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RESUMO

O café é uma das bebidas mais consumidas mundialmente. No Brasil, o café 
é considerado uma das principais comodities do país, estando presente em diversos 
períodos da história brasileira, sendo responsável pelo desenvolvimento industrial e 
econômico. Devido ao seu valor agregado, práticas de adulteração de café moído e 
torrado são recorrentes. Segundo a ABIC (Associação Brasileira da Indústria do 
Café) na década de setenta, quando surgiu a necessidade de regulamentação 
fiscalizatória, cerca de 30% das marcas comercializadas burlavam e vendiam cafés 
adulterados. O método convencional de análise de adulterantes em café é o método 
por microscopia óptica por análise histológica. Esse método possui as desvantagens 
de ser subjetivo, moroso e utilizar em quantidades consideráveis solventes. Como 
alternativa, pode-se propor o uso de metodologias analíticas mais simples que não 
necessitam de um preparo da amostra, aliado a métodos multivariados. Diante da 
problemática envolvendo a detecção da adulteração em café, o presente trabalho 
tem por finalidade avaliar o uso de imagens digitais aliado a ferramentas 
quimiométricas a fim de detectar adulteração em café moído e torrado. Os 
adulterantes avaliados foram casca de café melosa, cevada e milho, propondo uma 
metodologia simples, rápida e barata. Inicialmente avaliou-se as condições de torra 
dos adulterantes de forma a mimetizar condições de cores mais próximas possíveis 
das amostras de café torrado. Para isso empregou-se um planejamento fatorial 22 
avaliando-se as condições de torra dos adulterantes. Os experimentos considerados 
mais similares as amostras de café, de acordo com as imagens digitais, foram 
utilizadas para a adulteração e construção da curva de calibração do café. Com o 
intuito de se mensurar os diferentes adulterantes simultaneamente, utilizou-se dois 
planejamentos de misturas, do tiposimplex centroide, com quatro 
pseudo-componentes. As concentrações mensuradas variaram de 3,75 a 30% em 
m/m para cada adulterante para o planejamento com os maiores níveis de 
adulteração e de 0,75% a 3,0% para níveis de menor de adulteração. Foram 
desenvolvidos modelos de classificação e quantificação com o intuito de detectar e 
quantificar os adulterantes utilizados, respectivamente. Examinou o uso do PLS (do 
inglês Partial Leats Squares), para modelos de quantificação de diferentes 
adulterantes em café. Avaliou o uso de PLS-DA (do inglês, Partial Least Squares -  
Discriminant Analysis) para a classificação de amostras adulteradas de não 
adulteradas. Para o modelo de classificação os resultados foram promissores 
conseguindo classificar de forma satisfatória as amostras adulteradas de não 
adulteradas, apresentando uma sensibilidade de 99%. Para os modelos de predição 
os erros quadrados médios foram superiores a 2,5 para a predição dos adulterantes 
avaliados, apesar dos erros de predição possuírem valores acima de 1%, a 
metodologia proposta conseguiu avaliar adulteração de café em matrizes complexas 
(variando condições de torra e diferentes adulterações) de forma satisfatória, 
simples e barata.

Palavras-chave: Análise de Alimentos, Adulteração, Quimiometria,
Calibração Multivariada, Imagens Digitais.



ABSTRACT

Coffee is one of the most consumed beverages in the world. In Brazil, coffee is 
considered an important commodity in the country, being present in different periods 
of Brazilian history, and responsible for industrial and economic development. Due to 
added value, adulteration practices of ground and roasted coffee are recurrent. 
According to the ABIC (Brazilian Coffee Industry Association) in the seventies, when 
the regulatory agency was created, around 30% of the brands marketed cheated and 
sold adulterated coffees. The conventional method for analyzing adulterants in coffee 
is the optical microscopy method using histological analysis, this method has the 
disadvantage of being subjective, need a long time-consuming and use considerable 
amounts of solvents. Because of this, new methods are proposing, analytical 
methods that not require sample preparation. Proper the problem involving the 
detection of adulteration in coffee, this work aims to evaluate the use of digital 
images combined with chemometric tools in order to detect adulteration in ground 
and roasted coffee. The adulterants evaluated were coffee husks, barley and corn, 
proposing a simple, fast and cheap methodology. Firstly, was assessed the 
conditions of the roasted of the adulteration with the purpose to mimic the roasted 
coffee marketed. The experiments considered more similar as the coffee one, 
according to the digital images, were used for the adulteration and construction of the 
coffee calibration curve. For measure the different adulterants at the same time, two 
mixing plans are used, of the centroid simplex type, with four pseudo components. 
The calibration set range from 3.75 to 30% in m / m for each adulterant for the 
planning with the highest levels of adulteration and from 0.75% to 3.0% for the least 
adulteration levels. Classification and quantification models were developed in order 
to detect and quantify the adulterants used, respectively. It examined the use of 
Partial Least Squares (PLS) for quantification models using different adulterants in 
coffee. Evaluated the use of PLS-DA (Partial Least Squares - Discriminant Analysis) 
for classifying adulterated from unadulterated. For the classification model, the 
results were promising, being able to classify satisfactorily as adulterated from 
unadulterated, with a sensitivity of 99%. For the prediction models, the mean squared 
errors were greater than 2.5 for the prediction of adulterants to take, despite the 
prediction errors having values above 1%, one methodology was able to evaluate 
coffee adulteration in complex matrices (varying roasting conditions and different 
tampering) in a satisfactory, simple and inexpensive way.

Keywords: Food Analysis, Adulteration, Chemometrics, Multivariate Calibration, 
Digital Image.
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1 INTRODUÇÃO

A adulteração de alimentos é uma pratica ilícita, que, em muitos casos, visa 

alterar alimentos, ou sua composição, a fim obter de ganhos econômicos. Segundo 

o Código Penal Brasileiro Artigo 272 (BRASIL, 1940), define-se prática criminosa 

quando se falsifica ou adultera um produto alimentício ou bebida destinada a 

consumo humano, tornando-o nocivo à saúde ou alterando o seu valor nutricional. 

Diante desta problemática em relação a adulteração de alimentos, autoridades, 

consumidores e órgão fiscalizatórios exigem da indústria e de órgãos regulatórios 

cada vez mais rigidez em relação ao produto comercializado.

Em consideração ao cenário atual métodos quimiométricos estão ganhando 

mais ênfase, uma vez que são métodos que, após implementados, são rápidos e 

dinâmicos. Na literatura, encontram-se estudos diversos sobre o uso da inteligência 

artificial a fim de se obter um reconhecimento de padrões, através de línguas 

eletrônicas e visão artificial. (DA COSTA; DA COSTA; BARBOSA, 2021; GRANATO 

et al., 2018; MAGDALENA; WARDENCKI, 2014).

De acordo com N. L. da Costa et al., 2021, os métodos quimiométricos 

podem ser classificados em três principais frentes de atuação na área de pesquisa e 

desenvolvimento: planejamento experimental, calibração multivariada e

classificação. Existem diferentes algoritmos que podem ser usados para avaliar a 

distribuição e realizar uma análise exploratória dos dados (métodos não- 

supervisionados) ou para classificar e/ou calibrar um comportamento de 

determinado dado químico (métodos supervisionados). (DA COSTA; DA COSTA; 

BARBOSA, 2021; LOVATTI, 2019)

Define-se como um método não supervisionado quando não são atribuídos 

rótulos de entrada e saída de dados, ou seja, não é necessário acrescentar uma 

informação acerca desses dados. Neste caso o objetivo é avaliar através de 

ferramentas estatísticas ou aprendizado de máquina (Machine Learning) a formação 

de agrupamentos ou tendências a partir de um conjunto de dados. Já os métodos 

supervisionados, são aqueles que necessitam como parte da metodologia do 

acréscimo de rótulos de entrada e saída, de forma a possibilitar a criação de 

modelos matemáticos que podem, posteriormente, serem empregados para se obter 

informações sobre uma amostra desconhecida, seja essa informação o valor 

quantitativo de uma propriedade ou a sua classe.



Na quimiometria, entre os métodos não supervisionados, destacam-se o 

emprego da Análise por Componente Principal (PCA, do inglês Principal Component 

Analisis) e a Análise de Agrupamentos Hierárquicos (HCA, do inglês Hierarquical 

Cluster Analysis), já para os métodos não supervisionados são recorrentes o uso de 

Regressão por Mínimos Quadrados Parciais (PLS, do inglês Partial Least Squares 

Regression) e a Modelagem Independente e Flexível de Classes Análogas (SIMCA,

, do inglês Soft Independent Modeling o f Class Analogies).(DA COSTA; DA COSTA; 

BARBOSA, 2021; LOVATTI, 2019).

De acordo com M. C. Santos et al., (2019), os métodos quimiométricos 

ganham ênfase na área de alimentos, pois diminuem o tempo de análise, possuem a 

facilidade de implementação, não necessitam de um preparo de amostra mais 

complexo, diminuindo assim parte do consumo de reagentes. Algumas metodologias 

clássicas utilizam além de uma demanda de tempo alta, são também subjetivas. A 

análise de detecção de adulteração de café é um exemplo. Segundo (DELGADO 

ASSAD et al., 2002), o método clássico de detecção de adulteração de café é a 

metodologia histológica, o qual demanda um tempo elevado, alto consumo de 

solventes como clorofórmio, além de uma avaliação subjetiva do analista, que 

depende da sua tomada de decisão a partir de uma inspeção visual da amostra em 

um microscópio.

A análise de adulteração de café é importante para a credibilidade do 

produto vendido no mercado interno brasileiro. De acordo com a ABIC (Associação 

Brasileira da Indústria do Café) na década de setenta quando existiu a necessidade 

da criação de um órgão fiscalizatório, aproximadamente 30% das marcas vendiam 

café adulterados. Mais recentemente, um levantamento realizado pelo Programa 

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de Minas Gerais (Procon- 

MG) em 2016, 30,7% das 241 amostras analisadas de café torrado e moído eram 

impróprias para o consumo. Segundo o órgão, a principal irregularidade encontrada 

foi a presença de impurezas como cascas e paus.

Perante a esse cenário, o estudo de novos métodos para a detecção de 

adulteração de café, se torna necessário. Na literatura encontra-se estudos 

utilizando técnicas espectrométricas e cromatográficas.(DE MOURA RIBEIRO et al., 

2017; REIS et al., 2017; WANG; LIM; FU, 2020). Porém, ainda há poucos trabalhos 

que estudam a viabilidade de outros métodos como a utilização de imagens digitais. 

(PRATS-MONTALBÁN; DE JUAN; FERRER, 2011).Os métodos que utilizam



imagem estão se destacando, devido a capacidade de execução rápida, além de 

não serem invasivas e possuírem um baixo custo. Devido essas características 

demostram serem métodos adequados para análise de detecção de adulteração de 

alimentos, e controle de qualidade em indústrias. Diante do exposto o presente 

trabalho visa estudar o uso de imagens digitais a fim de classificar e quantificar a 

adulteração em amostras de café torradas e moídas.



2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO

O café é umas das bebidas mais populares e reconhecidas mundialmente. O 

uso do seu fruto como fonte de energia iniciou-se no século 5 d.C. na Etiópia, porém 

o desenvolvimento da bebida na forma e sabor, como é conhecida hoje, foi 

estabelecida no início do século XVII, pelos árabes, quando desenvolveram o 

processo de torrefação (ABIC, 2015). Essa técnica foi responsável pela 

popularização da bebida, que logo se difundiu no Oriente Médio. Os europeus 

conheceram a bebida durante a expedição do Império Otomano, mas a sua 

popularização pela Europa começou a partir de 1615, se tornando um hábito de 

jovens renascentistas durante o século XVII (ABIC, 2015).

No Brasil, o café tomou posição de destaque na economia desde o início de 

seu cultivo em 1727, no norte do país. Devido as condições climáticas favoráveis, o 

café foi, por quase um século, o produto principal de exportação brasileiro, sendo 

responsável pelo crescimento urbano do país (PATERSON et al., 2014).

Hoje o café é a segunda maior comódite mundial, sendo que o Brasil, o 

maior produtor desse grão, é responsável por 34% do mercado internacional. (RATI. 

F. 2015 ). Segundo o relatório da Organização Internacional do café -  (ICO do 

inglês International Coffee Organization), no ano de 2018 o mercado brasileiro 

exportou 35,15 milhões de sacas.

2.2 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE GRÃOS DE CAFÉS

A planta café pertence ao reino das Plantae, a classe Magnoliopsida, família 

Rubiaceae, gênero Coffea o qual possui pelo menos, 105 espécies 

(DOS SANTOS et al. 2019). Dessas, as mais comercializadas são a Coffea arabica 

e Coffea canephora as quais são normalmente cultivados nas regiões de latitudes de 

30 °N e 30 °S, região conhecida como cinturão do café (DE MELO PEREIRA et al,. 

2019)

No continente americano a espécie Coffea arabica é a mais cultivada. Por 

ser uma espécie mais delicada, possui como característica um sabor suave e aroma 

agradável quando comparado à espécie canephora, que são cultivadas em altitudes



elevadas. A Coffea canephora, cuja sua variedade mais conhecida é a robusta ou 

também conhecida como conilon, é originário do continente africano e possui como 

características um sabor mais amargo e adstringente. Na Figura 1 é possível 

observar a região conhecida como cinturão do café, com os principais varietais mais 

plantados em cada região. Na Tabela 1 pode se notar as diferenças significativas 

entre as duas espécies de café de acordo com os principais grupos de compostos 

químicos presentes no café.

Figura 1 - Cinturão do Café, que abrange as latitudes de 30°N e 30°S. As cores da legenda 
representam os varietais mais plantados em cada país

Trópico 

Equador 

Trópico

Arábica responsável por mais de 75 % da produção (Ex.: Brasil)

| | Robusta responsável po r mais de 75 % da produção (Ex.: índia)

Divisão e n tre  Arábica e Robusta (Ex.: Indonésia)

Fonte: Adaptado de Paterson, (2014)



Tabela 1 - Resumo da composição em percentagem de base seca (% bs) para grãos de café arábica
e robusta verdes e torrados.

Composição Arábica Robusta

Verde Torrado Verde Torrado

Minerais 3,0-4,2 3,5-4,5 4,0-4,5 4,6-5,0

Cafeína 0,9-1,2 1,0 1,6-2,4 2,0

Trigonelina 1,0-2,0 0,5-1,0 0,6-0,75 0,3-0,6

Lipídeos 12,0-18,0 14,5-20,0 9,0-13,0 11,0-16,0

Ácidos Clorogênico 5,5-8,0 1,2-3,3 7,0-10,0 3,9-4,6

Oligossacarídeos 6,0-8,0 0,0-3,5 5,0-7,0 0-3,5

Polissacarídeos 50,0-55,0 24,0-39,0 37,0-47,0 -

Aminoácidos 2,0 0 2,0 0

Ácidos alifáticos 6,0-8,0 0-3,5 1,5-2,0 1,0-1,5

Proteínas 11,0-13,0 13,0-15,0 11,0-13,0 13,0-15,0

Ácidos húmicos - 16,0-17,0 - 16,0-17,0

Fonte: Adaptado Macrae (1985)

A qualidade sensorial do café está intrinsicamente relacionada com a sua 

composição química, que por sua vez, são afetados pelas condições operacionais 

de cultivo e processamento empregados durante o beneficiamento dos grãos 

(FARAH et al. 2006). O café possui em sua composição minerais, aminoácidos, 

açúcares, lipídeos, cafeína e ácidos clorogênicos. Dentre esta classe de compostos 

apenas a cafeína é termoestável não sendo destruída em processos de torração 

excessiva. Os outros compostos como açúcares e lipídeos, sofrem reações de 

degradação, ciclização e enolização durante a torra do grão. Segundo R. Macrae 

(1985) a composição do grão do café muda consideravelmente conforme o seu 

processo de beneficiamento e torração.

2.2.1 Composição Química do Grão Verde

Na Figura 2 é apresentado a composição morfológica básica do grão de café 

e os diferentes estágios de amadurecimento. O termo grão verde refere-se ao grão



de café, o qual não passou pelo processo de torração, como apresentado na Figura 

2 - G. Segundo (FADAI et al., 2017) a estrutura do grão de café verde pode ser 

descrita como uma matriz intercelular que possui em sua constituição: celulose, 

galactomananos, arabinogalactanos, lignina e água quimicamente ligada e 

carboidratos estruturais.

Os principais precursores do aroma do café estão presentes no endosperma 

do grão, o qual possui na sua fração hidrossolúvel a cafeína, trigonelina, ácidos 

nicotínicos, carboxílicos, e clorogênicos, mono e oligossacarídeos, proteína e 

minerais. Na fração insolúvel em água, são encontrados: celulose, lignina, 

hemicelulose, proteínas, minerais e lipídeos. (FADAI et al. 2017 e MARETTO 

STURION 2016 e DE MELO PEREIRA et al. (2019b).

Sensorialmente os grãos de café verde possuem um sabor desagradável, 

principalmente devido a presença de compostos originários da clorofila como as 

feoforbídas. O desenvolvimento do sabor característico da bebida é obtido durante o 

processo de torração e fermentação. (FADAI et al. 2017). Segundo Abrahão et al. 

(2008) a degradação térmica dos ácidos clorogênicos gera compostos voláteis 

importantes para a qualidade sensorial da bebida como os compostos fenólicos 

(MARETTO STURION 2016).



Figura 2 -  Representação do fruto do café e estágios de maturação

E F G

Fonte: (DURÁN et al., 2017)

A - Representação do fruto café e sua composição. B -. Diferentes estágios de maturação do fruto. C 
- Corte transversal do fruto com a casca removida. D - grão com mucilagem. E e F -  Grão após 
secagem com pergaminho. G - Grão cru com a película prateada.

2.3 PROCESSO DE BENEFICIAMENTO

Entende-se por beneficiamento de café, o conjunto de operações unitárias, 

que visam obter lotes homogêneos e dentro dos parâmetros de qualidade para o 

grão. (SILVA et al. 2015). O processo de beneficiamento se inicia após a colheita e a 

retirada das impurezas dos grãos, podendo ocorrer de duas formas distintas: via 

seca e via úmida. (SANTOS 2012) Segundo A Organização Internacional do Café 

cerca de 90% dos cafés Arábicas produzidos no Brasil são processados por via 

seca.

A escolha do método empregado influencia na qualidade final da bebida, e 

de acordo com de Melo Pereira et al., 2019, em geral, cafés processados por via 

úmida possuem níveis de acidez e aroma mais pronunciados do que cafés



processados por via seca. No processo via seca os frutos são secos em terreiro 

após a colheita, durante esse processo as condições climáticas podem influenciar 

negativamente a qualidade do produto, devido principalmente a ação de fungos e 

bactérias causando fermentações indesejáveis. (RIGUEIRA, (2005) e SARAIVA et 

al., (2009). Na Figura 3 são exemplificadas, na forma de um fluxograma, as 

principais etapas presentes no processo de beneficiamento de café, tanto por via 

úmida quanto por via seca.



Figura 3 -  Fluxograma do beneficiamento dos grãos de café

Fonte: Adaptado de Clarke, R. J. & Macrae (1987) e Durán et al. (2017)

2.3.1 Processo por via úmida:



O processo por via úmida consiste na retirada da casca do grão por meio de 

descascadores, podendo ser retirado ou não a mucilagem (parte viscosa situada 

entre a polpa e pergaminho), Figura 2A e 2D (EMATER MG 2015).

Na Figura 4 são apresentados as etapas do processo via úmida. Nesse 

modo de beneficiamento, a casca do fruto é removida a partir de um contato direto 

com água, entretanto a presença do mesocarpo, (Polpa do Fruto Figura 4) é mantida 

durante este processo. Quando o sistema é interrompido nessa etapa recebe o 

nome de processo semi-úmido.

No procedimento completo, logo após a retirada da casca, ocorre a retirada 

do mesocarpo, o qual pode acontecer através de uma fermentação controlada ou 

por remoção mecânica.(DURÁN et al. 2017) No caso da fermentação controlada, 

lactobacillus e leveduras desencadeiam a dissolução da mucilagem do grão, sendo 

que sua remoção é feita com a lavagem deste. Esse processo possui a vantagem de 

conseguir grãos de qualidade superior ao processo por via seca, porém possui a 

desvantagem da alta demanda de água, segundo Durán et al. (2017) utiliza-se 

entorno de 6000 L h-1 para o processo tradicional.



Figura 4 -  Processo por via úmida detalhado

Fruto café

Mucilagem

Pergaminho 
(endocarpo)

Fermentação

Mucilagem

Pergaminho 
(endocarpo)

Película prateada 

Grão

Fonte: Adaptado de (GALANAKIS, 2017)

Após essa operação unitária, o grão é secado naturalmente ou por 

secadores com circulação de ar. Por fim, a última etapa do beneficiamento ocorre 

com descascamento completo através da retirada do endocarpo (pergaminho) e 

parte da película prateada, esse processo normalmente ocorre em descascadores 

mecânicos. Os grãos verdes resultantes do final do processo são armazenados em 

sacas para posterior transporte.

2.3.2 Processo por via seca:

Segundo a EMATER MG, 2015, o processo por via seca é o modo de 

preparo do café com utilização de água apenas na fase de lavagem com a 

separação dos frutos boias (defeituosos). Nesse modelo de preparo o fruto é seco 

sem a remoção de sua casca, polpa e mucilagem. Dessa forma, os açucares da

Descascamento

Grão Café Verde



casca e polpa migram para o grão durante a secagem (SANTOS 2012). Nesse caso 

há uma ação mais pronunciada de processos fermentativos, uma vez que ocorre a 

fermentação natural da polpa do fruto.

Após o processo de lavagem, os frutos cerejas escolhidos são espalhados 

ao sol, no qual periodicamente são revolvidas com o objetivo de auxiliar o processo 

de microrganismos e enzimas inerentes a cereja do café. Esse processo auxilia na 

retirada da casca vermelha e desencadeia uma série de mudanças químicas nos 

grãos. Essas mudanças do grão durante o processo explicam a diferença sensorial 

do grão obtido pelo processo seco quando comparado ao processo úmido 

(PEREIRA et al. 2016).

2.4 TORRAGEM E MOAGEM

O café possui uma série de características peculiares que o tornam umas 

das bebidas mais consumidas e apreciadas do mundo. O aroma do café é um dos 

fatores que elevam a sua popularidade, e de acordo com Dulsat-Serra et al., 2016, 

grande parte dos compostos que possuem impacto no seu odor são formados 

durante o processo de torrefação dos grãos através de reações de Maillard, 

degradação de Strecker e auto-oxidação.

Segundo Samid (2016) o processo de torração ocorre em três etapas: 

secagem, pirólise e resfriamento. No início do processo de torrefação dos grãos, 

inicialmente há uma perda da umidade (secagem), antes de iniciar a etapa de 

pirólise onde ocorre o escurecimento dos grãos. De acordo com Jansen (2006), no 

processo de torragem industrial ocorre uma rampa de temperatura, e segundo o 

autor, o escurecimento dos grãos ocorre normalmente entre 11 e 12 minutos em 

temperatura de 200°C e a obtenção de tons mais escuros de marrom ocorre com o 

aumento da rampa de temperatura e o tempo de torragem.

A norma da Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC) (2015) 

recomenda que os grãos torrados possuam um ponto de torra que varie entre 45 e 

75 Agtron, o qual corresponde a uma torra Moderadamente Escura a 

Moderadamente Clara. O equipamento de Agtron, possui um feixe de luz no 

infravermelho, o qual escaneia a amostra e converte em valores numéricos a 

coloração do café, que pode variar em uma escala de 25 a 95 Agtron, sendo o



menor valor correspondente a torras mais escuras e o maior valor a torras mais 

claras.

Além disso a normativa estabelece a granulometria do café moído. Segundo 

a norma, o grau de moagem está de acordo com base na percentagem de retenção 

em peneiras granulométricas nos 12, 16, 20, 30 e fundo. Na Tabela 2, encontra-se os 

métodos mais recomentados para o preparo da bebida de acordo com o grau de 

moagem.

Tabela 2 -  Grau de moagem e método de preparo da bebida

Grau de moagem Percentagem de retenção Método de preparo 
da bebida

1,19 -1,68 mm 0,84 -  0,59 mm G <0,59 mm

12 -  16 mesh 20 -  30 mesh Menor que 30 
mesh

Fina 0% 70% 30% Filtragem

Média 07% 73% 20% Café expresso

Grossa 33% 55% 12% Italiano

Segundo Clarke & Macrae (1987) a uniformidade da moagem depende de 

fatores como umidade do grão e grau de torrefação, além disso os autores relatam 

que a moagem utilizando dispositivos de estágios múltiplos, como séries de rolos de 

moagem, são melhorem devido a homogeneidade da moagem.

Cordoba et al., (2019) estudaram o efeito do tempo de extração e o grau de 

moagem nas propriedades físico-químicas do café. Segundo os autores, o nível de 

moagem tem alto impacto nas propriedades físico-químicas, uma vez que há o 

aumento da área superficial, além de alguns processos de transferência de massa 

estarem relacionados ao grau de moagem. Segundo Cordoba et al., 2019, a 

moagem está relacionada ao grau de transferência das substâncias solúveis e 

emulsões. Eles estudaram diferentes compostos voláteis e concluíram que a 

distribuição de partículas possui influência em processos de transferência de massa, 

tendo como resultado diferentes níveis de concentração de alguns compostos 

fenólicos.



2.5 ADULTERAÇÃO DE CAFÉ MOÍDO E TORRADO

No Brasil a adulteração do café é uma preocupação frequente. Segundo a 

ABIC, no início da década de setenta, quando surgiu a necessidade da criação do 

órgão fiscalizatório, cerca de 30% das marcas comercializadas burlavam e vendiam 

café adulterados. Nesse mesmo período, em torno de 67% dos consumidores 

acreditavam que somente o café de qualidade exportação era ausente de 

adulterantes e contaminantes. Hoje, a ABIC fornece um selo de qualidade do café 

moído, o qual traz maior segurança ao consumidor.

De acordo com a normativa de 2015 da ABIC, para o café receber o selo de 

segurança e ser classificado como, pelo menos, Qualidade Recomendável, os 

seguintes critérios devem ser alcançados:

• Estar conforme às especificações de pureza, por meio do teste de 

microscopia;

• Estar conforme às especificações em relação à ficha técnica;

• Estar conforme às especificações da qualidade global, conforme 

segmentação do Programa de Qualidade do Café (PQC).

Segundo a normativa, para que os cafés sejam considerados de acordo com 

as regras do PQC, a empresa deverá fornecer evidências anuais de pelo menos 01 

laudo que demonstre atendimento às Resolução da Diretoria Colegiada -  RDC:14 

(matérias estranhas), RDC 07 (micotoxinas) e RDC 277 (umidade).

A RDC 07 publicada em 07 de fevereiro de 2011 possui como principal 

objetivo o estabelecimento de limites máximos de tolerâncias para aflatoxinas 

(AFB1+AFB2+AFG1+AFG2 e AFM1), ocratoxina A (OTA), desoxinivalenol (DON), 

fumonisinas (FB1 + FB2), patulina (PAT) e zearalenona (ZON) admissíveis em 

alimentos prontos para oferta ao consumidor. No caso do café moído a legislação 

estabelece um limite máximo de OTA de 10 pg/kg.

A RDC 277 estabelece a quantidade máxima de umidade para os seguintes 

alimentos solúveis: café, cevada, chá, erva-mate e produtos solúveis. Segundo esta 

resolução, a quantidade máxima de umidade que o café torrado e moído deve 

possuir é de 5,0%, utilizando a medida de g/100g.



A RDC 14 (2014) publicada em 31 de março de 2014 preconiza que o 

regulamento exclui aspectos de fraudes, impurezas e defeitos que já possuam 

regulamentos técnicos específicos, em particular para o café a RDC 14 considera 

como matérias estranhas fragmentos de insetos, o qual segundo a resolução é 

indicativo de falha de boas práticas.

No caso da adulteração em café, o Ministério da Agricultura e Pecuária e 

Abastecimento do Brasil (MAPA) (MAPA, 2016) através da Normativa n° 16 de 24 de 

maio de 2010 estabelece que o percentual máximo permitido é de 1% para 

impurezas, sedimentos e matérias estranhas. O percentual somente de matérias 

estranhas é de no máximo 0,1%. Cabe ressaltar que, a normativa não considera a 

película prateada desprendida durante a torra do café como impureza. Segundo a 

normativa n° 16 matérias estranhas são detritos vegetais não oriundos do cafeeiro, 

grãos ou sementes de outras espécies, corantes, açúcares e borra de café solúvel 

ou de infusão.

2.5.1 Métodos analíticos para a detecção de adulterações

O café torrado e moído pode apresentar impurezas devido ao seu processo 

de beneficiamento não apropriados (MATOS et al. 2012) ou por adulteração dos 

mesmos de forma a se obter algum ganho econômico. A metodologia clássica de 

detecção de fraudes de café é realizada através da microscopia óptica, por meio da 

visualização histológica dos adulterantes. De acordo com Matos et al., (2012) devido 

as impurezas possuírem coloração escura, em virtude da torrefação, é necessário 

desengordurar o pó de café com solvente orgânico de densidade elevada para 

realizar a análise histológica. Após a extração com o solvente, o pó de café 

(desengordurado) é filtrado e posteriormente tamisado. O resíduo obtido é analisado 

em estereoscópio, e as matérias estranhas e impurezas são secas em estufa e 

pesadas até peso constante.

Segundo Delgado Assad et al., 2002, essa técnica de quantificação 

apresenta desvantagens como o uso de solventes, o preparo da amostra possuir 

várias etapas, além disso os autores reiteram que esse é método é subjetivo, 

tornando a confiabilidade dos resultados baixa, uma vez que está sujeita a erros 

humanos.



Devido a eficiência baixa da metodologia clássica, novos métodos de 

detectar adulteração em café vêm sendo estudados para futura aplicação. Dentre as 

técnicas estudadas destaca-se: espectrometria de massa, espectroscopia no 

infravermelho próximo (NIR, do inglês near infrared spectroscopy), espectroscopia 

Raman, cromatografia gasosa e a ressonância magnética nuclear.(TOCI et al. 2016 

e WANG et al. 2020).

A espectroscopia na região do infravermelho é uma das técnicas mais 

usadas no estudo de detecção de adulteração de café, além de ser uma das 

técnicas pioneiras no estudo (TOCI et al. 2016). Um dos primeiros estudos utilizando 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR, do inglês Fourier Transformed 

Infrared) foi realizado por Briandet et al., 1996. Os autores estudaram adulteração de 

café com glicose, amido e chicória, usando dois procedimentos no FTIR: refletância 

difusa e refletância total atenuada. Para análise dos dados os autores usaram 

análise por componentes principais e a discriminação linear, conseguindo uma 

discriminação das amostras adulteradas. Além disso os autores construíram um 

modelo de classificação com regressão por quadrados mínimos parciais e redes 

neurais.

Recentemente, trabalho semelhante foi realizado por Correia et al., 2018, 

avaliando o uso de um espectrômetro portátil na região do infravermelho próximo 

para a detecção de adulteração de café arábica e robusta com milho, cascas e paus. 

Os autores conseguiram limite de detecção de 1.6% e limite de quantificação de 

5.2% em m/m. Correia e colaboradores utilizaram primeira derivada de Savitzky- 

Golay como pré-processamento dos dados e componentes principais para análise 

exploratória dos dados. Para o modelo de predição os autores utilizaram regressão 

por quadrado mínimos parciais.

O mesmo grupo de pesquisa estudou a detecção de café robusta em Café 

Arábica utilizando um espectrômetro de massas por transformada de Fourier (ESI(- 

)FT-ICR MS, do inglês electron spray ionization coupled with Fourier transform ion 

cyclotron resonance mass spectrometry) e calibração univariada (CORREIA et al., 

2016).

Correia e colaboradores, obtiveram limites de detecção e quantificação 

(0,2% e 0,3% respectivamente) baixos, além de conseguir boa reprodutibilidade 4%. 

Os autores compararam este resultado com modelo usando um infravermelho com 

transformada de Fourier e acessório de reflectância total atenuada (ATR-FTIR do



inglês, attenuated totalreflection Fourier transform spectroscopy in the mid-infrared 

region) e calibração multivariada, observando um aumento no LQ e LD (4,3 e 1,3% 

respectivamente).

Por fim os Correia e colaboradores, que a junção destas duas técnicas pode 

ser uma ferramenta útil para autenticação de cafés. Além disso os autores 

ressaltaram para futuros estudos na área de adulteração a necessidade de 

mimetizar mais o processo rotineiro do beneficiamento do grão para a construção de 

um modelo mais verossimilhante.

2.6 QUIMIOMETRIA

Como comentado anteriormente, a maioria dos métodos utilizados para 

determinação de adulterantes em amostras de café faz uso de ferramentas 

quimiométricas. O termo quimiometria surgiu há mais de 30 anos a fim de descrever 

o uso de operações e técnicas matemáticas associadas com a manipulação e 

interpretação de dados químicos. Porém, o seu reconhecimento como uma área de 

estudo, ocorreu depois de 10 anos após o surgimento do termo (VANDEGINSTE 

1987). Hoje, entende-se que a quimiometria é um ramo da química, que se preocupa 

em tratar os dados e extrair informações úteis utilizando algoritmos baseados em 

operações matemáticas e estatísticas (MARK e WORKMAN 2007; 

POLANSKI 2019).

A quimiometria, atualmente, está inserida em diversas áreas correlatas da 

química e nas indústrias. Além disso, muitas vezes atua em conjunto com métodos 

de automação que visam diminuir o erro do analista. Um exemplo é o seu uso na 

área de alimentos, onde as ferramentas multivariadas podem ser empregadas para 

avaliar a composição ou a adulteração de alimentos em tempo real (FORINA et al., 

2009). O seu uso, relacionado com problemas envolvendo alimentos, está inserido 

desde a sua origem, já que a quimiometria pode atuar na parte da calibração 

multivariada e na criação de modelos com o objetivo de identificar e criar controles 

de qualidades em alimentos (FORINA et al. 2009 e NUNES et al., 2015).

2.6.1 Quimiometria aplicada a análise de alimentos



O uso da quimiometria aplicada a análise de alimentos é recorrente. No 

artigo de revisão de Santos et al. (2019), foi demonstrado que boa parte dos 

métodos quimiométricos mais avançados e desenvolvidos estão presentes em linhas 

de pesquisas relacionadas a análises de alimentos. Segundo Forina (2009) o 

sucesso do uso de ferramentas quimiométricas em alimentos é devido 

principalmente a diminuição do preço nas análises tradicionais e por serem métodos 

não invasivos.

As principais aplicações da quimiometria na área de alimentos é na 

autenticidade, funcionalidade e segurança alimentar. Na parte de segurança 

alimentar destaca-se a sua aplicação na detecção de adulterações em diferentes 

matrizes alimentares. Segundo (GRANATO et al., 2018) o uso de métodos 

multivariados para classificação fornece uma adequada estratégia para a indústria e 

órgãos regulatórios. Segundo os autores, em muitos países existem escândalos 

envolvendo a adulteração de alimentos.

No Brasil ocorreram casos polêmicos envolvendo adulterações em carnes e 

leites. Segundo o monitoramento do Programa Estadual de Proteção e Defesa do 

Consumidor do Estado de Minas Gerais (Procon-MG) em 2016, 30,7% de 241 

amostras analisadas de café torrado e moído eram impróprias para o consumo. 

Segundo o órgão, a principal irregularidade encontrada foi a presença de impurezas 

como cascas e paus. Outro fato apontado no monitoramento foi a presença da 

Ocratoxina A em 4,2% das amostras. (Procon-MG 2016)

Na literatura, existem diversos trabalhos que estudam o uso de ferramentas 

multivariadas como uma estratégia aliada a plataformas analítica para a detecção de 

fraudes. Reis et al., (2017) estudaram o uso de ATR-FTIR a fim de identificar café 

moído e torrado adulterado com milho, casca de café e cereal. Os autores obtiveram 

resultados positivos, e conseguiram discriminar amostras adulteradas utilizando 

PCA. Além disso foi possível concluir que a metodologia aplicada possui a vantagem 

de conseguir discriminar bem os adulterantes e classificar o café como adulterado e 

não adulterado.

Lobato et al. (2018), estudou a detecção de adulteração de amostras de açaí 

liofilizado utilizando o NIR. Os autores usaram como adulterantes: amido de milho, 

polpa de beterraba, uva seca, amido de mandioca e maltodextrina. A adulteração foi 

realizada em amostras individuais de polpa em níveis máximos de 1 a 50% em base 

úmida. Os autores utilizaram como pré-processamento nos espectros: centragem na



média, normalização por variação padrão (SNV, do inglês standard normal 

variation), correção multiplicativa dispersiva (MSC, do inglês multiplicative scattering 

correction) e segunda deriva por Savitzky-Golay. A detecção de outliers foi realizada 

por valores de Qresidual e T2 de Hotteling. Para a análise exploratória dos dados, os 

autores usaram análise por componente principal (PCA), e para a construção dos 

modelos de classificação, os autores utilizaram compararam diferentes modelos, 

dentre eles, SIMCA, k-ésimo vizinho mais próximo (KNN, do inglês k-nearest 

neighbor) e análise discriminante por mínimos quadrados parciais (PLS-DA, do 

inglês partial least squares -  discriminant analysis). Os autores concluíram que 

modelo construído utilizando KNN e MSC como pré-processamento resultou em 

100% de correlação na classificação de amostras adulteradas. Segundo Lobato e 

colaboradores este resultado indica a viabilidade da técnica de detecção, utilizando 

ferramentas quimiométricas.

Outro trabalho semelhante foi realizado por (ARAÚJO; MARINHO; DE 

ARAÚJO GOMES, 2018), estudando a detecção de adulteração de açaí usando 

imageamento digital. Nesse caso os autores utilizaram como adulterantes o amido 

de mandioca e farinha de mandioca e adulteraram as amostras em 10% variando 

entre esses dois adulterante em volume/volume. Segundo Araújo e colaboradores 

dentre as 54 amostras testadas, foi possível observar uma discriminação entre as 

amostras adulteradas e não adulteradas. Porém, ao testar os modelos de 

classificação OC-PLS (do inglês, one class partial least squares) e DD-SIMCA (do 

inglês, data driven soft independent modeling o f class analogy), apenas o modelo 

DD-SIMCA obteve resultados eficazes.

2.6.2 Calibração Multivariada

Os métodos de calibração usados na química analítica podem ser 

classificados em três classes principais: univariados (ordem zero), multivariados de 

primeira ordem e multivariados de ordem superior.(COSTA 2009) A definição de 

ordem está relacionada a conceitos algébricos como a dimensionalidade dos dados 

utilizados. (OLIVIERI A.C 2018)

Define-se por ordem zero métodos que usam uma única resposta para cada 

amostra, como por exemplo, a área de um pico cromatográfico ou a altura de uma 

banda espectral. Esse único valor, ou escalar, é correlacionado com a resposta de



interesse (geralmente a concentração de um analito) onde é possível desenvolver 

uma equação empírica, a curva analítica, que possibilita a determinação da 

propriedade de interesse em amostras desconhecidas.

Métodos de calibração de primeira ordem são metodologias que propiciam o 

uso de duas ou mais respostas para uma mesma amostra. Um exemplo é o uso de 

todos os comprimentos de onda, ou parte deles, de um espectro para a 

quantificação de determinado analito. Esta metodologia utiliza várias regiões 

espectrais, diferente da análise univariada que usa somente um comprimento de 

onda, tornando assim o método mais robusto.(PAULI, D, E, 2010).

Métodos de calibração de primeira ordem possuem a vantagem de primeira 

ordem, pois conseguem realizar análises mesmo com a presença de interferentes, 

com a condição que esses estejam presentes nas amostras de calibração. (COSTA 

2009; OLIVIERI 2018; VALDERRAMA 2009). Dentre os métodos de calibração de 

primeira ordem os mais empregados são a regressão linear múltipla (MLR, do inglês 

multivariate linear regression), regressão por componente principal (PCR, do inglês 

principal component regression) e regressão por mínimo quadrados parciais (PLS, 

do inglês partial leasts squares regression). (BEEBE e KOWALSKI 1987).

Métodos de ordem superior são definidos como metodologias de calibração, 

que geram uma matriz (ou um tensor) de dados por amostra. Um exemplo de 

técnicas, que geram dados desse modo são as técnicas hifenadas como GC-MS. 

Essa calibração possui a vantagem de permitir a determinação da espécie de 

interesse na presença de interferentes, mesmo que estes não estejam inclusos no 

conjunto de calibração.(COSTA 2009; OLIVIERI 2018; VALDERRAMA 2009)

De modo geral as calibrações multivariadas são divididas em três etapas: 

calibração, validação e previsão. Na etapa de calibração é construído o modelo 

matemático através da relação da matriz de dados coletados (respostas 

instrumentais) com o vetor dos dados de referência (ex.: concentração do analito). 

Na etapa de validação ocorre a avaliação do modelo que foi construído testando o 

modelo proposto com novas amostras e comparando-se o erro do resultado de 

referência pelo resultado predito pelo modelo. Uma técnica usualmente empregada 

nessa etapa é a validação cruzada, que remove algumas amostras do conjunto de 

calibração e as utiliza na etapa de validação. A última etapa é a etapa de predição, 

no qual avalia-se a capacidade do modelo de predizer o valor de amostras externas



e empregá-lo em análises de rotina. (BEEBE e KOWALSI; 1987 e GONÇALVES 

2015).

2.6.3 PCA

A PCA é a base de grande parte dos métodos multivariados, e consiste em 

transformar um conjunto de variáveis originais em um novo espaço de variáveis 

ortogonais, denominadas componentes principais, buscando a maior variabilidade 

dos dados (BAYNE e KRAMER, 1999). O objetivo deste método é avaliar e reduzir a 

dimensão dos dados originais para: reconhecer padrões, selecionar amostras e 

obter uma visualização rápida e fácil de grupos e/ou anomalias (MARK E 

WORKMAN 2007).

Baseado na Equação 1, representada matricialmente, ou na Equação 2, 

representada algebricamente, o algoritmo transforma as variáveis originais em novas 

variáveis denominadas componentes principais.(STEINER 2017).

X = TPt + E (1)

X = {t-i + t 2 + ----+ tn]

■ TnPi
TP2

TPn

= t ip i  + *2p2 + -  + tnp l (2)

Em que:

X = matriz dos dados originais;

T = matriz dos escores;

PT= transposta da matriz de pesos;

E = resíduos

Desta forma, a PCA obtém uma relação linear entre os dados originais (X) e 

os dados obtidos nesta nova dimensão de variáveis a partir dos pesos dados por 

cada amostra (P) e a sua projeção na nova dimensão de variáveis (T). Logo, a PCA 

é uma decomposição da matriz de dados originais, matriz X (n,p), em duas novas 

matrizes: uma relacionada com a importância das amostras, T(n,d), e outra 

relacionada com a importância das variáveis, PT (d,m), além de uma matriz de 

resíduos E(n,m) que apresenta a informação não explicada pela PCA, geralmente



relacionado com o ruído instrumental da análise (EBRAHIMI - NAJAFABADI et al., 

2012). A Figura 5 representa a decomposição matricial de uma matriz X.

Figura 5 -  Decomposição da matriz de dados originais

d

p P

X — T + P

d

n

Fonte: Adaptado de (STEINER, 2017)

Na Equação 2 pode-se perceber que cada termo ( t^ p /) contribuem para a 

reconstrução da matriz X em certa proporção. A contribuição em específico de cada 

componente pode ser mensurada através da Equação 3, a qual é definida como 

percentagem de variância explicada por cada componente. Os termos x-j, ti e pj são 

genéricos e representam os elementos X (matriz original), T(escores) e P (pesos), 

para a amostra i e a variável j.

Percentagem de Variância Explicada(%) =  1 0 0  1̂  (3)
Z í=1 Z j= l Xji

2.6.4 PLS

O PLS é uma técnica desenvolvida por Herman Wold em 1982. Essa técnica 

difere do PCA, pois inclui as informações de uma variável independente (matriz Y) 

nas operações de compactações e decomposição de dados. O uso simultâneo das 

informações das matrizes Y e X torna o método mais complexo, já que são 

necessários dois vetores de peso (loadings) para fornecer a ortogonalidade dos 

fatores(MARK e WORKMAN 2007).



As variáveis latentes, obtidas a partir da decomposição em combinações 

lineares de X (matriz de amostras), são distorcidas de modo a obter uma maior 

correlação possível com Y (matriz de respostas). Essa distorção possui a vantagem 

de considerar as respostas do sistema e realizar um decomposição matricial de 

forma mais direcionada, resultando em modelos de quantificação mesmo em um 

conjunto complexo de dados.(BEEBE KOWALSKI 1987).

Avaliação do modelo de calibração pode ser feita através da avaliação do 

cálculo dos erros quadrados médios (RMSE, do inglês root mean square error). De 

forma geral, esses erros podem ser utilizados para a definição de quantas variáveis 

latentes o modelo deve utilizar.

Entre esses parâmetros destaca-se a avaliação do erro quadrado médio de 

validação cruzada (RMSECV, do inglês root mean square error o f cross-validated), 

erro quadrado médio de predição (RMSEP, do inglês root mean square error of 

prediction) e erro quadrado médio de calibração (RMSEC, do inglês root mean 

square error o f calibration). Além da avaliação dos erros médios do modelo, analisa- 

se os coeficientes de determinação de validação cruzada (R2c v ) e de predição 

(R2Pred). Matematicamente, esses parâmetros podem ser calculados pelas seguintes 

equações:

(4)

(6)

(7)

2.6.5 PLS DA

A regressão por mínimos quadrados parciais com análise discriminante 

(PLS-DA, do inglês partial least squares -  discriminant analysis) é uma variação do 

PLS, onde se têm por objetivo discriminar as amostras por meio de classes pré-



determinadas. Dessa forma, o método encontra direções no espaço multivariado, o 

qual separa duas (ou mais) classes conhecidas.(REIS et al., 2017 e )(PAULI, 2010)

Essa separação de classes ocorre de maneira similar ao PLS, porém na 

matriz de variável independente (matriz Y), ao invés de se utilizar valores de 

concentração ou valores crescentes relacionados com a propriedade de interesse, 

utiliza-se valores de 0 ou 1 (dummy variables, em tradução livre variáveis burras) 

para informar o modelo se aquela amostra está, ou não, contida em uma classe. 

Desta forma, realiza-se uma curva de calibração com valores de 0 e 1, onde é 

possível aplicar a curva para se classificar amostras externas ao conjunto de 

calibração.

2.7 IMAGENS DIGITAIS

A imagem é definida como uma reprodução ou imitação da forma de 

pessoas e objetos, sendo definida como uma função bidimensional contínua f(x,y), 

no qual x e y  são coordenadas espaciais e o valor de f  é proporcional à intensidade 

luminosa (brilho ou nível de cinza) (VYAS et al., 2018). Como as redes de 

processamento não são capazes de processar imagens contínuas é necessário 

representar imagens como arranjos bidimensionais de pontos, denominado de pixel 

que vem do inglês picture element. O pixel é a menor representação matemática de 

um ponto em uma imagem, sendo que a quantidade de pixels contida em uma 

imagem resulta na sua resolução e qualidade. Os pixels são ordenados de forma 

bidimensional, resultando em uma matriz de pontos, onde as linhas e colunas da 

matriz refletem os planos espaciais x e y  da imagem, respectivamente (DELGADO 

ASSAD et al., 2002).

Na Figura 6 é representado um esquema de imagem digital em escala de 

cinza, e sua visualização na forma matricial. Percebe-se na figura, que a imagem 

pode ser representada como uma matriz, no qual cada ponto da matriz é um pixel, 

que varia de acordo com o espaço de cor utilizado, no caso em escala de tons de 

cinza, cada pixel varia de 0 à 250.



Figura 6 -  Representação da imagem monocromática em imagem digital

Fonte: Queiroz e Gomes (2001)

Para imagens com cores, o pixel, ao invés de assumir um único valor 

presente na escala de 0 a 255, é representado um vetor composto por diversas 

imagens monocromáticas de tamanho igual ao número de canais de cores 

utilizadas. Cada imagem monocromática representa um canal de cores detectado 

pelo equipamento, sendo que o conjunto de canais mais empregado em imagens 

digitais é o sistema vermelho, verde e azul (RGB do inglês, Red, Green, Blue) 

(VYAS et al,. 2018). Esse sistema pode ser representado matematicamente pela 

Equação 8:

/ (x, y ) = f R (x, y) + f G (x, y ) + f B (x, y) (8)

Geometricamente, os canais R, G e B podem ser vistos em um cubo de 

cores (Figura 7), no qual os eixos representam as três cores primárias (vermelho, 

verde e azul), e as demais cores resultam da sobreposição simultânea dos três 

canais. Como cada canal de 8-bits pode assumir até 256 valores numéricos (28), os 

valores de intensidade são usualmente representados por números de 0 até 255. 

Dessa forma uma única imagem pode apresentar até 16,7 milhões de possibilidades 

de cores (GONÇALVES 2015).



Figura 7 -  Cubo de cores RGB

Fonte: Gonçalves (2015)

Segundo Gonzalez (2009) o modelo RGB possui a deficiência de não 

conseguir descrever bem as cores em termos mais subjetivos. O modelo RGB 

consegue descrever bem as cores através de uma combinação de cores primárias, 

porém não consegue relacionar com outros parâmetros como luminosidade e 

saturação. Dessa forma, quando se tem a intenção de realizar um tratamento de 

imagens, que considere fatores mais intuitivos e naturais, utiliza-se os modelos HSI 

(do inglês, hue, matiz; saturation, saturação; intensity, intensidade) ou HSV (do 

inglês, hue, saturation, value, valor).(GONÇALVES 2015,GONZALES. 2018)

No modelo HSI ou HSV, as cores são descritas através de três atributos: 

matiz, saturação e brilho. O valor de H, matiz, define qual cor é predominante. Em 

termos técnicos, o valor de matiz representa o comprimento de onda refletido do 

objeto. Os valores de H podem variar de 0° a 360°, sendo 0° responsável pela matiz 

vermelha, 120 ° a azul e 240 ° a verde. A saturação indica o quanto a cor possui de 

pureza, o seu valor varia de 0 a 1, no qual 0 corresponde a cor branca e o valor de 1 

corresponde o valor da cor pura. O brilho corresponde a intensidade de luz que a cor 

possui, sendo que quando o brilho da imagem é igual a 0 sua coloração é preta, 

independente do seu valor de matiz e saturação. A Figura 8 apresenta uma 

representação geométrica do modelo de cores HSV.



Figura 8 -  Modelo de cores HSV

Fonte: ic.uff.br/~aconci/MODELOHSV.html

Os valores dos canais H, S e V podem ser obtidos matematicamente através 

dos canais do modelo RGB pelas Equações 9, 10 e 11. (OYAMA 2014). No qual o 

valor de Máximo é o canal que possui maior valor numérico e Mínimo o canal que 

contribui menos.

60 * ■
G —B

—  +  0 ,se Max = R e G > B

H =

Max — Min  
G - B

60 * —--------—— + 360 , se Max = R e G < B
Max — Min

B — R
60 * —--------—— + 120, se Max = G

Max — Min
R — G

60 * —--------—— + 240, se Max = B
Max — Min

H(0 — 1) =
H

360 
Max — Min

7(0 — 255) = Max

(9)

(10)

(11)

2.7.1 Imagens Digitais na Química

O uso da imagem digitais, iniciou-se na década de 60 principalmente na área 

da ciência computacional, sendo que sua principal aplicação nesta época foi em 

teledetecções. Na indústria, o uso de imagens digitais tem sido empregado por 

bastante tempo, principalmente em sistemas de controle de qualidade. (PRATS-



MONTALBÁN et al. 2011). Sua crescente aplicação se deve pois estes métodos não 

necessitam de tratamento da amostra e são mais rápidos que métodos 

convencionais, tornando-se assim bastante atrativos para a indústria (BROSNAN 

SUN (2004) e GONÇALVEZ DIAS DINIZ (2020) e MAGDALENA WARDENCKI 

2014). Além disso, segundo Gonçalves Dias Diniz et al. (2004), algumas normativas 

de controle de qualidade, principalmente na indústria alimentícia, consideram que a 

qualidade do produto está relacionada com percepções humanas, como percepções 

organolépticas.

Devido a isso a ciência vêm estudando métodos que possibilitem 

correlacionar características físicas e químicas, a fim de mimetizar percepções 

humanas, com as imagens digitais. O interesse na aplicação de imagens digitais em 

química analítica tem crescido cada vez mais, principalmente por ser uma 

metodologia rápida e barata, uma vez que as imagens podem ser obtidas por 

câmeras fotográficas, scanners, webcams e outros aparelhos de aquisição de 

imagem, sem a necessidade de uma instrumentação elaborada (SOUTO et al 2015).

Normalmente as análises químicas que empregam o uso de imagem digital, 

utilizam princípios de absorção ou emissão de ondas eletromagnéticas na região do 

visível, porém já há trabalhos que utilizam fenômenos de refletância, fluorescência, 

ressonância, bioluminescência e eletroluminescência. Um exemplo mais recorrente é 

a aplicação de imagens digitais para quantificação de determinado analito pela 

correlação entre a radiação emitida e detectada nos canais de cores com sua 

concentração, uma vez que a cor detectada é um complemento da radiação 

absorvida pela espécie de interesse. (GONÇALVES DIAS DINIZ 2020).

Entretanto, para a obtenção de métodos analíticos utilizando imagens 

digitais, principalmente em amostras complexas, torna-se necessário o uso de 

métodos de visão computacional clássica aliado a ferramentas de calibração 

multivariada, a fim de selecionar características importantes das imagens (features) 

ou ainda utilizar os diferentes canais de cores como forma de melhorar a 

seletividade e robustez do método. Segundo Brosnan Sun et al. (2004) o 

processamento de imagens digitais envolve várias etapas, sendo dividida em três 

níveis: baixo nível de processamento, que consiste em ajustar efeitos como 

refletância e aumentar qualidade da imagem, nível intermediário de processamento, 

o qual envolve processos de segmentação da imagem, representação e descrição. E



o último nível, alto nível, que consiste no uso de ferramentas estatísticas a fim de 

retirar informações relevantes, diante a grande quantidade de dados.

Dentre as ferramentas estatísticas, o emprego da PCA é o mais frequente, 

utilizado principalmente para uma análise exploratória a fim de descobrir o 

comportamento dos dados. Devido a aplicação mais generalista do PCA, os 

modelos de reconhecimento de padrões foram introduzidos com a finalidade 

construir modelos que relacionam as imagens com as propriedades das amostras 

preditas.

As técnicas de reconhecimento de padrões mais utilizadas são: o PLS, o 

kNN, e o SIMCA. Na Tabela 3 consta diferentes aplicações utilizando imagem digital 

e ferramentas multivariadas usadas.



Tabela 3 -  Diferentes aplicações de imagens digitais aliado ao uso de ferramentas quimiométricas nos últimos anos

Aplicação Captura da Imagem Espaço de Cor Ferramentas Quiométricas Referência

Determinação simultânea dos 

aditivos de cor: Corante tartrazina e 

vermelho de allura em alimentos

Scanner-(Epson Stylus 

DX 7400)

RGB PLS (do inglês para a construção de modelo de predição (VIDAL et al., 201B)

Classificação de diferentes 

derivados de uva

Sistema de vídeo- 

segurança DigiEye®

RGB

CieLab

LDA Construção de modelo de predição entre duas variedades 

de semente e uva

PCA -  Separação da uva de acordo com características físicas

(RODRIGUEZ- 

PULIDO et al., 2021)

Estimativa da atividade enzimática 

das enzimas endoglucanase

Smartphone ASUS 

13 MP

RGB PLS para a construção de modelo de predição (GUEDES et al., 2020)

Determinação de adulteração de 

açaí com adulterantes trigo e 

cassava

Webcam 

5 MP

RGB, HSI e 

escala em 

cinza

PCA para análise exploratória 

Modelos de predição: SIMCA e O-PLS

(ARAÚJO; MARINHO; 

DE ARAUJO GOMES, 

201B)

Controle de água frente a 

quantificação de nitrito

Smartphone 

Samsung Galaxy 

B MP

RGB PLS -  Construção de modelo de predição (SHARIATI-RAD; 

IRANDOUST; 

MOHAMMADI, 2016)

Sensor colorimétrico para análise 

de 13 catecóis

Smartphone 

AB Samsung 

16MP

RGB PCA, HCA e LDA: análise qualitativa da presença de Catecois; 

PLS: Análise quantitativa de Catecois

(WANG et al., 2016)

Autenticação de Café Moído e 

Torrado Gourmet

Scanner-Módulo (HP 

Deskjet) modelo 41B0 

-  300 dpi

RGB PCA, CHACAS, PLS e DD-SIMCA (DE ARAÚJO et al., 

2021)

Fonte: Autoria própria (2022)



Abreviações Tabela 3: MP (Megapixel) RGB: vermelho, verde e azul (do inglês Red, Green, Blue); 

HSI: Matiz, Saturação, Intensidade (do inglês Hue, Saturation, Intensity); CIELAB: CIE (Comissão 

Internacional de L’ Éclairage (do espanhol, Commission Internationale de L ’Éclairage) Lab: L 

(luminosidade), a (coordenada vermelho/verde), b (coordenada amarelo/azul); PLS: Regressão por 

Mínimos Quadrados Parciais (do inglês Partial Least Squares); PCA: Análise por Componentes 

Principais (do inglês Principal Component Analysis); LDA: Análise Discriminante Linear (do inglês 

Linear Discriminant Linear); HCA: Análise Hierárquica de Cluster (do inglês Hierarchical Cluster 

analysis); DD - SIMCA: Modelagem Independente e Flexível de Classes Análogas direcionada pleos 

dados (DD - SIMCA, , do inglês Data-Driven Soft Independent Modeling o f Class Analogies); 

CHACAS: Sistema Analítico baseados em Histograma de Cor Assistido por Ferramentas 

Quimiométricas (do inglês Chemometrics-assisted color histogram-based analytical systems).

2.7.2 Métodos multivariados aplicados a imagens digitais em adulteração de café

Na literatura consta alguns trabalhos que utilizam ferramentas 

quimiométricas aliado a análise da morfologia do café e trabalhos que focam na 

detecção de adulterantes em café. Um dos trabalhos pioneiros no estudo da 

detecção de adulteração em café foi realizado por Assad e colaboradores. No 

trabalho desenvolvido, os autores analisaram inicialmente, curvas espectrais de 

cafés torrados e moídos com diferentes concentrações de adulterantes, a fim de 

verificar a ocorrência diferenças no espectro visível. Após isso, os autores 

classificaram imagens captadas de uma câmara CCD para quantificar, nos canais 

vermelho (R) , verde (G), e azul (B), as impurezas adicionadas e estabelecer uma 

curva analítica que relacionasse as imagens com o percentual em peso de 

adulterante(DELGADO ASSAD et al., 2002).

Na metodologia os autores analisaram cafés torrados em torra escura e 

moídos. Estes foram adulterados artificialmente com cascas e paus de café e milho 

nas seguintes concentrações: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40% e 50% 

em m/m. As curvas de refletância foram feitas com pó de café desengordurado em 

clorofórmio e peneirado em uma peneira de 50 mesh (tamizado). A faixa analisada 

no espectrômetro foi de 310 nm à 2550 nm. Após a determinação da reflectância foi 

captado as imagens por uma câmera CCD acoplada por uma lupa As imagens 

captadas foram submetidas a uma classificação por verossimilhança a partir do 

resultado obtido pelo método padrão (DELGADO ASSAD et al. 2002). Inicialmente, 

os autores conseguiram vislumbrar diferenças do espectro visível do café 

adulterado, reforçando a hipótese inicial de que as imagens captadas conseguiriam



quantificar o café adulterado. As curvas e o modelo proposto para quantificar a 

adulteração possuíram um nível de confiança de 95%, o trabalho proposto por 

Assad e colaboradores possuiu resultados satisfatórios, conseguindo de forma 

rápida classificar os cafés quanto a sua adulteração de casca com um nível de 

detecção de 95% e de milho com um nível de 93%.

Em trabalho desenvolvido por (SOUTO et al., 2015), os autores propuseram 

metodologia utilizando imagem digital e processamento por algoritmos de projeções 

sucessivas associada a discriminação linear (SPA-LDA, do inglês successive 

projection algorithm -  linear discriminant analysis) para a detecção de adulteração 

de café moído e torrado. As amostras de café foram adulteradas com casca de café 

e as imagens foram captadas por um Scanner de mesa. Segundo os autores as 

imagens capturadas foram tratadas e convertidas para o espaço de cor HLS. Os 

dados obtidos foram utilizados como dados de entrada para a análise estatística, 

onde criou-se modelos de predição avaliando-se o grau de assertividade 

empregando SPA-LDA, PLS-DA e SIMCA.

Segundo Souto e colaboradores para a construção de modelos de predição 

foram utilizadas 63 amostras para treinamento do modelo e 40 amostras para teste.. 

A etapa de validação do modelo foi feita através da validação cruzada (cross

validation), e avaliação do modelo foi feita pelas seguintes figuras de mérito: 

sensibilidade, precisão e especificidade. Os resultados obtidos foram satisfatórios, 

com uma precisão de 92,5%, sensibilidade de 94% e especificidade de 86%. Os 

autores concluíram que a metodologia proposta é simples e precisa, porém 

necessita de maior robustez, uma vez que foi utilizado para apenas um tipo de 

adulterante.

Em trabalho realizado por Forchetti & Poppi (2020) foi avaliado a adulteração 

de café Robusta com diferentes adulterantes, os adulterantes analisados foram: 

milho, casca de café, paus, e solo. No trabalho os autores combinaram imagens 

hiperespectrais e espectros do infravermelho próximo com a ferramenta de 

resolução de curvas multivariada por mínimos quadrados alternados (MCR-ALS, do 

inglês multivariate curve resolution -  alternating least squares). A detecção foi 

realizada comparando os espectros de referência de cada adulterante com os 

espectros recuperados pelo modelo MCR-ALS. A quantificação foi feita a partir da 

restrição de correlação do MCR-ALS.



Os autores torraram previamente os adulterantes e adicionaram ao café 

robusta torrado e moído, uma proporção que variou de 1 a 40% em (m/m) de 

adulterantes. Os espectros foram obtidos na região de 4000 a 7800 cm-1, com pixels 

de 25 pm. Os autores apresentaram bons resultados, conseguindo detectar 

adulterações em níveis próximos à 1 %, porém o erro relativo foi de 4%, considerado 

baixo pelos autores.

Estudando detecção de adulteração de café em artigo de revisão Ferreira et 

al., (2021) concluiu que a limitação da maioria dos estudos revisados pelos autores 

de adulteração de café é conseguir quantificar os diferentes adulterantes em 

matrizes complexas. Segundo Ferreira e colaboradores os efeitos da matriz 

causados pela variabilidade de café, grau de torrefação, origem, ainda são uma 

dificuldade para a criação de um modelo representativo.

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo estudar a detecção e 

quantificação de adulterantes em amostras de café moídas e torras utilizando duas 

torras comercias distintas a fim de mimetizar condições mais verossimilhantes com a 

realidade de amostras adulteradas.



3 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma metodologia analítica para determinação de adulterantes 

em amostras de café utilizando técnicas de imageamento digital e espectroscopia no 

infravermelho aliado a ferramentas quimiométricas.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Avaliar as condições de torração dos adulterantes (casca de café, milho e 

cevada) tomando como referência o parâmetro de cor de café comerciais.

• Desenvolver metodologias de análises de café torrados e moídos com e 

sem adulterantes, através das técnicas de imagem digital.

• Desenvolver metodologias de análises de café torrados e moídos com e 

sem adulterantes, através da espectroscopia na região do infravermelho 

próximo.

• Aplicar técnicas quimiométricas para quantificar amostras a quantidade de 

adulterantes nas amostras de café Arabica, a partir de imagens digitais.

• Avaliar diferentes modelos de classificação a fim de detectar presença de 

adulteração em café em dados de imagens digitais e de infravermelho 

próximo.



4 MATERIAL E MÉTODOS

Neste capítulo serão apresentados os materiais e a metodologia que foram 

usados na parte experimental do projeto, desde o preparo da amostra até o estudo 

quimiométrico.

4.1 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS

Os grãos crus e com diferentes graus de torragem de café Arabica, as 

amostras de milho, café verde e cevada foram obtidos em comércio local (Mercado 

Municipal -  Curitiba, Paraná), e as casca de café foram doadas por agricultores da 

região de Londrina (norte Paraná).

4.2 PREPARO DAS AMOSTRA

Inicialmente foi pesado em balança semianalítica 50,00 g de milho quirera, 

cevada e casca de café. O procedimento de ensaios de torragem para milho tipo 

quirera e cevada, ocorreu através de um planejamento fatorial 22 com ponto central, 

a metodologia empregada foi uma adaptação do método utilizado por Reis et al. 

(2013). A Tabela 5 apresenta as condições de torragem empregadas para estas 

matrizes. As amostras de casca de café foram submetidas à torração em condições 

de temperaturas mais brandas seguindo um planejamento fatorial 22. Segundo Reis 

et al. (2013) as amostras de cascas e paus são mais sensíveis ao acréscimo de 

temperatura, sendo facilmente degradado em altas temperaturas.

Cada amostra foi torrada separadamente para evitar quedas e perda de 

temperatura, ocasionadas pela abertura da porta da mufla. Após a torragem, as 

amostras foram levadas a capela e após o resfriamento, acondicionadas em 

dessecadores. Em seguida, cada uma das matrizes de adulterantes foram moídas 

conforme o item 4.4.



4.3 PLANEJAMENTO FATORIAL

O planejamento fatorial foi realizado a fim de selecionar as condições de 

torras mais próximas da coloração de cafés avaliados, no caso torra média clara e 

torra média escura, e assim tornar o modelo mais robusto quanto a variações 

coloração. Com o intuito fim de uma otimização dos dados e com um número 

reduzido de experimentos foi realizado um delineamento composto central.

Foram realizados 7 ensaios utilizando níveis (-1 e +1) e uma triplicata no 

ponto central (0), tendo como variáveis o tempo de torragem e a temperatura. Nas 

Tabela 4 e 5 são apresentadas as matrizes de planejamento experimental, que 

foram realizadas para os adulterantes. Segundo Reis et al. (2017), a adição dos 

contaminantes durante o processo de torragem ocasionam quedas de temperatura, 

já que as amostras possuem tempo de torragem diferentes, reforçando a ideia de 

utilizar adulterantes já torrados para a calibração do modelo. Para fins comparativos 

de aspecto de cor utilizou o mesmo planejamento de torra presente na Tabela 4 para 

grãos verdes de café especial da região Alta Mogiana -  São Paulo.

Tabela 4 - Planejamento Fatorial paras as amostras de milho, cevada e café

Ensaios Variáveis Codificada Variáveis Decodificada

Temperatura

°C

Tempo

Min

Temperatura

°C

Tempo

min

1 -1 -1 180 20

2 +1 -1 220 20

3 -1 +1 180 60

4 +1 +1 220 60

5 0 0 200 40

6 0 0 200 40

7 0 0 200 40



Tabela 5 - Planejamento Fatorial 22 para as amostras de casca de café

Ensaios Variáveis Codificada Variáveis Decodificada

Temperatura

°C

Tempo

min

Temperatura

°C

Tempo

min

1 -1 -1 160 20

2 +1 -1 200 20

3 -1 +1 160 60

4 +1 +1 200 60

5 0 0 180 40

6 0 0 180 40

7 0 0 180 40

Fonte: Autoria própria (2022)

4.4 ENSAIO GRANULOMÉTRICO

A fim de obter uma homogeneidade nas amostras, optou-se em usar apenas 

uma faixa de granulometria das amostras moídas. Segundo a Norma de Qualidade 

Recomendável e Boas Práticas de Fabricação de Cafés Torrados em Grãos e 

Torrados e Moídos da PQC - ABIC, as amostras são classificadas em três 

granulometrias, fina, média e grossa de acordo com a Tabela 6.

O ensaio granulométrico definido pela normativa é realizado em agitador 

Bertel com conjunto de peneiras, sendo constituído por três etapas consecutivas de 

agitação de 10 minutos e reostato na posição 5. Tendo em vista, que a normativa 

não estabelece uma granulometria fixa, optou em escolher a faixa de granulometria 

de 22 e 27 mesh, o qual possui maior retenção da amostra nas peneiras. A moagem 

em moedor doméstico e o processo de peneiramento ocorreu manualmente em três 

etapas consecutivas com um tempo médio de 30 minutos.



Tabela 6 -  Classificação Granulométrica

Granulometria 12 e 16 mesh 20 e 30 mesh Fundo

Fina 0 % 70 % 30 %

Média 7 % 73 % 27 %

Grossa 33% 55% 12%

Fonte: Associação Brasileira de Café (2018)

4.5 MODELO DE CALIBRAÇÃO

Foram confeccionados dois modelos de calibração para cada torra avaliada. 

O modelo de calibração foi confeccionado através de modelos de planejamento de 

misturas Simplex Centroide utilizando pseudo componentes. A utilização de pseudo 

componentes no planejamento de mistura permite estabelecer limites superiores e 

inferiores (BRUNS; SCARMINIO; BARROS NETO, 2006).

A confecção dos pontos de calibração e validação foram feitos através de 

pesagem dos adulterantes e do café moído e torrado em balança analítica Modelo 

Ohaus Adventure Pro. A massa final de cada ponto ficou próxima a 1,0000g, sendo 

os valores reais de porcentagem adicionados como valor de referência no modelo 

calculados com base na razão entre cada componente e a massa final da amostra.

No caso do primeiro modelo de calibração foi estabelecido um limite inferior 

70 % em m/m de café comercial e de 0% em m/m de adulteração e um limite 

superior de 100% em m/m de café e 30% em m/m de adulteração (utilizando 

combinações entre os três adulterantes). Obtendo assim, um modelo de calibração 

com 19 pontos confeccionados em triplicata. Na Tabela 7 são apresentados os 

pontos do primeiro planejamento de mistura codificados e decodificados.

Já para o segundo planejamento foi fixado como limite mínimo de 97% m/m 

de café comercial, e máximo de adulteração 3 % m/m. Obtendo dessa forma, 15 

pontos confeccionados em triplicata. Na Tabela 8 são apresentados os 15 pontos da 

curva de calibração com as respectivas porcentagens (m/m) de cada adulterante e 

do café puro.

Para as amostras de validação preparou-se 7 pontos em triplicata, tendo 

como limite mínimo de 70 % m/m de café comercial, e limite máximo de adulteração
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de 30 % m/m. Os pontos foram obtidos de forma aleatória através de um algoritmo 

randomíco. Na Tabela 9 são apresentados os pontos do conjunto de validação.

Tabela 7 - Pontos da curva de calibração usando o planejamento experimental centroide simplex

Variáveis Codificadas Variáveis Decodificadas

Café Milho Cevada Casca de Café Milho Cevada Casca de
Café Café

0,333 0,000 0,333 0,333 80% 0,00% 10,00% 10,00%

0,125 0,125 0,625 0,125 73,75% 3,75% 18,75% 3,75%

1,000 0,000 0,000 0,000 100% 0,00% 0,00% 0,00%

0,125 0,625 0,125 0,125 73,75% 18,75% 3,75% 3,75%

0,500 0,000 0,000 0,500 85,00% 0,00% 0,00% 15,00%

0,500 0,500 0,000 0,000 85,00% 15,00% 0,00% 0,00%

0,625 0,125 0,125 0,125 88,75% 3,75% 3,75% 3,75%

0,000 1,000 0,000 0,000 70,00% 30,00% 0,00% 0,00%

0,000 0,000 1,000 0,000 70,00% 0,00% 30,00% 0,00%

0,000 0,500 0,500 1,000 70,00% 15,00% 15,00% 0,00%

0,333 0,333 0,333 0,000 80,00% 10,00% 10,00% 0,00%

0,000 0,000 0,000 1,000 70,00% 0,00% 0,00% 30,00%

0,250 0,250 0,250 0,250 77,50% 7,50% 7,50% 7,50%

0,500 0,000 0,500 0,000 85,00% 0,00% 15,00% 0,00%

0,125 0,125 0,125 0,625 73,75% 3,75% 3,75% 18,75%

0,333 0,333 0,000 0,333 80,00% 10,00% 0,00% 10,00%

0,000 0,500 0,000 0,500 70,00% 15,00% 0,00% 15,00%

0,000 0,333 0,333 0,333 70,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,000 0,000 0,500 0,500 70,00% 0,00% 15,00% 15,00%

Fonte: Autoria própria (2Q22)



Tabela B - Pontos da curva de calibração usando o planejamento misturas centroide simplex

Variáveis Codificadas Variáveis Decodificadas

Amostra Café Milho Cevada Casca de 
Café

Café Milho Cevada Casca de 
Café

1 0,000 1,000 0,000 0,000 97,00% 3,00% 0,00% 0,00%

2 0,000 0,000 1,000 0,000 97,00% 0,00% 3,00% 0,00%

3 0,000 0,333 0,333 0,333 97,00% 10,00% 10,00% 10,00%

4 0,500 0,000 0,500 0,000 9B,50% 0,00% 1,50% 0,00%

5 0,500 0,500 0,000 0,000 9B,50% 1,50% 0,00% 0,00%

6 0,333 0,333 0,000 0,333 9B,00% 1,00% 0,00% 1,00%

7 0,250 0,250 0,250 0,250 97,75% 0,75% 0,75% 0,75%

B 0,000 0,000 0,500 0,500 97,00% 0,00% 1,50% 1,50%

9 0,000 0,500 0,500 0,000 97,00% 1,50% 1,50% 0,00%

10 0,333 0,000 0,333 0,333 9B,00% 0,00% 1,00% 1,00%

11 0,333 0,333 0,333 0,000 9B,00% 1,00% 1,00% 0,00%

12 0,000 0,000 0,000 1,000 97,00% 0,00% 0,00% 3,00%

13 0,000 0,500 0,000 0,500 97,00% 1,50% 0,00% 1,50%

14 1,000 0,000 0,000 0,000 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 0,500 0,000 0,000 0,500 9B,50% 0,00% 0,00% 1,50%

Fonte: Autoria própria (2022)



Tabela 9 - Pontos da curva de validação usando algoritmo randomíco

Variáveis Codificadas Variáveis Decodificadas

Amostra Café Milho Cevada Casca de 
Café

Café Milho Cevada Casca de 
Café

1 0,1968 0,2537 0,2004 0,3491 75,90% 7,61% 6,01% 10,47%

2 0,0268 0,5632 0,0954 0,3146 70,80% 16,90% 2,87% 9,44%

3 0,2824 0,3859 0,1472 0,1846 78,72% 11,58% 4,41% 5,54%

4 0,4049 0,3775 0,0669 0,1507 82,15% 11,32% 2,01% 4,52%

5 0,3428 0,3748 0,2629 0,0196 80,28% 11,24% 7,89% 0,59%

6 0,3426 0,0175 0,3239 0,3160 80,29% 0,525% 9,72% 9,48%

7 0,0081 0,7002 0,0619 0,2299 70,24% 21,01% 1,86% 6,90%

Fonte: Autoria própria (2022)

4.6 IMAGENS DIGITAIS

4.6.1 Obtenção das imagens digitais

As imagens digitais foram adquiridas em um scanner de mesa da marca 

EPSON, modelo Perfection V19, com resolução de 4800 dpi. Para a aquisição das 

imagens as amostras foram homogeneizadas em vórtex, e colocadas em placas 

petri de cultura de células de tamanho externo de 40 mm e 10 mm de altura. A 

disposição das placas ocorreu de forma que obtivesse o maior número possível de 

poços em uma única imagem. Na Figura 9 são apresentadas as principais etapas da 

metodologia desde o preparo até a aquisição e tratamento dos dados.

Figura 9 -  Principais etapas da metodologia proposta
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Fonte: Autoria própria (2022)



4.6.2 Segmentação e atributos de cor

O processamento das imagens foi realizado através do software MATLAB 

versão R2018a com as ferramentas PLS_Toolbox e Imaging Processing toolbox. O 

processamento das imagens ocorreram no domínio espacial, ou seja, no plano 

contendo apenas os pixels da imagem. Dessa forma, inicialmente transformou as 

imagens adquiridas em matrizes e usou processamentos no seu domínio. Os 

processamentos usados nessa secção podem ser expressos pela Equação 12:

g{x,y)  = T [ f (x ,y ) ]  (12)

No qual f(x,y) é imagem de entrada, g(x,y) é a imagem de saída e T é 

operador. As operações usadas possuíram como objetivo realçar o contrate nos 

poços da placa de meio de cultura para facilitar a seleção da região de interesse de 

forma automatizada. As técnicas de realce de contraste utilizadas foram 

normalização, equalização de histograma e equalização adaptativa de 

histograma.(GONZALES, 2018)

4.6.2.1 Correção da luminosidade

Para identificação dos poços de forma automática, primeiro foi preciso 

converter a imagem de escala RGB para escala de tons de cinza, através da função 

rgb2gray, disponível no Imaging Process toolbox.

Em seguida, com o intuito de se realçar os poços na imagem e facilitar sua 

identificação automática, realizou-se três testes de ajuste de contraste. Com a as 

imagens em escala cinza, foi possível normalizar o contraste pela função imadjust, a 

qual normaliza os valores dos pixels da imagem por um valor de intensidade entre 

zero e um; a equalização de histograma (histeq), que ajusta os valores de pixels da 

imagem de acordo com um histograma de 64 divisões e distribuição contínua de 

valores; e equalização adaptativa (adapthisteq) que também realiza o realce da 

imagem a partir de um histograma, porém seleciona pequenas partes da imagem 

por iteração para realizar um histograma de forma local. Todas as transformações 

realizadas para a correção de luminosidade e contraste constam no Imaging 

Processing toolbox.



4.6.2.2 Segmentação e Individualização

Com o contraste ajustado, foi possível aplicar uma rotina que reconhecesse 

todos os poços da placa de forma automatizada. Dessa forma, montou uma rotina 

usando uma expressão lógica, baseada na transformada circular de Hough. 

(GONZALES. 2018). De forma breve, a transformada circular de Hough detecta as 

bordas de um círculo a partir de seu raio, e do contraste entre o fundo da imagem e 

o círculo. A rotina desenvolvida, utiliza a transformada de circular de Hough (já 

implementada no Image Processing Toolbox, pela função imfindcircles) e testa 

diferentes níveis de sensibilidade do algoritmo até que o número círculos 

identificados pela rotina seja igual ao número de poços presentes na imagem 

analisada (Figura 11).

Figura 10 -  Rotina de reconhecimentos dos poços da placa de cultura

= [centets, radii] = irof indciucles (iro_itnadjust, trad, 1 Ob jectPolarity1, " dark1 , Sensitivity1 , Sens) ;

Fonte: Autoria própria (2022)

A localização de todos os poços é utilizada na imagem original em RGB, 

onde é possível aplicar uma máscara selecionando apenas os pixels da região de 

interesse (ROI, do inglês region of interest). A aplicação da máscara permite que 

apenas os pixels presentes no poço de interesse sejam considerados para realizar 

os cálculos daquela amostra. (Figura 12)



Figura 11 -  Aplicação da máscara
f igure;
irnshow ( irti_se 1) 
we 11 = 0 ;
h = v i s c i r c l e s ( c e n t e r s , r a d i i ) ;  % M o s t r a r  c i r c u l o s  
we1 l _ s u p  = 2 e r  o s (n p l t s , 1 ) ;
% G e r a r  t e x t o  
for l=l:nplts

t e x t  ( c e n t e r s  ( 1 , 1 )  ,  c e n t e r s  ( 1 , 2 )  ,  nuiw2str ( 1 + w e l l )  , 1 C o l o r 1 , 1 r 1 ) 
we1l _ s u p (1) =  1+w e11 ;

end
centerord = sortrows(sortrows([well sup fix(centers./100) centers] ,3),2) 
centerord(:,2:3) = [];
% we11 = we11+ n p l t s ;

%% A p p ly  m ask
% irn_lab = r g b 2 l a b ( im _ s e 1 );

Fonte: Autoria própria (2022)

Figura 12 -  Identificação dos poços na placa de meio de cultura

Fonte: Autoria própria (2022)

Por fim, a imagem em RGB foi convertida para HSV e HSI utilizando rotinas 

desenvolvidas no laboratório e presentes no Image Processing Toolbox. Com as 

máscaras e as imagens convertidas foi possível separar os canais de interesse 

(RGB, HSV, HSI, tons de cinza) para a criação dos histogramas de cor de 24



amostras utilizando apenas uma única imagem digital, aumentando assim a 

frequência analítica do método de forma considerável.

4.6.2.3 Histograma de cores

A obtenção do histograma de cor foi realizada a partir de rotina matemática 

desenvolvida no laboratório para a contribuição de cada canal (RGB, HSV, HSI, tons 

de cinza). Para isso, os valores de intensidade do pixel (independente do canal 

selecionado) são organizados na forma de um histograma de frequências, utilizando 

256 divisões. Em seguida, os histogramas de cada canal são concatenados, 

gerando um único histograma de cor para cada amostra, como ilustrado na Figura 

13. Após isso, foi possível organizar os histogramas de cores em uma única matriz 

(contendo todos os poços da imagem) e posteriormente analisá-los com ferramentas 

quimiométricas.

Figura 13 -  Esquema de obtenção de histograma aplicando a rotina de reconhecimento de poços

Fonte: Autoria própria (2022)



4.7 PROCESSAMENTO DOS DADOS DE IMAGEM DIGITAL

A análise dos dados de Imagens foi realizada em ambiente MATLAB, versão 

R2018a, e o processamento foi obtido através das ferramentas PLS Toolbox e 

Image Processing Toolbox, ambas disponíveis para MATLAB. Para a análise 

exploratória, os dados de imagem foram processados por centragem na média. Para 

os modelos de classificação também foi aplicado o mesmo processamento 

centragem na média, sendo selecionado três variáveis latentes. Já para o modelo de 

quantificação foi testado os seguintes pré-processamentos: Centrados na Média, 

Derivada (SavGod), Escalonamento por Pareto, sendo o Escalonamento por Pareto 

que apresentou os melhores resultados. Além disso foi confeccionado modelos de 

quantificação e classificação utilizando seleção de variáveis pelo algoritmo de 

projeções sucessivas, do inglês SPA -  Sucessive Projections Algorith.

4.8 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO

As análises por espectroscopia no infravermelho foram realizadas no 

espectrofotômetro BRUKER Modelo Vertex 70, operando em modo de reflectância 

difusa. A faixa analisada foi de 4000-10000 cm-1. As leituras foram realizadas com 

32 scans e resolução de 4 cm-1. Foram coletados espectros diretamente das 

amostras através de uma sonda em contato com estas. Este procedimento de 

obtenção dos espectros, foram efetuados em triplicata para cada amostra. Os 

espectros foram processados usando centragem na média e primeira derivada por 

Savitsky Golay (1a ordem e 15 pontos).



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 ANÁLISE COLORIMÉTRICA NO ESPAÇO DE COR RGB E HSV

5.1.1 Análise colorimétrica diferentes torras de café

Inicialmente, foi realizado um estudo das diferentes torras de café a fim de 

avaliar a metodologia de torra proposto e vislumbrar o possível uso deste método de 

torra para futuros trabalhos. Optou-se em realizar a avaliação prévia com sete

canais de cores: vermelho, verde, azul, tons de cinza, matiz, saturação e

intensidade. Na Figura 14 observa-se os histogramas de cor obtidos para cada uma 

das torras de café usando o Planejamento Fatorial (Tabela 4 -  Item 3.3) e amostras 

com Torração Comercial (Média Clara e Média Escura).

Figura 14 -  Histograma de cor diferentes torras de café
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Fonte: Autoria própria (2022)

Ao analisar somente os histogramas de cor Figura 14 é possível notar uma 

diferença nos canais RGB e HSV ao decorrer do processo de torra. Segundo 

Bekedam et al. (2008) os grãos crus quando submetidos a torração perdem a sua 

tonalidade esverdeada para tonalidades marrons. A tonalidade marrom deve-se a



reação de Maillard, (escurecimento não enzimático), causada pela combinação do 

grupamento da carbonila de carboidratos redutores com o grupo amínico de 

aminoácidos, proteínas e peptídeos, essa reação forma como produto as 

melanoidrinas, responsáveis pela coloração marrom dos cafés torrados. (SOUTO et 

al. (2015)).

Nadia et al., (2017) observou comportamento parecido ao analisar 

adulteração de café com diferentes tonalidades de torras. Segundo os autores 

ocorre a diminuição da tonalidade, saturação e brilho com o aumento de torras. 

Justificando assim, a grande influência da separação dos dados do canal R, G, H, S 

e V na separação dos dados.

Na Figura 15 são apresentados a análise exploratória das diferentes torras 

usando os histogramas apresentados na Figura 14. Observa-se que usando a 

metodologia proposta no presente trabalho, foi possível mimetizar torras bem 

similares a torra comercial média escura, um aspecto positivo uma vez que segundo 

Assad et al. (2002) está é a torra mais aceita pelos consumidores brasileiros, logo a 

mais comercializada em varejos.

Pelo gráfico de escores, nota-se que as torras a 180 °C e 20 minutos (-1,-1) 

e a 220 °C e 60 minutos (+1,+1) possuem maior discrepância comparado a outras 

torras. Essa discrepância, observada na PCA é também notada nos histogramas de 

cores dessas amostras. Para a amostra de ponto (-1,-1) foi observado (visualmente) 

uma menor torrefação dos grãos, quando comparado com as demais amostras. 

Essa coloração é refletida nos histogramas de cores e na PCA. Devido a não 

formação completa da reação de Maillard a tonalidade de tons de vermelho não é 

pronunciada para essas amostras.

Além disso, como a torrefação não foi completa, a coloração dessas 

amostras se mostrou mais claras que as demais resultando em maiores valores de 

intensidade luminosa (canal V do HSV) e na escala de cinza. Observa-se no gráfico 

de Pesos (Figura 16) a influência negativa deste canal da PC2, justificando o fato 

das amostras com menor torrefação (180 °C e 20 minutos) estarem no quadrante 

negativo desta PC.

No caso da amostra de ponto (+1,+1) a discrepância, deve-se ao excesso de 

torra, sendo assim a amostra diminuiu a saturação característica canal S e a 

tonalidade marrom canal R. Além disso, como a amostra fica cada vez mais próxima 

da coloração preta, ficando difícil identificar a angulação da matiz de origem,



resultando em um perfil totalmente diferente para o canal H. Concluindo assim, que 

as melhores condições de torra para amostras de café foram os pontos 220°C e 

20 minutos e 200°C e 40 minutos, uma vez que se aproximam as torras 

comercializadas em varejo.

Figura 15 -  Gráfico de escores das diferentes torras de café

Fonte: Autoria própria (2022)

Figura 16 -  Gráfico de pesos das diferentes torras de café
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5.1.2 Análise dos diferentes ensaios de torra em adulterantes

O planejamento fatorial dos adulterantes teve como objetivo avaliar a 

condição de torra mais similar a um café comercial e assim tornar a adulteração 

mais próxima de uma adulteração usual. Com o intuito de avaliar os pontos de torra 

dos planejamentos fatorial, para cada adulterante efetuou-se uma análise 

exploratória por componentes principais com os pontos do planejamento e as torras 

de café comerciais adquiridas em comércios locais.

Na Figura 27, Anexo I são apresentados os gráficos de escores obtidos pela 

PCA das torras dos diferentes adulterantes e torras de café grão especial, utilizando 

a mesma metodologia. Ao analisar a PCA, observa-se que as amostras de café 

possuem uma sensibilidade a temperatura mais elevadas que as amostras de 

cevada e milho, tendo em vista que no ponto 220°C e 60 minutos, os grãos de café 

já não possuíam a cor marrom avermelhado pronunciada. Fato contrário foi notado 

nas amostras de casca de café, no qual possuem uma sensibilidade elevada a 

acréscimo de temperaturas, Na Figura 27 c, observa-se que as amostras que 

possuem elevado escore, são amostras de café, a qual a torração foi amena, como 

a torra 180°C e 20 minutos, no qual a tonalidade amarelo e verde são mais 

presentes.

Na Figura 17 são apresentados os gráficos de escores do planejamento de 

torras efetuada para casca. Na Figura 17 a é apresentado todas as torras efetuadas 

para a casca. Na Figura17 b é apresentado o gráfico de escores somente paras as 

torras de casca que possuíram uma maior similaridade com as torras de café 

comercial. É possível notar que as melhores condições de torra para as a mostras 

de casca de café foram obtidas no ponto 160 °C e 40 minutos e 180 °C e 30 

minutos. Concluindo assim que esse seria o método padrão de torra para as 

amostras de casca de café para as torras média clara e média escura 

respectivamente.



Figura 17 -  Gráfico de escores das diferentes torras de casca testadas a) PC1 versus PC2 para o 
planejamento fatorial completo b) PC1 versus PC2 para o ponto central do adulterante a as demais

torras de café

1 2 
PC 1 (52.28%) x10

0 1 
PC 1 (47.06%) x10

Fonte: Autoria própria (2022)

Para as amostras de cevada e milho foi constatado, que o ponto 

axial (+1,+1 ) Temperatura de 220°C e tempo de torra de 60 minutos, possuiu a 

maior similaridade de cor com as torras de café. A fim de explorar de forma mais 

concisa e encontrar a torra mais similar a torra de café comercial, foi realizado um



novo planejamento fatorial (Tabela 10), utilizando o ponto axial (+1,+1) como ponto 

central, aumentando o tempo de torra e temperatura.

Tabela 10 - Planejamento Fatorial para amostras de cevada e milho

Ensaios Variáveis Codificada Variáveis Decodificada

Temperatura

°C

Tempo

Min

Temperatura

°C

Tempo

min

1 -1 -1 200 40

2 +1 -1 240 40

3 -1 +1 200 80

4 +1 +1 240 80

5 0 0 220 60

6 0 0 220 60

7 0 0 220 60

Fonte: Autoria própria (2022)

Ao realizar os novos ensaios de torra para o novo planejamento fatorial 

constatou que as amostras de milho sofreram carbonização da matéria orgânica no 

ponto (+1,-1), dessa forma decidiu não realizar a análise por imagem para as 

condições +1, -1 (240 °C e 40 minutos) e +1, +1 (240°C e 80 minutos) uma vez que 

não condiz mais com a matriz.

Na Figura 18 são apresentadas as análises exploratórias do segundo 

planejamento de torras para a amostras de milho. Na Figura 18 a, foi observado 

novamente que, o ponto (220 °C e 60 minutos) apresentou maior similaridade com a 

torra de cafés comerciais. Optando assim por utilizar esse procedimento, como 

método padrão de torra para a amostra de milho para café com torra média. 

Concluindo assim que este seria o procedimento padrão para as torras de milho. A 

fim de uma análise, mais concisa foi realizado uma nova análise exploratória com 

este ponto e as torras de café. Na Figura 18b é apresentado a análise de escores, 

para esta condição, observa-se que amostras de milho estão em quadrantes distinto 

das amostras de café. Apesar de estar destoante, acredita-se que tal fato, deve-se a



característica da amostra, uma vez que a matriz milho sofre processos de 

caramelização diferentes dos grãos de café, uma vez que são matrizes amostrais 

diferentes. Vale ressaltar que apesar da discrepância observada na segunda PCA, 

as amostras de milho torradas no ponto central apresentaram uma coloração 

bastante similar as torras de café e, portanto, provavelmente seriam as condições 

empregadas para aplicar a adulteração no café.

Figura 18 -  Gráfico de escores do segundo Planejamento de Torras para as amostras de milho a) 
PC1 versus PC2 para o planejamento fatorial completo b) PC1 versus PC2 para o ponto central do

adulterante a as demais torras de café
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Fonte: Autoria própria (2022)

Na Figura 19 são apresentadas as análises exploratórias do segundo 

planejamento de torras para a amostras de cevada. Assim como para as amostras 

de milho, é possível notar na Figura 18 a, que o ponto 220°C e 60 minutos foi o que 

possuiu torra mais similar as torras comerciais e torras de café testadas. Porém, ao



analisar uma PCA contendo apenas a torra de cevada no ponto central e as demais 

amostras de café (Figura 18 b) nota-se que a amostra de cevada se localiza entre 

diferentes torras de café, o que reforça a escolha da condição de torra como uma 

coloração similar ao grão de café torrado e moído durante a sua adulteração.

Figura 19 -  Gráfico de escores segundo Planejamento de Torras para as amostras de cevada a) PC1 
versus PC2 para o planejamento fatorial completo b) PC1 versus PC2 para o ponto central do

adulterante a as demais torras de café
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5.2 ANÁLISE COLORIMÉTRICA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO

Com o objetivo de estudar a possibilidade de unificar os dados de imagem 

com os dados da espectroscopia no Infravermelho Próximo foram realizadas 

algumas aquisições de espectros NIR das diferentes torras de café. Na Figura 20 

são apresentados os dados obtidos na análise de NIR nas diferentes condições de 

torras verificadas no planejamento de experimentos. Ao realizar estudo exploratório 

observa-se na Figura 20 a, que não houve uma descriminação tão evidente quando 

comparado aos dados de histogramas de cor (Figura 15). Outro fato, que pode ser 

notado, que assim como na análise utilizando histograma de cores, os pontos 180 °C 

e 20 min e 220 °C e 60 minutos, são aqueles que possuem uma maior discrepância 

em relação as torras médias comerciais.

Na literatura alguns autores reportam o uso de espectros no infravermelho a 

fim de determinar diferentes características físico-químicas, as quais mudam de 

acordo com o grau de torra. (ALESSANDRI et al. (2008), BERTONE et al. (2016) e 

SHAN et al. (2014)). Alessandrini et al. (2008) estudou o uso de espectros de NIR 

para mensuração de umidade, densidade e perda de massa em amostras de grão 

café. Segundo os autores a variação de umidade decorrente a perda de moléculas 

de água não quimicamente ligadas e quimicamente ligada, ocorre ao longo do 

processo de torra. De acordo com Alessandri e colaboradores quanto mais elevado 

o grau de torra, mais atenuada ficará esse estiramento O-H, localizado na banda 

situada em 7000 cm-1.

Dessa forma, uma possível causa da discrepância das amostras da torra 

220 °C e 60 minutos, é a perda da água quimicamente ligada. Justificando assim, 

fato da amostra, possuir um escore elevado na primeira componente principal. Na 

Figura 20 b são apresentados os gráficos de pesos para a análise de PCA. É 

possível notar que a banda em 7000 cm-1 possui uma influência positiva na PC1, 

sendo assim a elevada perda de água na amostra aumenta o escores no quadrante 

negativo da primeira componente principal.

Outro fato, abordado na literatura, é a degradação do ácido clorogênico de 

acordo com o grau de torra. Segundo Alessandrini e colaboradores há uma perda e 

uma atenuação de banda na região de 4000 cm-1 uma justificativa plausível da 

amostra de Torra Comercial Média Clara e torra de 180°C e 60 minutos estarem no 

primeiro quadrante da análise de torras Figura 18 c.



Figura 20 -  Principais gráficos obtidos na análise de Torra de Café. A) Gráfico da PCA dos 

dados de NIR das amostras de torras de café. b) Gráfico de Loadings PC1 e PC2.
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Fonte: Autoria própria (2022)

Na Figura 21 são apresentados os gráficos de escores dos adulterantes e 

amostras de café com diferentes torras. Observa-se que há uma divisão entre os 

adulterantes e as amostras de café. Analisando as análises exploratórias para cada 

adulterante, observa-se que ao contrário da análise exploratória usando histogramas 

de cor, não é possível identificar a torra mais similar usando os espectros de NIR.



Tal comportamento já era esperado, tendo em vista que os adulterantes possuem 

composições diferentes aos grãos de café.



Figura 21 - Gráficos de escores dos espectros de NIR dos diferentes adulterantes a) Amostras de 
Milho b) Amostras de Casca c) Amostras de Cevada
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Fonte: Autoria própria (2022)



5.3 ANALISE COLORIMÉTRICA DAS AMOSTRAS ADULTERADAS

Com o propósito de avaliar a adulteração de café incialmente realizou-se 

uma análise exploratória por componentes principais com as amostras adulteradas e 

não adulteradas para vislumbrar a separação das classes. Nota-se na Figura 22, a 

qual são apresentados os dados da análise por histograma de cor, que as amostras 

adulteradas possuem uma pequena diferença nos canais R, S e V.

Figura 22 -  Histograma de cores de amostras adulteradas em verde e amostras não adulteradas em
vermelho

Fonte: Autoria própria (2022)

A análise de escores são apresentadas na Figura 23 a e b, apesar de não 

ter sido observado uma clara distinção das amostras nos escores das duas 

primeiras componentes principais, PC1 e PC2 (Figura 22 a), é possível notar uma 

maior separação das amostras na PC3, principalmente quando está é observada em 

relação a PC1, como pode-se detectar no quadrante positivo da PC1 e da PC3 

presente na Figura 22 b.



Figura 23 -  Gráfico de Escores das amostras adulteradas e não adulteradas a) PC1 vs PC2
b) PC1 vs PC3
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Fonte: Autoria própria (2022)

Na Figura 24 são apresentados os gráficos de pesos da PC1 e PC3. Em 

ambos os casos é possível notar a influência acentuada do canal H (matiz). Alguns 

autores, citam esse comportamento. (OYAMA (2014), REIS et al. (2017) e SOUTOet 

al. (2015)). Outro fato, que pode ser observado é maior influência dos canais R, S e 

V. O perfil de ambos os pesos se assemelha a um perfil de bandas espectrais
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derivadas. Tal comportamento é usualmente observado quando ocorre um 

deslocamento da região do sinal. No caso de dados oriundos de histogramas de 

coloração, esse comportamento pode ser atribuído a um deslocamento do ponto 

máximo da região do histograma, ou seja, uma leve alteração na coloração do sinal 

referente àquele canal.

Considerando ambos os pesos é possível detectar uma maior coloração no 

canal vermelho, e uma maior saturação e valor de intensidade luminosa, enquanto 

observa-se uma diminuição da intensidade do canal azul. Como comentado 

anteriormente, nos adulterantes as reações de caramelização dos açucares são 

diferentes quando comparado aos grãos de café. Desta forma acredita-se que nas 

amostras não adulteradas houve um maior rendimento da reação da Maillard que 

intensifica a tonalidade de tons de vermelho, e consequentemente diminui a 

tonalidade da coloração azul.

Figura 24 - Gráfico de pesos das variáveis em cada espaço de cor
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Fonte: Autoria própria (2022)



5.4 MODELOS DE QUANTIFICAÇÃO

A fim de avaliar a predição de adulteração de café utilizando imageamento, 

analisou-se o uso do modelo de calibração por Regressão por Mínimos Quadrados 

(PLS), para isso foi confeccionado diferentes modelos de calibração para as duas 

torras avaliadas. Observou-se que para a construção do modelo de quantificação 

utilizando PLS o melhor pré-processamento testado foi escalonamento por Pareto. 

Nesse pré-processamento após a centralização da média dos dados, estes são 

divididos pela raiz quadrada do desvio padrão. Os modelos em ambas as torras 

foram construídos utilizando a validação cruzada leave one out, e um conjunto 

externo de amostras foi avaliado como validação do modelo.

Inicialmente, avaliou-se níveis de concentração de adulteração variando de 

3,75% a 30% em (m/m) de adulterante. Na Tabela 7 do Item 4.5 é possível notar que 

houve o povoamento nessa região para os diferentes adulterantes estudados, 

aumento assim a complexidade do modelo. Segundo Ferreira et al, (2021) a 

limitação da maioria dos estudos relacionados a adulteração de café é a 

mimetização de adulteração em matrizes complexas, ou seja, utilizando condições 

de torras diferentes e adulterantes. Acredita-se, que o presente trabalho conseguiu 

mimetizar condição de adulteração semelhante ao utilizado.

Na Tabela 11 são apresentados os principais parâmetros obtidos na faixa de 

adulteração de 3,75% a 30%. Observa-se nesta tabela, que os erros médios 

quadrados de calibração e predição, possuem entre 2,6 % e 4,6 %, considerando o 

erro de validação (RMSEP). Pode-se notar, também que os erros de validação 

cruzada (RMSECV) e erro de predição possuem valores próximos indicando que 

possivelmente não há sobreajuste no modelo.

Além disso, é possível observou a variação entre os erros médios para os 

diferentes adulterantes. Acredita-se que tal fato deve-se as diferenças de 

tonalidades de torras obtidas para cada adulterante, sendo assim alguns 

adulterantes como o milho que possuiu uma predição melhor para uma torra mais 

escura. Tal fato, pode ser explicado devido a constituição desta matriz, composta 

por uma alta taxa de carboidratos complexos como polissacarídeos (amido), não 

possuindo assim um nível de carboidratos simples monossacarídeos e 

oligossacarídeos como o café, sofrendo assim reação de caramelização menos



intensas que o café, dificultando a obtenção de torras mais escuras, sem a 

carbonização (degradação) da amostra.

Souza, (2021) estudando o perfil químico de amostras adulterados utilizando 

análise por fingerprint usando a técnica de ressonância magnética nuclear (RMN), 

observou que os perfis dos adulterantes originários de sementes, ou seja, cevada e 

milho, não sofriam alteração em sua composição após o processo de torragem, e 

para ambas as sementes avaliadas a composição predominante, carboidratos, 

mantiveram mesmo após os processos de torra. Ao avaliar o adulterante casca de 

café a autora observou que o perfil químico deste adulterante é similar ao do café, 

sendo assim tornando-o a sua detecção mais difícil. Tal fato pode ser relacionado 

com as análises utilizando imagem, por ser uma matriz complexa e com uma 

constituição similar aos grãos de café sua predição é inferior, além de possuir uma 

correlação baixa, já que possui cor mais similar a torra de café.



Tabela 11 -  Parâmetros modelo PLS para comercial Média Escura

Parâmetros de Calibração Torra Média Clara

Café Cevada Milho Casca

Variáveis Latentes 6 6 6 6

RMSEC 2,47 3,57 3,73 4,81

RMSECV 3,02 4,27 4,52 5,96

RMSEP 3,79 2,65 4,63 4,19

R2 0,918 0,810 0,773 0,652

R2CV 0,878 0,729 0,667 0,480

R2 Pred 0,774 0,576 0,685 0,370

Parâmetros de Calibração Torra Média Escura

Variáveis Latentes 5 6 8 5

RMSEC 3,66 2,90 3,08 3,9032

RMSECV 4,14 3,95 5,13 4,55691

RMSEP 3,81 4,01 4,40 2,4291

R2 0,828 0,855 0,830 0,7421

R2CV 0,781 0,736 0,553 0,6495

R2 Pred 0,819 0,403 0,621 0,5887

Fonte: Autoria própria (2022)

Sabendo que a percentagem de detecção de adulterantes é de 1%, decidiu 

explorar melhor o modelo realizando um segundo planejamento misturas explorando 

níveis mais baixos de concentração. Na Tabela 8 é possível observar que o segundo 

planejamento foi confeccionado com 15 pontos povoando a região da curva entre os 

valores de 0,75% - 3,0%.

Com o intuito de avaliar a influência dos menores níveis de concentração no 

modelo de predição foi avaliado diferentes modelos de calibração, confeccionando 

assim, dois modelos de calibração para as diferentes torras avaliadas. O primeiro 

modelo analisou a predição na faixa de 0,75 a 3,00% de adulteração, possuindo 45 

pontos. Já o segundo modelo avaliou o a junção dos dois planejamentos, obtendo



assim um modelo com 120 pontos, avaliando a predição na faixa de 0,75 a 30% de 

adulteração.

É possível notar na Tabela 13 e 14, que para ambas as torras o modelo de 

calibração usando níveis mais baixos de concentração de adulteração não 

possuíram uma correlação boa utilizando a validação cruzada por leave one out. 

Neste tipo de validação cruzada cada amostra do conjunto de treinamento é utilizado 

para a validação. Sendo assim uma baixa correlação indica que há um resíduo alto 

no conjunto de calibração. Demostrando, assim, que nesta faixa existe a influência 

de ruídos instrumentais, podendo se caracterizar o limite de detecção do método.

Avaliando o acréscimo de pontos em níveis menores de concentração para a 

construção de um modelo único, é possível notar que houve uma melhora na 

correlação do modelo, outro fato que pode ser observado é que os erros médios 

quadrados não diminuíram consideravelmente, como esperado. Tal fato, pode ser 

justificado quando avalia-se somente o modelo com níveis menores de 

concentração, observa-se que apesar de um erro menor a correlação e a linearidade 

do modelo são baixas.

Aplicou-se o teste estatístico F de Fish-Snedecor nos resultados de RMSEP 

para ambos os modelos, contendo adulterantes na faixa de 3,75 % - 30 % e na faixa 

de 0,75% - 30 %. Os valores de F calculados e os valores tabelados para cada um 

dos parâmetros de erro estão presentes na Tabela 16. Nota-se que o acréscimo de 

níveis menores de adulteração no conjunto de calibração só teve efeito significativo 

para o modelo de quantificação do adulterante cevada utilizando o café de torra 

média escura. Para os outros adulterantes, apesar da diminuição do erro quadrado, 

esse resultado não teve efeitos significativos do ponto de vista estatístico no modelo 

de predição. Entretanto como houve uma melhora em pelo menos um dos 

adulterantes avaliados, preferiu-se utilizar o modelo com a maior faixa de 

concentração.



Tabela 12 -  Modelos de Calibração por PLS Torra Média Escura

Parâmetros de Calibração Faixa (3,5 a 30%)

Variáveis Latentes 5 6 B 5

RMSEC 3,66 2,90 3,0B 3,90

RMSECV 4,14 3,95 5,13 4,56

RMSEP 3,B1 4,01 4,40 2,43

R2 0,B2B 0,B55 0,B30 0,742

R2CV 0,7B1 0,736 0,553 0,649

R2 Pred 0,B19 0,403 0,621 0,5B9

Parâmetros de Calibração Faixa (0,75 a 3%)

Café Cevada Milho Casca

Variáveis Latentes 5 7 B 7

RMSEC 1,04 0,326 0,261 0,314

RMSECV 1,3B 0,794 0,995 0,B74

RMSEP - - - -

R2 0,296 0,B57 0,907 0,B60

R2CV 0,0741 0,212 0,010 0,061

R2 Pred - - -

Parâmetros de Calibração Faixa (0,75 a 30%)

Café Cevada Milho Casca

Variáveis Latentes 6 B 6 6

RMSEC 3,06 2,37 4,00 3,01

RMSECV 3,3B 3,0B 4,66 3,40

RMSEP 3,B3 3,62 3,59 2,97

R2 0,927 0,B79 0,63B 0,765

R2CV 0,911 0,79B 0,512 0,701

R2 Pred 0,B4B 0,301 0,697 0,636



Tabela 13 -  Modelos de Calibração por PLS Torra Média Clara

Parâmetros de Calibração Faixa (3,5 a 30%)

Café Cevada Milho Casca

Variáveis Latentes 6 6 6 6

RMSEC 2,47 3,57 3,73 4,B1

RMSECV 3,02 4,27 4,52 5,96

RMSEP 3,79 2,65 4,63 4,19

R2 0,918 0,810 0,773 0,652

R2CV 0,B7B 0,729 0,670 0,479

R2 Pred 0,774 0,576 0,6B5 0,370

Parâmetros de Calibração Faixa (0,75 a 3%)

Café Cevada Milho Casca

Variáveis Latentes 5 5 B 4

RMSEC 1,07 0,59B 0,255 0,649

RMSECV 1,52 0,94 1,22 0,B71

RMSEP - - - -

R2 0,429 0,536 0,916 0,460

R2CV 0,213 0,0306 0,0245 0,136

R2 Pred - - - -

Parâmetros de Calibração Faixa (0,75 a 30%)

Café Cevada Milho Casca

Variáveis Latentes 7 6 6 6

RMSEC 2,4B 3,22 3,09 4,14

RMSECV 2,90 3,60 3,66 4,62

RMSEP 4,24 2,71 4,66 5,59

R2 0,955 0,B02 0,793 0,655

R2CV 0,93B 0,753 0,711 0,575

R2 Pred 0,714 0,49B 0,636 0,213

Fonte: Autoria própria (2022)



Com o objetivo de aprimorar o modelo de predição, foi utilizado o algoritmo 

de projeções sucessivas, do inglês SPA -  Sucessive Projections Algorithm. Segundo 

Galvão et al., (2008) o SPA é uma técnica de seleção de variável, a qual aumenta o 

condicionamento da regressão múltipla linear, pois minimiza os efeitos de 

colinearidade no conjunto de calibração. Na Tabela 14 são apresentadas as figuras 

de mérito obtidas no modelo de regressão por mínimos quadrados parciais utilizando 

seleção de variáveis - SPA-PLS. Observa-se uma pequena redução do erro 

quadrado médio de predição para os diferentes adulterantes e amostra de café. 

Avaliando os resultados do teste F (Tabela 16) para o modelo de seleção de 

variáveis, observa-se que apesar da redução, a mudança só foi significativa para a 

quantificação do adulterante cevada para ambas as torras.

Nota-se nas Figura 25 e 26, nas variáveis selecionadas a grande influência 

do canal H na separação dos dados Reile et al., (2020). estudando adulteração de 

ketchup com corante observaram comportamento semelhantes, segundo os autores 

tal fato ocorre devido a característica do canal H, o qual define o grau de pureza da 

cor. Gonçalves e colaboradores observaram que os modelos com a presença do 

espaço de cor HSI, possuíram resultados melhores. Um dos motivos deste 

comportamento é a diminuição da influência nas variações de luminosidade durante 

a aquisição da imagem neste espaço de cor. (GONZALEZ, RAFAEL C.; WOODS, 

2009).

No caso da adulteração de café comportamento similar foi relatado por 

Souto et al., (2015). Por representar a cor pura, acredita-se que este canal consegue 

separar os adulterantes do café mesmo apresentando tonalidade parecidas. 

Avaliando o modelo de predição com somente os canais do HSV, é possível notar 

na Tabela 15 que há uma correlação melhor para os adulterante casca, em 

comparação ao modelo RGB, HSV e tons de cinza.

Apesar da predição baixa, acredita-se que a matriz casca melosa é 

complexa, pois em outros estudos o modelo de quantificação não possui uma 

correlação alta. Tavares, (2012) estudou a detecção simultânea de casca melosa, 

palha e milho em amostras de café utilizando infravermelho próximo. No estudo, a 

autora utilizou um modelo de calibração com três componentes variando a 

adulteração de 1% a 50% em m/m. Os resultados foram promissores para a 

detecção de milho, possuindo um erro médio quadrado de 5,7%, porém para a



matriz casca os erros foram superiores a 10,5% demostrando assim a dificuldade de 

detectar a casca em amostras de café.

Em artigo de revisão Ferreira et al., (2021) concluiu que a limitação da 

maioria dos estudos revisados pelos autores de adulteração de café é conseguir 

quantificar os diferentes adulterantes em matrizes complexas. Segundo Ferreira e 

colaboradores os efeitos da matriz causados pela variabilidade de café, grau de 

torrefação, origem, ainda são uma dificuldade para a criação de um modelo 

representativo.

Desta forma, apesar dos erros médios quadrados dos modelos de calibração 

apresentarem valores superiores a 1%, foi possível detectar a presença de 3 

principais adulterantes de amostras de café com erros menores do que 5%, mesmo 

empregando uma ferramenta analítica barata, rápida e que não requer nenhum tipo 

de preparo de amostra. Mesmo que a metodologia proposta não possa ser utilizada 

como método regulatório, devido ao limite de quantificação, a mesma pode ser 

facilmente empregada em um sistema para análise por triagem ou controle interno 

considerando a simplicidade e facilidade de aplicação de uma mesa de scanner nos 

processos de beneficiamento do café. Além disso, a utilização de métodos 

quimiométricos não-lineares, como máquinas de vetor suporte e floresta randômica, 

podem ser alternativas para auxiliar na diminuição dos erros quadrados médios do 

modelo.



Tabela 14 -  Modelos de Calibração por PLS Torra Média Clara e Escura por Seleção de Variáveis
(Faixa 0,75 a 30%)

Parâmetros de Calibração Torra Média Clara

Café Cevada Milho Casca

Variáveis selecionadas 10 17 10 10

Variáveis Latentes 7 9 9 9

RMSEC 2,56 2,B9 3,7B 4,50

RMSECV 2,B3 3,32 4,34 4,93

RMSEP 3,55 2,43 3,30 4,3B

R2 0,952 0,841 0,690 0,594

R2CV 0,941 0,791 0,597 0,515

R2 Pred 0,766 0,654 0,751 0,434

Parâmetros de Calibração Torra Média Escura (Faixa 0,75 a 30%)

Café Cevada Milho Casca

Variáveis selecionadas 21 17 17 23

Variáveis Latentes 10 10 11 9

RMSEC 2,71 2,7B 3,9B 3,44

RMSECV 3,2B 3,36 4,79 4,07

RMSEP 3,63 2,39 3,6B 2,9B

R2 0,916 0,B30 0,63B 0,731

R2CV 0,918 0,756 0,4BB 0,625

R2 Pred 0,B64 0,690 0,726 0,464

Fonte: Autoria própria (2022)



Figura 25 -  Variáveis selecionadas Conjunto de calibração torra comercial média clara

Fonte: Autoria própria (2022)

Figura 26 -  Variáveis selecionadas Conjunto de calibração torra comercial média escura

Fonte: Autoria própria (2022)



Tabela 15 -  Modelos de Calibração por PLS diferentes torras e diferentes espaços de cores

Modelo RGB, HSV e Tons de Cinza Modelo HSV

Parâmetros de Calibração Torra Média Clara Faixa (0,75 a 30%) Parâmetros de Calibração Torra Média Clara Faixa (0,75 a 30%)

Café Cevada Milho Casca Café Cevada Milho Casca

Variáveis Latentes 7 6 6 6 Variáveis Latentes 6 6 5 11

RMSEC 2,48 3,22 3,09 4,1428 RMSEC 2,64 3,25 3,71 2,23

RMSECV 2,90 3,60 3,66 4,6176 RMSECV 2,97 3,60 4,20 4,72

RMSEP 4,24 2,71 4,66 5,5914 RMSEP 4,30 2,47 4,08 5,620

R2 0,955 0,802 0,793 0,6553 R2 0,949 0,798 0,701 0,900

R2CV 0,938 0,753 0,711 0,5749 R2CV 0,936 0,753 0,618 0,568

R2 Pred 0,714 0,498 0,636 0,2127 R2 Pred 0,708 0,566 0,674 0,243

Parâmetros de Calibração Torra Média Escura Faixa (0,75 a 30%) Parâmetros de Calibração Torra Média Escura Faixa (0,75 a 30%)

Café Cevada Milho Casca Café Cevada Milho Casca

Variáveis Latentes 6 8 6 6 Variáveis Latentes 7 7 6 7

RMSEC 3,06 2,37 4,00 3,01 RMSEC 2,67 2,66 4,02 2,67

RMSECV 3,38 3,08 4,66 3,40 RMSECV 3,32 3,19 4,81 3,32

RMSEP 3,83 3,62 3,59 2,97 RMSEP 2,57 4,39 3,61 2,57

R2 0,927 0,879 0,638 0,765 R2 0,837 0,846 0,630 0,837

R2CV 0,911 0,798 0,512 0,701 R2CV 0,750 0,780 0,4789 0,750

R2 Pred 0,848 0,301 0,697 0,636 R2 Pred 0,664 0,163 0,720 0,664



Tabela 16 -  Teste F para diferentes modelos de Calibração utilizando RMSEP

Valores de F calculado (Torra Média Clara)

Faixa 3,75% a 30% 

Faixa 0,75% a 30%

Faixa 0,75% a 30% 

SPA

Ftabelado

Café 1,10 1,14 2,20

Cevada 2,48 3,09 2,20

Milho 0,94 1,88 2,20

Casca 1,13 1,85 2,20

Valores de F calculado (Torra Média Escura)

Faixa 3,75% a 30% 

Faixa 0,75% a 30%

Faixa 0,75% a 30% 

SPA

Ftabelado

Café 0,99 1,14 2,20

Cevada 1,22 2,82 2,20

Milho 1,50 1,42 2,20

Casca 0,67 0,67 2,20



5.5 MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO

Em muitos casos não é necessário quantificar precisamente a concentração 

dos adulterantes nas amostras, pode-se apenas utilizar modelos discriminantes para 

avaliar a presença ou ausência de adulterantes. Como não foi possível quantificar os 

adulterantes nos níveis limites estabelecidos pelas agências reguladoras, empregou- 

se, como uma segunda alternativa, modelos de classificação entre amostras 

adulteradas e não-adulteradas.

Para a confecção dos modelos de classificação, além de se concatenar 

ambas matrizes de calibração utilizada nos modelos de predição, adicionou-se os 

histogramas das amostras de café desenvolvidas na etapa iniciais do trabalho 

(planejamento fatorial para as torras de café) de forma a aumentar a variabilidade 

dos dados e a robustez do método. Obtendo assim, uma matriz resultante de 184 

linhas e 1792 colunas. Para o conjunto de teste da validação concatenou-se o 

conjunto de validação das torras média clara e escura.

Obteve-se um modelo ótimo com 3 variáveis latentes. Os valores das figuras 

de mérito obtidas pelo modelo de classificação foram promissores, obtendo uma 

acurácia de 100%. Para o conjunto de treinamento e teste os valores de 

sensibilidade, a qual indica a eficiência do modelo em classificar de forma correta as 

amostras não adulteradas (decisões positivas) foram de 100% e 99,2% para o 

conjunto treinamento e teste, respectivamente. A especificidade, a qual corresponde 

a capacidade do modelo classificar as decisões negativas (amostras adulteradas) 

ficou em 100% para o a classe de treinamento e teste. Na Tabela 17 são 

apresentados os resultados de classificação detalhados obtidos do modelo PLS-DA.

Os resultados apresentados neste, trabalho foram promissores comparados 

a trabalhos anteriores, concluindo que a inclusão de torras diferentes ao modelo 

aumentou a robustez do modelo.



Tabela 17 -  Resultados obtidos na classificação do conjunto de treinamento e teste usando o modelo
PLS DA com três variáveis latentes

Treinamento Teste

Adulterada Não Adulterada Adulterada Não Adulterada

Classe
Adulterada

132 0 40 0

Classe Não 
Adulterada

1 51 0 4

Acurácia % 100% 100%

Sensibilidade % 99,2% 100%

Especificidade% 100% 100%

Fonte: Autoria própria (2022)



6 CONCLUSÕES

Com os resultados dos estudos realizados foi possível concluir que a rotina 

automatizada para identificar os poços da placa de culturas de células foi efetiva e 

facilitou na aquisição dos dados, aumentando a frequência analítica e necessitando 

de uma menor interferência do analista. Além disso, a automatização do 

reconhecimento dos poços da placa possibilitou aumentar a confiabilidade dos 

dados obtidos.

Diante das análises exploratórias do planejamento de torras realizados, foi 

possível concluir que as melhores condições de torra para as amostras de milho e 

cevada foram no ponto 220°C e 60 minutos, possuindo tonalidades de cor mais 

similares as torras de café, já para as amostras de cascas e paus foram os pontos 

160°C e 40 minutos para torra média clara e 180°C e 30 minutos para a torra média 

escura. Outro fato constatado foi a possibilidade de usar os dados de imagem para 

classificar diferentes torras de café.

Com as análises no Infravermelho próximo foi possível vislumbrar a 

unificação dos dados de imagens com os espectros médios das amostras. Acredita- 

se que com a unificação de dados existe possibilidade de criar um modelo de 

predição mais preciso e robusto. Uma vez, que na análise exploratória dos espectros 

de NIR, foi possível constatar a separação dos adulterantes e das amostras de café. 

Outro aspecto, que pode futuramente pode ser avaliado por outros trabalhos é o uso 

de imagens hiperspectral no infravermelho próximo para detectar adulterantes e 

diferentes torras em café.

Por fim, com o estudo envolvendo a determinação simultânea de três 

adulterantes (cevada, milho e cascas e paus) foi possível constatar que o modelo 

construído não possui a sensibilidade requerida pela normativa, porém acredita-se 

que métodos quimiométricos não-lineares podem ser alternativas para se conseguir 

uma maior sensibilidade no modelo de predição. Além disso, os modelos de 

classificação por PLS-DA mostraram-se uma excelente alternativa para quando não 

é necessário a quantificação exata do adulterante, mas sim uma classificação se a 

amostra é adulterada ou não, obtendo-se um modelo com apenas uma única 

amostra classificada de forma errônea durante o treinamento do modelo.
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ANEXO 1 -  GRÁFICOS

Figura 27 -Gráfico de escores a) para amostras milho, b) para amostras de cevada, c) para amostras
de casca de café


