveis latentes  aumenta a complexidade do modelo e uma melhor estimativa

para a calibração pode ser obtida, contudo pode aumentar a  quantidade de ruídos

e erros do modelo. A inclusão de muitas variáveis latentes pode reSultar numa

super estimativa dos dados e, desta forma, a obtenção de uma previsão ruim para

futuras amostras. O número adequado de variáveis latentes a ser usado é aquele

que corresponde ao ponto no qual há o menor erro de previsão ocorre sem grande

aumento da complexidade do modelo, diminuindo assim a super valorização como

mostra a Figura 7 [16].

Para que o modelo seja robusto   é  necessário  que ele descreva da

melhor forma possível a situação real, levando em conta o maior número possível

de variações, utilizando amostras para a calibração semelhantes às amostras de

futuras  análises,  ou seja,  o  modelo  é  válido  para  avaliar  amostras  de  mesma

natureza.

Existem muitos métodos para selecionar um bom modelo, mas um dos

mais utilizados,  para avaliar  os dados de calibração,  é o método de validação

cruzada. Este método é acompanhado pela remoção de uma ou um conjunto de

amostras da série de calibração fazendo a previsão das amostras retiradas do

modelo. O processo é repetido usando a mesma fração com diferentes amostras

até que todas tenham sido retiradas da calibração. 
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Figura 7: Seleção do ponto ótimo para o modelo de calibração multivariada

A medida total  do erro de previsão,  o PRESS cumulativo (do inglês

“predective residual error sum of squares”)  é a soma dos desvios quadrados para

os valores previstos pelo modelo para os conjuntos de validação em relação aos

valores conhecidos (métodos de referência) o qual é obtido pela equação 10 que

pode ser usada para determinar o número ótimo de variáveis latentes a serem

incluídas no modelo.

PRESS = j=iΣn (y – y’ )2                                                                                           (10)

onde y é o valor de referência para a enésima amostra e y’ é o valor de previsão

desta amostra.

Freqüentemente o modelo otimizado é formado usando o número de

variáveis latentes que tem o mínimo PRESS, contudo, Haaland e Thomas (1988)

recomendam usar um número de variáveis latentes menor (que o requerido para o

mínimo PRESS) se o PRESS, com um menor número de fatores, não for muito

diferente do mínimo com o nível de confiança de 95%. Este método dá um modelo

mais simples, além de proteger contra um subajuste na calibração dos dados [22 -

23].
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Outra medida que é empregada para avaliar a habilidade de previsão de

um modelo, e que foi utilizada neste trabalho, é o erro padrão de calibração (SEC),

que apresenta informações semelhantes às de PRESS, sendo expressa conforme

equação 11, onde n representa o número de amostras utilizadas.

SEC = [(j=iΣn(y – y')2)/n - 1]1/2                                                                                 (11)

O erro de previsão para a série de amostras de validação,  chamado

SEV e que apresenta informações semelhantes ao SEC, se refere ao conjunto de

amostras que não foram usadas na calibração. Este critério é bastante útil quando

se deseja avaliar se o modelo tende a super dimensionar o número de variáveis

latentes a serem empregados. Os valores de SEV são calculados com os y de

referência  e  os  valores  estimados  com  o  conjunto  de  validação,  conforme  a

equação 12.

SEV = [(j=iΣn(y –y’)2)/(n – 1)]1/2                                                                            (12)

O erro padrão relativo também é utilizado para selecionar um modelo de

calibração (Er) equação 13. [24].

Er = [(y – y’)/y] x 100                                                                                          (13)

onde y são os valores previstos e y’ são os valores das análises químicas.

Além destes parâmetros os coeficientes de correlação (R) entre valores

medidos pelo método de referência e os valores previstos pelo modelo para os

teores nutricionais são usados para avaliar os modelos estabelecidos

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1  ANÁLISE  POR  ESPECTROSCOPIA  NO  INFRAVERMELHO  e

QUIMIOMETRIA

A  aplicação  da  espectroscopia  no  infravermelho,  como  técnica  de

análise quantitativa, teve um grande crescimento com o advento da Transformada

de  Fourier  e  a  utilização  do  interferômetro  de  Michelson  [25,26], tornando  o

método mais rápido e robusto para controle analítico de alimentos e de produtos

industrializados [27, 28].
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A  última  década  foi  marcada  pela  utilização  da  espectroscopia  no

infravermelho médio e pela introdução das técnicas de refletância difusa (DRIFTS)

na análise qualitativa e quantitativa de alimentos [29,30]. Em 1998, Reeves III e

Zapf [31] empregam a espectroscopia por refletância difusa no infravermelho com

Transformada  de  Fourier  (DRIFTS)  para  discriminar  vários  ingredientes

alimentares. Em 1999, Wilson e Tapp [32] fizeram uma revisão do emprego da

espectroscopia no infravermelho médio na análise de alimentos evidenciando a

importância e aplicabilidade desta técnica.

A  espectroscopia  no  infravermelho  próximo  foi  empregada  desde  o

início da década de sessenta, para determinar umidade em sementes [33] e, foi

amplamente  empregada  na  análise  de  grãos,  e  produtos  industrializados

[34,35,36,37]. Alguns autores observaram, fazendo experimentos com amostras

com diferentes temperaturas (entre 5 e 20º C); observando que as diferenças de

temperaturas  na  amostra  provocam  diferenças  significativas  na  largura  das

bandas dos espectros (14000 – 9259 cm-1) referentes a água na determinação de

umidade por NIR [38,39,40,41,42,43]. 

Perez  e  colaboradores  empregaram  esta  técnica  para  diversas

espécies de alimentos comparando a predição dos teores nutricionais entre grãos

de  milho  moídos  e  não  moídos,  em  tamanhos  diferentes  de  porta  amostra

concluindo  que  para  amostras  com  tamanho  grande é  necessário  um

compartimento maior mas os erros de previsão são semelhantes para amostras

moídas e não moídas [44].

Diversas  outras  aplicações  foram  descritas  por  Watson,  onde  o

infravermelho próximo foi empregado na análise de produtos agrícolas [45]. Entre

estas  aplicações  foi  consagrado  o  emprego  da  espectroscopia  NIRS  na

determinação de proteína em substituição ao método Kjeldahl, que apesar de ser

bastante preciso é um procedimento lento e gerador de resíduos [46].  Animais

foram  tratados  com  diferentes  fontes  alimentares  e  depois  foram  usadas  as

técnicas de espectroscopia no infravermelho na análise da gordura e proteína do

leite  destes  animais;  os  cientistas  concluíram  que   a  da  fonte  de  alimento

influencia nos teores de  proteína e gordura do leite [47].
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As  aplicações  da  técnica  NIRS  foram  relatadas  por  Williams  e

Stevenson [48],  que também apresentam algumas das aplicações típicas desta

técnica na análise de alimentos. Archibald e colaboradores [49,50] descrevem os

métodos de análise e de regressão multivariada como uma técnica rápida e de

boa previsão para a determinação de fibra em cereais.  Estimativas de valores

nutritivos  através  de  análise  química  tradicional  ou  por  espectroscopia  no

infravermelho próximo têm sido utilizadas como um indicativo de qualidades de

forragens e outros alimentos [51]. 

Amostras de silagem de milho, de grão de milho e de forragem foram

usadas para determinar a degradabilidade das amostras no rúmen de bovino. A

região do espectro de 5914 - 6172 cm-1 foi associada à parte não digestível do

material que correspondem às fibras e a região de 4950 – 4566 cm-1 foi associada

à parte digestível que correspondem aos açúcares [52,53]. Amostras de silagens

de forrageiras, de milho e de trigo com digestibilidade conhecida foram analisadas

no  NIRS  para  determinação  de  fibra  em  detergente  ácido  (FDA)  e  fibra  em

detergente  neutro  (FDN)  e  os  reSultados  das  análises  tradicionais  foram

comparados  com  os  respectivos  espectros.  Componentes  de  baixa

degradabilidade  apresentaram  bandas  na  região  de  4484  –  4166  cm-1 que

correspondem  a  amostras  com  teor  de  lignina  mais  alto,  coerente  com  os

reSultados da análise de FDA e FDN, atribuindo a metodologia no infravermelho

próximo  como  sendo  segura  e  eficiente  para  uma  análise  rápida  para  tais

determinações [54,55]. 

A  determinação  da  digestibilidade  de  fibra  também  pode  ser  feita

rapidamente pela análise espectroscópica no infravermelho;  a determinação de

fibras em amostra em estágios diferentes de maturidade foi determinada na fração

indigestível da parede celular de silagens de gramíneas. A correlação foi feita com

tratamento matemático dos espectros usando correção de espalhamento onde se

evidenciou  diferença  dos  espectros  de  acordo  com  grupos  de  silagens

[56,57,58,59].

A  composição  química  e  nutricional  de  várias  espécies  vegetais  em

estágio de diferente maturidade, incluindo aveia, cevada, sorgo, triticale, trigo foi
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determinada usando a técnica de espectroscopia de refletância difusa. Teores de

proteína bruta, fibras, lignina entre outros parâmetros foram analisados para 136

amostras  secas  e  moídas.  Os  espectros  foram  obtidos  para  construção  de

modelos de calibração e alguns parâmetros tiveram resultados insatisfatórios tais

como  a  digestibilidade  na  matéria  seca  devido  a  falhas  de  quantificação  do

método  de  referências.  Amostras  de  milho  do  noroeste  da  Espanha  foram

analisadas por espectroscopia no infravermelho por refletância difusa quanto aos

teores  nutricionais  para  366  amostras  colhidas,  secas  e  moídas  onde  se

evidenciou  a  viabilidade  da  técnica  por  apresentar  resultados  coerentes  com

métodos tradicionais de análise [60,61,62,63].

Através  de  análise  espectroscópica  no  infravermelho  próximo  foi

determinada a composição de teores nutricionais em forragens bem como o seu

valor de energia do alimento e digestibilidade. Amostras de silagens de milho em

quatro estágios de maturidade e de 112 cultivares diferentes foram analisadas

quanto a digestibilidade comparadas com os espectros de refletância difusa na

região do infravermelho próximo. Os autores concluíram que a viabilidade do uso

da técnica NIR para previsão de tais  parâmetros depende da composição das

amostras, do tratamento matemático dos dados e também da técnica empregada

na análise de referência [64].

O NIRS foi usado para previsões dos valores nutricionais de forragens e

foram empregados modelos matemáticos que melhor correlacionaram os dados

espectroscópicos  com  valores  de  referência.  O  pré-tratamento  matemático  de

cálculo  de  primeira  derivada  e  correção  dos  efeitos  de  espalhamento  dos

espectros com bandas sobrepostas,  ruídos e deslocamento de linhas de base

melhorou esta correlação.  Assouz e  colaboradores  fizeram comparações  entre

esse pré-tratamento e concluíram que o melhor modelo encontrado foi através de

tentativa e erro [65]. 

Métodos espectroscópicos  de FTIR e RMN C-13 foram usados para

investigar mudanças nas proteínas de milho e sorgo depois de cozidos obtendo

espectros  diferentes,  concluindo  assim  que  o  infravermelho  traz  importantes

informações nos seus espectros [66].
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 Recentemente, o método de espectroscopia no infravermelho próximo

foi  usado  para  determinar  teores  de  nitrogênio  em  amostras  de  materiais  de

origem de aviários,  empregados como fertilizantes,  [67],  para determinação da

estrutura química da lignina e celulose [68] e na determinação de fibras solúveis e

insolúveis  em  alimentos  de  produtos  cereais  sendo  este  método  considerado

rápido e seguro para se determinar a energia utilizável de alimentos de produtos

cereais [69].

NIRS foi usado como uma ferramenta rápida e eficiente para quantificar

os estágios nutricionais de plantas e monitorar a eficiência de fertilizantes no solo.

Modelos desenvolvidos para previsões de teores de nitrogênio, fósforo, magnésio

e ferro em folhas de milho usaram medidas de refletância em diferentes regiões do

espectro.  Alguns  autores  têm  conseguido  bons  resultados  para  previsão  de

minerais com quantidade em nível de traços. Um deste é o trabalho de Cozzonilo

que determinou os elementos sódio, enxofre, cobre, ferro, manganês, zinco e boro

em legumes; alguns destes elementos são denominados de micro nutrientes pelo

fato  de  estarem em pequena  quantidade  no  alimento  como (ferro,  manganês,

cobre etc) [70,71,72,73]. 

A  metodologia  de  espectroscopia  de  FTIR e TR-Raman foi  utilizada

com  bons  resultados  na  caracterização  do  amido  e  para  identificação  de

micotoxinas em amostras de alimentos [74]. FTIR-ATR é uma tecnologia recente e

está sendo aplicada na análise de produtos comestíveis. Os resultados obtidos

são confiáveis e recomendados. Esta metodologia foi usada para determinação de

gorduras em nos alimentos [75].

A  região  do  Visível/infravermelho  próximo  foi  usada  para  avaliar

produtos agrícolas em mais de 50 espécies de alimentos e temperos, concluído

que  esse  é  um  bom  método  de  análise  para  se  obter  as  informações  dos

componentes nutricionais e informações da composição química [76].

Para o controle de qualidade nas farinhas as indústrias de moagens foi

usada  a  técnica  de  espectroscopia  de  infravermelho  para  determinação  de

proteína bruta,  além de outros parâmetros analisados como valor  energético e

matéria seca [77,78,79].
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O NIR’s  foi  usado  como uma ferramenta  rápida  para  quantificar  os

estágios nutricionais de plantas e monitorar a eficiência de fertilizantes no solo.

Determinações com boa precisão foram obtidas de teores de nitrogênio, fósforo,

magnésio  e  ferro  em  folhas  de  milho  através  de  medidas  de  refletância  em

diferentes regiões do espectro. Esta metodologia contribuiu para melhor interpretar

os  estágios  fisiológicos  das  folhas  através  da análise  dos  seus  espectros  e  a

técnica  pode  ser  usada  com  outras  espécies  para  discriminar  a  fertilização

recomendada [80,81,82].

Determinação de umidade e gordura na manteiga com espectroscopia

na região do infravermelho tem sido feita levando em consideração as vantagens

apresentadas por esta técnica de análise como o uso de pequena quantidade de

amostra sem destruí-la e  rapidez na análise com bons reSultados e repetibilidade

[83].

O NIRS também é usado em análises de alimentos de origem animal

como na determinação de proteína  em salmoura  de  peixe  para  o  controle  de

qualidade com bons resultados e erro de validação bastante baixo [84,85].

O uso da espectroscopia de infravermelho com sonda de fibra ótica na

determinação  de  ácido  graxos  na  gordura  subcutânea  em  suínos  para

caracterização do tecido adiposo é de grande interesse na indústria de alimentos

derivados  de  suínos  para  estimar  o  conteúdo  de  gorduras  saturadas

monoinsaturadas ou polinsaturadas [86].

O  avanço  na  instrumentação  e  computação  tem  estimulado  o

desenvolvimento de numerosos métodos quimiométricos sendo que esses novos

métodos têm ajudado a ampliar o uso das técnicas analíticas. O objetivo de muitas

técnicas quimiométricas é a produção de um modelo empírico derivado dos dados,

que é usado para estimar uma ou mais propriedades do sistema. Se o reSultado

final  é  a  determinação  da  composição  de  uma  amostra  ou  a  identificação

qualitativa de alguma espécie presente, é necessário que se verifique como os

dados foram obtidos e como eles podem ser modificados e transformados para

gerar as informações requeridas [87]. 
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Os algoritmos de Análise Hierárquica de Cluster  (HCA) e Análise de

Componentes  Principais  (PCA,  “principal  componente  analysis”)  podem  ser

utilizados  em  análise  exploratória  para  melhor  visualização  dos  dados

principalmente se estes forem altamente correlacionados, bem como na detecção

de  possíveis  amostras  anômalas  (“outilers”);  para  assegurar  que  as  amostras

formem um conjunto homogêneo e que os dados possuam suficiente poder para

a modelagem desejada [88,89].

A Análise de Componentes Principais (PCA) é uma técnica usada para

reduzir a dimensionalidade do parâmetro espaço, a partir de combinações lineares

das  variáveis  originais  de  maneira  que retenham as  informações  essenciais  e

possam ajudar significativamente na interpretação e análise dos dados. A PCA

possam revelar as variáveis ou combinações de variáveis que determinam alguma

estrutura inerente dos dados para que  estes possam ser interpretados em termos

químicos ou físico-químicos [90,91,92].

Muitas  técnicas  analíticas  tais  como  infravermelho  envolvem  uma

calibração do espectrofotômetro ou de outros instrumentos para fazer a previsão

de variáveis dependentes e esses instrumentos possibilitam adquirir uma série de

medidas,  as quais  trazem informações do material  em estudo. Um método de

regressão geralmente é usado para estabelecer um modelo que une as variáveis

dependentes Y (propriedades  de  interesse)  e  as  variáveis  independentes  X

(resposta  instrumental).  Para  os  dados  espectrais,  que  são  altamente

correlacionados, o número de variáveis obtidas (comprimento de onda )  em geral

é  muito   maior  que o  número de observações  (amostras)  disponíveis,.É  difícil

estabelecer  um  modelo  linear  usando  os  métodos  dos  mínimos  quadrados  e

calibração univariada. Os métodos multivariados são mais adequados para esse

tipo de análise e vários métodos têm sido discutidos na literatura: o método de

regressão por peso localizado (LWR), regressão seqüencial (RR), regressão de

componente principais (PCR), regressão dos mínimos quadrados parciais (PLS)

[93,94]. Sendo o PCR e o PLS os mais utilizados em calibração multivariada [95].

O  algoritmo  utilizado  no  método  de  Regressão  por  Componentes

Principais (PCR), usa as informações espectrais (variáveis independentes) para
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calcular  as  Componentes  Principais  (variáveis  latentes)  e,  então  relaciona  os

resultados  do  PCA  com  os  dados  das  propriedades  de  interesse  (variáveis

dependentes  ou  matriz  Y).  Os  espectros  das  Componentes  Principais  e  as

informações das propriedades (ex: concentração) são empregadas para gerar o

modelo de calibração [96,97].

No  modelo  PLS as  informações  espectrais  (variáveis  latentes)  e  as

informações das concentrações são usadas ao mesmo tempo para construir  o

modelo  de  calibração.  Vários  algoritmos  são  apresentados  na  literatura

[98,99,100,101].

O  desenvolvimento  dos  métodos  multivariados  tem  possibilitado

análises  quantitativas  no infravermelho de misturas complexas  que dificilmente

eram  obtidas  com  confiabilidade,  permitindo  o  estudo  de  várias  espécies

presentes, sem importar a existência de variações marcantes nos espectros, ou

mesmo na presença de alta correlação entre os mesmos. Além disso, podem ser

usados,  mesmo quando  há  sobreposição  de  informações  espectrais  de  vários

componentes, sobre todas as regiões espectrais medidas [102].

Vários  métodos  multivariados  foram  publicados  usando  os  dados

espectrais  [103]  e  têm  sido  utilizados  no  controle  de  qualidade  de  produtos

alimentícios [104,105] na determinação de constituintes tais como proteína [106],

óleo [107], amido [108], fibra [109] e umidade [110].

O  método  PCR,  utilizando  dados  de  espectroscopia  na  região  do

infravermelho próximo, foi empregado na seleção do número mínimo de amostras

para  calibração  [111],  na  quantificação  de  sacarose  em  amostras  de  açúcar

proveniente  de  cana  [112]  e  na  avaliação  da  potencialidade  da  análise

multivariada  empregando  a  região  do  infravermelho  próximo  [113].  Nestes

trabalhos os autores obtiveram boas correlações entre os dados previstos pelo

modelo e valores de referência.

Em 1997, Reeves III [114], utilizou a regressão por mínimos quadrados

parciais  para  estudar  o  desempenho  da  técnica  de  refletância  difusa  na

quantificação  de  fibra,  teor  de  proteína,  lignina  e  digestibilidade.  O  emprego
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simultâneo das regiões  do infravermelho médio  e  próximo em rações também

apresenta bons resultados.

Algumas aplicações do NIR’s que fazem uso da regressão por mínimos

quadrados parciais foram empregadas para a determinação de fibras em cereais

[115],  para  a  determinação  de aminoácidos  presentes  em rações[116],  para  a

determinação de proteína e suas propriedades bioquímicas em trigo [117] e na

determinação de nitrogênio em folhas de trigo [118].  Recentemente, o NIRS, em

combinação com análise multivariada, foi empregado para prever a composição

química e os parâmetros de digestibilidade em silagem [53], para prever o teor de

umidade e proteína em grão de trigo [119]. Os resultados tornam a técnica viável

para esta finalidade. 

NIR’s  foi  usado  com  boa  eficiência  para  caracterização  da  matéria

orgânica usando técnica de calibração multivariada [120] e origem do queijo de

leite  de  búfala  [121]  e  determinação  de  proteína  e  gordura  em queijos  [122].

Análise de sucos de frutas para determinar teores nutricionais [123];  análise em

vinhos italianos para controle de qualidade e fraudes [124] e análises de nutrientes

de alimentos [125,126]. 

Análise  de  componentes  principais  PCA  e  FTIR  foi  usada  para

classificação  de  óleos  e  gorduras  de  amostras  de  diferentes  procedências

mostrando  ser  uma  boa  técnica  de  controle  de  qualidade  de  produtos

industrializados [127,128,129,130,131].

3. OBJETIVOS

Desenvolver uma rotina de análise simultânea de teores nutricionais de

proteína bruta (PB), fibra bruta (FB), extrato etéreo (EE), resíduo mineral (RM) e

fósforo (P) empregando espectroscopia no infravermelho.

Comparar  desempenho  de  técnica  de  refletância  na  região  do

infravermelho próximo e médio com Transformada de Fourier para previsões de

parâmetros de qualidades do milho.
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Buscar  uma  metodologia  empregando  a  calibração  multivariada  que

permita a obtenção de modelos de regressão robustos e de fácil manipulação que

possam ser usados no setor de nutrição animal que emprega o milho como um

dos componentes na ração.

Otimizar os modelos de regressão multivariada, fazendo o uso de pré-

tratamento de dados espectroscópicos para se obter os menores valores possíveis

de erros.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 AMOSTRAS E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

Neste  trabalho  foram  utilizadas  132  amostras  de  milho  de  vários

cultivares e procedências. A maior parte das amostras foi coletada de pequenos

produtores  de  municípios  da  região  metropolitana  de  Curitiba  -  PR  (Campina

Grande do Sul,  Quatro Barras,  Colombo).  Algumas amostras foram obtidas da

Empresa Brasileira  de Pesquisas Agropecuária – EMBRAPA, de Minas Gerais.

Outras foram obtidas de uma empresa de rações denominada NUTRIS localizada

em Quatro Barras. E para finalizar o Laboratório de Nutrição Animal da UFPR, fez

a doação de amostras procedentes de várias regiões do Estado do Paraná, Mato

Grosso  do  Sul  e  São  Paulo  e  outra  amostras  foram  obtidas  de  comércio

agropecuário que informaram os municípios de origem. A maioria das amostras é

de grãos de milho híbrido  amarelos, algumas de grãos brancos e uma de grãos

pretos. Algumas amostras foram recebidas em espigas, sendo que os grãos se

apresentaram úmidos e outras amostras foram recebidas como milho moído. As

amostras são de várias procedências e, portanto de solos,  climas, fertilizações

diferentes e de variedades diversas que formam um conjunto bem heterogêneo de

132 amostras e são apresentadas na Tabela 5.
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Tabela 5: Identificação das 132 amostras recebidas para análises químicas e

espectroscópicas

Amostra PROCEDÊNCIA OBSERVAÇÕES COLETA Conjunto Val. e Cal. (*)
1 INDEFINIDA Moído 2002 Excluída
2 INDEFINIDA Moído 2002 Excluída
3 INDEFINIDA Moído 2002 Excluída
4 Santa Catarina Moído 2002 Excluída
5 Santa Catarina Moído 2002 Excluída
6 Santa Catarina Moído 2003 Excluída
7 INDEFINIDA Moído 2002 Excluída
8 INDEFINIDA Grãos amarelos 2002 Calibração 1
9 Araucária Grãos amarelos 2002 Validação 1

10 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2002 Calibração 2
11 NUTRIS Grãos amarelos 2002 Calibração 3
12 NUTRIS Grãos amarelos 2002 Calibração 4
13 NUTRIS Grãos amarelos 2002 Validação 2
14 NUTRIS Grãos amarelos 2002 Calibração 5
15 NUTRIS Grãos amarelos 2002 Calibração 6
16 NUTRIS Grãos amarelos 2002 Calibração 7
17 NUTRIS Grãos amarelos 2003 Calibração 8
18 NUTRIS Grãos amarelos 2003 Calibração 9
19 NUTRIS Grãos amarelos 2003 Validação 3
20 Colombo Grãos amarelos 2002 Calibração 10
21 Colombo Grãos amarelos 2002 Calibração 11
22 Colombo Branco 2003 Excluída
23 Colombo Grãos amarelos 2003 Calibração 12
24 Lapa Grãos amarelos 2003 Calibração 13
25 Lapa Grãos amarelos 2003 Validação 4
26 Araucária Grãos amarelos 2003 Validação 5
27 Colombo Branco 2003 Excluída
28 Colombo Grãos amarelos 2003 Calibração 14
29 Colombo Grãos amarelos 2003 Validação 6
30 Santa Catarina Grãos amarelos 2003 Validação 7
31 Santa Catarina Grãos amarelos 2003 Validação 8
32 Santa Catarina Grãos amarelos 2003 Calibração 15
33 Santa Catarina Grãos amarelos 2003 Calibração 16
34 Santa Catarina Grãos amarelos 2003 Calibração 17
35 Santa Catarina Grãos amarelos 2003 Calibração 18
36 Santa Catarina Grãos amarelos 2003 Validação 9
37 Santa Catarina Grãos amarelos 2003 Calibração 19
38 Santa Catarina Grãos amarelos 2003 Calibração 20
39 Santa Catarina Moído 2003 Excluída
40 Colombo Grãos amarelos 2003 Calibração 21
41 Colombo Grãos amarelos 2003 Calibração 22
42 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 23
43 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 24
44 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 25
45 Colombo Grãos amarelos 2003 Calibração 26
46 Minas Gerais Grãos amarelos 2002 Calibração 27
47 Minas Gerais Tratamento 2002 Excluída
48 Minas Gerais Grãos amarelos 2002 Validação 10
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49 Minas Gerais Grãos amarelos 2002 Calibração 28
50 Araucária Grãos amarelos 2003 Calibração 29
51 Araucária Grãos amarelos 2003 Calibração 30
52 Araucária Grãos amarelos 2003 Validação 11
53 Campo Largo Grãos amarelos 2002 Calibração 31
54 Campo Largo Grãos amarelos 2003 Calibração 32
55 Colombo Branco 2002 Excluída
56 Colombo Grãos amarelos 2002 Validação 12
57 Colombo Grãos amarelos 2002 Validação 13
58 Colombo Preto 2002 Excluída
59 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 33
60 Mato Grosso do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 34
61 Mato Grosso do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 35
62 Mato Grosso do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 36
63 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Validação 14
64 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 37
65 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Validação 15
66 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 38
67 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 39
68 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 40
69 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 41
70 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 42
71 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 43
72 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Validação 16
73 Campina G.do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 44
74 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Validação 17
75 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 45
76 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Validação 18
77 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 46
78 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 47
79 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 48
80 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 49
81 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Calibração 50
82 Campina G. do Sul Grãos amarelos 2003 Validação 19
83 São Paulo Grãos amarelos 2003 Calibração 51
84 São Paulo Grãos amarelos 2003 Calibração 52
85 Curitiba Grãos amarelos 2003 Validação 20
86 Pinhão Grãos amarelos 2003 Calibração 53
87 Palotina Grãos amarelos 2003 Validação 21
88 Jardim Bela Vista Grãos amarelos 2003 Calibração 54
89 São Paulo Grãos amarelos 2003 Validação 22
90 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 55
91 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 56
92 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 57
93 Arapoti Grãos amarelos 2003 Validação 23
94 Arapoti Grãos amarelos 2003 Validação 24
95 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 58
96 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 59
97 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 60
98 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 61
99 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 62

100 Mandaguari Grãos amarelos 2003 Calibração 63
101 Paranavaí Grãos amarelos 2003 Calibração 64
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102 Paranavaí Grãos amarelos 2003 Calibração 65
103 Paranavaí Grãos amarelos 2003 Validação 25
104 Santa Catarina Grãos amarelos 2003 Calibração 66
105 São Paulo Moído 2003 Excluída
106 Itararé Grãos amarelos 2003 Calibração 67
107 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 68
108 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 69
109 Arapoti Grãos amarelos 2003 Validação 26
110 Arapoti Grãos amarelos 2003 Validação 27
111 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 70
112 Arapoti Grãos amarelos 2003 Validação 28
113 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 71
114 Arapoti Grãos amarelos 2003 Validação 29
115 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 72
116 Arapoti Grãos amarelos 2003 Validação 30
117 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 73
118 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 74
119 Arapoti Grãos amarelos 2003 Validação 31
120 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 75
121 Arapoti Grãos amarelos 2003 Validação 32
122 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 76
123 Arapoti Grãos amarelos 2003 Validação 33
124 Arapoti Grãos amarelos 2003 Validação 34
125 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 77
126 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 78
127 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 79
128 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 80
129 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 81
130 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 82
131 Arapoti Grãos amarelos 2003 Calibração 83
132 Arapoti Grãos amarelos 2003 Validação 35

(*) Cal. e Val. = separação das amostras em um conjunto de amostras

para construção de modelos de calibração com validação interna (Cal. ) e de um

conjunto  de  amostras  para  validação  externa  do  modelo  (Val.)  utilizando  os

gráficos dos escores das três primeiras Componentes Principais da PCA (PC1 x

PC2; PC1 x  PC3 e PC2 x PC3).

Para obter um resultado seguro das futuras análises é essencial uma

correta amostragem, identificação, secagem e moagem da amostra, caso contrário

o resultado fica comprometido. Antes da análise bromatológica ou espectroscópica

foram adotados os procedimentos a seguir:

4.1.1 Amostragem
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As amostras  de  milho  em espigas  foram colhidas  de  várias  plantas

debulhadas, misturadas sendo uma parte retirada para enviar ao laboratório. Das

amostras adquiridas em casas de comércio foram previamente homogeneizadas,

sendo uma pequena parcela retirada e misturada. As demais amostras recebidas

em pequenas quantidades foram usadas totalmente e as recebidas em grande

quantidade foram misturadas e retirada quantidade suficiente para as análises. 

4.1.2 Coleta e Identificação

As amostras foram homogeneizadas e acondicionadas em embalagens

plásticas   adequadas  para  não  perder  umidade,  as  quais  foram devidamente

identificadas conforme a Tabela 5.

4.1.3 Peso verde

O peso verde é o peso do material com recebido. Após a sua obtenção,

as amostras foram misturadas novamente e foram pesadas aproximadamente 100

gramas,  colocando-as  em  sacos  de  papel.  O  peso  verde  é  denominado  de

matérias verde ou como material recebido.

4.1.4 Secagem a 65 ºC

Após obter o peso verde, as amostras ficaram em estufa a 65 ºC, com

ventilação forçada por 24 horas. Se as amostras não secaram devidamente, elas

devem   permanecer  por  48  horas  na  estufa  para  a  perda  de  umidade  nesta

temperatura. Percebe-se, ao pegar na mão, se a amostra não está bem seca. E a

seguir foram retiradas para pesagem, depois que estas atingissem a temperatura

ambiente.

4.1.5 Peso seco a 65 ºC
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Depois da passagem pela estufa a 65º C as amostras foram pesadas

novamente na mesma balança onde foi pesado o material úmido (ou verde). A

matéria, depois da secagem a 65o C, também é denominada de matéria seca a 65º

C.

4.1.6 Moagem

Após a pesagem, as amostras foram moídas em um moinho com rotor

de facas. A moagem é necessária para obter-se um pó igualmente fino para todas

as  amostras  e,  por  isso,  todas  as  amostras  foram moídas  no mesmo moinho

usando uma peneira de 20 – 30 “Mesh” (número de perfurações por polegada).

Para  não  ocorrer  a  misturas  das  amostras  é  necessário  ter  cuidados  com  a

limpeza do moinho antes de cada moagem.

4.1.7 Armazenamento

Após a moagem, a amostra deve estar bem acondicionada para evitar,

tanto quanto possível, a umidade e contaminação. 

4.2. ANÁLISES QUÍMICAS

Os parâmetros que foram empregados na avaliação da qualidade do

material  foram: umidade (UM), proteína bruta (PB), fibra bruta (FB), extrato etéreo

(EE), resíduo mineral (RM) e fósforo (P). Estas determinações foram realizadas

segundo os métodos oficiais reconhecidos pelo Ministério da Agricultura e segue

metodologia da “Association of Official Analytical Chemists”. E estão relacionadas

na Tabela 6.
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Tabela 6: Parâmetros utilizados na análise bromatológica das amostras de

milho

Parâmetro Metodologia Referência
UM Estufa a 105 ºC AOAC [1]
PB Kjeldhal “
FB Digestão ácida/alcalina “
EE Soxlet “
RM Mufla a 600 ºC “
P Precipitação/molibdato de quinolina “

4.2.1 Determinação da % de umidade a 105 C 

O objetivo  desta  análise  é  o  de  se  obter  o  valor  da perda  total  da

umidade por volatilização pela ação do calor.

Pesa-se cerca de 2 a 4 gramas da amostra em uma balança analítica

em cadinho  limpo,  seco,   livre  de umidade e previamente  tarado e,  leva-se  o

conjunto para estufa, com temperatura a 105 C, durante 3 horas e depois coloca-

se em dessecador. E espera-se entrar em equilíbrio com a temperatura ambiente

e então se pesa os cadinhos. 

4.2.2 Determinação da % da Matéria seca a 105 ºC

É calculada subtraindo de 100  a  porcentagem de umidade a 105 C.

4.2.3 Determinação de proteína bruta

A  proteína  bruta  é  determinada  pelo  teor  de  nitrogênio  liberado  na

forma de amônia. Portanto, a proteína bruta não representa somente o nitrogênio

proveniente  de  aminoácidos  do  alimento,  mas  também  de  outros  compostos

nitrogenados. Isso não significa que todo o nitrogênio é quantificado na análise,

pois  o  nitrogênio  de  nitratos  e  nitritos,  pelo  método  descrito  aqui,  não  é

transformado em amônia. A amostra é pesada em balança analítica e o peso é

anotado (aproximadamente 0,5000 grama da amostra); depois de digerida com
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ácido  Sulfúrico  concentrado  em  presença  de  catalisador  formando  Sulfato  de

amônio;  a  amostra  é  tratada  com solução  de  hidróxido  de  sódio  em excesso

liberando o hidróxido de amônio que é coletado em um béquer contendo solução

de ácido bórico 4% com solução indicadora. O borato ácido de amônio formado é

titulado com ácido Sulfúrico 0,1mol l-1 padronizado. 

4.2.4 Determinação de fibra bruta

A  fibra  bruta  é  o  resíduo  insolúvel  em  ácidos  e  álcalis.  Entretanto,

pequenas frações de celulose e lignina podem se solubilizar dependendo do grau

de  maturidade  do  material  analisado  tornando  a  técnica  um  tanto  inexata.  A

determinação é feita com digestão de 2 gramas de amostra moída em 100 ml de

solução 1,25% de ácido Sulfúrico fervente por 30 minutos. Depois de lavada com

água, a amostra é filtrada e uma nova digestão é feita em 100 ml de solução

1,25% de hidróxido de sódio por mais 30 minutos. Em seguida a amostra é lavada

com água destilada em cadinho de placa porosa previamente tarado; lavado com

álcool  e  colocado  para  secar  em estufa  a  105C.  Por  diferença  de  massa  é

calculado o teor de fibra bruta.

4.2.5 Determinação de extrato etéreo

O extrato etéreo é definido como todas as substâncias extraídas pelo

éter  (ou  clorofórmio):  triglicerídeos,  ácidos  graxos  livres,  colesterol,  lecitina,

clorofila, álcoois voláteis, resinas e pigmentos.

Para a determinação do extrato etéreo, mais ou menos 4 gramas da

amostra moída é colocada em cartucho de celulose onde o solvente passa com a

gordura e a mostra sólida fica retida. O cartucho com a amostra é colocado dentro

do tubo de extração; sobre o tubo se encaixa o condensador e abaixo o balão

tarado; coloca-se o solvente de maneira que não seque e fique em refluxo por 6

horas extraindo assim tudo o que for solúvel. Após 6 horas retira-se o cartucho

com a amostra, recupera-se o solvente e coloca-se o balão com o extrato para
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secar em estufa 105 C; recupera-se também o cartucho; depois de seco o balão

é retirado em dessecador e pesado; por diferença de peso calcula-se o teor de

extrato etéreo.

4.2.6 Determinação de resíduo mineral

A determinação de cinzas fornece apenas uma indicação da riqueza da

amostra em elementos minerais. Para sua determinação são pesados  mais ou

menos 3 gramas de amostra moída em cadinho de porcelana tarado e colocado

em mufla por 3 horas a 600 C. Após atingir a temperatura aproximada de 100 C,

o conjunto  é  retirado  da  mufla  e  transferido  para  dessecador  para  posterior

pesagem. Por diferença de peso calcula-se o teor de cinzas ou resíduo mineral.

4.2.7 Determinação de fósforo

O  fósforo  é  determinado  por  precipitação  usando  como  reagente

precipitante  uma solução  denominada  QUIMOCIAC.  Toma-se uma alíquota  de

50,00  ml  da  solução  a  se  determinar  o  fósforo,  adiciona-se  60  ml  de  água

destilada e 10 ml de ácido nítrico diluído a 50% com água destilada. Ferve-se por

10 minutos; retira-se e espera esfriar; adiciona-se 30 ml do reagente precipitante

para  amostra  com baixo  teor  de fósforo,  caso contrário,  aumenta-se  a  adição

conforme  o  teor  esperado;  aquece-se  mantendo-se  a  fervura  por  um  minuto,

deixa-se  esfriar  espontaneamente  e  filtra-se  em cadinho  de  placa  porosa  fina

previamente  tarado.  O  precipitado  é  fosfomolibdato  de  quinolina.  Pelo  peso

molecular da molécula é calculado o fósforo.

4.3 ANÁLISE POR ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO POR

REFLECTÂNCIA DIFUSA

Os espectros de refletância (R) foram obtidos em um espectrômetro da

série  Excalibur  BIORAD,  FTS  3500GX;  equipado  com  “beamsplitter”  de  KBr;
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detector de Sulfeto de triglicerina deuterada (DTGS); fonte de radiação de carbeto

de silício e acessório de refletância difusa na região do 7500 – 400 cm-1,  com

resolução de 4 cm-1 ,sendo acumuladas 128 varreduras.

Antes da obtenção dos espectros, todas as amostras passaram pelo

mesmo procedimento descrito no item 3.1. Os espectros foram obtidos até o mês

de  outubro  de  2003,  para  as  132  amostras,  que  foram  colocadas  no  “porta-

amostra”  ou  amostrador,  tomando-se  o  devido  cuidado  de  preenchê-los

complemente.  Todos  os  espectros  foram  obtidos  utilizando  KBr  de  grau

espectroscópico como branco.

4.4 ANÁLISES QUIMIOMÉTRICAS

As análises quimiométricas foram executadas usando o software Matlab

(versão 6.2, com funções PLS-toolbox). A finalidade deste estudo foi de modelar e

prever as variáveis químicas (Y) diretamente a partir de seus espectros de MID e

NIR (X).

Antes da calibração os dados das amostras foram confirmados para

observar-se  erros  nas  medidas  e  amostras  anômalas  que  mostraram  uma

exatidão insatisfatória em todos os modelos de  calibração.

4.4.1. Seleção de amostras

A  seleção  das  amostras  para  a  série  de  calibração  e  de  validação

baseou-se nos reSultados da Análise dos Componentes Principais. Do conjunto

das 132 amostras  selecionou-se um conjunto menor para a validação do modelo

desenvolvido.  Isso  significa  que  após  a  etapa  de  calibração  um  determinado

número  de  amostras  é  utilizado   para  se  validar  o  modelo  e  confirmar  se  as

respostas da análise, utilizando os  espectros, confirma os resultados obtidos pelo

método de referência. Com base nestas respostas obtém-se a confiabilidade na

análise.  A  PCA foi  empregada  para  assegurar  que  as  amostras  da  validação

cobrissem a escala inteira de características químicas, ou seja, que tenham  uma
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composição suficiente para cobrir  a escala de variação,  de proteína,  fibra,  etc,

obtendo-se  assim  um  conjunto  homogêneo  e  representativo  para  as  futuras

previsões.  A  Análise  de  Componentes  Principais  (PCA)  foi  executada  com os

dados obtidos pelos métodos de referência e também com os dados espectrais

com a finalidade de observar-se os agrupamentos intrínsecos das amostras. Os

escores  das  componentes  principais  foram indicados  graficamente  podendo-se

desta  forma,  obter-se  uma  melhor  visualização  da  posição  relativa   entre  as

amostras de características diferentes. A PCA foi realizada empregando os 132

espectros, na região do MID e do NIR para se detectar amostras mais isoladas

das outras, o que indica que estas possuem algumas diferenças espectrais. Como

a  Análise  das  Componentes  Principais  agrupa  amostras  segundo  suas

semelhanças é possível identificar excluir do conjunto aquelas que apresentam um

comportamento espectroscópico diferenciado. 

Uma nova Análise de Componentes Principais foi realizada com as com

118  amostras  restantes.   Em  cada  agrupamento,  separados  pelas  PC’s,  foi

escolhido uma ou mais amostras (conforme o tamanho do grupo) para a validação

do modelo uma vez que amostras próximas são semelhantes. Desta forma, foram

selecionadas  as  amostras  para  a  série  de  validação  externa  e  as  amostras

restantes foram utilizadas para a série de calibração [18]. Assim os conjuntos de

calibração e de validação têm representantes de concentrações baixas e altas

para todos os parâmetros analisados.

4.4.2  Pré-tratamento dos dados

Antes  da  análise  dos  dados,  a  região  entre  7500  e  6800  cm-1 foi

removida dos espectros de NIR por ser uma região de baixa razão sinal/ruído.

Para  os  espectros  do  MID,  a  região  que  corresponde  a  absorção  do  CO2

atmosférico (2391 - 2298 cm-1) e a região de 400 até 557 cm-1, com baixo sinal

ruído, também foram eliminadas. Desta forma os dados foram divididos em duas

faixas:  do NIR compreendendo a região que varia  de 6800 -  3800 cm-1 (1558
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pontos), enquanto que os dados do MID foram compostos pelas regiões de 3800 -

2391 e de 2298-557 cm-1 (1628 pontos). 

Vários  pré-tratamentos  foram  aplicados  aos  dados  espectrais,

geralmente usados nos espectros de infravermelho, sendo aplicados para realçar

as  características  espectrais  incluindo  alisamento,  normalização,  Correção  do

Efeito do espalhamento Multiplicativo do Sinal, e cálculos da primeira e segunda

derivada. Todos os reSultados foram comparados aos reSultados obtidos somente

com alisamento tanto para a região do NIR, como para a região do MID.

4.4.2.1 Alisamento dos Espectros

O  procedimento  de  alisamento  foi  feito  para  minimizar  os  ruídos

espectrais empregando o algoritmo de Savitzky-Golay [19,20,21] com um tamanho

da  janela  de  21  para  o  MID e  de  29  para  o  NIR.  O  ajuste  resultante  deste

algoritmo foi feito pelo método dos mínimos quadrados, empregando um polinômio

de segunda ordem. 

4.4.2.2 Cálculo da Primeira e da Segunda derivada após alisamento

Os calculados  da primeira  e  segunda derivada dos  espectros  foram

feitos para que mudanças na linha de base fossem minimizadas e as pequenas

diferenças espectrais sejam realçadas.  Para este cálculo foi utilizado o algoritmo

de Savitzky-Golay  que calcula uma média móvel, onde os dados são estimados

por uma função polinomial de um determinado grau (neste caso de segundo grau).

Deve-se  ter  cuidado  com a  qualidade  dos  espectros  com os  quais  se  deseja

aplicar o cálculo das derivadas, uma vez que não só os sinais espectrais como

também  os  ruídos  tornam-se  acentuados.  Para  evitar  tal  realce,  que  é  uma

conseqüência  da  derivação,  os  espectros  foram  alisados  juntos.  Desta  forma

deve-se avaliar  o  desempenho,  não  só  de modelos  onde são empregados  os
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espectros com derivadas, mas também de  modelos onde não são empregados

nenhum tipo de tratamento.

4.4.2.3 Correção do Efeito Espalhamento Multiplicativo (MSC)

Esta  correção  pode  ser  generalizada  como  correção  do  sinal

multiplicativo.  Originalmente  foi  desenvolvida  para  corrigir  as  variações  do

espalhamento  de  luz  para  as  medidas  de  refletância  difusa  no  infravermelho

próximo. Para cada amostra o espalhamento é estimado em relação ao de uma

amostra  de  referência  (neste  caso  o  espectro  obtido  pela  média  das  118

amostras). Cada espectro é corrigido de forma que todas as amostras tenham o

mesmo nível de espalhamento da amostra de referência. Essa correção assume

que o coeficiente de espalhamento é o mesmo para todos os comprimentos de

onda. A variação do espalhamento devido as variações químicas é ignorada. A

versão MSC é baseada em um simples modelo linear, conforme mostra a equação

6 [22,23,]:

x = a + bx’ + e                                                                                                      (6)

Onde x representa o espectro da amostra, x’ o espectro da amostra de

referência, a representa as informações químicas em x e “e” são os resíduos. Para

cada amostras a e b são estimados pela regressão dos mínimos quadrados e o

espectro corrigido, xc, para cada comprimento de onda é calculado como segue na

equação 7:

xc = (x – a) / b                                                                                                         (7)

4.4.2.4 Normalização (NOR)

A  escala  do  espectro  pode  ser  normalizada,  dividindo-se  cada

intensidade espectral  pela raiz  quadrada da soma dos quadrados de todas as

intensidades do espectro correspondente, conforme a equação 8 [22]:

Xn = X ij /  (j=iΣp Xij
2)1/2                                                                                             (8)
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Isto  corresponde a multiplicar  cada elemento no vetor  linha por  uma

constante B, conforme a equação 9: 

B = 1 /  (j=iΣp Xij
2)1/2                                                                                                 (9)

4.4.3 Análise de regressão dos mínimos quadrados parciais (PLSR)

O  algoritmo  PLS  iterativo  linear  (NIPALS)  usado  neste  trabalho   é

descrito na literatura [17, 18]. A Análise de Regressão dos Mínimos Quadrados

Parciais (PLSR) tem provado ser eficaz em muitas aplicações quantitativas e foi

usada neste estudo. 

Após  o  pré-tratamento  dos  dados  com  posterior  pré-processamento

(centrados  na  média)  [20,  21],  foram  construídos  modelos  de  regressão

empregando o método (PLS) e estes modelos foram testados através de validação

interna  e  externa.  Vários  modelos  de  calibração  foram  desenvolvidos  com

espectros originais (R), com os espectros transformados a log (1/R), e com os pré-

tratamento de S, MSC, cálculo da primeira derivada, cálculo da segunda derivada

e normalização.

A regressão de PLS aplica-se à análise simultânea de duas séries de

variáveis nos mesmos objetos (amostra) para encontrar as variáveis latentes em X

que melhor predirá as variáveis latentes em Y (Martens e Naes, 1987). O método

é aplicado neste trabalho para correlacionar os dados espectroscópicos de FT-IR

(matriz X) com os dados químicos relacionados aos teores nutricionais (matriz Y),

construindo  um modelo  de  calibração  que  permita  a  previsão  de  um ou  mais

teores nutricionais desejados (y ou Y) a partir de um espectro medido (x). A matriz

Y é constituída pelas variáveis relacionadas às concentrações dos constituintes

químicos que são proteínas, resíduo mineral, umidade, etc, e a matriz (X) pelas

variáveis espectrais (valores das porcentagens de refletância (R) e do logaritmo do

inverso  da  refletância  (log  1/R)  de  cada  uma  das  amostras  nos  respectivos

números de onda).
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Os modelos de calibração selecionados basearam-se em minimizar o

erro padrão de validação (SEV – validação externa), mas também foram avaliados

pelo erro padrão de calibração (SEC) e o erro padrão relativo (Er). 

Além destes parâmetros, os coeficientes de correlação (R) entre valores

medidos pelo método de referência e os valores previstos pelo modelo para os

teores nutricionais, foram usados para avaliar os modelos estabelecidos [24].

O método utilizado para reconhecer as amostras anômalas foi através

da  “leverage”  e  dos  resíduos  de  “Student”.  A  “Leverage”  é  uma  medida  da

influência de uma amostra no modelo de regressão, e para distinguir  amostras

anômalas  utiliza-se  a  relação,  que  multiplica  o  número  de  variáveis  latentes

escolhidas  por  três  e  dividi-se  pelo  número  total  de  amostras  utilizadas  para

obtenção do modelo; amostras acima deste valor foram consideradas anômalas.

Os resíduos de “Student” são distribuídos com um nível de confiança de 95%.

Como os resíduos de Student são definidos em unidades de desvio padrão do

valor médio, os valores maiores que  2,5 foram considerados altos.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 RESULTADOS DAS ANÁLISES QUÍMICAS

Os resultados das análises  químicas se encontram na Tabela  7.  Os

valores  máximos,  mínimos,  médias  das  análises  químicas  e  média  do  desvio

padrão das triplicatas, para as 132 amostras de milho são apresentados na Tabela

8. Nas análises de umidade as amostras adquiridas no comércio apresentaram

valores abaixo da média. Esta característica é decorrente do fato das amostras

serem secas para armazenamento. A grande variação nos valores de umidade é

comum, principalmente porque as amostras absorvem umidade do ar depois de

moídas. Por isso todos os valores dos teores nutricionais PB, FB, EE, P e RM

foram corrigidos pela matéria seca  a 105 o C. 
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Tabela 7: Resultados das análises químicas das 132 amostras de milho (em

%)

Amostra Um65 ºC Um 105 ºC PROT FOSF REMI EXET FIBR
1 9,46 10,07 10,07 0,24 1,4 4,71 1,7
2 11,79 5,43 9,11 0,25 1,35 2,35 1,37
3 14,88 7,98 10,32 0,30 1,42 4,14 1,61
4 9,37 5,28 11,49 0,31 1,35 3,5 1,43
5 10,18 5,16 10,81 0,29 1,41 4,30 1,50
6 9,88 6,71 9,08 0,27 1,20 3,00 1,73
7 9,16 5,74 9,96 0,27 1,35 5,98 1,68
8 10,59 5,27 9,13 0,22 1,18 4,52 1,24
9 24,72 5,59 10,5 0,29 1,46 6,15 1,96

10 11,77 6,21 9,22 0,23 1,18 4,50 1,59
11 11,21 5,94 9,77 0,26 1,25 4,36 1,57
12 10,65 5,16 8,92 0,25 1,28 5,00 1,67
13 14,75 7,45 9,21 0,26 1,40 4,83 2,15
14 11,51 6,15 11,42 0,24 1,31 4,81 1,71
15 17,97 5,99 9,86 0,26 1,27 4,53 1,48
16 10,67 5,59 10,7 0,30 1,34 6,16 1,53
17 13,45 6,31 8,69 0,22 1,18 5,17 1,69
18 10,25 6,53 10,72 0,27 1,47 4,24 1,73
19 11,87 4,53 9,18 0,27 1,67 4,20 1,71
20 32,4 4,8 11,28 0,35 1,75 5,74 2,13
21 8,45 7,29 10,06 0,21 1,38 6,31 1,47
22 27,77 9,83 12,27 0,35 1,59 5,51 1,89
23 19,54 5,79 9,37 0,32 1,43 5,23 1,67
24 12,52 5,21 9,44 0,27 1,19 4,13 1,60
25 11,37 5,86 8,23 0,25 1,27 4,50 1,70
26 11,13 6,62 9,37 0,24 1,28 4,50 1,67
27 28,73 7,15 10,83 0,33 1,60 6,04 1,98
28 24,43 5,35 9,42 0,33 1,43 5,69 1,69
29 20,58 5,88 10,22 0,31 1,48 3,91 2,02
30 22,3 4,33 8,37 0,35 1,47 2,93 1,58
31 11,46 4,7 11,5 0,26 1,37 3,42 1,61
32 13,22 4,61 8,94 0,28 1,25 3,01 1,65
33 10,63 4,06 8,11 0,28 1,26 3,43 1,82
34 13,41 4,02 9,67 0,28 1,43 3,83 1,71
35 11,11 8,47 8,93 0,35 1,45 3,49 1,80
36 10,05 4,6 8,51 0,29 1,16 3,29 1,70
37 9,76 4,26 7,71 0,28 1,37 3,12 1,77
38 11,78 4,4 7,76 0,26 1,34 3,24 1,70
39 32,08 4,69 9,81 0,32 1,49 3,95 1,75
40 13,82 5,53 12,14 0,34 1,43 3,18 2,02
41 11,51 4,47 11,17 0,27 1,45 2,89 1,97
42 16,01 4,74 10,06 0,33 1,41 3,13 1,85
43 12,96 8,4 11,48 0,38 1,39 4,15 2,21
44 15,46 7,06 12,45 0,36 1,66 4,11 2,26
45 8,57 3,05 9,28 0,27 1,25 2,90 1,27
46 7,4 4,51 9,86 0,33 1,45 3,99 1,73
47 7,18 4,53 10,02 0,28 1,20 3,66 1,74

41



48 7,58 4,87 9,69 0,25 1,15 3,52 1,69
49 7,35 5,06 9,08 0,32 1,36 3,52 1,73
50 12,55 1,67 8,27 0,21 1,18 4,31 1,87
51 13,59 1,71 8,57 0,26 1,41 4,61 2,10
52 12,38 2,04 9,24 0,25 1,31 4,85 2,19
53 11,05 1,81 8,53 0,24 1,29 3,59 2,56
54 12,84 1,1 8,38 0,20 1,08 4,47 2,20
55 14,77 2,71 10,84 0,36 1,71 4,58 3,19
56 17,38 3,15 9,68 0,36 1,46 5,16 2,33
57 13,54 3,25 12,14 0,38 1,51 4,71 1,82
58 14,53 2,12 9,85 0,22 1,12 5,30 2,45
59 17,08 4,64 8,05 0,24 1,21 4,72 1,83
60 6,12 11,72 9,46 0,19 1,15 5,04 2,55
61 7,46 9,79 8,98 0,22 1,22 5,10 2,70
62 12,79 11,69 9,24 0,26 1,23 5,05 2,61
63 16,51 5,5 9,97 0,32 1,31 5,76 2,85
64 16,37 5,67 9,87 0,30 1,29 6,07 2,93
65 12,23 9,84 10,11 0,27 1,33 5,95 2,93
66 12,3 5,21 9,94 0,32 1,29 5,55 2,73
67 11,97 5,45 9,68 0,27 1,31 5,58 2,70
68 11,57 5,81 12,08 0,36 1,67 4,90 2,81
69 11,15 4,93 12,55 0,35 1,63 5,02 2,47
70 11,21 5,83 9,52 0,34 1,55 4,79 2,35
71 12,39 4,13 8,27 0,32 1,52 5,07 2,43
72 11,72 4,94 8,04 0,33 1,53 5,32 2,36
73 12,32 4,36 7,66 0,24 1,28 6,37 2,46
74 12,15 6,27 11,32 0,31 1,48 5,50 2,92
75 12,01 5,6 11,55 0,33 1,38 5,57 2,73
76 12,1 6,87 10,75 0,31 1,45 5,55 2,99
77 12,94 5,29 9,49 0,24 1,47 3,95 2,32
78 12,38 5,39 11,87 0,35 1,51 5,29 2,95
79 12,93 4,66 12,00 0,30 1,50 5,48 2,58
80 14,91 5,24 12,02 0,33 1,54 5,50 2,53
81 14,66 5,17 12,12 0,36 1,78 5,58 2,39
82 12,59 9,52 13,17 0,42 1,61 6,01 3,03
83 12,26 11,50 9,98 0,25 1,30 5,46 2,58
84 13,51 6,28 8,75 0,24 1,15 3,89 1,87
85 13,97 11,24 9,42 0,24 1,19 4,23 1,92
86 12,7 14,19 10,61 0,23 1,26 4,98 2,72
87 21,7 6,51 11,4 0,33 1,65 5,43 2,43
88 10,3 14,50 12,11 0,35 1,46 5,32 2,91
89 11,43 15,20 8,84 0,16 1,16 4,32 2,45
90 7,94 5,820 8,69 0,28 1,28 5,48 2,17
91 9,05 5,09 9,07 0,23 1,26 5,09 2,14
92 8,29 9,55 9,40 0,28 1,35 4,15 2,40
93 9,88 6,14 8,51 0,29 1,31 4,98 2,05
94 9,73 5,41 8,65 0,26 1,31 4,99 2,27
95 9,09 4,15 8,20 0,26 1,41 4,72 2,51
96 9,79 3,66 8,64 0,26 1,37 4,55 2,27
97 9,97 3,40 8,48 0,28 1,38 5,63 2,13
98 10,12 3,98 8,43 0,28 1,45 4,85 2,29
99 10,72 2,66 8,49 0,27 1,39 4,51 2,47
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100 12,48 4,90 7,78 0,40 1,16 4,52 2,29
101 8,59 4,85 8,62 0,23 1,14 4,63 2,33
102 11,68 5,39 7,89 0,24 1,22 4,57 2,39
103 11,11 5,43 8,07 0,24 1,22 5,41 2,53
104 10,08 5,34 8,22 0,24 1,23 4,71 2,38
105 1,20 4,29 8,52 0,28 1,33 4,27 2,24
106 7,65 5,74 9,46 0,22 1,17 5,22 2,22
107 9,69 5,38 9,26 0,29 1,34 4,89 2,27
108 8,7 6,18 9,06 0,28 1,35 4,87 2,18
109 8,63 5,38 9,01 0,28 1,31 4,91 2,22
110 8,66 6,43 9,34 0,26 1,42 5,19 2,20
111 8,81 5,16 8,97 0,26 1,37 4,96 1,90
112 8,99 5,48 9,7 0,29 1,38 5,41 1,74
113 9,78 4,84 9,4 0,28 1,35 5,18 1,88
114 10,31 4,23 9,19 0,26 1,33 4,55 1,81
115 8,46 6,39 8,99 0,27 1,38 4,49 1,95
116 8,24 11,00 9,73 0,31 1,37 5,04 2,35
117 8,21 6,16 9,03 0,31 1,27 5,74 2,16
118 8,46 5,77 9,12 0,29 1,33 5,92 1,95
119 9,01 5,23 9,18 0,25 1,32 5,21 1,79
120 2,55 5,05 9,13 0,27 1,31 4,97 2,13
121 9,83 4,42 9,26 0,28 1,32 4,65 2,23
122 7,83 6,19 9,28 0,28 1,33 4,9 2,12
123 8,51 6,41 9,32 0,28 1,35 5,25 2,31
124 8,26 5,76 9,18 0,33 1,31 5,06 2,20
125 9,25 6,13 9,21 0,37 1,33 4,70 2,17
126 9,16 5,24 9,13 0,29 1,36 4,72 2,32
127 9,96 5,09 9,09 0,27 1,30 4,80 2,50
128 8,58 6,75 9,25 0,28 1,36 4,93 2,40
129 8,32 5,33 9,21 0,28 1,32 4,63 2,41
130 8,81 5,47 9,14 0,31 1,35 5,53 2,48
131 8,4 5,63 8,92 0,37 1,35 5,46 2,45
132 9,27 5,32 9,13 0,36 1,36 5,98 2,34

Média 12,01 5,83 9,64 0,29 1,36 4,73 2,13

A  umidade  normal  para  milho  em  grão  ser  armazenado  e

comercializado é de 10 %. As amostras 20 e 39 foram coletadas no pé e o milho

não havia atingido a plena  maturidade; outras amostras foram colhidas com  o

tempo fechado e úmido no momento reSultando em um valor alto de umidade a

65º  C para  tais  amostras;  outras  amostras  com altos  valores  de umidade em

relação à média, também foram colhidas no pé e em dias diferentes. As amostras

45, 46, 47, 48 e 49 com baixos valores de umidade a 65º C, são amostras que

foram secas  previamente  antes  de  serem obtidas  para este  trabalho.  Para  as

amostras que deram baixo  valor  de umidade a 105º  C podem ter  ocorrido  os

seguintes fatos: perda da maior parte na secagem a 65º C, como as demais, mas
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que a umidade a 105º  C foi  determinada logo depois  não dando tempo de a

amostra absorver umidade; o termostato da estufa pode ter sido mexido e  por

algum tempo a temperatura da estufa ficou mais alta.

O valor alto de proteína para as amostras 79 a 82 foi confirmado depois

de  várias  repetições  da  análise.  Esta  amostra  é  procedente  de  um  pequeno

agricultor de Campina Grande do Sul-PR que adquiriu as sementes (grãos) de um

funcionário que trabalhava na Secretaria da Agricultura e trouxe as sementes do

Norte  do  Paraná;  estas  sementes  são  um  pouco  diferente  dos  demais  grãos

amarelos por serem um pouco avermelhados nas bordas; o produtor não soube

informar  a  denominação  do  milho;  mas,  os  grãos  depois  de  moídos,  não

apresentaram diferenças dos demais. 

As  amostras  com  baixos  valores  de  extrato  etéreo  ocorreram  em

amostras que foram recebidas moídas e que perderam um pouco de gordura para

a embalagem de papel na secagem a 65º C. 

Nenhum valor em especial de fibra bruta,  de resíduo mineral ou de fósforo

chamou atenção.

Tabela  8:  Valores  mínimos,  máximos  e  médios  dos  teores  nutricionais

encontrados para as 132 amostras e os respectivos desvios padrão,

média dos 132 desvios padrão

UM105 ºC PB FB P EE RM
Mínimo 1,10 7,66 1,24 0,16 2,35 1,08
Máximo 15,80 13,12 3,19 0,38 6,77 1,78
Média 5,83 9,60 2,13 0,28 4,73 1,37

Desvio padrão - 1,35 0,18 0,05 0,32 0,17

Algumas amostras de milho foram recebidas moídas e, para que todas

as 132 amostras ficassem com a mesma granulometria, foram secas em estufa

novamente, moídas e peneiradas. O fato de o milho estar moído e com sua parte

interna  exposta  a  uma  atmosfera  quente,  pode  ter  ocorrido  alterações.  Por

exemplo, observou-se que o papel onde as amostras foram armazenadas ficou

engordurado, o que não foi observado para os milhos secos em grãos inteiros.
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Este fator também pode ter influenciado os valores de umidade destas amostras

quando comparadas as amostras secas em grãos inteiros. 

5.2 ANÁLISE DAS COMPONENTES PRINCIPAIS DOS DADOS DE

ANÁLISE QUÍMICA DAS 132 AMOSTRAS

Os teores  nutricionais  analisados  para  todas  as  amostras  apresentaram

diferenças entre si como se observa pela Análise de Componentes Principais. Os

valores dos parâmetros analisados foram autoescalados uma vez que apresentam

unidades pequenas para valores de fósforo, mas para umidade e proteína bruta

apresentam  valores  numéricos  bem  maiores.  As  três  Primeiras  Componentes

Principais  foram  utilizadas  na  análise  exploratória  dos  dados.  O  gráfico  dos

escores  da  PC1  x  PC2,  na  Figura  8,  e  o  gráfico  dos  “loading”,  na  Figura  9,

mostram a distribuição e a separação das amostras segundo diferenças entre os

teores nutricionais.  A amostra  88 possui  alto  teor  de PB enquanto  que o que

diferencia a amostra 89 é a umidade 105º C; a amostra 82 tem teores altos de EE

e FB enquanto que as amostras 20 e 30, separadas pela PC2, tem baixo teor de

umidade 105ºC; a amostra 76 é separada da 50 pela PC1por ter altos teores de

RM, P, PB enquanto que a 50 tem baixa umidade 105ºC e também baixa FB. A

amostra 89 é separada da amostra 54 pela PC3 estando em lados extremos do

gráfico dos escores como mostra a Figura 10.

A Figura 11 mostra o gráfico dos “loading” da PC1 x PC3 e indica que as

amostras 89 e 53 são separadas pelos valores de umidade a 105 º C. A amostra

89 tem alta umidade e a amostra 54 baixa umidade.
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Pela Análise das Componentes Principais, com os dados das análises

química das 132 amostras, observamos que o conjunto das amostras é bastante

heterogêneo.  Observa-se  que  algumas  amostras  são  bem  diferenciadas

principalmente  pela  umidade  ou  matéria  seca.  Também  a  proteína  bruta  é

responsável pela separação de algumas amostras do conjunto. 

5.3 ESPECTRO DAS AMOSTRAS

Os  espectros  em  log  1/R  de  algumas  amostras  de  milho  são

apresentados na Figura 12 para a região de 6800 - 3800 cm-1 e na Figura 13 para

a região de 3800 - 557 cm-1

Figura 12: Espectros do logaritmo do inverso da refletância difusa

(log 1/R) no infravermelho próximo, região de 6800 - 3800 cm-1
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Figura 13: Espectros das 132 amostras do logaritmo da refletância difusa 

(log 1/R) no infravermelho médio, região de 3800- 557cm·1 

As principais bandas observadas na Figura dos espectros na região do 

infravermelho próximo são 4017 cm·1, 4318 cm·1, 4750 cm·1, 5175cm·1, 5161 cm·1, 

5726 cm·1, 637 4 cm·1 e 6737 - 6800 cm·1. A região 4017 cm·1 está relacionado com 

o grupo CH; a região 4318 cm·1 está relacionado com o CH3 e CH2 e também OH 

relacionado a água; a região 4750 cm·1 está relacionada com a carbonila e 

alquenos; a região 5161 cm·1 com amidas e carbonila; a região 5726 cm·1 com a 

grupos CH2; a região 637 4 cm·1 ao grupo hidroxila de água, aminas primárias, 

secundárias e região 6777 - 6800 cm·1 com aminas primárias e secundárias, 

hidroxila de álcoois, fenóis e ácidos. 

As principais bandas observadas nos espectros da reg1ao do 

infravermelho médio na região de 3800 a 557 cm·1 foram: 669 cm·1, 1002 cm·1, 

1166 cm·1, 1454 cm·1, 1540cm·1, 1618 cm·1, 1750 cm·1, 2915 cm·1, 3200 cm·1 e 

3300-3550 cm·1• 
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Como  em  qualquer  outro  alimento  os  espectros  de  infravermelho

evidencia que a amostra de milho é uma mistura bastante complexa, pois contém

informações de vários grupos funcionais e muitos deles se sobrepõem tornando

difícil  a atribuição de um determinado pico exclusivamente a uma única função

química. A região de 669 cm-1 apresenta uma banda muito larga, podendo estar

relacionada  ao  fósforo  ligado  a  uma  hidroxila,  mas  amidas  primárias  e

secundárias,  aminas  primárias  e  secundárias,  compostos  de  halogênios  e

alquenos  absorvem  nesta  região.  A  região  1002  cm-1 está  relacionada  a

compostos de fósforos, ácidos carboxílicos, alquenos e CH3. A região 1166 cm-1

está relacionada com compostos de fósforo, halogênios, enxofre, aminas primárias

e secundárias, ésteres aromáticos, compostos carbonilados, álcoois e fenóis livres

e aromáticos e CH3. A região 1454 cm-1 está relacionada a compostos de fósforo,

enxofre,  íon  amônio,  sais  de  aminas,  ácidos  carboxílicos  e  íon  carboxilatos  e

aromáticos. A região 1540 cm-1 está relacionada a compostos de fósforo, enxofre,

sais de aminas, aminas secundárias, amidas primárias, secundárias e aromáticos.

A  região  1618  cm-1 está  relacionada  a  compostos  de  fósforo,  compostos  de

halogênios, íon amônio, amidas primárias secundárias e terciárias, ésteres, ácidos

carboxílicos, aromáticos e alquenos. A região 2915 cm-1 está relacionada a íon

amônio,  sais  de  aminas,  aminas  primárias  e  secundárias,  amidas  primárias  e

secundárias, ácidos carboxílicos, álcoois, fenóis e alquenos. A região 3200 cm-1

está  relacionada  a  compostos  com  enxofre,  íon  amônio,  aminas  e  amidas

primárias e secundárias, ácidos carboxílicos, álcoois e fenóis e alquenos. A região

3300-3550 cm-1 se relaciona a compostos de enxofre, íon amônio, sais de aminas

e amidas primárias; também água absorve nesta região.

Minerais não absorvem no infravermelho, mas a correlação dos dados

de referência com os espectros pode ser feita através de formação de complexos

com a matéria orgânica (como pigmentos) ou através das ligações de hidrogênio

entre moléculas de água. Neste último caso, a presença de íons quebra as pontes

de hidrogênio para que as moléculas de água solvatem esses íons. Fibras são

estruturas  complexas  envolvendo,  celulose,  pectinas,  ligninas,  polissacarídeos,

poliglucose, celobiose, etc. Na Tabela 9 são apresentadas as principais regiões no
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infravermelho próximo e médio relacionadas às funções químicas de compostos

orgânicos presentes na amostra.

A Análise de Componentes Principais foi feita com valores centrados na

média dos espectros de refletância (R) na região do MID de 557 - 3800 cm-1 para

identificar  as  possíveis  amostras  anômalas.  As  três  Primeiras  Componentes

Principais explicam aproximadamente 99% da variância dos dados. As amostras

1, 2, 3, 4, 5, 7, 39, 40, 45,  31 e 58 estão separadas pelas PC1 e PC2, como se

observa na Figura 14. Na Figura 17 as amostras 99, 105, 6, 5, 4, 3, 2 e 58 estão

separadas pela PC3.

A  Figura  14  é  o  gráfico  dos  escores  PC1  x  PC2  da  Análise  das

Componentes Principais dos espectros das 132 amostras na região de 3800 – 557

cm-1 que mostra algumas amostras fora do conjunto. Os espectros de 1 a 7 são de

amostras mais velhas e que já estavam moídas; o espectro 39  é de uma amostra

também moída mas não velha de Santa Catarina; amostra 58 é de um milho preto;

a amostra 105 é de São Paulo e moída. A Análise das Componentes Principais

separa as amostras que possuem alguma característica específica. Um histórico

mais detalhado da amostra ajuda a justificar o motivo pelo qual ela esta separada.

Outras Componentes Principais separam amostras por outras características que

a Primeira Componente não separa.
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Escores PC2

Figura  14:  Gráfico  dos  Escores  da  PC1x  PC2  dos  espectros  das  132

amostras na região do 3800 a 557cm-1

A  Figura  15  mostra  o  Gráfico  dos  “loading”  das  três  primeiras

Componentes  Principais  onde aparecem as principais  regiões do espectro  das

amostras separadas na Análise de Componentes Principais.
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Figura 15: Gráfico dos “loading” das três primeiras componentes principais

utilizadas

Figura16. Espectros das  amostras 1 e 39 na região de 3800 - 557 cm-1
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Os espectros das amostras 1 e 39 (Figura 16) e das amostras 6 e 99

(Figura 18)  foram utilizadas para mostrar  as diferenças nas regiões separadas

pela  PC2  e  PC3  respectivamente.  A  Figura  16  é  o  Gráfico  mostrando  as

diferenças entre os espectros das amostras 1 e 39 na região de 3800 - 557 cm-1

separadas pela PC2.

A Figura 17 mostra o gráfico dos escores das PC1 x PC3 dos espectros

das 132 amostras na região do MID onde aparecem as amostras 2, 3, 4, 5, 6 e 58

separadas formando um pequeno conjunto. A amostra 6 está em lado oposto da

amostra 99 separada pela PC3.

Escores PC1

Figura  17:  Gráfico  dos  escores  das  PC1  x  PC3  dos  espectros  das  132

amostras na região de 3800 - 557 cm-1 
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Figura 18: Gráfico mostrando as diferenças dos espectros das amostras 6 e

99 na região e 3800 - 557 cm-1

Consultando a Tabela 5 de identificação das amostras observa-se que as

amostras 105, 6, 5, 4, 3 e 2 são milhos recebidos moídos, a amostra 58 é um

milho preto e as amostras 31, 40, 45 e 99 foram recebidas em grãos, como a

maioria, são amarelos e seus parâmetros nutricionais analisados não tem nenhum

valor anormal conforme os reSultados obtidos, e, portanto, não foram excluídas.

As amostras 22, 27, 55 são amostras de milho branco e, mesmo não separadas

pela Análise de Componentes Principais, foram excluídas do modelo. A amostra

47  também  não  foi  separada  pela  Análise  de  Componentes  Principais  e  foi

excluída do conjunto de amostras por ser tratada com fungicidas para sementes.

Assim, foram selecionadas as 35 amostras para a série de validação externa e as

83 amostras restantes foram para a série de calibração. Do conjunto inicial,  14

amostra foram excluídas do modelo, sendo as amostras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 39 e

105 por estarem separadas pela PCA, 58 por ser preta e também separada, 22,

27 e 55 por serem brancas e 47 por ser tratada com fungicida para semente não
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utilizada para a nutrição. Os conjuntos de calibração e de validação ficaram com

amostras de concentrações baixas e altas para todos os parâmetros analisados.

Tabela 9:  Regiões do espectro MID e NIR relacionadas  com  os  teores

nutricionais

Composição

Nutricional

Número de onda (cm-1) Função

Química

Referência

Extrato

Etéreo

3800, 4223, 4329, 4255,4258

1200-1100, 1450-1147

1644

4258-4247

2927 1744

OH ácidos

C=O ácidos

C=C

CH

C-H

[78,128,126]

Proteína 1615, 1649, 1700, 1685, 1700-1600, 1695

2990

2025

3850, 4730, 4080

5072, 4938, 4395, 3180, 3330

1615 e 1685

NH aminas

CH, NH.

NH amidas

C=O

NH aminas

CN

[78,61,56]

Fibra 2150-2000

4329, 4405, 4395

1717-817

5700-5800

6800-6500

CH

CH celulose

OH celulose

[78,56,130]

Umidade 1640

1698, 940-710

5159-4990

3400-3200, 1640

OH,

Lig de H [78,38]

Fósforo 5235-5194

4255, 4301, 4444

1186-910

POH

PH

P-O-C

[131,70]

Resíduo

Mineral

1200-900, 1186-910, 850-842, 1100-1000

5128, 4123, 4434, 42,55

4273-4000, 5219-5102, 5159-5128, 4620

1715-1760

[131,70,69]
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5.4  ANÁLISE  DAS  COMPONENTES  PRINCIPAIS  DOS  DADOS

ESPECTRAIS DAS AMOSTRAS

A nova PCA dos  espectros  das  amostras  formou um conjunto  mais

homogêneo depois de retiradas as amostras anômalas (moídas brancas e preta).

O conjunto  ainda possui  amostras um pouco isoladas;  isso é indicativo  que o

conjunto de amostras é heterogêneo.

A Figura 19 mostra a distribuição das amostras pela PCA utilizando três

variáveis latentes sem aquelas anômalas. 

Figura 19: Gráfico dos escores da PCA dos espectros das 118 amostras na

região de 3800 - 557cm-1
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5.5  REGIÕES  DO  ESPECTRO  PARA  CONSTRUÇÃO  DOS

MODELOS

Para todos os  modelos construídos, utilizando os  espectros na região

do infravermelho médio, foi eliminada a região de CO2  atmosférico (2397-2298 cm-

1) por  apresentar  variações  significativas  nos  espectros  que  não  estão

relacionadas  com a  composição  da  amostra  e   a  região  de  400-557cm-1 por

apresentar baixa razão sinal/ruído.

Além destas  regiões  foram também excluídas  as  regiões  de  3800  -

3198 cm-1 (banda larga de umidade) e a região de 3800 - 2298 cm-1. Desta forma

construiu-se modelos empregando  as seguintes regiões no infravermelho médio:

de 2298 - 557cm-1, 3800 - 557 cm-1 e 3198 – 557 cm-1.

 O pré-  tratamento  de alisamento   foi  aplicado  com a finalidade  de

minimizar  os  ruídos  nos  espectros,  melhorando  significativamente  todos

parâmetros analisados do modelo de calibração em relação aos parâmetros do

modelo utilizando toda a região espectral  e sem o pré-tratamento de alisamento.

Todos os dados foram centrados na média. 

Os modelos  empregando a região do infravermelho próximo NIR foram

construídos eliminando-se a região de 7500 - 5617 cm-1 e posteriormente a região

de  7500  -  5700  cm-1 por  apresentarem  baixa  razão  sinal/ruído.  Assim  no

infravermelho próximo foram selecionadas duas regiões  de 3800 - 5617 cm-1 e  de

3800  -  5376  cm-1 e  aplicando-se  para  todos  os  modelos  o  pré-tratamento  de

alisamento e com pré-processamento dos dados centrados na média. Da mesma

forma que para a região do MID a seleção das regiões e o pré-tratamento de

alisamento melhorou todos os parâmetros analisados.

Outros  tratamentos  utilizados  para  construção  dos  modelos  de

calibração  foram:  cálculo  da  primeira  derivada,  cálculo  da  segunda  derivada,

cálculo  da  primeira  derivada  e  normalização,  cálculo  da  segunda  derivada  e

normalização e correção do espalhamento multiplicativo (MSC). 

A escolha do modelo considerado mais adequado foi baseada naquele

em que se obteve o menor SEV, SEC, Er, menor número de variáveis latentes e
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maior  variância  capturada  em  X  e  Y.  Também  foi  observado  o  número  de

amostras  anômalas  que  o  modelo  apresentava,  porém nem sempre  todos  os

parâmetros do modelo foram melhorados.

Deste modo foram obtidos modelos para previsão dos teores de PB,

EE, FB, FOS, RM e UM com seus respectivos pré-tratamento matemático, número

de  variáveis  latentes  e  com  número  diferentes  de  amostras  no  conjunto  de

calibração, pois, certas amostras eram anômalas para um determinado modelo,

mas não eram para outro. 

5.6 MODELOS PARA PREVISÃO DE PROTEÍNA BRUTA

Os resultados dos modelos de previsão para o teor de proteína bruta

construído  com  os  espectros  no  infravermelho  médio  em  R  e  em  Log(1/R),

empregando  os  pré-tratamentos:  alisamento  (S),  alisamento  e  correção  do

espalhamento multiplicativo (SMSC) são apresentados na tabela 10, 11 e 12 para

as regiões de 3800 - 557 cm-1, 3198 - 557 cm-1 e 2288 - 557 cm-1. Os modelos

considerados melhores estão em realce.

Tabela 10: Resultados dos modelos de calibração PLS para determinação de

proteína bruta as regiões do infravermelho médio de 3800 - 557 cm-

1

Tratamento VL SEC SEV Rcal Rval Er%cal Er%val % X %Y
R (S)  10 0,50 1,05 0,91 0,64 4,13 8,48 99,8 83
R (S) 8 0,59 1,00 0,88 0,67 4,71 8,49 99,7 76,9
R (S) 6 0,66 0,93 0,84 0,69 5,23 8,01 99,3 70,1

Log 1/R (S)O 6 0,64 0,94 0,85 0,70 5,11 8,15 99,3 72,3
R (SMSC) 8 0,53 0,98 0,90 0,68 4,18 8,20 97,8 80,8
R (SMSC) 6 0,65 0,89 0,84 0,71 5,33 7,43 95,4 71,3

R (SD1) 8 0,40 0,92 0,94 0,70 3,08 8,08 95,6 89,3
R (SD1) 6 0,48 0,94 0,92 0,69 3,91 8,10 92,8 84,5

Log 1/R (SD1) 6 0,42 0,93 0,94 0,69 3,31 8,14 91,4 87,85
Log 1/R (SD2)O 6 0,34 1,05 0,96 0,58 2,76 8.71 81.7 92.2
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Tabela 11: Resultados dos modelos de calibração PLS para determinação de

proteína bruta as regiões do infravermelho médio 3198 - 557cm-1

Tratamento VL SEC SEV Rcal Rval Er%cal Er%val % X %Y
R (SMSC) 7 0,87 1,61 0,69 0,19 6,77 13,79 99,9 48,41

Log 1/R (SMSC) 8 0,41 0,98 0,94 0,68 3,50 7,91 95,8 88,44
Log 1/R (SMSC) 6 0,86 0,92 0,84 0,60 5,07 8,00 94,41 75,56

Tabela 12: Resultados dos modelos de calibração PLS para determinação de

proteína bruta as regiões do infravermelho médio 2288 - 557cm-1

Tratamento VL SEC SEV Rcal Rval Er%cal Er(%)val % X %Y
R (S) 8 0,55 1,01. 0,89 0,67 4,52 8,47 99,75 79,8

Log 1/R  (S) 8 0,52 0,93 0,91 0,73 4,13 7,60 99,5 82,0
R (SMSC) 8 0,51 0,92 0,91 0,71 4,01 7,60 97,4 83,1

Log 1/R (SMSC) 8 0,50 0,86 0,91 0,75 3,80 7,15 97,5 82,8
Log 1/R (SMSC) 6 0,59 0,82 0,88 0,76 4,63 6,83 95,0 76,7

O modelo utilizando os espectro em R, a região de 2288 - 557 cm-1, com

pré-tratamento  de  alisamento  e  MSC  e  oito  variáveis  latentes  nos  cálculos

apresentou o melhor desempenho frente ao SEV e  coeficiente de correlação (R)

para a série de validação do que os modelos somente com alisamento ou com

outro pré-tratamento. O mínimo PRESS não foi significativamente menor do que o

PRESS obtido com oito variáveis latentes (Figura 20). Este modelo apresentou as

amostras 11, 21, 44 e 71 como anômalas, com o valor  da “leverage” maior que

0,25 e a amostra 8 com um resíduo maior que 2,5 (Figura 21).

O novo modelo,  excluindo-se as amostras anômalas (“levarage” alto)

utilizando-se então 79 amostras na calibração, 8 variáveis latentes e o mesmo pré-

tratamento anterior, não apresentou mais amostras anômalas, melhorando todos

os parâmetros analisados. Os valores encontrados para o SEC, SEV , Rcal, Rval e

Erval foram 0,43, 0,61; 0,93, 0,84 e 5,98 respectivamente e também observou-se

um pequeno aumento na variância de X= 97,57 e de Y=86,64.
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Figura 20:  Gráfico do PRESS em função do número de variáveis latentes

para o modelo PLS empregando o pré-tratamento MSC para proteína

bruta com seis variáveis latentes

“Leverage”

Figura 21: Gráfico do valor de “leverage” versus valor de resíduo de Student

para o modelo PLS empregando o pré-tratamento MSC para proteína

bruta com seis variáveis latentes
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Como pode ser observado nos gráficos das Figuras 22 e 23 para o modelo

em que foram excluídas as amostras anômalas obteve-se uma boa correlação

entre os valores previstos pelo modelo e os valores do método de referência para

os  teores  de  proteína,  com  um  coeficiente  de  correlação  R  =  0,90  para  as

amostras do conjunto de calibração e R = 0,86 para as do conjunto de validação,

melhorando  significativamente  o  coeficiente  de  correlação  para  o  conjunto  de

validação.

Figura 22: Gráfico dos valores de referência  versus  valores previstos pelo

modelo para proteína bruta na região 2288 - 557 cm-1,  com SMSC,

sem anômalas, com oito variáveis latentes
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Figura 23 Gráfico dos valores de referência versus valores previstos pelo

modelo para proteína bruta na região 2288 - 557 cm-1, com SMSC,

sem anômalas com oito variáveis latentes

O modelo, utilizando a região de 3198 - 557 cm-1 e o pré-tratamento

SMSC, apresentou um SEV igual  a 0,92  com um número menor de variáveis

latentes nos cálculos (seis variáveis latentes), e com a porcentagem de variância

capturada pelo modelo dos dados espectrais (matriz X) e dos dados de referência

(matriz Y) maior do que  o modelo anterior com oito variáveis latente Tabela 13.

A Figura 24 mostra o gráfico dos valores de “leverage” versus o resíduo

de Student para o conjunto de calibração. Como se pode observar a amostra 47

tem alto valor de resíduo de Student ficando fora do limite de 95%. A amostra 44

possui valor de “leverage”  maior do que o valor limite (0,22).

O novo modelo excluindo a amostra 44, com 82 amostras de calibração

apresentou  menor  SEV com seis  variáveis  latentes  igual  a  0,91  e  com outra

amostra anômala, 52. Novamente novo modelo foi construído excluindo-se esta

amostra e  o novo modelo não apresentou amostras anômalas e o valor do SEV

foi de 0,88 também com seis variáveis latentes. 
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Tabela 13: Variância capturada pelo modelo para determinação de proteína

bruta  dos  dados  espectrais  (X)  e  dos  dados  de  referência  (Y)

usando a região de 3198-557 cm-1, seis variáveis latentes e o pré-

tratamento SMSC

Variável latente X Total X Y Total Y
1 57,7 57,7 14,83 14,83
2 14,49 72,20 36,13 50,96
3 14,69 86,89 8,35 59,31
4 2,38 89,27 9,43 68,74
5 2,23 91,50 3,83 72,58
6 2,64 94,15 3,31 75,89
7 0,95 95,36 5,84 81,40
8 0,51 95,87 6,61 88,01

“Leverage”

Figura 24: Gráfico do valor de “leverage” versus valor de resíduo de Student

para  o  modelo  PLS  empregando  o  pré-tratamento  de  SMSC  para

proteína bruta com seis variáveis latentes, (Log 1/R)
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Uma vez que, dentre os principais objetivos deste trabalho, está o de

determinar os parâmetros nutricionais para amostras de milho utilizando somente

dados espectrais, é importante que o modelo responda bem a amostras externas

e que o modelo seja robusto. Assim, foram calculados os valores de SEV para

outros  modelos  relacionados  com  pré-tratamento,  mudando-se  o  número  de

variáveis latentes a fim de acompanhar o desempenho destes modelos frente ao

conjunto de amostras de validação.

A Figura  25  mostra  a  variação do SEV com os  diferences  números  de

variáveis latentes nos cálculos para os modelos com espectros no infravermelho

médio na região de 3198 - 557cm-1 com pré-tratamento alisamento,  cálculo de

segunda  derivada,  primeira  derivada  e  normalização  e  com  correção  do

espalhamento  multiplicativo  para  a  previsão de proteína  bruta. Como se pode

observar no gráfico da Figura 25 o pré-tratamento com SMSC apresentou menor

SEV com 6 variáveis latentes.

O modelo com alisamento e segunda derivada e normalização deram erros

de validação muito maiores do que os citados.

Figura 25: Gráfico dos valores de SEV versus número de variáveis latentes

para  vários  pré-tratamentos  para  determinação  proteína  bruta  na

região de 3198 - 557 cm-1
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A Tabela 14 mostra os valores de SEV, a “leverage” limite à variância

capturada da matriz Y, número de variáveis latentes e a presença de amostras

anômalas para os modelos com os vários pré-tratamentos matemáticos utilizados.

Tabela 14: Números de variáveis latentes, de amostras anômalas, valores

limite de “leverage”, variância capturada da matriz Y e SEV para os

modelos com diferentes pré-tratamentos matemáticos para proteína

bruta (3198 - 557cm-1)

Pré-tratamento VL Leverage Anômalas Y (%) SEV
S 5 0,18 83, 44 e 45 44,03 1,28

Sd 1 0,04 Várias 11,75 1,48
Sd2 2 0,07 44 e 21 50,90 1,01
Sdn 4 0,15 44 e 21 74,86 0,96

SMSC 6 0,25 44 84,87 0,92
SMSC (82) 7 0,22 51 74,40 0,91
SMSC (81) 7 0,22 sem 76,00 0,92

O modelo para proteína bruta, retirando a região de 3800 - 3198 cm-1 do

espectro onde aparece banda de absorção de umidade e a amostra anômala,

apresentou menor erro de validação com sete variáveis latentes conforme dados

apresentados na Tabela 15.

Tabela 15: Dados para o modelo de proteína bruta no infravermelho de 3198 -

557cm-1 com  pré-tratamento  de  alisamento  e  MSC  com  sete

variáveis latentes

Y(%) SEC SEV Ercal (%) Erval (%) Rcal Rval
74,4 0,84 0,91 4,47 7,80 0,87 0,72

A Figura 26 mostra o gráfico dos valores de referência versus os valores

previstos para proteína bruta para o modelo empregando a região de 3198 - 557

cm-1, onde se observa que há uma boa correlação entre os valores de referência e

os previstos pelo modelo de calibração. 
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Figura 26: Gráfico dos valores de referência de proteína bruta versus valores

previstos para o modelo na região de 3198 - 557 cm-1 par o conjunto

de calibração

A Figura 27 mostra o gráfico dos valores previstos para o conjunto de

validação do modelo versus os valores de referência. Observa-se que há algumas

amostras  que  não  se  ajustam  no  modelo  (grande  diferença  entre  valores  de

referência e de previsão) Essas amostras possuem um valor de “leverage” alto

quando incluídas no modelo de calibração sugerindo que as mesmas também são

anômalas.  Se  retirarmos  do  modelo  estas  amostras  o  valor  do  coeficiente  de

regressão aumenta como se pode ver pela Figura 28.

Este  procedimento  foi  feito  apenas  para  demonstrar  que  o  valor  de

coeficiente de correlação (R) pode ser melhorado retirando  amostras com erro de

validação grande, porém não modifica o modelo de calibração. Uma vez que o

conjunto de amostras para validação foi obtido usando o critério de  semelhanças

entre as amostras pela Análise de Componentes Principais,  elas são, portanto,

representativas do o conjunto de amostras.  No entanto,  como houve amostras

anômalas no conjunto de calibração na construção do modelo PLS, também pode

haver  amostras anômalas no conjunto de validação para este  modelo  que faz

correlação com os valores da matriz Y, diferenciando assim estas amostras das

demais por apresentarem uma “leverage”  maior que o limite.
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Figura 27: Gráfico dos valores de referência de proteína bruta versus valores

previstos pelo modelo na região 3198 - 557 cm-1 para o conjunto de

validação

Figura 28: Gráfico dos valores de referência de proteína bruta versus valores

previstos pelo modelo na região 3198 - 557 cm-1 para o conjunto de

validação sem amostras com maiores diferenças
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5.7  MODELO PARA DETERMINAÇÃO  DE PROTEÍNA BRUTA NO

NIR

Segue o procedimento para construção de um modelo de proteína bruta

no infravermelho próximo. 

Os melhores resultados, utilizando a região do infravermelho próximo

de 6864 - 3800 cm-1, foram obtidos empregando o pré-tratamento de alisamento e

com cálculos da primeira derivada, com seis variáveis latentes. Como pode ser

observado na Figura 29 o mínimo PRESS foi obtido com oito variáveis,  mas o

valor do PRESS com 6 variáveis latentes não é significativamente maior que o

obtido com 8. Este  modelo capturou  91,11% das informações do bloco de dados

espectrais  (X)  e 75,93 % do bloco de dados dos teores de proteína (Y).  Este

modelo  apresentou  melhor  desempenho,  se  destacando  dos  demais  por

apresentar  um menor SEV, SEC e maior coeficiente de correlação R. Os valores

de erros de previsão de calibração (SEC) e de validação (SEV) foram 0,54 e 0,83

respectivamente; e os erros relativos (Er) para calibração e validação 4,73 e 7,33

respectivamente.
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Figura 29: Gráfico de PRESS x Número de variáveis latentes do modelo de

proteína bruta na região de 6864 - 3800 cm-1 com espectros em log

1/R



Figura 30: Gráfico dos resíduos de Student  versus “leverage” obtidos pelo

modelo com seis variáveis latentes

Observando-se  o  gráfico  dos  resíduos  versus  “leverage”  (Figura  30)

verifica-se que as amostras 32, 36, 52 e 53  possuem um valor maior que o  valor

limite para o “leverage”, utilizando seis variáveis latentes, que é 0,22 (=3*6/83),

conforme regra descrita no item 3.4.3, segundo esta regra estas amostras são

consideradas  anômalas.  Observando-se  os  resíduos  de  Student  todas  as

amostras ficaram dentro do limite de confiança de 95%; não apresentando valores

acima de 2,5.  

Os valores de erros de previsão de calibração (SEC) e de validação

(SEV) foram 0,54 e 0,83 respectivamente; e os erros relativos (Er) para calibração

e validação 4,73 e 7,33 respectivamente. 
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Comparando os valores de previsão, obtidos para as amostras usadas

na calibração e na validação do modelo com 6 variáveis latentes, com os valores

obtidos pelo método de referencia Figura 31 e 32 observou-se boas correlações e

melhores correlações quando comparadas com outros modelos. Os coeficientes

de correlação (R) obtidos foram 0,87 para a série de calibração e 0,73 para a série

de validação.

Figura  31:  Gráfico  dos  valores  obtido  pelo  modelo  de  regressão  versus

valores de referência para os dados de calibração na região 6864 -

3800 cm-1 (log1/R)
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Figura  32  Gráfico  dos  valores  obtido  pelo  modelo  de  regressão  versus

valores de referência para os dados validação na região 6864 - 3800

cm-1 (log1/R)

O modelo construído para proteína bruta no infravermelho próximo na

região 5864 - 3800 cm-1 teve menor erro de validação com tratamento matemático

de alisamento e correção do efeito do espalhamento utilizando quatro variáveis

latentes conforme se observa na Tabela 16. 

Tabela 16: Menores SEV para modelo de proteína bruta na região 6864 - 3800

cm-1 conforme tratamento aplicado (log1/R)

Nº. V. lat. 5 6 1 4
%Y 67,89 65,00 21,73 67,60

Tratamento s Sd sd2 SMSC
SEV 1,07 1,12 1,25 1,04

O  modelo  empregando  segunda  derivada  apresentou  valores  de

previsão  elevados,  provavelmente  pela  inclusão  de  ruídos  com o  aumento  do

número de variáveis latentes. 

A  Figura  33  mostra  os  valores  de  SEV  versus  número de variáveis

latentes utilizadas para vários pré-tratamentos dos espectros.

O  modelo  com  pré-tratamento  de  alisamento  e  correção  do  efeito

espalhamento  (SMSC)  apresentou o  menor  valor  de  SEV  1,049  com  quatro
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variáveis latentes e com uma amostra (47) com valor de “leverage” maior do que o

valor limite. Retirando esta amostra e reconstruindo o modelo com este tratamento

(SMSC) o número de variáveis permaneceu o mesmo e o valor do SEV aumentou

foi de 1,054, provavelmente este leve aumento deve ser a pequena diferença em

relação aos modelo que na média não altera muito o SEV que são amostras que

não fazem parte do modelo.

Figura 33: Gráfico dos valores de SEV em função do número de variáveis

latentes  com vários  pré-tratamentos  na  região  de  6864  -  3800cm1

(log1/R)

Os resultados do modelo com pré-tratamento SMSC, retirando se uma

pequena região do espectro onde a razão sinal/ruído ainda é baixa (de 6517 -

6864 cm-1), são apresentados na tabela 17. Comparando com o modelo anterior,

região de 6864 a 3800 cm-1 , o valor SEV diminuiu.

0 2 4 6 8 10 12 14
1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

 s
 sd
 sd2
 smsc
 smsc47

S
E

V

Número de variáveia latentes

73



Tabela 17: Dados para o modelo de proteína bruta no infravermelho de 3800 -

6517  cm-1 com  tratamento  de  alisamento  e  correção  do

espalhamento

Y(%) SEC SEV Ercal (%) Erval(%) Rcal Rval
70 0,515 1,005 5,95 9,33 0,87 0,72

Na Tabela 18 estão os resultados dos modelos construídos na região

de 5375-3977 cm-1 com os pré-tratamentos de alisamento (S) e cálculo da primeira

derivada (d) em Refletância.

Tabela  18:  Resultados  dos  modelos  construídos  para  determinação  de

proteína bruta na região de 5375-3800 cm-1 com os pré-tratamentos

de alisamento (S) e cálculo da primeira derivada (d) em Refletância

Var.lat. %Y SEC SEV Erca(%) Erval(%) Rcal Rval
5 66,00 0,71 1,03 5,80 8,43 0,66 0,6
6 75,93 0,54 0,83 4,73 7,30 0,87 0,73

Comparando os resultados obtidos nos modelos construídos na região

do MID e na região do NIR observamos que o modelo para proteína bruta, obtida

com o pré-tratamento SMSC em log 1/R e seis variáveis latentes onde valores de

SEV,  Rval  e  Erval  são  melhores  do  que  com o mesmo pré-tratamento  e  oito

variáveis latentes (embora o valor  de SEC seja um pouco maior e a variância

capturada da matriz Y seja um pouco menor do que com oito variáveis latentes).

Em relação ao modelo de proteína na região do NIR com seis variáveis latentes e

em refletância, os valores de SEV, Rval, Erval são maiores do que no modelo do

MID (embora o valor de SEC seja um pouco menor e Rcal seja um pouco maior).

O melhor  modelo foi na região do MID de 2288 – 557 cm-1  com espectros em

log1/R  e  tratamento  SMSC  utilizando  6  variáveis  latentes  com  Erval  de  6,83

(Tabela12).
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5.8 MODELOS PARA DETERMINAÇÃO DE EXTRATO ETÉREO

A análise de extrato etéreo é a determinação de todas as substâncias

solúveis em clorofórmio ou éter incluindo pigmentos. A análise de lipídios pelo NIR

é mais comum em grão do que para forragens devido a menor concentração que

estas apresentam.  Absorção de bandas características  de alifáticos  (-CH)  em

torno de 2310 e 1725 e 1400 e 1210 cm-1 são usadas na calibração [38,41,48]. 

Para previsão dos teores de extrato etéreo foram construídos modelos

na região de 3198 - 557 cm-1 empregando vários pré-tratamento; os reSultados

são apresentados na Tabela 19 e os menores SEV para estes pré-tratamentos

estão na Tabela 20.

Tabela 19: Resultados dos modelos de calibração PLS para determinação de

extrato etéreo na região do infravermelho médio de 3800 - 557 cm-1

(log1/R)

Tratamento VL SEC SEV Rcal Rval Ercal% Erval% % X %Y
SMSC  7 0,44 0,61 0,86 0,67 7,29 10,43 95,1 68,9
SMSC 10 0,38 0,72 0,86 0,55 6,41 12,46 97,7 76,8
SMSC 6 0,47 0,62 0,80 0,67 8,09 10,79 94,2 64,3

SD 7 0,36 0,70 0,89 0,61 6,22 12,09 62,3 79,0
SD 6 0,42 0,67 0,85 0,60 6,91 11,99 91,3 71,9

SD2 5 0,36 0,77 0,89 0,47 6,08 13,96 79,3 78,8
SD2 6 0,33 0,73 0,91 0,51 5,82 13,25 83,6 83,2

SD1N 6 0,40 0,67 0,86 0,61 6,21 11,78 90,4 74,2

Tabela 20: Menores SEV para modelo de extrato etéreo na região de 3198 -

557 cm-1 conforme tratamento aplicado (log1/R)

Nº. V. lat. 2 1 1 3 1 6
%Y 97,00 17,61 25,87 58,99 29,35 67,5

Tratamento S Sd sd2 Sdn sd2n SMSC
SEV 0,629 0,81 0,623 0,64 0,607 0,612

Apesar  do SEV ter sido menor com o pré-tratamento sd2n do que com

o pré-tratamento  SMSC,  este  modelo  apresentou  mais  amostras  anômalas  e
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menor variância capturada da matriz de dados de referência (Y) e não, portanto,

não foi usado este tratamento para construir modelos mas com o tratamento de

SMSC.

O modelo com SMSC apresentou as amostras 11 e 44 como anômalas

que foram excluídas.  Os  resultados  do novo  modelo  com 6  variáveis  latentes

estão  na  Tabela  21.  Os  valores  dos  parâmetros  analisados  não  foram  muito

diferentes   aos do modelo sem a exclusão das amostras anômalas. Aplicando o

mesmo pré-tratamento, SMSC, porém utilizando os espectros em R  e a região de

2288 - 557 cm-1 os erros de previsão do modelo aumentaram Tabela 22.

Tabela 21: Dados para o modelo de extrato etéreo na região de 3198 - 557

cm-1  com pré-tratamento SMSC em log1/R com 6 variáveis latentes

Y(%) SEC SEV Ercal (%) Erval (%) Rcal Rval
69,3 0,453 0,614 7,74 10,79 0,83 0,68

Tabela 22: Dados para o modelo de extrato etéreo na região de 2288 - 557

cm-1  com pré-tratamento SMSC e em Refletância

Var. lat. %Y SEC SEV Ercal (%) Erval (%) Rcal Rval
5 55,4 0,53 0,71 8,92 12,90 0,74 0,62
9 69,13 0,44 0,72 7,42 12,78 0,83 0,55

Os menores valores de SEV para os modelo de previsão dos teores de

extrato etéreo na região do infravermelho próximo (5617 - 3800 cm-1), empregando

vários pré-tratamentos e os espectros em log1/R  são apresentados na Tabela 23.

Novamente, para os modelos que utilizam cálculos de derivada  o erro de previsão

aumentou com o aumento do número de variáveis latentes. 
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Tabela  23:  Menores  valores  de  SEV para  o  modelo  de  extrato  etéreo  na

região de 5617 - 3800 cm-1 conforme pré-tratamento aplicado e os

espectros em log 1/R

Nº. V. lat 2 4 1 4 3 4
Tratamento S Sd sd2 Sdn Sd2n SMSC

%Y 35,76 62,15 14,66 60,70 60,27 57,02
SEV 0,652 0,63 0,673 16,34 3,02 0,708

O pré-tratamento com SMSC não foi o que apresentou o menor SEV

mas o modelo apresentou somente duas amostras anômalas e maior variância

capturada da matriz de dados de referência com 4 variáveis latentes. Retirando-se

as amostras anômalas (7 e 47) e reconstruído o modelo (log 1/R) com 4 variáveis

latentes  o valor de SEV não alterou (Tabela 24). 

O modelo utilizando o mesmo pré-tratamento (SMSC) aos espectros em

refletância  apresentou  valores  similares  para   todos  os  parâmetros  analisados

quando comparados aos modelos usando os espectros em log1/R (tabela 25).

Tabela 24: Resultados do modelo para determinação de extrato etéreo na

região de 5617 - 3800 cm-1 conforme pré-tratamento SMSC (log1/R)

com 4 variáveis latentes

Y(%) SEC SEV Ercal (%) Erval(%) Rcal Rval
57 0,51 0,71 9,06 11,79 0,76 0,51

Tabela 25: Resultados do modelo para determinação de extrato etéreo na

região de 5617 - 3800 cm-1 conforme pré-tratamento SMSC e em

refletância

Var. lat %Y SEC SEV Ercal (%) Erval (%) RCal RvaL
4 62,40 0,48 0,68 8,53 11,31 0,79 0,50
5 69,22 0,44 0,63 7,30 10,99 0,83 0,63

O modelo de calibração para determinação de extrato etéreo com melhor

desempenho foi obtido com a região de 3198 -557 cm-1  em log1/R com 6 variáveis

latentes onde se obteve um valor de SEV de 0,61 e coeficiente de correlação para

validação de 0,68 e erro relativo de 10,78%.
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5.9 MODELO PARA DETERMINAÇÃO DE FIBRA BRUTA

A predição de teores de fibra bruta no infravermelho pode não ter boas

correlações com os valores de referência, pois as determinações feitas para este

parâmetro com as digestões ácida e alcalina apontam deficiências. Quando uma

amostra  é  digerida  com  as  soluções  ácidas  e  básicas,  algumas  frações

indeterminadas de celulose,  hemicelulose,  pectinas e lignina podem solubilizar.

Outra  dificuldade  encontrada  é  que  estas  frações  são  complexas  demais  que

variam  conforme  a  variedade  da  espécie,  sua  maturidade,  etc,  dificultando  a

precisão e exatidão dos modelos construídos. Melhores modelos de calibrações

para previsões de valores para de fibra devem ser feitas com fibra em detergente

ácido  e  fibra  em  detergente  neutro  as  quais  separam  melhor  a  celulose,

hemicelulose  e  lignina.  Para  o  milho  em grão,  outro  problema  do  método  de

referência  é  produzido  pela  presença  de  amido  que  dificulta  a  processo  de

filtragem.  Alguns trabalhos  encontrados  na  literatura  se  deparam  com  este

problema [37, 39, 42, 49, 56].

Vários  trabalhos  encontrados  na  literatura  estão  de  acordo  que  as

melhores correlações são para as  previsões de proteína bruta em alimentos  do

que para as previsões de fibra bruta [35, 36, 40, 42, 43, 49, 50]. Da mesma forma

que  as  correlações  encontradas  neste  trabalho.  O  método  de  referência  para

determinação de proteína bruta é feito baseado no teor nitrogênio,  usualmente

teor de N x 6,25 e boas correlações entre o método de referência e a metodologia

utilizando os espectros de infravermelho são possíveis devido a forte absorção da

ligação de nitrogênio presente nos espectros. 

Os  valores  de  SEV  dos  modelos  de  calibração  para  fibra  bruta  na

região de 3198 - 557 cm-1 aplicando vários pré-tratamentos estão na Tabela 26.

78



Tabela 26: Menores valores de SEV dos modelos para determinação de fibra

bruta  na  região  de  3198  -  557  cm-1 conforme  pré-tratamentos

aplicados e em log 1/R

Nº. V. Lat. 3 5 4 3 3
%Y 63,02 70,78 81,12 73,00 69,28

Tratamento S Sd sd2 Sd2n SMSC
SEV 0,391 6,68 0,285 0,291 0,309

Os resultados do modelo de calibração para fibra bruta com 3 variáveis

latentes com pré-tratamento Sd2 na região de 3198 - 557 cm-1 estão na Tabela 27.

Tabela 27: Resultados do modelo para determinação de fibra bruta na região

de  3198  -  557  cm-1 e  espectros  em  log  1/R  com  três  variáveis

latentes

Y(%) SEC SEV Ercal (%) Erval (%) Rcal Rval
73 0,302 0,295 17,1 19,3 0,85 0,76

Outros modelos de calibração construídos para determinação de fibra

bruta na região de 3198 - 557 cm-1 em refletância com 3 e 4 variáveis latentes com

pré-tratamento Sd2 apresentaram os reSultados que estão na Tabela 28.

Tabela  28:  Resultados  dos modelos  para  determinação  de  fibra  bruta  na

região de 3188 - 557 cm-1 e espectros em Refletância

Var. lat %Y SEC SEV Ercal (%) Erval (%) Rcal Rval
4 68,42 0,22 0,39 8,03 14,9 0,82 0,69
3 68,88 0,21 0,28 8,08 9,43 0,83 0,79

Os  valores  de  SEV  dos  modelos  de  calibração  para  fibra  bruta  na

região de 6517 - 3800 cm-1 com vários pré-tratamentos aplicados estão na Tabela

29. Observa-se que para o menor SEV empregou-se o pré-tratamento Sd2 com

seis variáveis latentes.
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Tabela 29: Menores de SEV para modelos de fibra bruta na região de 6517 -

3800 cm-1 conforme tratamento aplicado

Nº. V. lat. 5 3 6 4 6 5
%Y 70,78 71,88 59,30 81,08 90,17 75,03

Tratamento S Sd Sd2 Sdn sd2n SMSC
SEV 0,316 0,306 0,309 7,79 2,06 0,338

O modelo  com pré-tratamento  sd2 apresentou  o  menor  SEV com 6

variáveis  latentes  e  amostras  anômalas  (11,  52 e  53)  que ao serem retiradas

observa-se uma diminuição no SEV. O modelo obteve os dados que estão na

tabela 30.

Tabela 30: Resultados do modelo de para determinação de fibra bruta na

região de 6517 - 3800 cm-1 com pré-tratamento Sd2 e espectros em

log 1/R

Y(%) SEC SEV Ercal (%) Erval (%) Rcal Rval
79 0,17 0,32 6,38 12,93 0,80 0,71

Outro modelo de calibração construído em refletância para fibra bruta na

região  de  5379  -  3800 cm-1 com pré-tratamento  Sd2 e  seis  variáveis  latentes

apresentou os reSultado da Tabela 31.

Tabela 31: Resultados do modelo para determinação de fibra bruta na região

de  5379  -  3800  cm-1 com  pré-tratamento  sd2  e  espectros  em

Refletância

Var. lat %Y SEC SEV Ercal (%) Erval (%) Rcal Rval
6 68,8 0,21 0,32 8,23 12,67 0,83 0,71

Para  região  do  NIR,  o  modelo  na  região  de  3597  -  3800  cm-1 e  pré-

tratamento Sd2 com espectros em refletância apresentou melhor desempenho do

que o modelo com espectros em log 1/R. Porém, comparando-os com resultados

dos modelos na região do MID o de melhor desempenho foi obtido na região de

3198 - 557 cm-1 em  refletância com três variáveis latentes por apresentar o menor

SEV e o coeficiente de correlação maior.
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5.10 MODELOS PARA DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO

Os  valores  de  SEV  dos  modelos  de  calibração  para  determinação

fósforo na região de 3198 – 557cm-1 conforme os pré-tratamentos aplicados estão

na Tabela 32.

Tabela 32: Menores valores SEV dos modelos para determinação de fósforo

na região de 3189 -  557 cm-1 conforme tratamento aplicado e em

log1/R

Nº. v. lat 1 3 2 1 2 6
%Y 3,64 31,37 27,78 21,85 33,32 54,50

Tratamento S Sd sd2 Sdn Sd2n SMSC
SEV 0,049 0,025 0,040 0,049 0,039 0,039

O modelo com o pré-tratamento sd, embora tenha apresentado o menor

SEV (0,025),  teve  muitas  amostras  anômalas  e  pouca  variância  capturada  da

matriz de dados de referência podendo resultar numa subestimativa dos dados. 

O modelo com pré-tratamento SMSC com 6 variáveis latentes e sem as

amostras 44, 11 e 52 anômalas teve uma melhor correlação com os dados de

referência. Os resultados são apresentados na Tabela 33.

Tabela 33: Resultados de modelo para determinação do fósforo na região de

3198  -  557  cm-1 com  SMSC  e  espectros  em  log  1/R  com  seis

variáveis latentes

Y(%) SEC SEV Ercal (%) Erval (%) Rcal Rval
59,44 0,030 0,039 10,2 13,5 0,58 0,48

O modelo empregando os espectros em Refletância na região de 2288 -

557  cm-1 com  seis  variáveis  latentes  embora  tenha  diminuído  a  variância

capturada pelo modelo da matriz Y observou-se um aumento do coeficiente de

correlação (R) e diminuiu  o erro relativo  de validação.  Os resultados estão na

Tabela 34.
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Tabela 34: Resultados do modelo para determinação de fósforo na região de

2288 - 557 cm-1  com SMSC e espectros em Refletância

Var. Lat %Y SEC SEV Ercal (%) Erval (%) Rcal Rval
6 49,8 0,031 0,04 8,99 12,03 0,71 0,54

Os valores de SEV dos modelos de calibração para fósforo na região de

infra vermelho próximo de 6517 - 3800 cm-1 para vários pré-tratamentos aplicados

e espectros em log1/R estão na Tabela 35.

Tabela  35:  Menores  valores  de  SEV  dos  modelos  de  calibração  para

determinação fósforo na região de 6517 - 557 cm-1 conforme pré-

tratamento aplicado

Nº. v. lat 4 3 2 5 6 3
%Y 37,37 36,53 21,36 21,31 79,77 34,21

Tratamento S Sd Sd2 Sdn Sd2n SMSC
SEV 0,043 0,043 0,050 2,306 0,047 0,041

O modelo com pré-tratamento sd apresentou o menor SEV com três

variáveis  latentes  e  três  amostras  anômalas  (11,  52  e  53)  além  da  variança

capturada em Y ser muito pequena. Excluindo-se as amostras anômalas, com o

novo modelo, com o mesmo número de variáveis latentes, obteve-se um menor

SEV; os dados que estão na Tabela 36.

Tabela 36: Resultados do modelo para determinação de fósforo na região de

6517 - 557 cm-1 com 3 variáveis latentes e pré-tratamento sd e em

log 1/R

Y(%) SEC SEV Ercal (%) Erval (%) Rcal Rval
79 0,17 0,032 6,38 12,93 0,57 0,45

O modelo construído para determinação de fósforo no NIR na região de

5379  -  3800  cm-1 com  5  variáveis  latentes  e  com  espectros  em  refletância

apresentou os reSultado da Tabela 37.
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Tabela 37: Resultados do modelo para determinação de fósforo na região de

5379 - 3800 cm-1 com pré-tratamento sd2 e em Refletância

Var. lat %Y SEC SEV Ercal Erval Rcal Rval
5 74,75 0,022 0,05 6,54 13,37 0,86 0,38

Observa-se que o modelo para determinação de fósforo com espectros

em Refletância na região de 2288 - 557 cm-1 com seis variáveis latentes possui

melhor desempenho por apresentar menor SEV e maior coeficiente de correlação.

5.11 MODELO PARA DETERMINAÇÃO DE RESÍDUO MINERAL

O milho tem pouco resíduo mineral sendo difícil detectar estes teores

de maneira precisa por espectroscopia no infravermelho. Os principais minerais

analisados são fósforo, cálcio, magnésio e potássio, e em uma análise de rotina se

faz principalmente a determinação de fósforo e cálcio. A concentração maior de

resíduo mineral no milho se encontra na casca, a parte mais fibrosa associadas

aos polissacarídeos que a compõem. Pesquisas realizadas por R. Gonzales,  e

colaboradores  [73]  trabalhando  com  milho  em  grãos  (mais  precisamente  a

casquinha do milho) para incorporação de cálcio conseguem identificar bandas no

espectro  de  infravermelho  na  região  de  1700  -  1736  cm-1.  Estas  bandas

correspondem  a  ligações  de  hidrogênio  de  grupos  carboxílicos  que  formam

dímeros do ácido poligalacturônico e que diminuem de intensidade depois que um

tratamento alcalino é dado aos grãos para incorporação de cálcio. Novas bandas

aparecem na região de 1418, 1475 e 1629 cm-1  relacionadas a íons carboxilatos

resultantes da neutralização do ácido formando os sais [51, 54, 59]. Também Ana

Ruano-Ramos [32] e Jerry [52] trabalharam com determinações de minerais Ca,

Mg,  K  e  P  em  espécies  de  plantas  com  uso  de  infravermelho  e  obtiveram

coeficientes  de  correlações  variados  desde  0,45  até  0,92.  Identificaram várias

bandas correlacionadas na faixa de 8333 - 4081 cm-1 e elaboraram curvas  de

calibração  com seleção  de  variáveis  para  cada  tipo  de  tratamento  para  cada

espécie de vegetais e para cada determinar Ca, P e Mg. Neste trabalho, para
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determinação de resíduo mineral utilizou-se a região de 3198  - 557 cm-1 do MID e

5379 - 3800 cm-1 do NIR.

Os  modelos  construídos  para  resíduo  mineral  e  umidade  foram

imprecisos  em  relação  aos  valores  nutricionais  analisados  como  pode  ser

observado pelo baixo coeficiente de correlação. Os resultados dos modelos de

calibração  para  resíduo  mineral  encontrados  com espectros  em refletância  na

região de 3198 - 557 cm-1 são apresentados na Tabela 38 com vários números de

variáveis latentes e diferentes pré-tratamentos.

A  Tabela  38:  Resultado  dos  modelos  de  calibração  para  determinação

resíduo mineral na região de 3198 - 557 cm-1 em log 1/R

Pré-tratamento VL SEC SEV Rcal Rval Ercal% Erval% %X %Y
Sd 6 0,086 0,129 0,77 0,4 5,03 7,08 91,7 58,6
Sd 4 0,097 0,128 0,69 0,42 5,82 7,78 85,9 47,4
Sd2 5 0,072 0,136 0,84 0,36 4,48 7,54 79,3 70,7
Sdn 6 0,084 0,128 0,78 0,42 4,88 6,91 90,3 60,5
SMSC 9 0,075 0,131 0,83 0,40 4,55 6,79 96,1 68,22
SMSC 6 0,092 0,138 0,72 0,34 5,,46 7,93 934 52,17

Os modelos de calibração construídos para determinação de resíduo

mineral  empregando  a  região  do  NIR  também  não  apresentaram  reSultados

exatos.  Os  resultados  dos  modelos  de  calibração  para  resíduo  mineral

encontrados  com  espectros  em  log  1/R  na  região  de  6517  -  3800  cm1 são

apresentados na Tabela 39 com vários números de variáveis latentes e diferentes

pré-tratamentos.

A Tabela 39: Resultado dos modelos para determinação de resíduo mineral

na região de 6517 - 3800 cm-1

Pré-tratamento VL SEC SEV Rcal Rval Ercal% Erval% %X %Y
Sd 5 0,074 0,143 0,83 0,25 4,66 7,93 83,2 69,4
Sd 4 0,089 0,140 0,75 0,26 5,21 7,96 81,9 55,6
Sd2 5 0,064 0,168 0,88 0,00 3,57 9,7 82,1 77,06
Sd2 3 0,103 0,159 0,62 0,05 5,69 8,89 78,9 39,4
SMSC 5 0,099 0,154 0,67 0,10 5,76 8,85 93,00 49,87
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Pelos baixos valores do coeficiente de correlação podemos concluir que

os  modelos  obtidos  segundo  vários  pré-tratamentos  aplicados  não  possuem

desempenho para predizer valores de resíduo mineral com confiança.

5.12 MODELOS PARA DETERMINAÇÃO DE UMIDADE

Uma das primeiras aplicações da técnica de espectroscopia na região

de NIR foi para a análise de umidade em alimentos. A água absorve fortemente no

infravermelho e como a maioria dos alimentos possui água na sua constituição,

uma forte banda identifica a presença de umidade; amostras secas possuem esta

banda menos intensa. A região mais importante do espectro para identificação da

umidade é 7092 -  6997cm-1,  a  mesma faixa  para água pura,  em amostras de

alimentos (grãos e farinhas com alguma umidade uma banda aparece em 6993cm-

1).  Também a faixa de 5263 -  5128 cm-1 é  usada para análise  quantitativa.  A

presença de ligações de hidrogênio também é útil na análise, pois indica presença

de íons, polímeros ou monômeros solvatados. No entanto, diferenças no espectro

de  infravermelho  aparecem  devido  a  diferença  de  temperatura.  Amostras  de

alimentos  podem  apresentar  espectros  diferentes  devido  ao  teor  de  umidade

diferente,  uma  vez  que  a  umidade  esta  relacionada  a  fermentação  que  pode

ocorrer no alimento [45, 46, 47, 60].

A Tabela 40 mostra o resultado do modelo para umidade na região de

2402 - 557 cm-1 e na região de 3800 - 557 cm-1 em Refletância com 15 variáveis

latentes e pré-tratamento de SMSC. A inclusão da região de 2402 - 3800 cm-1 não

melhorou  os  parâmetros  analisados,  diminuindo  o  valor  do  coeficiente  de

correlação  e  aumentando  o  erro  relativo,  o  que  pode  ser  explicado  devido  a

umidade absorvida pela amostra depois da medida de referência e antes de ser

obtido os espectros.
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Tabela 40: Resultado do modelo para umidade nas regiões de 2402 - 557cm-1

(1)  e  3800  -  557  cm-1 (2)  com espectros  em  Refletância  com  15

variáveis latentes e pré-tratamento de SMSC

Y(%) SEC SEV Ercal (%) Erval(%) Rcal Rval
1 99,28 0,82 2,17 12,79 28,88 0,93 0,62
2 85,70 0,86 2,76 13,05 30,11 0,93 0,34

A Tabela 41 mostra o resultado do modelo para umidade na região de

5397  -  3800  cm-1 com  3  variáveis  latentes  e  pré-tratamento  de  sd2  e  em

Refletância 

Tabela 41: Resultado do modelo para determinação de umidade na região de

5397 - 3800 cm-1 com três variáveis latentes e pré-tratamento de sd2

e em Refletância

Y(%) SEC SEV Ercal (%) Erval(%) Rcal Rval
78,75 1,78 1,85 25,82 25,32 0,62 0,71

Para a região do NIR utilizando os espectros em refletância na região

5397 - 3800cm-1, com 3 variáveis latentes e pré-tratamento sd2, como pode ser

observado  na  Tabela  41,  os  parâmetros  analisados  foram  similares  aos  do

modelo  empregando  a  região  do  MID (Tabela  40)  não  sendo  adequado  para

determinar a umidade pelo mesmo motivo da absorção de umidade da amostra no

intervalo de tempo entre a medida de referência e a obtenção dos espectros.

5.13  MODELOS  PARA  DETERMINAÇÃO  SIMULTÂNEA  DE

PROTEÍNA, FIBRA, EXTRATO ETÉREO E FÓSFORO

Nos modelos, construídos para previsões simultâneas de PB, EE, FB e

P, foram utilizadas 10 variáveis latentes para todos os teores nutricionais. Com

pré-tratamento de SMSC, o número indicado pelo modelo com o menor PRESS foi

de  24  variáveis  latentes,  porém,  o  valor  de  SEV foi  menor  com 10  variáveis

latentes. O modelo de calibração, com mínimo PRESS, possui um baixo erro de
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calibração, mas fica superajustado aumentando o valor de SEV. Os parâmetros

dos  modelos  construídos  para  determinação  simultânea  são  apresentados  na

Tabela 42.

Tabela 42: Resultados do modelo para determinação simultânea de proteína

bruta,  extrato  etéreo,  fibra  bruta  e  fósforo  na  região  de  3198  -

557cm-1 com 10 variáveis latentes e tratamento de SMSCe em log

1/R

Y(%) SEC SEV Ercal (%) Erval(%) Rcal Rval
PB 83,0 0,41 1,00 3,45 8,06 0,94 0,67
EE 83,0 0,423 0,637 7,27 10,09 0,84 0,66
FB 83,0 0,229 0,298 8,15 10,89 0,81 0,74

FÓS 83,0 0,033 0,038 9,59 11,48 0,67 0,48

A Figura 34 mostra os valores de referências de PB, EE, FB e FOS,

versus os valores previstos pelo modelo simultâneo.  Pelo Gráfico da figura 34

observa-se que os valores previstos para fósforo têm as piores correlações em

relação aos outros teores, estando abaixo da curva de calibração, o que pode ser

verificado na Tabela 42.
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“Leverage”

Figura 34: Gráfico dos valores de referência de PB, EE, FB e FOS, , versus

valores previstos pelo na região do 3198 - 557 cm-1 com espectros

em log 1/R

A Figura 35 mostra os valores da “leverage” x resíduos de Student para

as amostras no modelo de calibração simultânea na região de 3198 - 557 cm-1. O

valor limite da “leverage” para 10 variáveis latentes é 0,36, logo não há amostras

anômalas, considerando o valor da “leverage”, porém as amostras 8, 11, 21, 44,

52  estão  mais  distantes  das  demais  para  todos  os  parâmetros  analisados  no

modelo simultâneo. Também se observa que as amostras 11, 31 e 47 possuem

um valor maior do que o limite de confiança pelo resíduo de Student. A amostra 11

tem valor  de Resíduo de Student  além do limite  de confiança para  fósforo.  A

amostra 47 está fora do limite de confiança para proteína e a amostra 31 está fora

do limite de confiança para fibra. 

0 5 10 15
0

5

10

15

1

1

1
1

2

2

2
2

3

3

3
3

4

4

4
4

5

5

5
5

6

6

6
6

7

7

7
7

8

8

8

8

9

9

9
9

10

10

10
10

11

11

11
11

12

12

12
12

13

13

13
13

14

14

14
14

15

15

15
15

16

16

16
16

17

17

17
17

18

18

18
18

19

19

19
19

20

20

20
20

21

21
21

21

22

22
22

22

23

23
23

23

24

24

24

24

25

25

25

25

26

26
26

26

27

27

27
27

28

28

28
28

29

29

29
29

30

30

30
30

31

31

31
31

32

32

32

32

33

33

33

33

34

34

34

34

35

35

35

35

36

36

36

36

37

37

37

37

38

38

38

38

39

39

39

39

40

40

40

40

41

41

41

41

42

42

42

42

43

43

43

43

44

44

44

44

45

45

45

45

46

46

46

46

47

47

47

47

48

48

48

48

49

49

49

49

50

50

50

50

51

51

51

51

52

52

52

52

53

53

53

53

54

54

54

54

55

55

55

55

56

56

56

56

57

57

57

57

58

58

58

58

59

59

59

59

60

60

60

60

61

61

61

61

62

62

62

62

63

63

63

63

64

64

64

64

65

65

65

65

66

66

66

66

67

67

67

67

68

68

68

68

69

69

69

69

70

70

70

70

71

71

71

71

72

72

72

72

73

73

73

73

74

74

74

74

75

75

75

75

76

76

76

76

77

77

77

77

78

78

78

78

79

79

79

79

80

80

80

80

81

81

81

81

82

82

82

82

83

83

83

83

88

R
es

íd
uo

 d
e 

S
tu

de
nt



“Leverage”

Figura 35: Gráfico do “leverage” versus resíduos de Student para o modelo

simultâneo na região de 3198 - 557 cm-1 com espectros em 1/R

A  Tabela  43  mostra  os  resultados  do  modelo  para  determinação

simultânea de proteína bruta,  extrato etéreo,  fibra bruta e fósforo na região de

3198 - 557cm-1 com 8 variáveis latentes e pré-tratamento de Sd2 e log 1/R.

Tabela  43:  Resultados  do  modelo  com  pré-tratamento  de  alisamento  e

cálculo  da  segunda  derivada,  com  8  variáveis  latentes  e  com

espectros na região de 3198 - 557 cm-1 e com espectros em log 1/R

Y(%) SEC SEV Ercal (%) Erval(%) Rcal Rval
PB 86,82 0,3429 1,084 2,89 9,10 0,96 0,56
EE 86,82 0,37 0,74 4,65 14,89 0,88 0,46
FB 86,82 0,20 0,31 7,80 11,88 0,86 0,72

FÒS 86,82 0,036 0,040 10,89 11,24 0,57 0,57
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Outro modelo foi construído com pré-tratamento Sd2, com 10 variáveis

latentes e com espectros em log de 1/R, na região de 3198 -  557 cm-1 e,  os

resultados são apresentados na Tabela 44.

Tabela 44: Resultados do modelo com pré-tratamento Sd2, com 10 variáveis

latentes e com espectros na região de 3198 - 557 cm-1 e em log 1/R

Y(%) SEC SEV Ercal (%) Erval(%) Rcal Rval
PB 92,35 0,29 1,04 2,55 8,78 0,97 0,54
EE 92,35 0,23 0,74 4,50 14,38 0,89 0,44
FB 92,35 0,19 0,29 7,59 11,66 0,87 0,70

FÒS 92,35 0,036 0,039 10,02 11,12 0,58 0,55

A  Tabela  45  mostra  os  resultados  do  modelo  para  determinação

simultânea de proteína bruta, extrato etéreo, fibra bruta e fósforo com 10 variáveis

latentes  e  pré-tratamento  de  SMSC,  com  espectros  em  log1/R  na  região  do

infravermelho próximo de 6517 - 3800 cm-1.

Tabela 45: Resultados do modelo para determinação simultânea de proteína

bruta extrato etéreo, fibra bruta e fósforo na região de 6517 - 3800

cm-1 com   10  variáveis  latentes  e  tratamento  de  SMSC  e  com

espectros em log1/R

Y(%) SEC SEV Ercal (%) Erval(%) Rcal Rval
PB 73,0 0,54 1,17 3,45 9,12 0,89 0,52
EE 73,0 0,51 0,74 8,31 11,19 0,76 0,45
FB 73,0 0,204 0,34 8,27 11,70 0,85 0,67

FÓS 73,0 0,035 0,043 9,99 11,89 0,62 0,47

Comparando os modelos na região do MID e do NIR,  o modelo  na

região do MID de 3198 - 557 cm-1  e pré-tratamento SMSC com espectros em log

1/R apresentou melhor desempenho considerando que os valores de SEV e Erval

foram menores  e  também,  que  os  valores  do  coeficiente  de  correlação  foram

maiores. 
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6.CONCLUSÃO

As técnicas de espectroscopia no infravermelho médio e próximo por

refletância,  empregada  para  determinar  os  valores  nutricionais  do  milho,

apresentam  algumas  vantagens  sobre  os  métodos  de  referência  (AOAC),

considerando o tempo de análise, a não geração de resíduos, além do baixo custo

justificando sua utilização em análises de rotina no controle de qualidade e na

formulação de rações na área de nutrição animal.

 A calibração por mínimos quadrados parciais (PLS) para determinação

do valor nutricional de proteína bruta, empregando os dados espectrais na região

do infravermelho médio, apresentou melhor desempenho quando utilizado o pré-

tratamento matemático de alisamento e MSC. Também foi observada a tendência

dos dados no infravermelho próximo produzirem modelos com habilidade inferior

(maior SEV) aos que empregaram dados no infravermelho médio.

Na determinação de valores nutricionais de resíduo mineral e fósforo os

modelos de regressão não apresentaram um bom desempenho. Apesar de não

obter  modelos  de  calibração  que  apresentem  boa  correlação  entre  a  técnica

espectroscópica e os valores nutricionais  os erros de previsão são de mesma

ordem que os erros do método de referência. 

Na  determinação  do  valor  de  umidade  atribui-se  a  baixa  correlação

encontrada a  absorção de umidade pela amostra no intervalo entre a medida feita

pelo método de referência e a obtenção dos espectros no infravermelho.

Na determinação simultânea de PB, EE, FB e P, empregando o pré-

tratamento  SMSC  e  10  de  variáveis  latentes  para  previsão  destes  teores

nutricionais, os erros relativos de previsão foram aproximadamente iguais aos dos

modelos individuais, com exceção do erro relativo de previsão para proteína bruta

que aumentou  cerca  de 2% . 

De  forma geral  verificou-se  a  existência  de  amostras  anômalas  nos

modelos e também no conjunto de dados usados para validação, isto pode ser

atribuído a heterogeneidade das amostras,  obtidas de diferentes procedências,

variedades,  solo,  clima,  fertilização,  etc.  Os  reSultados  aqui  apresentados,
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também mostram ser possível a construção de bons modelos para a previsão da

proteína,  mesmo com esta diversificação.

92



7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. BUTOLO, J. E., A Nutrição e a Avicultura. Colégio Brasileiro de Nutrição

Animal  (CBNA)  <http:/www.agagyn.com.br/notícias5.htm>  Acesso  em  15  set.

2004.

2. AOAC  –  Association  of  official  analytical  chemists  .  Official  Methods  of

Analytsis, 19 ed. 1990.

3. NILSSON, G.; NILSSON, P. F. The microflora on the surface of some feeder

plants at different stage of maturity, Arch Microbio., 22, 412-22 – 1996.

4. CREMER,  D.  R.;  KALETUNÇ,  G.,  Fourier  transform  infrared

microspectroscopic  study  of  the  chemical  microstructure  of  corn  and  oat  flour-

based extrudates,  Carbohydrate Polymers,  52, 53-65, 2003.

5. DUVAL, D. N.; FRANCELLI, A. L.  Produção de milho. Livraria e editora

Agropecuária Ltda; Guaíba – RS - 2000.

6. USDA – capítulo 2. disponível em <http;/www.fas.usda.gov/psd> Acesso em

20 out. 2004

7. Abimilho - AGR ONEGÓCIOS UFPR MILHO, CAPÍTULO 3, FEV/04

8. CONAB - AGRONEGÓCIOS UFPR MILHO, CAPÍTULO 3, FEV/04

9. Suinocultura Industrial n.º 04’2004 – Edição 178 – Ano 26 – Catálogo Oficial

das empresas suinícolas na AveSui,2004.

10. DONÁ,  A. A.;  MIRANDA, G. V.,  Comportamento de cultivares de milho

ciclo precoce, disponível em <http:/www.ufv.br/dft/milho/x_sic-9.htm> Acesso em 2

set. 2004

11. PATERNIANI, E.; VIEGAS, G. P., Melhoramento e Produção do Milho no

Brasil, 2ª Ed. Melhoramento, Vol. I, Campinas – SP, 1987.

12. RENTFROW, G.;  SAUBER, T.E.;  ALLE, G. L.; BERG, E. P., The influence

of diets canotaining either conventional corn, conventional corn whith choice white

grease,  high  oil  corn,  corn  or  high  oil  high  oleic  corn  on  belly/bacon  quality.

Agronegácios – UFPR milho capítulo 3. ABRIL/04

13. ANDRIGUETO, J.M.;  PERLY, L.; MINARDI, Í.; GEMAEL, A.; FLEMIMING,

J. S.; SOUZA, G. A.; BONA F., A., Nutrição Animal -  Ed. da Universidade Federal

do Paraná, Vol 1, 1982.

93



14. Normas  e  padrões  de  nutrição  e  alimentação  animal  –  Ministério  da

agricultura e do Abastecimento – Revisão 2000.

15. The  Natonal  Academy  of  Sciences,  1998.  Disponível  em

<http:/www.nap.edu/openbook/0309059933/html/126html> Acesso 23 out. 2000.

16. FERRÃO,   M.F.,  Técnicas  de  Reflexão  no  Infravermelho  Aplicadas  a

Análises de Alimento. Tecnológ. 5(1), 65-85, 2001.

17. Olinger, J. M., Effects of Sample Diluition and Particle Size/ Morphology on

1988.

18. THOMAS, E. V., A primer on Multivariate Calibration, Analytical Chemistry,

66, 795A-805A, 1994.

19. SAVITZKY, A.; GOLLAY, M. J. E., Smoothing and Cifferentiaton of Data by

Simplified Least Square Procedures,  Analytical Chemistry, 36, 1627-1639, 1994.

20. GORRY, P.  A.,   Commente on Smoothing and Differentiation of  data by

simplified least squares procedure, Analytical Chemistry, 44, 1906-1913, 1972.

21. MARTENS, H. NAES, T., Multvariate Calibration,  John Wiley & Sons, 1996.

22. HELLAND,  I.  S.;  NAES,  T.;  ISAKSSON,  T.,  Related  Versions  of  the

Multiplicative  Scatter  Corretion  Method  for  Preprocessing  Spectrocopic  Data,

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 29, 233-241, 1995. 

23. HAALAND, D. M., Multivariate Calibration Methods applied to Quantitative

FT-IR  Analysis  Pratical  Fourier  Tranform  Infrared  Spectroscopy.  Industrial  and

Laboratory  Chemical  Analysis,  in  John  R.  Ferraro,  K.  Krishman,  San  Diego,

Academic Press, 395-469, 1990.

24. WISE,  B.  M.;  GALLAGHER,  N.  B.,  PLS  toolbox  for  use  with  MATLAB,

version 2.0 Engevetctor Research, Inc., 1998.

25. KALASINSKY,  K.S.,   Industrial  applications  of  Vib.  Spec.   Trend.  Anal.

Chem., 9, 83-89, 1990.

26. COATES,  J.,  Vibrational  Spectroscopy:  Instrumentation  for  infrared  and

Raman spectroscopy,  Appl. Spectrosc. Rev., 33, 267-425, 1998.

27.  SALIBA, E. O. S.; GOTIJO NETO, M. M.; RODRIGUEZ, N. M .; MIRANDA,

L. F.; OBEID, J. A.; TEIXEIRA, G. L.; OLIVEIRA, M. A., Predição da Composição

Química  do  Sorgo  pela  Técnica  de  Espectroscopia  de  Reflectância  no

94



Infravermelho Próximo,  Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. 55

n.º 3, junho 2003.

28. OLIVEIARA B., F. M.; FERREIRA, M. W.; SALIBA, E. O. S., Espectroscopia

de  reflectância  no  infravermelho  próximo  NIRS  (“near  infrared  reflectance

espectroscopy “)  – princípios e aplicações  na nutrição  animal,  revista CFMV.

Brasília /DF – Ano VII -   n.º 24 – 2001.

29. WILSON,  R.  H.,  Fourier  transform  mid-infrared  spectroscopy  for  food

analysis, Trend. Anal. Chem., 9, 127-131, 1990.

30. VAN DE VOORT, F. R.; ISMAIL, A. A., Proximate analysis of foods by mid-

FTIR spectroscopy,  Trend. Food Sci. Technol., 2, 13-17, 1991.

31. REEVES  III,  J.  B.;  ZAPF,  C.  M.,  Mid-infrared  diffuse  reflectance

spectroscopy for discriminant analysis of food ingredients,  J. Agr. Food Chem., 46,

3614-3622, 1998.

32. WILSON, R. H.; TAPP, H. S.,  Mid-infrared spectroscopy for food analysis:

Recent  new  applications  and  relevant  developments  in  sample  presentation

methods, Trend. Anal. Chem., 18, 85-93, 1999.

33. HART, J. R.; NORRIS, K. H.; GOLUMBIC, C., Determination of the moisture

content  of  seeds by near-infrared spectrophotometry of  their  methanol  extracts,

Cereal Chem., 39, 94-99, 1962.

34. HOOTON, D. E., The versatility of near-infrared reflectance devices, Cereal

Food World, 23, 176-179, 1978.

35. TKACHUK,  R.,  Analysis  of  whole  grains  by  near-infrared  reflectance,  in

Near-infrared technology in the agricultural and food industries, by Phil Wiliams &

Karl Norris, St. Paul, American Association of Cereal Chemists, 1987.

36. ORBORNE, B G.,  Applications of NIR in the baking industry, Anal. Proc.,

20, 79-83, 1983.

37. OSBORNE, B. G., Instrumental methods of flour analysis, Anal. Proc., 23,

359-360, 1986.

38. BÜNING-PFAUE,  H.,   Analysis  of  water  in  food  by  near  infrared

spectroscopy, Food Chemistry, 82, 107-115, 2003.

95



39. GUIXING, R.; FENG, C., Determination of moisture content of ginseng by

near infra-red reflectance spectroscopy, Food Chemistry, 60, 433-436, 1997

40. YEH,  R.  S.;  ANANTHESWARAN,  R.C.;  SHENK,  J.;  PURI,  V.  M.,

Determination of moisture profile in foods during microwave heating using VIS-NIR

Spectroscopy, Leb ensntwiss u. technol., 27.358-362, 1994.

41. WÄHLBY,  U.;  SKJÖLDEBRAND,  C.,  NIR  -  measurementes  of  moisture

changes in foods.  Journal of Food Engineering, 47, 303-312, 2001. 

42. IPSITA D. , S. K.; DAS, S. B., Drying performance of a batch type vibration

aided infrared dryer, Journal of Food Engineering, 64, 129-133, 2004. 

43. GILLON, D.; DAURIAC, F. DESHAYES, M.; VALETTE, J. C.; MORO, C.,

Estimation  of  foliage  moisture  content  using  near  infrared  reflectance

spectroscopy,  Agricultural and Meteorology, 124, 5162, 2004.

44. PÉREZ-MARÍN, D. C.; GARRIDO-VARRO, A.; GUERRERO-GINEL, J. E.;

GÓMEZ-CABRERA,  A.,  Near-infrared  Reflectance  Spectroscopy(NIRS)  for  the

Mandatory Labelling of Compound Feedgstuffs: Chemical Composition and Open-

declaration, Animal Feed Science and Technology, 2004.

45. WATSON, C. A.,  Near-infrared reflectance spectrophotometric analysis of

agricultural products, Anal. Chem., 49, 835A-840A, 1977.

46. SCHUSTER, J.H., Semi-automated proximate analysis, Cereal Food. World,

23, 180-182, 1978.

47. PURNOMOADI, A.; BATAJOO, K. K.; UEDA, K.; TERADA, F.,  Influence of,

Feed  Source  on  Determination  of  Fat  and  Protein  in  Milk  by  Near-infrared

Spectroscopy.   Natinal Institute of Animal Industry, MAFAF, Tsukuba Norindanchi

P. O. Box 5, Ibaraki 305-0901, 1999.

48. WILLIAMS, P. C.; STEVENSON, S. G., Near-infrared reflectance analysis:

Food industry applications, Trend. Food Sci. Technol., 1, 44-48, 1990.

49. ARCHIBALD, D. D.; KAYS, S. E.; HIMMELSBACH, D. S.; BARTON, F. E.,

Raman and NIR spectroscopic methods for determination of total dietary fiber in

cereal foods: A comparative study, Appl. Spectrosc., 52, 22-31, 1998.

50. PARK, R. S.; ANGNEW, R.E.; GORDON, F. J. STEEN, R. W. J. ; The use

of  near  infrared  reflectance  spectroscopy  (NIRS)  on  undried  samples  of  grass

96



silage to predict  chemical composition and digestibility parameters,  Animal Feed

Science Techonology, 72, 155-167, 2004.

51. BARNERS, R. F.; MOORE, J. E.; SHENK, J.S., Predicting forage quality by

infrared  reflectance  spectroscopy,  Journal  of  Animal  Science,  43,   889  –  897,

1976. 

52. DEAVILLE,  E.  R.;  GIVENS,  D.  I.,  Regions  of  normalised  near  infrared

reflectance difference spectra  related  to  the  rumen degradation  of  fresh grass,

grass silage and maize silage,  Animal Feed Science and Technology, 72, 41-51,

1998. 

53.  PARK, R. S. ;  AGNEW, R. E. ; GORDON,  F. J.; STEEN, R. W. J., The use

of  near  infrared  reflectance  spectroscopy  (NIRS)  on  undried  samples  of  grass

silage to predict chemical composition and digestibility parameters, Animal Feed

Science and Technology, 72, 155-167, 1998. 

54. WILMAN, D. ; FIELD, M.; LISTER, S. J.; AGIVENS, D. I., The use of near

infrared spectroscopy to investigate the composition of silages and the rate and

extent of cell-wall degradation, Animal Feed Science and Technology,  88, 139-

151, 2000.

55. KACURÁKOVA M.; WELLNER, N.;  EBRINGEROVÁ, A.;  HROMÁDKOVÁ,

Z.; WILSON, R. H.; BELTON, P. S., Characterisation of xylan-type polysaccharides

and associated cell wall components FT-IR and FT-Raman spectroscopies, Food

Hydrocolloids, 13, 35-41, 1999.

56. NOUSIAINEN,  J.;  AHVENJÄRVI,  S.;  RINNE,  M.;  HELLÄMÄKI  M.;

HUHTANEN, P.,  Prediction of indigestible cell wall fraction of grass silage by near

infrared  reflectance  spectroscopy,  Animal  Feed  Science  and  Technology,  115,

295-311, 2004. 

57. BOEVER, J. L. DE; VANACKER, J. M.; FIEMS, L. O.; BRABANDER D. L.

DE.,  Rumen degradation characteristics and protein value of grassland products

and their prediction by laboratory measurements and NIRS, Animal Feed Science

and Technology, 116, 53-66,2004.

58. BOEVER, J. L. DE;  COTTYN, B. G.; VANACKER J. M.; BOUCQUÉ CH. V.,

The use of  NIRS to predict  the chemical  composition and the energy value of

97



compound feeds for cattle, Animal Feed Science and Technology, 51, 243-253,

1995.

59. ANTONIEWICZ,  A.  M.;  KOWALCZYK,  J.;  KANSKI,  J.;  GORSKA-

MATUSIAK, Z.;  NALEPKA,  M.,   Rumen degradability  of  crude protein of  dried

grass and lucerne forage measured by in sacco incubation and predicted by near

infrared spectroscopy, Animal Feed Science and Technology, 54, 203-216, 1995.

60. VILLAMARÍN,  B.;  FERNÁNDEZ,  E.;  MENDEZ,  J.;  COEERN,  S.  C.  L.,

Analysis  of  grass silage  from Northwestern Spain  by  near-infrared reflectance

spectrocopy, Journal of AOAC International, 85, 541-545, 2002.

61. SOARES, A. M. B.;  MURRAY, I.; PATERSON, R. M.; ABREU, J. M. F., Use

of near infrared reflectance spectroscopy (NIRS) for the prediction of the chemical

composition and nutritional attributes of green crop cereals, Animal Feed Science

and Technology, 75, 15-25,1998. 

62. XICCATO,  G.;  TROCINO,  A.;  BOEVER,  J.  L.  DE;  MAERTENS,  L.;

CARABAÑO,  R.;  PASCUAL,  J.  J.;  PEREZ,  J.  M.;  GIDENNE,  T.  FALCAO-E-

CUNHA,  L.,  Prediction  of  chemical  composition,  nutritive  value  and  ingredient

composition of European compound feeds for rabbits by near infrared reflectance

spectroscopy (NIRS), Animal Feed Science and Technology, 104, 153-168, 2003. 

63. XICCATO,  G.;  TROCINO,  A.;  CARAZZOLO,  A.;  MEURENS,  M.;

MAERTENS L.; CARABAÑO, R., Nutritive evaluation and ingredient prediction of

compound  feeds  for  rabbits  by  near-infrared  reflectance  spectroscopy  (NIRS),

Animal Feed Science and Technology, 77, 201-212, 1999.

64. LOVETT, D. K.; DEAVILLE, E. R.; MOULD, F.; GIVENS, D. I.; OWEN, E.,

Using  near  infrared  reflectance  spectroscopy  (NIRS)  to  predict  the  biological

parameters of maize silage, Animal Feed Science and Technology, 115, 179-187,

2004.

65. ASSOUZ,  T.;  PUIGDOMÉNECH,  A.;  ARAGAY,  M.;  TAULER,  R.,

Comparison between different data pre-treatment methods in the analysis of forage

samples using near-infrared diffuse reflectance spectroscopy and partila-squares

multivariate calibration method, Analytica Chimica Acta, 484, 121-134, 2003.

98



66. DUODU  K.  G.,  H.  TANG,  A.  GRANT,  N.  WELLNER,  BELTON  P.  S.;

TAYLOR J. R. N., FTIR and Solid State13C NMR Spectroscopy of Proteins of Wet

Cooked and Popped Sorghum and Maize, Journal of Cereal Science,  33,  261-

269, 2001. 

67. ABENI, F.;  BERGOGLIO, G., Characterization of different strains of broiler

chicken by carcass measurements, chemical and physical parameters and NIRS

on breast muscle, Meat Science, 57,  133-137, 2001.

68. XIAO,  B.;  SUN,  X.  F.;  SUN,  R.,  Chemical,  structural,  and  thermal

characterizations of alkali-soluble lignins and hemicelluloses,  and cellulose from

maize stems, rye straw, and rice straw,  Polymer Degradation and Stability,  74,

307-319, 2001. 

69. MPAIRWE, D. R. ; SABIITI, E. N. ; UMMUNA, N. N.; TEGEGNE, A.; OSUJI,

P., Integration of forage legumes with cereal crops: II. Effect of supplementation

with lablab hay and incremental  levels  of  wheat  bran on voluntary food intake,

digestibility, milk yield and milk composition of crossbred cows fed maize–lablab

stover or oats–vetch hay ad libitum, Livestock Production Science, 2002.

70. COZZOLINO, D.; MORON, A., Exploring the use of near infrared reflectance

spectroscopy (NIRS) to predict trace minerals in legumes,  Animal Feed Science

and Technology, 111, 161-173, 2004.

71. BOHIC,  S.;  HEYMANN,  D.;  POUËZAT,  JEAN  A.;  GAUTHIER,  O.;

DACULSI,  G.,  Transmission  FT-IR  microspectroscopy  of  mineral  phases  in

calcified tissues, Sciences de la Vie, 321, 865-876, 1998.

72. MONSOOR,  M.  A.;  KALAPATHY,  U.;  PROCTOR,  A.,  Determination  of

polygalacturonic  acid  content  in  pectin  extracts  by  difuse  reflectance  Fourier

transform infrared spectroscopy,  Food Chemistry, 74, 233-238, 2004. 

73. GONZALEZ, R.; REGUERA, E.; JFIGUERO, A.; SÁNCHEZ-SINENCIO, M.

F.,  On  the  nature  of  the  Ca  binding  to  the  hull  of  nixtamalized  corn  grains,

Lebensmittel Wissenschaft und-Technologie, 2004.

74. KOS,  G.;  LOHNINGER,  H.;  KRSKA,  R.,   Fourier  transform  mid-infrared

spectroscopy with attenuated total reflection (FT-IR/ATR) as a tool for the detection

of Fusarium fungi on maize, Vibrational Spectroscopy, 29, 115-119, 2002. 

99



75. STRACHAN, I. B.;  PATTEY, E.;  BOISVERT, J. B., Impact of nitrogen and

environmental  conditions  on  corn  as  detected  by  hyperspectral  reflectance,

Remote Sensing of Environment, 80,  213-224, 2002. 

76. MCCAIG,  T.  N.,  Extending  the  use  of  visible/near-infrared  reflectance

spectrophotometers  to  measure  colour  of  food  and  agricultural  products,  Food

Research International, 35,  731-736, 2002. 

77. MIRALBÉS C.,  Quality  control  in  the  milling  industry  using  near  infrared

transmittance spectroscopy,  Food Chemistry, 88, 621-628, 2004.

78. HUANG,  J.;  BRENNAN,  D.;  SATTLER,  L.;  ALDERMAN,  J.;  LANE,  B.;

O'MATHUNA, C.; A comparison of calibration methods based on calibration data

size and Robustness,  Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 62, 25-

35,2002.

79. RAINER,  C.  D,;   KALETUNÇ,  G.,  Fourier  transform  infrared

microspectroscopic  study  of  the  chemical  microstructure  of  corn  and  oat  flour-

based extrudates,  Carbohydrate Polymers, 52, 53-65, 2003.

80. GRAEFF, S. ;CLAUPEIN, W,; Quantifying nitrogen status of corn (Zea mays

L.) in the field by reflectance measurements, European Journal of Agronomy, 19,

611-618, 2003.

81. GISLUM, R.; MICKLANDER, E.; NIELSEN, J. P., Quantification of nitrogen

concentration in perennial ryegrass and red fescue using near-infrared reflectance

spectroscopy (NIRS)and chemometrics, Field Crops Research, 88, 269-277, 2004.

82. SCHWAB, E. C.; SHAVER, R. D., LAUER, J. G.; COORS, J. G., Estimating

silage energy value and milk yield to rank corn hybrids, Animal Feed Science and

Technology, 109,1-18, 2003.

83. HERMIDA, M.; GONZALEZ, J. M.; SANCHEZ, M.; RODRIGUEZ, O.;  JOSE,

L., Moisture, solids-non-fat and fat analysis in butter by near infrared, International

Dairy Journal, 11, 93-98, 2001.

84. SVENSSON, V. T.; NIELSEN, H. H.; BRO, R., Determination of the protein

in brine from salted herring using nera-infrared espectroscopy,  Lebensm.-Wiss.

U.-Technol. 37 , 803-800, 2004. 

100



85. VILJOEN, M.; HOFFMAN, L.C.;  BRAND,  T. S., Prediction of the chemical

composition  of  freeze  dried  ostrich  meat  with  near  infrared  reflectance

spectroscop, Meat Science, September 2004.

86. GONZÁLEZ-MARTÍN, I.;  GONZÁLEZ-PÉREZ, C. HERNÁNDEZ-MÉNDEZ,

J.; ALVAREZ-GARCÍA, N., Determination of fatty acids in the subcutaneous fat of

Iberian breed swine by near infrared spectroscopy (NIRS) with a fibre-optic probe,

Meat Science, 65, 713-719, 2003.

87. MARTENS,  H.;  NAES,  T.,   Multivariate  calibration.  John  Wiley  &  Sons,

1989.

88. SENA,  M.  M  ;  POPPI,  R.  J.;  FRIGHETTO,  R.  T.  S.;  VALARINI,  P.J.,

Avaliação do uso de métodos quimiométricos em análise de solos, 23, 4, 1999.

89. PELL, R. J., Multiple outlier detection for multivariate calibration using robust

statistical techniques,  Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 52, 87-

104, 2000.

90. WOLD,  S.;  ESBENSEN,  K.;  GELADI,  P.,   Principal  component  analysis,

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2, 37-52, 1987.

91. BEEBE,K.R.; KOWALSKI, B. R., An introduction to multivariate calibration

and analysis, Anal. Chem., 59, 1007A-1117A, 1987.

92. MASSART, D. L.; VANDEGINSTE, B. G. M.; DEMING, S. N.; MICHOTTE,

Y.; KAUFMAN, L.,  Chemometrics: A textbook, vol.2, ed. Elsevier, 1988.

93. VIGNEAU, E.; QANNARI, E. M.; BERTRA, D., A new method of regression

on  latent  variables.  Application  to  spectral  data,  Chemometrics  and  Intelligent

Laboratory Systems,  63,  7-14, 2002.

94. FEUDALE, R. N.; WOODY, N. A.; TAN, H.; MYLES, A. J.; BROWN, S. D.;

FERRÉ,  J.,  Transfer  of  multivariate  calibration  models,  Chemometrics  and

Intelligent Laboratory Systems, 64, 181-192, 2002. 

95. GELADI, P., Some recent trends in the calibration literature, Chemometrics

and Intelligent Laboratory Systems, 60, 211-224, 2002. 

96. BEEBE, K. R.; KOWALSKI, B. R., An introduction to multivariate calibration

and analysis, Anal. Chem. 59, 1007–1017, 1987.

101



97. MASSART, D. L.; VANDEGINSTE, B. G. M.; DEMING, S. N.; MICHOTTE,

Y.; KAUFMAN, L,  Chemometrics: A textbook, vol.2, ed. Elsevier, 1988.

98. SJÖSTRÖM, M. ; WOLD, S.; LINDBERG, W.; PERSSON, J. A.; MARTENS,

H.  A.,  multivariate  calibration  problem in  analytical  chemistry  solved  by  partial

least-squares  models  in  latent  variables,  Analytica  Chimica  Acta,  150,  61–70,

1983. 

99. GELADI, P.;  KOWALSKI,B.R.,  Partial  least-squares regression: A tutorial,

Anal. Chim. Acta, 185, 1-17, 1986. 

100. LORBER, A.; WANGEN,L.E. e  KOWALSKI, B.R., A theoretical foundation

forthe PLS algorithm, Journal of Chemometrics, 1, 19–31, 1987.

101. HELLAND,  I.  S.,  Some  theoretical  aspects  of  partial  least  squares

regression, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 58, 97-107, 2001. 

102. FERREIRA, M. M. C.; ANTUNES, A. M.; MELGO, M. S.; VOLPE, P. L. O.,

Quimiometria  I:  Calibração  multivariada,  um tutorial,  Quim.  Nova,  22,  724-731,

1999.

103. BRO, R.; WORKMAN, JR.; MOBLEY, P. R.; KOWALSKI, B. R., Review of

chemometrics applied to spectroscopy: 1985-95, part 3 - multi-way analysis - Appl.

Spectrosc. Rev., 32, 237-261, 1997.

104. MCNICOL,  J.  W.;  COWE,  I.  A.;  CUTHBERTSON,  D.  C.,  What  can

chemometrics do for you? Principal component analysis of near-infrared spectra,

Anal. Proc., 25, 360-362, 1988.

105. DEFERNEZ,  M.;  WILSON  ,R.  H.,  Infrared  spectroscopy:  Instrumental

factors affecting the long-time validity of chemometric models,  Anal.  Chem., 69,

1288-1294, 1997.

106. HUANG,  J.;  BRENNAN,  D.;  SATTLER,  L.;  ALDERMAN,  J.;  LANE,  B.;

O'MATHUNA, C., A comparison of calibration methods based on calibration data

size and robustness,  Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems,  62,  25-

35, 2002.

107. BERTRAN,E.;  ITURRIAGA,H.;  MASPOCH,  S.;  MONTOLIU,  I.,  Effect  of

orthogonal signal correction on the determination of compounds with very similar

near infrared spectra,  Analytica Chimica Acta, 431, 303-311,2001.

102



108. HIUKKA, R., A multivariate approach to the analysis of pine needle samples

using  NIR,  Chemometrics  and  Intelligent  Laboratory  Systems,  44,  14,  395-

401,1998.

109. BERARDO, N.; DZOWELA, B. H.; HOVE, L.; ODOARDI, M., Near infrared

calibration of chemical constituents of Cajanus cajan (pigeon pea) used as forage,

Animal Feed Science and Technology,  69, 201-206, 1997. 

110. DUNKO, A.; DOVLETOGLOU, A., Moisture assay of an antifungal by near-

infrared  diffuse  reflectance  spectroscopy,  Journal  of  Pharmaceutical  and

Biomedical Analysis, 28, 145-154, 2002. 

111. FERRÉ, J.; RIUS, F. X., Selection of the best calibration sample subset for

multivariate regression,  Anal. Chem., 68, 1565-1571, 1996.

112. CADET,  F.,  Application  of  legendre  polynomials  correction  before

component quantification of biological  mid-infrared spectra,  Spectrosc. Lett.,  29,

937-951, 1996.

113. SUN, J., A multivariate principal component regression analysis of NIR data,

J. Chemometr., 10, 1-9, 1996.

114. REEVES III,  J.  B.,  Concatenation  of  near  -  and  mid-infrared  spectra  to

improve calibrations for determining forage composition, J. Agr. Food Chem., 45,

1711-1714, 1997.

115. ARCHIBALD, D. D.; KAYS, S.; HIMMELSBACH, D. S.; BARTON II, F. E.,

Raman and NIR spectroscopic methods for determination of total dietary fiber in

cereal foods: A comparative study,  Appl. Spectrosc., 52, 22-31, 1998.

116. VAN KEMPEN, T.;  BODIN, J.  C.,  Near-infrared reflectance spectroscopy

(NIRS)  appears  to  be  superior  to  nitrogen-based regression  as  a  rapid  tool  in

predicting the poultry digestible amino acid content of commonly used feedstuffs,

Animal Feed Science and Technology - 76, 139-147, 1998.

117. DELWICHE,  S.  R.;  GRAYBOSCH,  R.  A.;  PETERSON,  C.  J.,  Predicting

protein composition, biochemical properties, and dough-handling properties of hard

red winter wheat flour by near-infrared reflectance, Cereal Chem., 75, 412-416,

1998.

103



118. MELLO, C.; POPPI, R. J.; DE ANDRADE, J. C.; CANTARELLA, H., Pruning

neural  network  for  architecture  optimization  applied  to near-infrared reflectance

spectroscopic  measurements.  Determination  of  the  nitrogen  content  in  wheat

leaves, Analyst, 124, 1669-1674, 1999.

119. WESLEY, I. J.; LARROQUE, O.; OSBORNE, B. G.; AZUDIN, N.; ALLEN H.;

SKERRITT J. H., Measurement of Gliadin and Glutenin Content of Flour by NIR

Spectroscopy,  Journal of Cereal Science,  34,  125-133, 2001.

120. ZBYTNIEWSKI,  R.;  BUSZEWSKI,  B.,  Characterization  of  natural  organic

matter  (NOM)  derived  from  sewage  sludge  compost.  Part  2:  multivariate

techniques in the study of compost maturation. Bioresource Technology, 96, 479-

484, 2005. 

121. BRESCIA,M.  A.;  MONFREDA,  M.;  BUCCOLIERI,  A.;  CARRINO,  C.,

Characterisation of the geographical origin of buffalo milk and mozzarella cheese

by  means  of  analytical  and  spectroscopic  determinations,  Food  Chemistry,  89,

139-147, 2005.

122. PELÁEZ, P. P.; BAQUERO. M. F.; RODRÍGUEZ, R.; DARÍAS, J.; DÍAZ,  R.

C., Hemometrictudies of fresh and semi-hard goats cheeses produced in Tenerife

(Canary Islands), Food Chemistry, 88, 361-366, 2004.

123. CAMPO,  D.  G.;  SANTOS,  J.  I.;  BERREGI,  I.;  MUNDUATE,  A.,

Differentiation of Basque cider apple juices from different cultivars by means, Food

Control , 2004.

124. PENZA, M.; CASSANO, G., Chemometric characterization of Italian wines

by thin-film multisensors array and artificial neural networks. Food Chemistry,  86,

283-296, 2004.

125. WHITE,  M.;  ROUVINEN-WATT,  K.,  Near-infrared evaluation  of  wet  mink

diets, Animal Feed Science and Technology, 111, 239-246, 2004.

126. DAVID,  M.;  JAKOB,  S.  W.,  Multivariate  approaches  in  plant  science,

Phytochemistry, 65, 1531-1548, 2004.

127. DUPUY,  N,;  DUPONCHEL,  L.;   HUVENNE,  J.  P.;  SOMBRET,  B.  e

LEGRAND,  P.,  Classification  of  edible  fats  and  oils  by  principal  component

analysis of Fourier transform infrared spectra, Food Chemistry, 57, 245-251, 1996.

104



128. INNAWONG, B.; MALLIKARJUNAN, P.; IRUDAYARAJ, J.; MARCY, J. E.,

The determination of frying oil quality using Fourier transform infrared attenuated

total reflectance, Lebensmittel-Wissenschaft end Technologie, 37, 23-28, 2004. 

129. CHE MAN, Y. B.;  SETIOWATY, G., Application of Fourier transform infrared

spectroscopy to determine free fatty acid contents in palm olein, Food Chemistry,

66, 109-114, 1999. 

130. REALINI, C. E.; DUCKETT, S. K.; WINDHAM, W. R., Effect of vitamin C

addition  to  ground beef  from grass-fed  or  grain-fed sources  on color  and lipid

stability,  and  prediction  of  fatty  acid  composition  by  near-infrared  reflectance

analysis, Meat Science, 68, 35-43, 2004. 

131. BOERIU, G. C.; BRAVO, D.; GOSSELINK, R. J. A.; VAN DAM, J. E. G.,

Characterisation of structure-dependent functional properties of lignin with infrared

spectroscopy, Industrial Crops and Products, 2004.

132. RUANO-RAMOS,  A.;  GARCÍA-CIUDAD,  A.;  GARCÍA-CRIADO,  B.,  Near

infrared spectroscopy prediction of mineral content in botanical fractions from semi-

arid grasslands, Animal Feed Science and Technology,  77, 331-343, 1999.

133. STUHT,  J.;  JAMA,  A.;  TOLLESON,  D.,   Direct  and  indirect  means  of

predicting  forage  quality  through  near  infrared  reflectance  spectroscopy,

Department of  Rangeland Ecology and Management,  2126 TAMU, Texas A&M

University, College Station, TX 77843-2126, USA Received 29 July 2002.

105




