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RESUMO 

 

Este trabalho propõe dois novos critérios para a seleção de variáveis robustas para transferência 

de classificação empregando o algoritmo das projeções sucessivas (SPA). Estas variáveis são 

utilizadas para construir modelos baseados na análise discriminante linear (LDA) robustos às 

diferenças entre as respostas dos instrumentos envolvidos ou às condições experimentais. Para 

isso, amostras de transferência são incluídas no cálculo do custo para cada subconjunto de 

variáveis consideradas. Os métodos propostos são avaliados para quatro conjuntos de dados 

que envolvem identificação de adulteração de etanol hidratado combustível (EHC) e azeite de 

oliva extra virgem (AOEV). Para investigar EHC, foi utilizada espectroscopia na região do 

infravermelho próximo (NIR). No estudo do AOEV, foram utilizadas espectrometria UV-Vis, 

espectrometria de fluorescência molecular e imagens digitais. Em todos os casos, os melhores 

resultados de transferência de classificação empregando os dois critérios, obtidos para um 

conjunto de teste medido no instrumento secundário, foram comparados com a padronização 

direta (DS) e a padronização direta em etapas (PDS). Quando algum dos critérios foi aplicado 

ao conjunto de teste medido no instrumento secundário, a acurácia do modelo aumentou cerca 

de 50%, 33%, 3% e 12% para os dados NIR, UV-Vis, de emissão de fluorescência e de imagens 

digitais, respectivamente. Esses resultados são compatíveis, em algumas vezes superiores, 

àqueles obtidos pelos métodos de padronização, demonstrando que, quando as diferenças entre 

as respostas instrumentais não apresentavam magnitude drasticamente elevada (NIR e UV-Vis), 

um dos critérios propostos pode ser utilizado para construir modelos robustos como alternativa 

à padronização de respostas instrumentais para transferência de classificação. Para os dados 

com grande diferença entre as respostas de cada instrumento (fluorescência e imagens digitais), 

os espectros precisaram ser corrigidos por meio de padronização DS e PDS para realizar a 

transferência de classificação efetivamente. Os resultados sugerem que a abordagem proposta 

é uma alternativa promissora à recalibração completa do modelo ou métodos de padronização, 

especialmente se os instrumentos primário e secundário não estiverem localizados no mesmo 

laboratório, se as amostras estiverem deterioradas, quando se tem dificuldade no transporte das 

amostras ou se o instrumento principal não estiver mais disponível. 

 

 

Palavras-chave: Transferência de classificação multivariada; modelagem robusta; algoritmo 

das projeções sucessivas; métodos de padronização; etanol hidratado combustível; azeite de 

oliva extra virgem. 



ABSTRACT 

 

This work proposes two new criteria for selection of robust variables for classification transfer 

employing the successive projections algorithm (SPA). These variables are used to construct 

models based on linear discriminant analysis (LDA) that are robust to the differences between 

the responses of the instruments involved or to the experimental conditions. For this purpose, 

transfer samples are included in the calculation of the cost for each subset of variables under 

consideration. The proposed methods are evaluated for four datasets involving identification of 

adulteration of hydrated ethanol fuel (HEF) and extra virgin olive oil (EVOO). To investigate 

HEF, near infrared (NIR) spectroscopy was used. In the EVOO study, were used UV-Vis 

spectrometry, molecular fluorescence spectrometry and digital images. In all cases, better 

classification transfer results using the two criteria, obtained for a test set measured in the 

secondary instrument, were compared with direct standardization (DS) and piecewise direct 

standardization (PDS). When one of the criteria was applied to the test set measured in the 

secondary instrument, the accuracy of the model increased by about 50%, 33%, 3% and 12% 

for NIR, UV-Vis, fluorescence emission and digital imaging data, respectively. These results 

are compatible, sometimes superior to those obtained by the standardization methods, 

demonstrating that, when the differences between the instrumental responses did not present a 

drastically high magnitude (NIR and UV-Vis), either of the criteria proposed can be used for 

building robust models as an alternative to the standardization of spectral responses for transfer 

of classification. For the data with a large difference between the responses of each instrument 

(fluorescence and digital images), the spectra needed to be corrected with DS and PDS 

standardization to perform classification transfer effectively. The results suggest that the 

proposed approach is a promising alternative to full recalibration of the model or 

standardization methods, especially if the primary and secondary instruments are not located in 

the same laboratory, if the samples are deteriorated, when it is difficult to transport the samples 

or if the primary instrument is no longer available. 

 

 

Keywords: Multivariate classification transfer; robust modeling; successive projections 
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1  INTRODUÇÃO  

1.1 Aspectos gerais 

Modelos multivariados têm sido amplamente utilizados em problemas analíticos 

envolvendo análises quantitativas e qualitativas de uma variedade de materiais [1-11]. Além dos 

métodos bem estabelecidos na literatura, novas ferramentas quimiométricas são constantemente 

propostas a fim de facilitar a obtenção de informação e fornecer modelos multivariados cada 

vez mais robustos. 

A eficiência de modelos multivariados está associada a fatores como quantidade de 

amostras analisadas, bem como sua composição química e/ou física e representatividade, 

instrumentação utilizada e condições experimentais [12]. Além disso, as etapas de construção e 

validação do modelo também são fundamentais para alcançar um desempenho adequado. Ainda 

que esses fatores sejam cuidadosamente controlados, há situações em que um modelo não 

consegue determinar ou classificar corretamente amostras analisadas sob novas condições 

experimentais ou em um instrumento não envolvido na etapa de modelagem. Situações como 

essas podem ocorrer, por exemplo, em empresas que possuam vários equipamentos 

(possivelmente de modelos e/ou fabricantes diferentes) distribuídos entre suas instalações ou 

quando se deseja empregar um instrumento de laboratório de alta qualidade para construir um 

modelo que posteriormente venha a ser empregado com instrumentos de menor custo. 

A inaplicabilidade do modelo é resultado de diferenças entre as respostas instrumentais, 

ocasionadas por alterações na composição química e/ou física das amostras ou mudanças tanto 

no ambiente como na função de resposta do instrumento [13]. Uma das soluções para esse 

problema é a recalibração completa do modelo a partir de um conjunto de amostras analisado 

sob as novas condições analíticas, que na prática é um procedimento dispendioso, que exige 

tempo e rigoroso controle das condições experimentais [13 - 15]. Alternativamente, a transferência 

de classificação pode ser realizada usando métodos de padronização das respostas instrumentais 

ou aumento da robustez dos modelos [14]. 

Os métodos de padronização das respostas espectrais baseiam-se na modificação da 

resposta de um instrumento (instrumento secundário) para fazê-la corresponder à resposta do 

instrumento para o qual o modelo foi desenvolvido (instrumento primário) [13, 14]. Entre os 

métodos de padronização, destacam-se a padronização direta (DS: Direct Standardization) e 

padronização direta em etapas (PDS: Piecewise Direct Standardization) [16]. Em ambos os 

casos, os sinais de um conjunto representativo de amostras, conhecidas como amostras de 
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transferência, são registrados nos instrumentos envolvidos e utilizados no procedimento de 

padronização.  

A robustez é um dos parâmetros mais utilizados para avaliar o desempenho dos modelos 

multivariados, sendo relacionada à capacidade de fornecer resultados confiáveis diante de 

variações não incluídas na modelagem [17]. A robustez pode ser obtida pela incorporação de 

todas as fontes de variação importantes ainda na etapa de modelagem, pré-processamento 

adequado dos dados e seleção de variáveis menos sensíveis às condições experimentais ou 

variações instrumentais [18]. Esses procedimentos funcionam quando as diferenças entre as 

funções de resposta são relativamente pequenas, eliminando a necessidade dos métodos de 

padronização [18, 19]. 

Nesse contexto, este trabalho propõe dois novos critérios para seleção de variáveis 

robustas para transferência de classificação empregando o algoritmo das projeções sucessivas 

(SPA). O SPA tem sido aplicado com sucesso, acoplado à análise discriminante linear (LDA), 

em problemas de classificação envolvendo técnicas instrumentais, sobretudo para minimizar 

problemas de multicolinearidade em modelos LDA. Nos casos envolvendo transferência de 

classificação, a seleção de variáveis robustas pode ajudar na construção de modelos LDA com 

menor sensibilidade em relação às diferenças entre os instrumentos.  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Adaptar o algoritmo das projeções sucessivas (SPA) para seleção de variáveis robustas 

que, acopladas à análise discriminante linear (LDA), possa ser empregado na transferência de 

modelos de classificação, fornecendo modelos com menor sensibilidade em relação às 

diferenças instrumentais. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Desenvolver, a partir de um determinado instrumento, modelos de classificação 

multivariada baseados no SPA-LDA, para serem aplicados na classificação de 

amostras analisadas em um instrumento ou condição de análise diferente; 

 Adaptar, através de dois diferentes critérios, o SPA-LDA para seleção de variáveis 

robustas com propósito de transferência de modelos de classificação; 

 Avaliar o desempenho dos critérios propostos (C1 e C2) para as seguintes situações: 
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a. Classificação de amostras de EHC adulteradas com metanol e não-

adulteradas utilizando a espectroscopia na região do infravermelho próximo 

(NIR); 

b. Classificação de amostras de AOEV adulteradas com óleo de soja e não-

adulteradas empregando espectrometria UV-VIS, espectrometria de 

fluorescência molecular e imagens digitais; 

 Avaliar, através de diferentes parâmetros de desempenho (sensibilidade, 

especificidade e acurácia), as estratégias de transferência baseadas nos critérios 

propostos aplicadas aos estudos de caso, comparando-as com métodos de 

padronização (DS e PDS). 

 

 



 

 

Capítulo II 

FUNDAMENTAÇÃO  

TEÓRICA 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Quimiometria pode ser definida como o conjunto de métodos matemáticos, 

estatísticos e gráficos utilizados para extrair o máximo de informação de dados químicos [7], 

sendo comumente utilizada para exame de dados, correção de problemas espectrais, seleção de 

variáveis robustas e construção de modelos utilizados em análises químicas. 

A seguir serão discutidas algumas das ferramentas quimiométricas mais utilizadas para 

análise qualitativa de dados analíticos. 

 

2.1 Pré-processamento dos dados 

Medidas instrumentais normalmente são afetadas por variações relacionadas com 

mudanças nas propriedades químicas e/ou físicas das amostras, instabilidade instrumental ou 

espalhamento da radiação durante a análise [20]. Essas variações podem afetar o sinal analítico 

ocasionando, por exemplo, diferenças entre a magnitude dos sinais, variação sistemática de 

linha de base e/ou ruído instrumental, comprometendo a eficiência dos modelos multivariados 

[21].  

Essas variações podem ser corrigidas com a utilização de técnicas de pré-

processamentos dos dados, que podem ser aplicadas às variáveis ou às amostras previamente à 

etapa de modelagem. 

O pré-processamento das variáveis pode ser realizado pela centralização dos dados na 

média, escalonamento e auto-escalonamento [21]. A centralização dos dados na média consiste 

em subtrair os elementos de cada linha pela média da sua coluna (variável). No escalonamento, 

os elementos do vetor coluna são divididos pelo desvio-padrão da respectiva coluna. O auto-

escalonamento, que consiste em centrar na média e escalonar os dados, visa atribuir os mesmos 

pesos às variáveis em consideração [22].  

As amostras podem ser pré-processadas utilizando-se, entre outras técnicas, 

normalização, ponderação, correção de linha de base e suavização [21, 22]. As técnicas de 

normalização e ponderação removem variações sistemáticas relativas às amostras através da 

divisão ou multiplicação, respectivamente, de cada variável do vetor amostra por uma constante 

[23, 21].  

A correção de linha de base normalmente é realizada por meio da derivada [21]. Enquanto 

a primeira derivada remove deslocamentos constantes da linha de base e permite uma melhor 

visualização dos picos existentes no sinal original [22, 23], a segunda derivada elimina uma 

variação linear da linha de base, associada a efeitos de espalhamento [23]. Uma vez que a 
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aplicação da derivada a dados com baixa relação sinal/ruído tende a aumentar os efeitos do 

ruído, é necessário que os dados sejam submetidos a uma suavização antes da derivada [22].  

Uma das técnicas mais utilizadas para suavização de dados é a Savitzky-Golay (SG) [24]. 

Esse procedimento visa aumentar a relação sinal/ruído e reduzir ruídos aleatórios de alta 

frequência. Na suavização SG, um polinômio de baixa ordem é ajustado aos pontos de uma 

janela pelos mínimos quadrados. A escolha do número de pontos representa um aspecto 

importante: um número elevado de pontos pode remover informação e um número reduzido 

pode fazer com que o ruído permaneça [22]. 

A escolha do pré-processamento adequado é realizada com base na natureza dos dados 

espectrométricos. É importante salientar que, se aplicado incorretamente, o pré-processamento 

pode remover informações essenciais ou maximizar a presença de informações irrelevantes [20]. 

 

2.2 Técnicas de reconhecimento de padrões 

As técnicas de reconhecimento de padrões (RP) têm sido amplamente utilizadas em 

análises qualitativas, envolvendo avaliação de conformidade e identificação de práticas 

fraudulentas [6, 7, 25]. Essas técnicas utilizam a informação química obtida para discriminar as 

amostras em categorias, considerando suas diferenças e similaridades [21]. As técnicas de RP 

são divididas em duas abordagens: não-supervisionadas e supervisionadas. 

As técnicas de RP não-supervisionadas avaliam a existência de agrupamentos naturais 

utilizando apenas informações provenientes de alguma técnica analítica, sem considerar 

informação sobre os membros das classes [21]. Entre as técnicas de RP não-supervisionadas mais 

utilizadas no contexto da Química Analítica, destaca-se a análise de componentes principais 

(PCA: Principal Component Analysis) [21, 26-28]. Basicamente, a PCA tende a facilitar a 

representação gráfica do conjunto de dados e, consequentemente, facilitar a interpretação dos 

resultados [26].   

Os métodos de RP supervisionados, ou apenas métodos de classificação, baseiam-se na 

modelagem de um conjunto de amostras de categoria conhecida, denominado conjunto de 

treinamento, usando informação adicional sobre os membros das classes [21, 22]. O modelo 

desenvolvido é posteriormente empregado na identificação de amostras desconhecidas. 

Diversos métodos de classificação são encontrados na literatura, entre os quais, a análise 

discriminante por mínimos quadrados parciais (PLS-DA: Partial Least Squares Discriminant 

Analysis) e análise discriminante linear (LDA: Linear Discriminant Analysis) vêm se 

destacando com um elevado número de aplicações [29-34].  
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2.2.1 Análise de componentes principais  

A PCA é um dos métodos de RP não-supervisionados mais utilizados para compressão 

de dados, avaliação de agrupamentos naturais e identificação de amostras anômalas [28]. Neste 

método, toda variação do conjunto de dados é descrita em um espaço multidimensional 

reduzido, preservando a maior quantidade de informação possível [26]. O novo espaço é 

resultado da decomposição da matriz de dados em um sistema formado por eixos ortogonais 

entre si, denominados fatores ou componentes principais (PCs), obtidos por combinação linear 

das variáveis originais em ordem decrescente de variância [21, 26, 27]. À medida que a variância 

decresce, diminui o percentual de informação contido nas PCs e, consequentemente, menos 

PCs serão necessárias para representar o conjunto de dados, obtendo-se a redução da 

dimensionalidade [21].  

A Figura 2.1a apresenta duas PCs obtidas a partir de duas variáveis originais. As novas 

coordenadas das amostras no novo espaço multidimensional são denominadas escores [27].  

 

 

Figura 2.1 - Primeira e segunda PCs obtidas a partir da combinação linear das variáveis originais. (a) As linhas 

pontilhadas na cor verde correspondem às projeções de uma amostra nas PCs (escores), enquanto as linhas 

tracejadas na cor amarela representam as projeções nas variáveis originais. (b) O cosseno dos ângulos θ1 e θ2 

representa os loadings. 

Fonte: adaptada de Beebe, Pell e Seasholtz (1998). 

 

As PCs são obtidas pela combinação linear das variáveis originais e os coeficientes 

dessa combinação linear representam uma medida da contribuição de cada variável original 

para a construção das PCs [27]. Esses valores, conhecidos como loadings, estão representado na 

Figura 2.1b e correspondem ao cosseno dos ângulos formados entre a PC e cada variável. 

 

2.2.2 Análise discriminante pelos mínimos quadrados parciais 

O modelo PLS-DA baseia-se no método de regressão PLS para construção de modelos 

de classificação que buscam relacionar as respostas instrumentais com as propriedades de 
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interesse, utilizando os rótulos das classes como um vetor dependente y [35-37]. Assim como no 

método PLS, as matrizes X (matriz de resposta instrumental, n x j) e Y (matriz das propriedades 

de interesse, n x m) são decompostas em fatores, ou variáveis latentes, que na quantidade 

adequada ajudam a minimizar problemas de sobreajuste [35].  

Problemas de classificação que envolvem apenas duas classes de objetos são 

solucionados pelo PLS-DA utilizando o algoritmo PLS 1, a partir da codificação do vetor y com 

valores de 0 ou 1 para cada classe, como apresentado na Figura 2.2. A classificação prossegue 

obtendo-se valores entre 0 e 1 para cada objeto a ser discriminado, sendo necessário estabelecer 

um valor que defina a fronteira entre as classes. A fronteira, denominada threshold, pode ser 

calculada pelo teorema de Bayesian ou através dos limites de confiança para cada objeto, sendo 

comumente adotado o valor 0.5 [36]. Quando um valor próximo a zero ou abaixo da fronteira é 

obtido para um objeto, o mesmo é classificado como membro da classe representada pelo valor 

0, que neste exemplo corresponde a classe A, caso contrário, pertencerá a classe B.  

 

 

Figura 2.2 - Representação do modelo PLS-DA utilizando o algoritmo PLS 1 para duas classes de objetos. 

 

Quando mais de duas classes de objetos estão envolvidas na classificação, utiliza-se o 

algoritmo PLS 2 com o número de vetores dependentes y correspondente ao número de classes 

envolvidas [37].  

 

2.2.3 Análise discriminante linear  

Proposta originalmente por Fisher [38], a LDA baseia-se no cálculo de funções lineares 

para discriminar categorias de amostras. As chamadas funções discriminantes lineares são 
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obtidas por combinação linear das variáveis originais e descrevem os dados na direção de 

máxima variância entre as classes e mínima variância entre os membros das classes [22]. 

A Figura 2.3 ilustra a obtenção de uma função discriminante linear e o procedimento 

de classificação pela LDA quando duas categorias de objetos estão envolvidas. Após a 

determinação dos centros das classes de objetos a serem discriminados, é obtida uma fronteira 

chamada função discriminante linear, equidistante e perpendicular à linha que une os centros. 

Essa função discriminante delimita as regiões correspondentes a cada classe, de modo que, se 

um objeto qualquer estiver presente na região R1, o mesmo é classificado como membro da 

classe A. Caso contrário, pertencerá à classe B [39]. Neste método, as amostras sempre serão 

classificadas como membros de uma ou outra classe. A função discriminante será um plano 

quando estiver relacionada a um espaço tridimensional e um hiperplano m-1 para quatro ou 

mais dimensões, com m correspondente ao número de dimensões (variáveis) [39].  

 

 

Figura 2.3 - Análise discriminante linear para duas categorias de objetos definidas com classe A (▲) e classe B 

(●). A linha na cor azul representa a função discriminante linear obtida na representação. 

Fonte: adaptada de Bruns e Faigle (1985). 

 

Os métodos de RP supervisionados baseiam-se, essencialmente, no cálculo da distância 

de um objeto ao centro de uma classe [25]. No método LDA, o procedimento de classificação 

está associado à métrica de Mahalanobis, na qual a correlação entre os conjuntos de dados é 

considerada [40]. Para um estudo envolvendo c classes de objetos, o quadrado da distância de 

Mahalanobis r2 (x, µk) entre um objeto x e o centro da k-ésima classe (k = 1, 2, ..., c) é definido 

conforme a Equação 2.1.  

                            r2(𝐱, 𝛍𝑘) = (𝐱 − 𝛍𝑘)t. ∑ . −1
𝑘 (𝐱 − 𝛍𝑘)                                        (2.1) 
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onde µk (p × 1) e Σk (p × p) correspondem ao vetor-média e a matriz de covariância para a classe 

k, respectivamente. Nos casos em que os valores da média e da covariância são desconhecidos, 

estimativas desses valores, mk e Sk respectivamente, podem ser obtidas a partir de um conjunto 

de treinamento com objetos de categoria conhecida. A LDA estima uma única matriz de 

covariância conjunta S para todas as classes, o que simplifica o procedimento de classificação 

e fornece superfícies de decisão lineares no ℜp [22]. A partir dessas estimativas, o quadrado da 

distância de Mahalanobis entre o objeto x e o centro da k-ésima classe é calculado pela Equação 

2.2. 

r2(𝐱, 𝐦𝑘) = (𝐱 − 𝐦𝑘)t. 𝐒−1. (𝐱 − 𝐦𝑘)                                      (2.2) 

Com isso, o objeto x será considerado membro da classe k mais próxima, para a qual 

obtiver menor quadrado da distância de Mahalanobis r2(x, mk). Quando o número de variáveis 

for maior que o número de classes, c – 1 funções discriminantes poderão ser encontradas [41]. 

É importante destacar que a LDA é bastante afetada por problemas de colinearidade, 

sendo frequentemente empregada em dados de pequenas dimensões ou que tenham sido 

submetidos a uma prévia seleção de variáveis [22].  

 

2.3 Seleção de variáveis 

Métodos de seleção de variáveis são comumente requisitados por modelos 

multivariados que não se adequam a matrizes de dados com grandes dimensões ou que 

apresentam problemas de multicolinearidade. Esses métodos reduzem a dimensionalidade dos 

dados através da busca por subconjuntos de variáveis capazes de descrever todas as informações 

relevantes, favorecendo o procedimento de modelagem e o desempenho do modelo [42]. 

Em problemas de classificação, a seleção de variáveis tenta assegurar que a precisão do 

modelo não diminua e que a distribuição de classes alcançada com as variáveis selecionadas, 

seja semelhante a distribuição que seria obtida pelo conjunto completo de variáveis [43].  

Diversas estratégias para seleção de variáveis têm sido desenvolvidas, incluindo: 

Algoritmo Genético (GA: Genetic Algorithm) [44], Algoritmo Jack Knife (JK) [45], Stepwise [46], 

Redes Neurais Artificiais (ANN: Artificial Neural Networks) [47] e Algoritmo das Projeções 

Sucessivas (SPA: Successive Projections Algorithm) [48, 49]. A diferença entre essas estratégias 

está fundamentalmente na forma como os subconjuntos de variáveis são gerados e no critério 

utilizado para a escolha do melhor subconjunto, que será então acoplado aos métodos 

multivariados [43].  
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De modo geral, os métodos de seleção de variáveis seguem uma sequência de passos 

que consistem, basicamente, na geração de subconjuntos de variáveis, avaliação dos 

subconjuntos, condição de parada que decide quando finalizar a buscar por subconjuntos e 

validação do subconjunto selecionado [43].  

 

2.3.1 Algoritmo das projeções sucessivas  

O SPA foi originalmente proposto por Araújo et al. (2001) [48] no contexto de calibração 

multivariada, sendo eficientemente utilizado na solução de problemas de multicolinearidade de 

modelos baseados na regressão linear múltipla (MLR: Multiple Linear Regression) [21]. 

Basicamente, o SPA realiza uma sequência de operações de projeções envolvendo as colunas 

de uma matriz X (Kc × j) de resposta instrumental, com Kc observações e j variáveis 

instrumentais, respectivamente, para gerar subconjuntos com número reduzido de variáveis 

minimamente correlacionadas [22]. A Figura 2.4 ilustra o procedimento de projeções sucessivas 

das variáveis até a obtenção de uma cadeia com o melhor subconjunto.  

 

 
Figura 2.4 - Sequência de projeções realizadas pelo SPA com Kc = 3 e j = 5. Resultado da primeira (a) e segunda 

(b) iteração. Neste exemplo, o subconjunto de variáveis selecionadas inicia com x1 e deverá ser {x1, x2, x5}. 

Fonte: adaptada de Pontes (2009). 
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A sequência de projeções tem início com um vetor de partida x1 (vetor que corresponde 

à variável inicial de seleção) sendo projetado no subespaço S1 ortogonal a x1. Os vetores 

(variáveis) restantes são projetados no subespaço S1 e o SPA seleciona aquele que apresenta a 

maior projeção. Este vetor, aqui chamado x2, é aquele que apresenta menor colinearidade com 

o vetor de partida x1, ou seja, é o vetor que apresenta a maior quantidade de informação não 

contida no vetor de partida. A próxima iteração é restrita ao subespaço ortogonal à projeção do 

vetor de x2, aqui denominada P1x2, tendo agora essa projeção como referência. A cada iteração, 

uma nova variável é selecionada para compor o subconjunto com o número de variáveis 

previamente estabelecido pelo analista. As projeções seguem sucessivamente com os passos 

descritos até que uma cadeia de variáveis seja obtida. Além de minimizar a multicolinearidade 

entre as variáveis, o SPA permite que no máximo Kc variáveis sejam selecionadas, visto que a 

cada operação de projeção, um grau de liberdade é removido da matriz X [23].  

A escolha do melhor subconjunto é feita com base na raiz quadrada do erro médio 

quadrático para o conjunto de validação (RMSEV: Root Mean Square Error of Validation), 

conforme descrito na Equação 2.3. 

RMSEV = √
1

Kval
∑(yV

𝑘 − ŷV
𝑘)2

Kval

𝑘=1

                                                   (2.3) 

onde yV
𝑘 e ŷV

𝑘 correspondem, respectivamente, ao valor de referência e valor previsto para o 

parâmetro de interesse na k-ésima amostra de validação e Kval é o número de amostras de 

validação [50].  

O SPA foi adaptado por Pontes et al. (2005) [49] para seleção de variáveis no contexto 

de classificação utilizando análise discriminante linear (SPA-LDA). A adaptação consiste na 

utilização de uma função de custo como critério para seleção do melhor subconjunto de 

variáveis [22]. No SPA-LDA, assume-se que cada objeto pertence a uma classe conhecida com 

índice Ik (k = 1, 2, ..., c). Dessa forma, a média de cada classe mIk e uma matriz de covariância 

agrupada S são calculadas para cada subconjunto candidato de variáveis usando o conjunto de 

amostras de treinamento, como descrito no procedimento de classificação pelo LDA na seção 

2.2.3. No SPA-LDA, o critério de avaliação do melhor subconjunto também se baseia no 

conjunto de validação, agora em termos da função de custo Gval definida como 

Gval =
1

Kval
∑ gval,𝑘

Kval

𝑘=1

                                                           (2.4) 
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Na Equação 2.4, gval,k, corresponde ao risco de uma classificação incorreta da k-ésima amostra 

de validação, xval,k, sendo calculado como 

gval,𝑘 =
r2(𝐱val,𝑘, 𝛍𝐼𝑘)

min𝐼𝑗≠𝐼𝑘 r2(𝐱val,𝑘, 𝛍𝐼𝑗)
                                                   (2.5) 

onde o numerador r2(xk, μIk) correspondente ao quadrado da distância de Mahalanobis entre o 

objeto xk (com índice de classe Ik) e a média de sua classe (µIk). O denominador da equação é 

o quadrado da distância de Mahalanobis entre o objeto xk e o centro da classe incorreta mais 

próxima. Com isso, o menor risco será obtido quanto mais distante o objeto estiver do centro 

da classe incorreta e mais próximo estiver do centro de sua classe verdadeira [22]. 

Uma alternativa foi proposta por Soares et al. (2014) [51] para problemas de classificação 

que envolvem um número reduzido de amostras. Nesses casos, o conjunto de validação foi 

dispensado e o risco de uma classificação incorreta é calculado usando os mesmos objetos de 

treinamento que foram empregados para calcular as médias de cada classe mIk e a matriz de 

covariância S. A função de custo Gtrain correspondente a essa adaptação é apresentada na 

Equação 2.6. 

Gtrain =
1

Ktrain − 𝐿 − 𝐶
∑ gtrain,𝑘

Ktrain

𝑘=1

                                            (2.6) 

Na Equação 2.6, Ktrain é o número de amostras de treinamento, L é o número de 

variáveis no subconjunto que está sendo avaliado e C representa o número de classes 

investigadas. Essa expressão evita possíveis problemas de sobreajuste relacionados ao uso 

repetido do conjunto de treinamento [51].  

 

2.4 Transferência de modelos multivariados 

Modelos multivariados desenvolvidos em um determinado instrumento (primário), 

podem não ser corretamente aplicados a amostras analisadas sob novas condições 

experimentais ou em um instrumento não envolvido na etapa de modelagem (secundário). A 

inaplicabilidade do modelo é resultado de diferenças entre as respostas instrumentais, 

normalmente relacionadas a alterações na composição química e/ou física das amostras, 

mudanças nas condições de análise, alterações no ambiente do instrumento como variações de 

temperatura e umidade que podem provocar deslocamento nas bandas de absorção e mudanças 
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não lineares nas suas intensidades e na sua função de resposta devido à instabilidade do detector, 

irregularidades de manutenção, reparos ou desgaste natural [13, 18, 19]. 

Uma das soluções para esse problema é a recalibração completa do modelo a partir de 

um conjunto de amostras analisado sob as novas condições analíticas [13, 15]. Na prática, esse 

procedimento é dispendioso, exige tempo e rigoroso controle das condições experimentais [13 - 

15]. Alternativamente, a transferência de classificação pode ser realizada usando métodos de 

padronização das respostas instrumentais ou aumento da robustez dos modelos. 

 

2.4.1 Métodos de padronização das respostas instrumentais 

Nos métodos de padronização, a função de resposta de um instrumento secundário é 

modificada para corresponder à função de resposta de um instrumento primário, para o qual o 

modelo foi desenvolvido. Uma série de manipulações matemáticas podem ser realizadas para 

padronização das respostas instrumentais [14].  

Em todos os casos, o procedimento de transferência é realizado a partir de um 

subconjunto de amostras que tenham sido analisadas em todos os instrumentos envolvidos. 

Essas amostras, conhecidas como amostras de transferência, são selecionadas a partir do 

subconjunto utilizado para treinar o modelo e devem ser suficientemente representativas para 

descrever as diferenças instrumentais [13]. Considerando-se as matrizes XP (ntrans × j) e XS
 (ntrans 

× j) contendo os sinais das ntrans amostras de transferência, registrados nos equipamentos 

primário e secundário, respectivamente, a padronização tenta relaciona-las linearmente 

conforme descrito na Equação 2.7: 

𝐗P = 𝐗S. 𝐅                                                                  (2.7) 

onde F (j × j) é a matriz de transformação, que pode ser estimada com base nas amostras de 

transferência, ntrans. Com a matriz de transformação F, o sinal de uma amostra medida no 

equipamento secundário pode ser ajustado para �̂�a, de modo a assemelhar-se aos sinais obtidos 

pelo equipamento primário [23]. 

�̂�𝐚 = 𝐱S. 𝐅                                                                   (2.8) 

Dependendo de sua forma, a matriz de transformação F pode ser usada para corrigir 

diferenças tanto na magnitude dos sinais como no deslocamento dos comprimentos de onda [13]. 

Os métodos de padronização incluem padronização direta (DS: Direct Standardization) e 

padronização direta em etapas (PDS: Piecewise Direct Standardization). 
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2.4.1.1 Padronização direta  

No método proposto por Wang et al. (1991) [16], as matrizes das respostas instrumentais 

XP (ntrans × j) e XS
 (ntrans × j) estão relacionadas por meio da matriz de transformação F, 

conforme descrito na Equação 2.7. Neste método, cada coluna da matriz de resposta 

instrumental obtida no instrumento primário é relacionada, simultaneamente, a todas as colunas 

da matriz de resposta do instrumento secundário [13, 14]. Se os dois equipamentos forem iguais, 

a matriz de transformação F é quadrada e suas colunas descrevem, para as respectivas variáveis, 

as correlações entre os sinais obtidos em cada instrumento [23]. Caso XS seja invertível, a matriz 

F poderá ser calculada por: 

𝐅 = (𝐗S)−1
. 𝐗P                                                                (2.9) 

onde (XS) 
-1 é a inversa generalizada de XS. Uma vez que o número de variáveis é normalmente 

maior do que o número de amostras de transferência e XS é uma matriz retangular, F pode ser 

calculado por métodos multivariados como regressão por componentes principais (PCR: 

Principal Component Regression) [21] ou PLS. Nestes métodos, as matrizes XP e XS são 

projetadas no espaço de coluna de XP, calculado a partir da decomposição em valores 

singulares. Os escores obtidos nessas projeções são utilizados nos procedimentos de 

padronização e calibração [13, 14]. Como apresentado na seção anterior, a padronização do sinal 

da nova amostra medida no instrumento secundário é obtida a partir da matriz F da seguinte 

forma: 

𝐱a = 𝐱S𝐅                                                                   (2.10) 

onde o vetor resposta de uma amostra desconhecida, medida no equipamento secundário, xS, é 

padronizado para o vetor resposta esperado no equipamento primário, xa.  

Para garantir que F represente unicamente variações instrumentais e não alterações na 

composição das amostras, este método requer que as amostras sejam analisadas nos dois 

equipamentos exatamente nas mesmas condições. Além disso, o método DS é comumente 

afetado por sobreajuste na estimativa de F, uma vez que o número de amostras de transferência 

é muito menor que o número de constantes utilizadas no ajuste do espectro inteiro [13]. 

 

2.4.1.2 Padronização direta em etapas 

Também proposta por Wang et al. (1991) [16], a padronização PDS é um dos métodos 

de transferência mais utilizados. Este método considera que as correlações entre os sinais 



C a p í t u l o  I I .  F U N D A M E N T A Ç Ã O  T E Ó R I C A  

 

39 

 

obtidos nos instrumentos primário e secundário estão limitadas a pequenas regiões, de modo 

que, utilizando-se uma janela móvel, cada variável j da matriz XP (ntrans × j) é relacionada a 

uma pequena região em torno de j na matriz XS
 (ntrans × j) [13, 14, 16]. A utilização de uma janela 

móvel reduz o risco de sobreajuste, uma vez que o número de constantes a serem determinados 

para estimar F é menor [23]. 

No método PDS, as matrizes das respostas instrumentais XP e XS também se relacionam 

como na Equação 2.7, mas agora, para cada janela é calculado um vetor de regressão f, 

utilizando PCR e PLS. Os vetores de regressão f são dispostos em uma matriz diagonal F de 

acordo com 

𝐅 = diag(𝐟1
T, 𝐟2

T, … , 𝐟𝑗
T, … , 𝐟𝑘

T)                                                  (2.11) 

onde k é o número de variáveis. Com isso, novas amostras podem ser padronizadas pela 

Equação 2.10. O uso de janelas móveis pode acarretar efeitos de borda onde não há dados 

suficientes para formar uma janela completa, o que pode ser corrigido estimando-se o final do 

espectro por extrapolação ou, preferencialmente, o descartando [13, 14]. 

A janela pode ser simétrica ou assimétrica em torno de cada variável. Em problemas 

envolvendo deslocamentos significativos nos comprimentos de onda, ou desvio espectral, a 

janela assimétrica melhora o procedimento de transferência, enquanto a janela simétrica é 

eficiente nos casos em que os deslocamentos de comprimento de onda são desprezíveis [13, 14]. 

A PDS é o método de transferência normalmente empregado como referência para 

avaliação de novas técnicas, sobretudo pela sua capacidade de corrigir simultaneamente 

diferenças de intensidade, deslocamentos de comprimentos de onda e alteração na largura das 

bandas [13, 14]. Desde a criação do algoritmo original, algumas modificações já foram propostas 

com o intuito de corrigir diferenças aditivas entre os espectros [52] e variações contínuas de 

temperatura [53].  

Um dos principais problemas apresentados pelo método PDS é a estimativa dos postos 

locais dos modelos PCR e PLS [13, 18, 54], uma vez que no PDS, o número ideal de componentes 

principais é estimado com base em janelas com quantidade reduzida de variáveis. O problema 

na estimativa dos postos locais é atribuído a ruídos de alta frequência nos dados, que podem ser 

amenizados com um pré-processamento adequado antes da transferência [13, 14]. Um 

procedimento para detectar e reduzir problemas desse tipo foi proposto por Bouveresse e 

Massart (1996) [54], empregando-se uma amostra independente do conjunto de dados para 

exame do espectro antes e depois da transferência [13]. Nesse procedimento, a presença de 
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problemas nos postos locais é indicada por altos valores residuais entre o espectro original e o 

transferido [13, 55].  

Vários estudos têm sido relatados na literatura usando a transferência de modelos de 

calibração via padronização das respostas instrumentais [56-62]. Contudo, as técnicas de 

transferência de modelos multivariados têm sido pouco aplicadas para fins de classificação [63-

65].  

A PDS foi utilizada por Di Anibal et al. (2012) [63] para discriminar diferentes 

especiarias culinárias adulteradas com corante Sudão dos tipos I, II, III e IV. As amostras foram 

caracterizadas por espectroscopia UV-Vis e modelos baseados na análise discriminante por 

mínimos quadrados parciais (PLS-DA: Partial Least Squares Discriminant Analysis) [66] foram 

utilizados para discriminá-las em amostras não-adulteradas e adulteradas com algum dos quatro 

corantes. O método PDS foi testado usando diferentes janelas e quantidades de amostras de 

transferência e, após a padronização, resultados positivos foram encontrados pelos modelos 

PLS-DA na previsão de amostras medidas sob diferentes condições experimentais. 

Bergo [64] realizou a discriminação de diferentes espécies de madeira utilizando 

espectroscopia NIR. Os espectros das amostras foram registrados em dois espectrômetros 

diferentes (um de bancada e um portátil) e modelos PLS-DA foram desenvolvidos com 100% 

de classificação correta para cada equipamento. Em seguida, foram testados métodos reversos 

de padronização que forneceram taxas de classificação correta de 93% a 100% para 

discriminação de espécies de madeira. 

Silva et al. (2015) [65] utilizaram os métodos de modelagem independente e flexível por 

analogia de classe (SIMCA: Soft Independent Modeling of Class Analogy) [67] e PLS-DA para 

a classificação de amostras de gasolina de diferentes origens que são contrabandeadas nas 

fronteiras brasileiras. Espectros MIR registrados em três diferentes instrumentos foram 

transferidos empregando-se métodos de padronização direta. O procedimento de transferência 

minimizou a dispersão entre as amostras de gasolina de origem brasileira e forneceu melhor 

discriminação entre as gasolinas de diferentes origens.  

 

2.4.2 Aumento da robustez do modelo 

A robustez é um dos parâmetros mais utilizadas para avaliar o desempenho de modelos 

multivariados, sendo comumente associada à capacidade de um modelo de fornecer resultados 

confiáveis diante de variações não incluídas na modelagem [17]. Além de ser fortemente 

influenciada pela quantidade de amostras analisadas, instrumentação utilizada e condições 
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experimentais, a robustez também pode ser alcançada com a incorporação de todas as fontes de 

variação importantes ainda na etapa de modelagem (modelos globais), pré-processamento 

adequado dos dados e estratégias de aumento de robustez [12, 18, 14, 68, 69]. Esses procedimentos 

podem aumentar a robustez de um modelo quando as diferenças entre as funções de resposta 

são relativamente pequenas, favorecendo a capacidade preditiva e eliminando a necessidade 

dos procedimentos de padronização [18, 19]. 

Nos modelos globais, todas as fontes de variação esperadas são intencionalmente 

calibradas considerando-se uma larga faixa de condições experimentais, incluindo preparo de 

amostras, variações instrumentais e fatores ambientais, a fim de incluir variabilidade ao modelo 

[14, 15]. Para que um modelo global seja obtido, é necessário que o analista conheça 

profundamente o sistema e todas as possíveis fontes de variação. Na prática, isso se torna 

bastante complicado e tende a fornecer modelos menos precisos, com grandes dimensões e 

maior complexidade. Caso o analista consiga identificar possíveis fontes de variações futuras, 

os modelos globais produzidos apresentarão maior robustez em uma ampla gama de situações 

[13, 14]. 

As técnicas de pré-processamento são utilizadas para remover variabilidade indesejável 

no espectro [14, 68]. Além das técnicas mencionadas na seção 2.1, a correção de sinal ortogonal 

(OSC: Orthogonal Signal Correction) [70], a transformada Wavelet (TW) [71] e a transferência 

por projeções ortogonais (TOP: Transfer by Orthogonal Projections) [72] são bastante utilizadas 

para fins de transferência, conforme descrito por Honorato et al. (2007) [14]. 

A seleção das variáveis ideais para o desenvolvimento de um modelo influencia a sua 

robustez e, consequentemente, sua capacidade preditiva. Em problemas de transferência, é 

fundamental que as variáveis selecionadas apresentem baixa sensibilidade em relação às 

mudanças nas condições experimentais ou variações instrumentais [18].  

A transferência de modelos multivariados pelo aumento da robustez tem sido pouco 

abordada na literatura [68, 73, 74]. 

Swierenga et al. (1998) [68] investigaram a transferência do modelo baseado nos 

mínimos quadrados parciais (PLS: Partial Least-Squares) [21] utilizando a padronização DS e 

diferentes técnicas de pré-processamentos, entre as quais, a seleção de variáveis. O modelo foi 

utilizado para determinar a porcentagem de álcool em misturas alcoólicas contendo metanol, 

etanol e 1-propanol, analisadas por espectroscopia NIR a partir de três instrumentos diferentes. 

Os resultados obtidos utilizando os pré-processamentos foram comparáveis aos obtidos pela 

padronização DS. 
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Myles et al. (2006) [73] investigaram a transferência de modelos de classificação 

multivariados desenvolvidos para discriminação de grãos de café dos tipos Arabica e Robusta 

analisados por espectroscopia NIR. Para isso, foram avaliadas estratégias de atualização de 

modelos [13], correção de sinal ortogonal (OSC: Orthogonal Signal Correction) [70] treinada com 

um vetor discreto de índice de classe e uma versão modificada da correção de slope/bias (SBC: 

slope/bias correction) [75]. Com isso, modelos mais robustos foram alcançados com as 

estratégias de transferência investigadas, sendo obtidos erros de classificação na faixa de 5 – 

10%.  

Swierenga et al. (1998) [74] avaliaram a transferência do modelo PLS a partir da seleção 

de variáveis por recozimento simulado (SA: Simulated Anneling) [76] para determinar o teor de 

água em comprimidos. As amostras foram analisadas em dois diferentes instrumentos por 

espectroscopia NIR e, em comparação a padronização DS, o modelo PLS com seleção de 

variáveis pelo SA apresentou melhores resultados.  

 

2.4.3 Seleção das amostras de transferência 

O procedimento de transferência de um modelo é eficiente quando as amostras de 

transferência são devidamente selecionadas. Para que as diferenças entre as respostas 

instrumentais sejam adequadamente contempladas, as amostras de transferência devem ser 

física e quimicamente estáveis e suficientemente representativas [19], caso contrário, os 

parâmetros de transferência calculados poderão resultar em padronizações não confiáveis [23]. 

O algoritmo originalmente utilizado para seleção das amostras de transferência baseia-

se na busca pelas amostras com maior leverage [13]. Partindo-se da amostra com maior leverage, 

a mesma é removida do conjunto de dados e ortogonalizada contra as demais. Esse 

procedimento é repetido até que o número de amostras estabelecido pelo analista seja atingido. 

Como desvantagem, esse método não cobre todo espaço experimental, o que reduz sua 

representatividade e prejudica a transferência [13]. 

Como alternativa, o algoritmo clássico Kennard-Stone [77] tem sido utilizado, visto que 

permite selecionar amostras de todas as partes do espaço de dados para distribuições não 

homogêneas [13, 14]. 

Dantas Filho et al. (2004) [78] propuseram uma adaptação do algoritmo SPA, 

originalmente utilizado para seleção de variáveis, para ser aplicado à seleção de amostras de 

calibração, também podendo ser empregado para selecionar amostras de transferência [12]. No 

SPA para seleção de amostras, a matriz da resposta instrumental é transposta (as amostras de 
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calibração tornam-se colunas) e o SPA seleciona um subconjunto de amostras representativas 

que exibe mínima multicolinearidade, preservando a informação relevante para a modelagem.  

O número ideal de amostras de transferência também representa um aspecto importante. 

Geralmente, esse número é determinado após a avaliação dos resultados de validação de modo 

que a quantidade ideal de amostras é aquela que minimiza os erros de previsão [13]. Dois 

aspectos principais devem ser considerados na escolha do número ideal de amostras: a 

magnitude das diferenças instrumentais e o tipo de padronização utilizado [19]. 

 

2.4.3.1 Seleção de amostras pelo algoritmo KS 

Em quimiometria, a forma com que as amostras são divididas em subconjuntos de 

treinamento, validação e teste pode comprometer o desempenho dos modelos multivariados, 

sendo comumente utilizado para este fim, o algoritmo clássico Kennard-Stone (KS) [77], 

sobretudo quando métodos de classificação são empregados.  

O algoritmo KS emprega distâncias Euclidianas para selecionar um subconjunto 

representativo de N amostras a partir de uma dada população. A fim de garantir uma distribuição 

uniforme para cada subconjunto ao longo do espaço x de resposta instrumental, o algoritmo KS 

calcula as distâncias Euclidianas dx (p, q) entre os vetores x de cada par de amostras (p, q), como 

mostra a Equação 2.12 [79]. 

𝑑𝐱(𝑝, 𝑞) = √∑[𝐱𝑝(𝑗) − 𝐱𝑞(𝑗)]2

𝐽

𝑗=1

  ;       𝑝, 𝑞 ∈ [1, 𝑁]                              (2.12) 

Para dados de origem espectral, xp (j) e xq (j) correspondem as respostas instrumentais 

do j-ésimo comprimento de onda para as amostras p e q, respectivamente, e J representa o 

número de comprimentos de onda no espectro.  

A seleção de amostras pelo KS tem início com o par de amostras que apresenta a maior 

distância dx (p1, p2) entre si. A cada nova iteração, o algoritmo seleciona amostras que 

apresentam a maior distância em relação a outra já selecionadas. O procedimento é repetido até 

que o número de amostras estabelecido pelo analista seja alcançado. 

 

2.5 Parâmetros de desempenho  

A validação é uma etapa muito importante em qualquer procedimento de modelagem. 

Nas análises qualitativas, a avaliação de desempenho dos modelos visa assegurar que as triagens 
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realizadas no decorrer do processo produtivo ou fora dele, sejam conduzidas de forma rápida, 

simples, objetiva, com baixo custo e menor risco de erros [17]. Alguns parâmetros são bastante 

utilizados para validação de métodos qualitativos, entre os quais, destacam-se sensibilidade, 

especificidade e acurácia [17, 80], normalmente calculados a partir de uma tabela de contingência 

2 × 2, construída como apresentado na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 - Tabela de contingência 2 × 2. 

Resultados Adulterante ausente  Adulterante presente  Total 

Negativo TN FP 
TN + FP 

(amostra não - adulterada) (NA como NA) (NA como A) 

Positivo FN TP 
FN + TP 

(amostra adulterada) (A como NA) (A como A) 

Total TN + FN FP + TP N 

FP = quantidade de resultados falso-positivos; FN = quantidade de resultados falso-negativos; TP = quantidade de 

resultados positivos corretos; TN = quantidade de resultados negativos corretos; N = TP+FP+FN+TN; A = 

amostras adulteradas; NA = amostras não-adulteradas. 

 

A Tabela 2.1 exemplifica um problema de classificação que envolve adulteração. Neste 

caso, tem-se duas categorias de amostras (adulterada e não-adulterada) e duas possíveis 

situações (adulterante presente e adulterante ausente), que poderiam resultar em quatro tipos de 

classificação de uma amostra: ser considerada adulterada quando de fato é adulterada (TP), ser 

considerada adulterada quando o adulterante não está presente (FP), ser considerada não-

adulterada sendo não-adulterada (TN) e ser considerada não-adulterada quando houver 

adulteração (FN).  

Enquanto a sensibilidade (Equação 2.13) é utilizada para medir a habilidade de um 

modelo em detectar corretamente as amostras pertence à condição positiva, a especificidade 

(Equação 2.14) avalia sua habilidade em detectar corretamente as amostras pertence à condição 

negativa [81].  

Sensibilidade =
TP

TP+FN
      (2.13)                                            Especificidade =  

TN

TN+FP
      (2.14) 

A acurácia, também conhecida como taxa de classificação correta (TCC) é determinada 

pela Equação 2.15.  

Acurácia (%) =  
TP+TN

N
× 100                                           (2.15)  
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2.6 Estudos de caso 

2.6.1 Etanol Hidratado Combustível (EHC) 

O etanol hidratado combustível (EHC) é utilizado em veículos automotores como 

alternativa aos combustíveis derivados do petróleo, sobretudo pela considerável redução dos 

impactos ambientais decorrentes da sua utilização. Embora seu poder de combustão seja cerca 

de 68% menor que o dos combustíveis fósseis, o etanol é um combustível limpo e, 

consequentemente, emite menor quantidade de substâncias tóxicas [82]. 

O etanol combustível pode ser obtido com diferentes matérias-primas a partir da 

fermentação dos açúcares encontrados em alguns vegetais (ex.: cana-de-açúcar e beterraba) ou 

polissacarídeos como amido e celulose, que podem ser convertidos em açúcares [82, 83]. 

Alternativamente, o álcool pode ser obtido a partir da biomassa lignocelulósica proveniente de 

resíduos de produtos naturais como o sabugo e a palha do milho, o bagaço e a palha da cana-

de-açúcar [83]. Nestes casos, o produto é chamado de etanol de segunda geração, 2G, sendo 

comumente associado à sustentabilidade.   

No Brasil, a cana-de-açúcar é a principal matéria-prima usada na fabricação de etanol. 

Sua elevada utilização é atribuída aos baixos custos no processo produtivo, alto rendimento em 

termos de volume percentual de etanol obtido por área plantada e às vantagens em termos de 

balanço energético de produção quando comparado à produção de álcool combustível 

envolvendo outras matérias-primas [84].  

A fiscalização e regulamentação da qualidade dos combustíveis comercializados no 

território brasileiro é realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). De acordo com a resolução ANP n° 19/2015 [85], como combustível, 

o etanol pode ser utilizado na forma anidra (etanol anidro combustível – EAC), misturado à 

gasolina em quantidade regulamentada ou na forma hidratada (EHC), para a qual, o teor 

alcoólico deve estar na faixa entre 92,5% a 94,6% (m/m) e 95,5% a 96,5% (m/m) para o produto 

premium (EHCP) [85]. 

O EHC tem sido alvo frequente de adulteração envolvendo adição de água e metanol 

acima dos valores permitidos, substituição do etanol pela mistura de etanol anidro com água, 

ou em casos mais graves, substituição do etanol pelo metanol [84, 86]. Além dos prejuízos 

econômicos, a adulteração com metanol pode provocar sérios problemas de saúde decorrentes 

da sua alta toxicidade [87]. 

De modo geral, os métodos recomendados pela ANP para determinação dos teores de 

água [88-90] e metanol [91, 92] são laboriosos, demorados e envolvem reagentes e instrumentos 
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caros. Muitos esforços têm sido voltados ao desenvolvimento de novas metodologias analíticas 

capazes de verificar de forma rápida e segura a autenticidade de amostras de EHC. Nesse 

sentido a espectroscopia na região do infravermelho próximo (NIR), associada aos métodos de 

análise multivariada, tem se mostrado uma alternativa rápida, segura, não destrutiva e que não 

necessita de pré-tratamento das amostras [93-95]. 

Um dos grandes obstáculos à utilização da espectroscopia NIR associadas aos métodos 

multivariados de análise é a inaplicabilidade de um modelo às amostras analisadas sob novas 

condições experimentais ou em um instrumento não envolvido na etapa de modelagem. Este 

problema torna-se ainda mais grave quando envolve controle de qualidade de combustíveis no 

Brasil, que em virtude de sua grande extensão territorial, tem a fiscalização dificultada. Nesse 

contexto, é de fundamental importância assegurar que os modelos desenvolvidos em diferentes 

condições possam ser transferidos e aplicados à novas amostras. 

 

2.6.2 Azeite de oliva extra virgem (AOEV) 

O azeite de oliva do tipo extra virgem (AOEV) é um dos principais óleos extraídos do 

fruto da oliveira e, devido às suas estimadas propriedades nutricionais e características 

organolépticas, seu consumo tem sido amplamente difundido ao longo dos séculos [96].  

Suas propriedades nutricionais são atribuídas principalmente aos altos teores de alguns 

ácidos graxos insaturados, que atuam positivamente sobre os níveis de colesterol e auxiliam na 

proteção contra doenças coronárias e inflamatórias, compostos fenólicos, conhecidos pela ação 

antioxidante, e tocoferóis, que promovem sua estabilidade oxidativa [96, 97]. Além disso, suas 

características organolépticas também são muito apreciadas, com destaque para o típico odor 

proporcionado pela presença de compostos voláteis [98].  

A Tabela 2.2 apresenta os valores estabelecidos para alguns critérios de qualidade dos 

AOEVs em comparação com os demais azeites. Esses valores são estabelecidos pelo Conselho 

Oleícola Internacional (IOOC: International Olive Council) [99], organização 

intergovernamental que regulamenta o comércio internacional desses produtos, e pelo Comitê 

Codex de Óleos e Gorduras (CCFO: Codex Committee on Fats and Oils) [100], que estabelece 

normas internacionais de qualidade para as diferentes categorias de azeites de oliva. No Brasil, 

a ANVISA [101] e o MAPA [102] são responsáveis pela regulamentação e fiscalização dos azeites 

de oliva comercializados.  
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Tabela 2.2 - Principais critérios de qualidade para cada tipo de azeite de oliva. 

Critério de qualidade 
Azeite de oliva 

extra virgem 

Azeite de oliva 

virgem 

Azeite de 

oliva 

Azeite de 

oliva refinado 

Acidez livre ≤ 0.8 ≤ 2.0 ≤ 1.0 ≤ 0.3 

Valor de peróxido ≤ 20 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 5 

Absorbância no 

ultravioleta (K
1cm

1%
) 

    

270 nm* ≤ 0.22 ≤ 0.25 ≤ 0.90 ≤ 1.10 

ΔK ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.15 ≤ 0.16 

232 nm ≤ 2.50 ≤ 2.60   

*A absorbância em 270 nm é verificada quando o solvente utilizado é o ciclohexano. Quando o isoctano é 

utilizado, verifica-se a absorbância em 268 nm. ΔK representa a variação das absorbâncias no ultravioleta 

calculada para cada comprimento de onda avaliado. 

Fonte: International Olive Council (2015). 

 

Alguns aspectos naturais exercem influência direta na composição química e qualidade 

dos AOEVs, como a variedade da azeitona, o estágio de maturação e fatores climáticos e 

geográficos [103]. Além disso, os métodos empregados em sua produção, desde o cultivo do fruto 

até a obtenção do óleo, também são fundamentais. 

Os AOEVs são obtidos a partir do fruto da árvore oliveira (Olea europaea L.) apenas 

por meios físicos e processos mecânicos (em condições térmicas adequadas), dispensando a 

utilização de solventes [99]. A produção envolve complexas e duradouras etapas que resultam 

em um baixo rendimento do produto final, que, somado aos custos de produção e elevado valor 

nutricional, fazem com que o produto apresente alto valor de mercado [104], tornando sua 

adulteração uma prática bastante atrativa. As adulterações relatadas até agora envolvem azeites 

e óleos vegetais de qualidade e custo inferiores, como óleo de soja, milho, amendoim, girassol, 

açafrão, canola e palma [105]. 

Diversos trabalhos têm sido reportados na literatura com a finalidade de desenvolver 

novas metodologias analíticas que, em alternativa aos métodos clássicos cromatográficos de 

análise [106, 107], possam caracterizar e/ou autenticar AOEVs de forma eficiente e segura, 

incluindo: voltametria [108], espectroscopia de fluorescência [109, 110], espectroscopia na região 

do infravermelho [96, 111, 112], calorimetria de varrimento diferencial [113], ressonância magnética 

nuclear [114], entre outros [115, 116].  

Diante do exposto, é de suma importância assegurar que os modelos de classificação 

desenvolvidos para identificar adulteração em AOEV possam ser transferidos. 
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2.6.3 Técnicas analíticas 

2.6.3.1 Espectroscopia no infravermelho  

A região espectral no infravermelho (IV) compreende a faixa de radiação com números 

de onda no intervalo de aproximadamente 12.800 a 10 cm-1 [117]. Seu espectro é dividido em 

infravermelho próximo (NIR), infravermelho médio (MIR) e infravermelho distante (FIR), 

cujos limites aproximados são mostrados na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 - Regiões espectrais do infravermelho. 

Região 
Intervalo de comprimento 

de onda (nm) 

Região do número de onda 

(cm-1) 

NIR 780 – 2.500 12.800 – 4.000 

MIR 2.500 – 5.000 4.000 – 200 

FIR 5.000 – 100.000 200 - 10 

Fonte: adaptada de Skoog et al. (2006). 

 

A espectroscopia no IV, assim como as demais formas de espectroscopia, baseia-se nos 

efeitos da interação entre matéria e radiação eletromagnética [118]. Ao absorver energia 

proveniente da radiação, os átomos e grupos funcionais presentes na matéria podem vibrar com 

amplitude apreciável ao redor de suas ligações covalentes [119]. Uma vez que a radiação no IV 

não é suficientemente energética, como acontece com as radiações ultravioleta, visível e raios 

X, ela não promove transições eletrônicas e sua absorção está restrita a espécies moleculares 

que têm diferenças de energia pequena entre vários estados vibracionais e rotacionais [117]. 

Uma molécula só absorve radiação IV se a mesma sofrer uma variação no momento de 

dipolo, como consequência do movimento vibracional ou rotacional. Nesses casos, o campo 

elétrico alternado da radiação é capaz de interagir com a molécula e causar variações na 

amplitude de um de seus movimentos [117]. 

A radiação na região do infravemelho próximo (NIR – Near Infrared) tem sido bastante 

utilizada como alternativa aos métodos analíticos tradicionais para análises dos padrões de 

qualidade de uma variedade de materiais, por fornecer uma grande quantidade de informações 

de forma rápida, simples, com baixo custo e sem requisitar pré-tratamento das amostras [120, 22]. 

As ocorrências espectrais nesta região decorrem de sobretons de transições vibracionais 

e combinações harmônicas das vibrações fundamentais de ligações C-H, O-H, N-H e S-H 

provocados pela grande anarmonicidade dessas vibrações [120, 23]. Acoplamentos ou ressonância 

entre diferentes vibrações do mesmo grupo funcional também podem ocorrer [23].  
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Comparado ao espectro na região MIR, o espectro NIR apresenta bandas de absorção 

com menor intensidade (cerca de 10 a 1000 vezes) e maior sobreposição, o que pode ser 

resolvido por meio de instrumentação adequada (que forneça o aumento da relação sinal/ruído) 

e utilização de métodos multivariados de análise, respectivamente [20, 22].  

Os espectros podem ser obtidos por medidas de transmitância/absorbância amostras 

transparentes), transflectância, reflectância difusa (amostras sólidas), interactância e 

transmitância por dispersão média (amostras sólidas densas), sendo bastante utilizados para 

determinação de água, proteínas, hidrocarbonetos de baixo peso molecular e gorduras [117, 23]. 

 

2.6.3.2 Espectrometria UV-Vis 

A espectroscopia de absorção molecular no ultravioleta-visível (UV-Vis) utiliza a 

radiação delimitada pelos comprimentos de onda de 190 a 1100 nm, sendo amplamente 

utilizada nas mais variadas aplicações analíticas.  

A absorção de radiação UV-Vis pela molécula do composto, produz uma modificação 

na estrutura eletrônica da molécula como resultado de transições eletrônicas que geralmente 

envolvem elétrons π, σ e n [117]. A Figura 2.5 apresenta os níveis de energia eletrônica molecular 

e as transições envolvidas. 

 

 
Figura 2.5 - Níveis de energia eletrônica molecular e as transições envolvidas. 

Fonte: adaptada de Skoog, Holler e Neiman (2006). 
 

Essa absorção está restrita a moléculas que apresentam grupos funcionais, chamados 

cromóforos, que contém elétrons de valência com energias de excitação relativamente baixas, 

que podem ser promovidos a níveis de energia maiores [117, 121].  
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As transições eletrônicas que acontecem nos compostos orgânicos normalmente são dos 

tipos n → π* e π → π*, em razão das energias necessárias para esses processos. Em ambos os 

casos, as transições requerem a presença de pelo menos um grupo funcional insaturado 

(cromóforo) para fornecer os orbitais π [117].  

As bandas de absorção caracterizam-se pela sua posição e intensidade. Enquanto a 

posição corresponde ao comprimento de onda (λ) da radiação eletromagnética responsável pela 

transição, a intensidade está associada, principalmente, a energia dos orbitais moleculares e 

probabilidade de transições [121].  

Embora a absorção de radiação UV-Vis dependa da presença do cromóforo e da 

estrutura molecular, mudanças significativas na posição e intensidade das bandas podem 

ocorrer em decorrência da conjugação, por exemplo, entre ligações duplas ou entre grupos de 

cromóforos presentes na estrutura da molécula [121].  

Além desses fatores, a polaridade do solvente utilizado pode influenciar na posição e na 

intensidade das bandas. Picos associados a transições n → π* geralmente são deslocados para 

comprimentos de onda menores ao se aumentar a polaridade do solvente, efeito chamado 

deslocamento hipsocrômico. O comportamento oposto é observado para transições π → π*, 

sendo chamado deslocamento batocrômico [117]. Em geral, os espectros de absorção UV-Vis 

apresentam bandas largas resultantes da sobreposição dos sinais provenientes de transições 

vibracionais e rotacionais aos sinais associados às transições eletrônicas [121]. 

 

2.6.3.3 Espectrometria de fluorescência molecular 

A absorção de um quantum de luz promove um elétron do estado energético vibracional 

mais baixo S0 (estado fundamental) a níveis superiores de energia. Ao retornar ao estado 

fundamental, parte da energia absorvida é dissipada através da emissão de um fóton de luz na 

região do UV-Vis, processo conhecido como luminescência. Quando essa emissão se dá a partir 

do primeiro estado singleto excitado S1, ocorre o fenômeno chamado fluorescência [122]. Os 

processos de excitação e desativação molecular (volta ao estado fundamental com liberação de 

energia) que ocorrem após a absorção de radiação eletromagnética estão esquematizados no 

diagrama de Jablonski na Figura 2.6. 

No diagrama, a linha horizontal grossa na parte inferior corresponde a energia do estado 

fundamental S0 da molécula. As linhas horizontais grossas superiores representam os níveis de 

energia para os estados fundamentais vibracionais de três estados eletrônicos excitados: S1 

(singlete), S2 (singlete) e T1 (triplete) [117]. As flechas verticais retas indicam processos 



C a p í t u l o  I I .  F U N D A M E N T A Ç Ã O  T E Ó R I C A  

 

51 

 

associados a absorção ou emissão de radiação, como os fenômenos de fluorescência e 

fosforescência. As flechas verticais sinuosas representam os processos de desativação não-

radioativos, que incluem relaxação vibracional, conversão interna, conversão externa, 

cruzamento intersistema e fosforescência [117, 121].  

 

 
Figura 2.6 - Diagrama de Jablonski. 

Fonte: adaptada de Skoog, Holler e Neiman (2006). 

 

O processo de desativação pode se dar pela fluorescência, fosforescência ou ainda por 

algum dos processos não radioativos. O processo que irá ocorrer deve ser aquele que minimiza 

o tempo de vida do estado excitado [121].  

A fluorescência de um composto é influenciada, sobretudo, pela sua estrutura molecular 

e está predominantemente associada às transições entre os orbitais π → π* (com emissão no 

processo inverso), desde que estas sejam as transições menos energéticas [117, 122]. As moléculas 

com elevado número de elétrons π são potencialmente fluorescentes. Nesse sentido, os 

compostos contendo grupos funcionais aromáticos com transições π → π* de baixa energia 

apresentam a fluorescência mais intensa. Compostos contendo estruturas alifáticas, alicíclicas 
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carbonílicas ou estruturas de ligações duplas altamente conjugadas também podem apresentar 

fluorescência, mas em quantidade inferior quando comparado ao dos sistemas aromáticos [117]. 

Além de sua estrutura molecular, para ocorrer a fluorescência, a molécula precisa estar 

inserida em um ambiente químico favorável. Entre os fatores que favorecem a emissão, 

destacam-se a temperatura, o pH, os efeitos dos substituintes e o solvente [117]. 

Três principais tipos de espectros de fluorescência podem ser obtidos: espectro de 

emissão, espectro de excitação e espectro de excitação/emissão sincronizado [122]. O espectro 

de emissão é obtido através da irradiação da amostra com um comprimento de onda de 

excitação fixo enquanto a intensidade da luz reemitida numa faixa espectral definida é medida. 

Para a obtenção de espectros de excitação, mantem-se constante o comprimento de onda de 

emissão enquanto é realizada uma varredura no comprimento de onda de excitação. Neste caso, 

o comprimento de emissão é escolhido com base na posição do máximo do espectro de emissão 

do composto. O registro do espectro sincronizado é usado quando se tem uma mistura de 

fluoróforos resultando em uma sobreposição espectral. Consiste na varredura simultânea de 

uma faixa espectral de comprimentos de onda de excitação e de emissão apresentando um 

intervalo (Δλ) constante entre eles [122].  

 

2.6.3.4 Imagens digitais 

As técnicas baseadas em imagens digitais têm encontrado grande aplicação na química 

analítica, sendo predominante utilizadas em problemas que envolvem controle de qualidade e 

métodos de reconhecimento de padrões. A disponibilidade e o baixo custo dos computadores 

pessoais, câmeras digitais e aparelhos de digitalização, além da simplicidade e rapidez com que 

as análises são realizadas, têm contribuído para o aumento do número de ensaios que empregam 

esses equipamentos [123]. 

Além das vantagens citadas acima, as imagens digitais têm sido muito utilizadas nas 

análises de rotina dos padrões de qualidade, pois permitem monitorar parâmetros como 

tamanho, cor e textura, eliminando a subjetividade da análise e a dependência do sistema visual 

humano, que por sua vez, é profundamente influenciado pelas condições ambientes, podendo 

levar a uma série de inconsistências [124, 125]. 

Uma imagem digital é o resultado da conversão de uma imagem analógica em uma 

matriz (m × n) de números digitais que pode ser processada por computadores. Nessa matriz, 

cada elemento é denominado pixel ou elemento de imagem [123, 126]. A Figura 2.7 apresenta a 

representação matricial, ou digital, de uma imagem analógica colorida. 
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Figura 2.7 -  Imagem analógica colorida e sua representação em imagem digital. 

Fonte: adaptada de Queiroz e Gomes (2001). 

 

Cada pixel apresenta um único valor numérico correspondente ao nível de sinal naquele 

ponto [127]. A conversão do conjunto numérico formado pelos pixels a uma imagem é realizada 

por meio de um mapa de cores, onde é designado um nível (ou tom) específico de cor para cada 

ponto numérico da imagem.  Os níveis das cores variam num intervalo de 0 a 255 de acordo 

com o nível do sinal [123, 127]. 

O conceito de qualidade de uma imagem está relacionado a dois parâmetros principais: 

resolução espacial e quantidade de bits utilizada para quantificação da informação da imagem 

[123].  

A resolução espacial expressa o tamanho da matriz correspondente à imagem. De forma 

simplificada, quantas linhas e colunas, ou seja, quantos pixels são usados para cobrir o espaço 

visual captado pela imagem [127]. 

O número de bits define o número possível de valores de cores que um pixel pode 

assumir [127]. Por exemplo, em 1 bit por pixel (21 = 2), apenas duas cores podem ser assumidas: 

preto e branco. No caso das imagens no sistema RGB, a utilização de 24 bits permite alocar 8 

bits para cada componente da cor, totalizando 256 níveis de cores por componente e 16,7 

milhões de cores totais na imagem. 
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Em aplicações analíticas qualitativas, normalmente são utilizados histogramas de cores 

obtidos a partir de um dado modelo de cor. Os histogramas representam a distribuição de 

frequência dos valores que um pixel pode assumir. Trata-se do percentual de pixels naquela 

imagem que apresenta um dado valor de cor [123, 127].   
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3 SPA E TRANSFERÊNCIA DE MODELOS 

Os modelos SPA-MLR e SPA-LDA foram inicialmente desenvolvidos sem mecanismos 

explícitos para procedimentos de transferência dos modelos resultantes. 

Em 2005, Honorato et al. [12] propuseram uma modificação no SPA-MLR para que o 

mesmo pudesse ser utilizado na transferência de modelos de calibração, com seleção de 

variáveis robustas em relação às diferenças entre os dois instrumentos. A modificação consistiu 

na inclusão de um conjunto de amostras de transferência Ktrans na seleção do melhor 

subconjunto de variáveis. A métrica proposta foi definida como 

E =
1

2
(RMSEV + RMSET)                                                     (3.1) 

com RMSEV calculado usando objetos de validação medidos no instrumento primário, como 

na Equação 2.3. O RMSET corresponde a raiz quadrada do erro médio quadrático da predição 

no conjunto de transferência (RMSET: Root Mean Square Error of prediction in the Transfer 

set), definido conforme a Equação 3.2. 

RMSET = √
1

Ktrans
∑ (ytrans,𝑘 − ŷtrans,𝑘)2

Ktrans

𝑘=1

                                   (3.2) 

onde ytrans,𝑘 corresponde ao valor de referência do parâmetro em consideração na k-ésima 

amostra de transferência e ŷtrans,𝑘 denota o correspondente valor previsto obtido pela aplicação 

do MLR às medidas realizadas no instrumento secundário.  

A adaptação foi avaliada para dois estudos de caso: determinação de umidade em milho 

e previsão da temperatura de destilação na qual 90% das amostras de gasolina analisadas 

tenham sido evaporadas. Em ambos casos, espectros NIR das amostras foram coletados em dois 

instrumentos diferentes. Os resultados obtidos com a adaptação do SPA-MLR foram 

comparáveis e ligeiramente melhores que os obtidos para o modelo PLS com padronização PDS 

do conjunto de amostras medidas no instrumento secundário [12]. 

Até o presente momento, nenhuma adaptação tem sido proposta para o SPA com o 

propósito de transferência de classificação. 

 

3.1 Os critérios propostos 

A modificação do SPA-LDA proposta no presente trabalho segue as linhas da 

formulação do SPA-MLR para transferência de calibração descrita na seção anterior, com 
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inclusão da função de custo para um conjunto de amostras de transferência Ktrans na seleção do 

melhor subconjunto de variáveis. A métrica proposta é definida como 

G =
1

2
(Gtrain + Gtrans)                                                              (3.3) 

com Gtrain obtido para os objetos de treinamento medidos no instrumento primário, como na 

Equação 2.6, e Gtrans calculado para as amostras de transferência registradas no instrumento 

secundário usando a seguinte equação  

Gtransf =
1

Ktrans
∑ gtrans,𝑘

Ktrans

k=1

                                                  (3.4) 

onde gtrans,k é definido como na Equação 2.5 mas usando o k-ésimo objeto de transferência 

xtrans,k registrado no instrumento secundário, em vez do k-ésimo objeto de validação xval,k. 

A expressão expandida da Equação 3.3 é apresentada abaixo. 

G =
1

2
[(

1

Ktrain − 𝐿 − 𝐶
 ∑ gtrain,𝑘

Ktrain

𝑘=1

) + (
1

Ktrans
 ∑ gtrans,𝑘

Ktrans

𝑘=1

)]                  (3.5) 

Após calcular os valores de Gtrain e Gtrans para cada subconjunto candidato de variáveis, dois 

critérios possíveis serão considerados aqui: 

• Critério C1: Seleciona o subconjunto candidato de variáveis correspondente ao menor valor 

do custo G=
1

2
(Gtrain+Gtrans)                                                          

• Critério C2: Seleciona o subconjunto candidato de variáveis correspondente ao menor valor 

do custo Gtrans. 

Assim como na Equação 3.1, o critério C1, voltado para problemas de classificação, 

busca obter um modelo com bom desempenho de classificação tanto no instrumento primário 

quanto no secundário. A utilização do critério C2 será investigada como uma alternativa que 

leva em conta a classificação das amostras de transferência, entendendo-se que o modelo 

resultante será utilizado apenas no instrumento secundário.  

Uma das principais vantagens dos critérios propostos é que as amostras de transferência 

empregadas na avaliação da métrica Gtrans só precisam ser medidas no instrumento secundário, 

bem como acontece com a métrica do RMSET para problemas de calibração. Na prática, esta é 

uma vantagem importante em relação aos métodos de padronização como DS e PDS, 
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especialmente se os instrumentos primário e secundário não estiverem localizados no mesmo 

laboratório, se as amostras estiverem deterioradas, quando se tem dificuldade no transporte das 

amostras ou se o instrumento principal não estiver mais disponível. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Conjuntos de amostras 

4.1.1 Etanol Hidratado Combustível  

Um total de 102 amostras de EHC (52 não-adulteradas e 50 adulteradas) foram 

utilizadas neste estudo de caso. A quantidade de amostras em cada subconjunto é detalhada na 

Tabela 4.1. As amostras não-adulteradas foram fornecidas pelo Laboratório de Combustíveis 

(LAC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e todas encontravam-se dentro das 

especificações da ANP.  

As adulterações foram preparadas em laboratório pela adição de metanol na faixa de 

1,86 a 13,0 % (m/m). Para incorporar variabilidade ao conjunto de dados, as adulterações foram 

realizadas com diferentes amostras e de forma aleatória. As adulterações e as medidas das 

amostras de EHC foram previamente realizadas em um trabalho de mestrado realizado por Silva 

(2013) [84].  

 

4.1.2 Azeite de oliva extra virgem (Espectrometria UV-Vis e de fluorescência molecular) 

Duas classes de AOEV foram utilizadas neste trabalho: não-adulteradas e adulteradas. 

As amostras não-adulteradas foram adquiridas nos supermercados da cidade de João Pessoa 

com diferentes lotes, sendo do mesmo fabricante. A quantidade de amostras analisadas em cada 

técnica é apresentada na Tabela 4.2. O fabricante foi escolhido com base em uma investigação 

realizada por uma Associação Brasileira de Defesa do Consumidor [128], que avalia a qualidade 

dos produtos comercialmente disponíveis.  

As adulterações foram realizadas em laboratório pela adição de óleo vegetal comestível 

de soja (também de um único fabricante) na proporção de 1,0 a 30% (m/m) com intervalo de 

5%. O procedimento foi realizado de forma aleatória a fim de incluir variabilidade ao conjunto 

de dados.  

 

4.1.2.1 Determinação da extinção específica pela absorção na região do ultravioleta 

Com o intuito de avaliar a autenticidade das amostras de AOEV não-adulteradas, foi 

realizada a determinação da extinção específica por absorção na região ultravioleta (Método 

Oficial AOCS 5-91), utilizando ciclohexano de grau espectrofotométrico como solvente, 

conforme descrito em Zenebon, Pascuet e Tiglea (2008) [129]. 

Este método utiliza a região ultravioleta para obter informações sobre a qualidade e 

estado de conservação. Os sistemas dieno e trieno conjugados, cuja presença em AOEV pode 
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ser atribuída à oxidação e/ou refino, são avaliados nos comprimentos de onda de 232 e 270 nm 

[129]. Os valores da extinção específica (K232 e K270) e da variação da extinção específica (ΔK) 

obtidos nestes comprimentos de onda, são comparados com os limites previamente 

estabelecidos [99] e podem ser utilizados para diferenciar os AOEV das outras categorias de 

óleos. Os valores de K e ΔK para cada comprimento de onda são calculados da seguinte forma: 

            K1 cm
1% = Kλ =

Aλ

𝑐 × 1
      (4.1)                                         ∆K =  λ −

𝐾𝜆−4 + 𝐾𝜆+4

2
     (4.2) 

onde Kλ, Aλ, c e I correspondem à extinção específica no comprimento de onda λ, absorbância 

medida no comprimento de onda λ, concentração da solução em g/100 mL e caminho óptico da 

cubeta em cm, respectivamente.  

Os valores medidos para K232, K270 e ΔK são apresentados nos resultados. Em 

decorrência da dificuldade de se encontrar amostras com lotes diferenciados, apenas 7 amostras 

não-adulteradas foram adquiridas, e o conjunto de dados foi expandido pela mistura dessas 

amostras em diferentes proporções.  

 

4.1.3 Azeite de oliva extra virgem - Imagens digitais 

Neste caso, foi utilizado um fabricante diferente do utilizado na seção 4.1.2, mas que 

também foi escolhido com base em uma investigação realizada pela PROTESTE [128]. As 

adulterações foram realizadas pela adição de óleo vegetal comestível de soja (também de um 

único fabricante) na proporção de 0,5 a 10% (m/m), conforme realizado em 4.1.2. A quantidade 

de amostras analisadas é apresentada na Tabela 4.2. 

Todas as amostras foram armazenadas em frascos de vidro âmbar, protegidas da luz e 

mantidas a uma temperatura de aproximadamente 23 ± 2 °C até a momento da análise. Não foi 

realizado nenhum pré-tratamento das amostras. 

 

4.2 Registro do sinal 

4.2.1 Espectros NIR  

Os espectros NIR foram registados na faixa de 12.004 a 4.000 cm-1 utilizando-se um 

espectrômetro Spectrum GX FTIR Perkin Elmer (localizado no Laboratório de Automação e 

Instrumentação em Química Analítica e Quimiometria – LAQA da Universidade Federal da 

Paraíba) que foi considerado o instrumento primário, e um espectrômetro NIR dispersivo Foss 

Analytical XDS (localizado na Embrapa, Centro Nacional de Pesquisa de Algodão, Campina 
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Grande, PB, Brasil), utilizado como instrumento secundário. Ambos os instrumentos foram 

equipados com uma célula de quartzo com 1,0 mm de percurso óptico. Neste caso, apenas as 

amostras de transferência e teste foram analisadas no instrumento secundário.  

 Os espectros foram registados com uma média de 32 varreduras em ambos os 

espectrômetros, com resolução espectral de 8 cm-1 para o espectrômetro Spectrum GX FTIR 

Perkin Elmer e 0,5 cm-1 para o um espectrômetro NIR dispersivo Foss Analytical XDS. Os 

espectros do branco foram obtidos usando uma célula vazia limpa. A temperatura foi controlada 

a 23 ± 1 ºC durante todo o processo de aquisição espectral. 

 

4.2.2 Espectros UV-Vis 

Os espectros UV-Vis das amostras de AOEV foram registrados no Brasil (Laboratório 

de Automação e Instrumentação em Química Analítica e Quimiometria da Universidade 

Federal da Paraíba - instrumento A) e na Argentina (Laboratório FIA, INQUISUR-CONICET, 

da Universidad Nacional del Sur - instrumento B) utilizando dois espectrofotômetros de 

absorção molecular Hewlett-Packard modelo HP 8453 UV-Vis. Em ambos os casos, o 

espectrofotômetro foi equipado com uma célula de quartzo (caminho óptico de 10 mm) e os 

espectros foram coletados, em triplicata, na faixa de 190 - 1100 nm, com resolução de 1 nm. O 

ajuste do sinal de transmitância foi realizado utilizando isoctano como branco. 

Neste caso, as diferenças espectrais estão associadas sobretudo às condições ambientais, 

nas quais as amostras foram analisadas, e às diferenças entre o tempo de vida de cada 

instrumento. 

 

4.2.3 Espectros de emissão de fluorescência molecular 

Os espectros foram adquiridos nas mesmas condições experimentais utilizando um 

espectrofluorímetro Jasco FP-6500 (instrumento A) e um espectrofluorímetro Aminco Bowman 

Série 2 (instrumento B), ambos localizados no Laboratório FIA, INQUISUR-CONICET, da 

Universidad Nacional del Sur na Argentina. Essa situação envolve dois instrumentos com 

diferença significativa de qualidade do sinal registrado. Para o modelo Aminco Bowman Série 

2, a qualidade é insatisfatória devido ao elevado tempo de vida, manutenções periódicas 

irregulares e qualidade inferior desse instrumento quando comparado ao modelo Jasco FP-

6500. 

 Os espectros foram registrados entre 300 a 750 nm, com resolução de 1 nm, usando 

comprimento de onda de excitação na faixa de 280 a 480 nm com intervalo de 10 nm. A faixa 
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de trabalho de 350 a 600 nm de emissão, a 330 nm de excitação, foi empregada no procedimento 

quimiométrico. 

Os equipamentos foram equipados com uma lâmpada de xenônio de 150 W, um 

fotomultiplicador de 400 W e uma célula de quartzo com 10 × 10 × 45 mm para geometria em 

ângulo reto. A largura da fenda foi de 3 nm para excitação e 5 nm para emissão. O intervalo de 

aquisição e o tempo de integração foram mantidos a 1 nm e 0.5 s, respectivamente. 

 

4.2.4 Histogramas de cores das imagens 

As imagens digitais foram registradas usando dois dispositivos com resoluções 

diferentes: uma webcam (Microsoft LifeCam Studio com resolução HD 1280 x 720), 

considerada o instrumento primário, e um smartphone (Samsung Galaxy S3 mini com resolução 

1536 x 2560), utilizada como instrumento secundário. Em ambos os casos, um compartimento 

foi utilizado para captura das imagens, construído como mostra a Figura 4.1. Esse ambiente 

foi utilizado com o intuito de facilitar o controle da luz incidente sobre as amostras e garantir a 

qualidade e uniformidade das imagens obtidas. 

 

 
Figura 4.1 - Sistema usado na aquisição das imagens de AOEV. 

 

Basicamente, o sistema empregado é formado por um compartimento, no interior do 

qual foram colocadas a webcam (quando a configuração A foi utilizada) posicionada 
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frontalmente a 10 cm da cubeta de fluxo de quartzo de 1 cm de caminho óptico; uma bomba 

peristáltica (modelo IPC com 8 canais e 12 roletes) usada para propulsão das amostras de forma 

rápida e sem necessidade de manipulação do sistema; um notebook e uma lâmpada de LED de 

5 W na cor branca e temperatura fria, responsável pela iluminação do sistema. A captura das 

imagens pelo smartphone foi realizada com o mesmo no lado externo do compartimento a uma 

distância de 20 cm da cubeta (configuração B). As imagens foram registradas através de uma 

abertura com 1 cm × 2 cm, equivalente as dimensões da câmera do smartphone. 

Para cada amostra, três imagens sequenciais foram registradas com 24 bits (16,7 milhões 

de cores) e armazenadas em formato JPEG. Nenhum pré-tratamento foi realizado nas imagens. 

Após a captura, as imagens foram decompostas em histogramas correspondentes às cores 

vermelha, verde e azul, que constituem o modelo RGB [130]. Os histogramas correspondiam a 

uma região específica da imagem, com 10 mm de raio, localizada no centro da cubeta. Essa 

região foi mantida constante ao longo de toda análise.  

A média dos três histogramas, referentes às distribuições de frequência (ou taxa de 

ocorrência) dos índices de cores, foi calculada e utilizada como resposta instrumental referente 

àquela amostra em todo procedimento quimiométrico. A matriz de dados era então formada 

pelas amostras, dispostas nas linhas, e pelas variáveis correspondentes aos níveis de cores 

obtidos para cada componente de cor, dispostas nas colunas.  

 

4.3 Seleção de amostras 

As amostras analisadas no instrumento primário foram divididas em conjuntos de 

treinamento (EHC: 60%; AOEV: 70%) e teste (EHC: 40%; AOEV: 30%) usando o algoritmo 

clássico Kennard - Stone (KS) [77]. As Tabelas 4.1 e 4.2 apresentam o número de amostras de 

treinamento e teste em cada classe, para cada conjunto de dados. 

 

Tabela 4.1 - Número de amostras de treinamento e teste selecionadas pelo KS para as duas classes de EHC. N 

representa o número de amostras em cada classe. 

Classes N 
Subconjuntos  

Treinamento Teste 

Não-adulteradas 52 32 20 

Adulteradas 50 30 20 

Total 102 62 40 
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Tabela 4.2 - Número de amostras de treinamento e teste selecionadas pelo KS para as duas classes de AOEV. N 

representa o número de amostras em cada classe. 

Classes 

  UV-Vis   
 Fluorescência  

molecular   
Imagens digitais 

 Subconjuntos  Subconjuntos  Subconjuntos 

N Treinamento Teste N Treinamento Teste N Treinamento Teste 

Não-

adulterada 
49 34 15 48 34 14 21 14 7 

Adulterada 40 28 12 40 28 12 33 23 10 

Total 89 62 27 88 62 26 54 37 17 

 

As amostras de treinamento foram empregadas nos procedimentos de modelagem, 

incluindo a seleção de variáveis SPA para LDA, enquanto as amostras de teste, medidas em 

ambos os instrumentos, foram utilizadas apenas na avaliação final dos modelos de classificação. 

Os modelos LDA foram desenvolvidos com base nas variáveis selecionadas pelo algoritmo de 

projeções sucessivas (SPA) adaptado para validação interna [51]. 

O algoritmo KS também foi utilizado para selecionar subconjuntos de Ntrans amostras de 

transferência a partir do conjunto de treinamento. Diferentes Ntrans (4, 6, 8 e 10) foram 

investigados, sendo cada subconjunto constituído pelo mesmo número de amostras de cada 

classe. O procedimento de seleção de amostras de transferência é ilustrado na Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 - Procedimento de seleção de amostras de transferência a partir do conjunto de treinamento medido no 

instrumento primário. 
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4.4 Procedimento quimiométrico e software 

Estudos preliminares foram realizados com o intuito de avaliar a existência de 

agrupamentos naturais ou tendências de comportamento. Para isso, a PCA foi aplicada às 

amostras do conjunto de teste medidas nos dois instrumentos. 

Os modelos de classificação foram desenvolvidos a partir do SPA-LDA descrito por 

Soares et al. (2014) [51] com a introdução dos dois critérios aqui propostos. Conforme 

mencionado na seção 3.1, esses critérios envolvem a inclusão das amostras de transferência no 

cálculo do custo para cada subconjunto de variáveis consideradas. Os resultados obtidos para 

os três modelos, sem o uso de amostras de transferência e com cada um dos dois critérios para 

o uso das amostras de transferência, foram comparados em termos de número de erros para os 

conjuntos de treinamento e teste. 

Duas estratégias de padronização foram utilizadas: padronização direta (DS) e 

padronização direta em etapas (PDS) do conjunto de teste medido no instrumento secundário. 

O algoritmo PDS foi executado com diferentes tamanhos de janela (3, 5, 7, 9 e 11). Os 

algoritmos DS e PDS foram realizados usando o PLS Toolbox (versão 3.5) para Matlab.  

Ainda a título de comparação, valores de sensibilidade, especificidade e acurácia foram 

calculados, em termos do conjunto de teste medido no instrumento secundário, para os critérios 

e para o modelo SPA-LDA na forma usual após os procedimentos de padronização.  

No caso dos dados de fluorescência molecular e imagens digitais, os resultados obtidos 

pelos modelos SPA-LDA na forma usual e PLS-DA após procedimentos de padronização, 

foram comparados em termos do número de erros para os conjuntos de teste medidos nos 

instrumentos secundários antes e após a padronização. Além disso, também foram avaliados o 

número de amostras de transferência empregadas em cada modelo. 

Para o modelo PLS-DA, foi adotado um valor limiar de 0,5. Quando um valor acima de 

0,5 é previsto, a amostra é considerada como pertencente à classe em estudo, enquanto um valor 

abaixo de 0,5 indica que a amostra não pertence aquela classe. 

As informações analíticas contidas nos histogramas das imagens digitais foram obtidas 

usando uma interface gráfica codificada em Matlab® 7.1. Os algoritmos KS e SPA-LDA foram 

codificados em Matlab (Mathworks, EUA). Os modelos PLS-DA e as correções espectrais 

foram realizadas utilizando o Unscrambler X.1 (CAMO S/A). 
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4.5 Notação 

Nas discussões dos resultados, a notação "erros de teste (P)" será usada para representar 

os erros de teste obtidos aplicando o modelo de classificação aos dados do instrumento 

primário, enquanto que os "erros de teste (S)" indicarão os erros de teste obtidos pela aplicação 

do modelo de classificação aos dados do instrumento secundário. Os critérios propostos serão 

representados pelo símbolo C1 para a Equação 3.3 e C2 para o custo representado na Equação 

3.4. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Espectroscopia NIR 

5.1.1 Análise espectral 

A Figura 5.1 mostra os espectros NIR, na região de 12.004 a 4.000 cm-1, das 102 

amostras de EHC medidas no instrumento primário. Os espectros apresentam bandas atribuídas 

ao primeiro sobretom (6.000 – 5.000 cm-1) e regiões de combinação (4.600 – 4.000 cm-1) de 

estiramento C - H [131]. Adicionalmente, a 5.128 cm-1 ocorrem bandas de combinação de O - H 

em amostras de álcool [132].  

 

 
Figura 5.1 - Espectros NIR das 102 amostras de EHC registrados no instrumento primário. Amostras não-

adulteradas (▬) e amostras adulteradas (▬). 

 

Como pode ser observado, os espectros apresentaram variações sistemáticas na linha de 

base, que foram corrigidas com a primeira derivada usando um filtro Savitzky-Golay com 

polinômio de segunda ordem e janela de 21 pontos. Os espectros resultantes, que foram 

empregados em todo procedimento quimiométrico, são apresentados na Figura 5.2 para as 

amostras medidas nos dois instrumentos. 

É possível observar que a diferença entre os dois espectros é acentuada nas regiões em 

torno de 5.854 cm -1 e abaixo de 4.380 cm -1. 

 

 

 

 

 

Primeiro 
sobretom 

de C - H 

Região de combinação de C - H 

Combinação de O - H 
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Figura 5.2 - Espectros NIR pré-processados das amostras de EHC medidas nos instrumentos primário (▬) e 

secundário (▬). 

 

5.1.2 Análise exploratória 

A Figura 5.3 apresenta o gráfico dos escores obtidos por PC 1 × PC 2 para as amostras 

de teste medidas em ambos os instrumentos. O objetivo é avaliar como o sinal registrado para 

essas amostras é afetado pelas diferenças instrumentais. 

 

 
Figura 5.3 - Gráfico dos escores em PC 1 × PC 2 para as 80 amostras de EHC do conjunto de teste. Amostras não-

adulteradas (●) e adulteradas (■) no instrumento primário, amostras não-adulteradas (●) e adulteradas (■) no 

instrumento secundário. 

 

Ao longo da PC 1, que corresponde a 89% da variância explicada dos dados, ocorre a 

separação de grupos em função do instrumento no qual foram medidos, com as respostas 

obtidas no instrumento secundário assumindo valores positivos de escores. Na PC 2, observa-

se uma tendência de discriminação das duas classes de EHC, com as amostras não-adulteradas 

apresentando geralmente valores positivos de escores. Neste caso, verifica-se uma dispersão 

das amostras adulteradas provavelmente relacionada aos diferentes níveis de adulteração 

analisados. 
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A Figura 5.4 apresenta o gráfico dos loadings usados para verificar a contribuição das 

variáveis para as duas primeiras PCs. É possível observar que para as PCs 1 e 2, as variáveis de 

maior peso aparecem em torno de 4.380 cm-1, região onde ocorre combinação de estiramento 

de C - H. Para a PC 1, o peso nessa região é ainda maior, indicando que a diferença entre os 

instrumentos é superior à diferença entre as classes de amostras. 

 

 

Figura 5.4 - Gráfico dos loadings para as duas primeiras PCs. 

 

5.1.3 Modelos SPA-LDA 

A Tabela 5.1 apresenta os resultados de classificação obtidos pelo modelo SPA-LDA 

na sua forma usual construído para o instrumento primário.  

 

Tabela 5.1 - Resultados de classificação obtidos com o modelo SPA-LDA na forma usual construído para o 

instrumento primário. O número entre parênteses apresenta a quantidade de variáveis empregadas no modelo. N 

indica o número de amostras de treinamento e teste em cada classe de EHC. 

Conjunto de Treinamento 

Instrumento primário (1) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada        97 a 

Não-adulterada 32 32 -  100 b 

Adulterada 30 2 28  93 c 

Conjunto de Teste 

Instrumento primário (1) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada  100 a 

Não-adulterada 20 20 -  100 b 

Adulterada 20 - 20  100 c 

a Acurácia, b Especificidade, c Sensibilidade. 
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Os acertos na classificação são obtidos quando os valores encontrados na “classe 

prevista” são iguais aos valores exibidos na “classe verdadeira”. Em contrapartida, os erros de 

classificação correspondem aos valores diferentes encontrados nas classes prevista e 

verdadeira.  

Como pode ser observado, o modelo construído com base no instrumento primário 

apresentou um ótimo desempenho de classificação, com apenas duas amostras de treinamento 

incorretamente classificadas.  

A Tabela 5.2 apresenta os resultados obtidos com a utilização do modelo primário na 

classificação das amostras de teste medidas no instrumento secundário.  

 

Tabela 5.2 - Resultados de classificação obtidos com o modelo SPA-LDA na forma usual construído para o 

instrumento primário aplicado às amostras de teste medidas no instrumento secundário. N indica o número de 

amostras de teste em cada classe de EHC. 

Conjunto de teste secundário 

Classe 

Verdadeira 
N 

 Classe Prevista  Desempenho (%) 

 Não-adulterada Adulterada  50 a 

Não-adulterada 20  20 -  100 b 

Adulterada 20  20 -  0 c 

a Acurácia, b Especificidade, c Sensibilidade. 

 

Como mostrado na tabela, 50% das amostras foram incorretamente classificadas quando 

o modelo primário foi aplicado às amostras medidas no instrumento secundário. Mais 

especificamente, todas as amostras adulteradas foram classificadas como não-adulteradas, 

indicando a necessidade do procedimento de transferência. 

 

5.1.4 Transferência dos modelos SPA-LDA 

Na Tabela 5.3 são apresentados os erros para os conjuntos de treinamento e teste (P) 

obtidos pelos modelos SPA-LDA, com base no instrumento primário, na sua forma usual e com 

os critérios C1 e C2 empregando diferentes Ntrans.  

Para o conjunto de treinamento, o número de amostras incorretamente classificadas pelo 

critério C1 usando 6, 8 e 10 amostras de transferência foi maior em apenas uma unidade, quando 

comparado ao modelo usual, enquanto para C2, os erros foram um pouco maiores. No conjunto 

de teste (P), embora não tenham sido obtidos erros pelo modelo usual, uma quantidade pequena 

de erros foi encontrada pelos critérios, sobretudo por C2.  
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Tabela 5.3 - Erros de classificação obtidos pelos modelos SPA-LDA na forma usual e com os critérios C1 e C2 

empregando diferentes Ntrans. O conjunto de teste (P) corresponde às amostras medidas no instrumento primário. 

Parâmetros N 

Resultados de classificação dos modelos SPA-LDA 

Usual Critérios Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

Erros de treinamento 62 2 
C1 8 3 3 3 

C2 6 7 7 7 

Erros de teste (P) 40 0 
C1 2 1 1 1 

C2 1 3 3 4 

 

Esse aumento do número de erros é atribuído à inclusão das amostras de transferência 

no cálculo do custo G. O aumento é maior para o critério C2, tendo em vista que nesse caso, o 

custo baseia-se unicamente nas amostras medidas no instrumento secundário, conforme 

apresentado na seção 3.1. 

A Figura 5.5 apresenta os erros obtidos após aplicação dos modelos ao conjunto de 

amostras de teste medido no instrumento secundário. Os resultados para C1 e C2 são 

apresentados para diferentes valores de Ntrans. O modelo SPA-LDA na forma usual corresponde 

à Ntrans = 0 e as barras indicam o número de erros.  

 

 

Figura 5.5 - Erros obtidos pelos três modelos de classificação (SPA-LDA na forma usual, critérios C1 e C2) aplicados às 

amostras de teste (S) de EHC. O modelo SPA-LDA na forma usual corresponde à Ntrans = 0 e as barras indicam o número de 

erros. 

 

Usando o modelo SPA-LDA na forma usual (Ntrans = 0), o número de erros de teste (S) 

é muito maior do que o número de erros de teste (P) (Tabela 5.3), o que indica a necessidade 

de um procedimento de transferência. 
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Ainda na Figura 5.5, quando os modelos obtidos com os critérios C1 e C2 foram 

aplicados aos dados do instrumento secundário, verificou-se uma diminuição substancial dos 

erros de teste (S). Em particular, quando o critério C2 foi aplicado com Ntrans = 10, o número 

de erros de teste (S) foi reduzido a zero, isto é, todas as amostras de teste foram corretamente 

classificadas. 

Os tipos de erros de classificação encontrados para cada critério são mostrados na 

Tabela 5.4. Para ambos os critérios, os mesmos tipos de erros foram encontrados quando 4, 6 

e 8 amostras de transferência foram empregadas. Para o critério C2, nenhum errou foi obtido 

usando Ntrans = 10. 

 

Tabela 5.4 - Erros de classificação obtidos pelos critérios C1 e C2 aplicados às amostras de teste (S) medidas no 

instrumento secundário. N indica o número de amostras de teste em cada classe de EHC. 

Critério C1  

  Ntrans 4   Ntrans 6   Ntrans 8   Ntrans 10 

Classe 

Verdadeira 
N 

Classe  

Prevista 
  

Classe 

Prevista 
  

Classe 

Prevista 
  

Classe 

Prevista 

NA A   NA A   NA A  NA A 

NA 20 18 2  17 3  17 3  17 3 

A 20 - 20  - 20  - 20  - 20 

             

Critério C2 

  Ntrans 4   Ntrans 6   Ntrans 8   Ntrans 10 

Classe 

Verdadeira 
N 

Classe Prevista   
Classe 

Prevista 
  

Classe 

Prevista 
  

Classe 

Prevista 

NA A   NA A   NA A   NA A 

NA 20 18 2  17 3  17 3  20 - 

A 20 - 20  - 20  - 20  - 20 

NA: Amostras não-adulteradas 

A: Amostras adulteradas 

A Figura 5.6 mostra que, para todos os modelos, uma única variável foi selecionada. 

No entanto, o uso de amostras de transferência, quer com o critério C1 ou critério C2, afetou a 

posição da variável selecionada. 
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Figura 5.6 - Espectros NIR médios do conjunto de dados com indicação das variáveis selecionadas pelo algoritmo 

SPA em modelos de classificação envolvendo diferentes números de amostras de transferência. Variáveis 

selecionadas pelos critérios C1: ▲, C2: ● e SPA na forma usual: ■. 

 

Enquanto o critério C1 na maioria dos casos selecionou variáveis na região onde 

ocorrem bandas de primeiro sobretom de O - H, o critério C2, para diferentes Ntrans, selecionou 

variáveis nas regiões do primeiro sobretom (6.000 – 5.000 cm-1) e de combinação (4.600 – 

4.000 cm-1) de estiramento C - H. Na forma usual, o SPA-LDA selecionou por volta de 5.128 

cm-1, onde aparecem bandas de combinação de O - H em amostras de álcool.  

Na Figura 5.7a-c são apresentados os gráficos contendo os valores de threshold para os 

três modelos aplicados ao conjunto de teste medido no instrumento secundário. As Figuras 

5.7b e 5.7c correspondem aos critérios C1 e C2 com Ntrans = 4 e Ntrans =10, respectivamente, 

que forneceram os melhores resultados de classificação.  
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Figura 5.7 - Valores de threshold obtidos pelos modelos SPA-LDA usual (a), critério C1 (b) e critério C2 (c) na 

classificação das amostras de EHC medidas no instrumento secundário. Amostras não-adulteradas (●) e 

adulteradas (■). 

 

Como pode ser visto, os critérios C1 (Figura 5.7b) e C2 (Figura 5.7c) alcançam uma 

boa discriminação entre as duas classes de amostras. Em ambos os casos, as amostras 

adulteradas foram encontradas acima do valor de threshold. 

O número de erros obtidos pelo modelo SPA-LDA na forma usual após padronização 

DS e PDS do conjunto de teste (S) é apresentado na Tabela 5.5, onde foi observado que os 

procedimentos de padronização reduziram substancialmente os erros de classificação. O menor 

erro foi encontrado após DS com Ntrans = 4 e PDS com Ntrans = 10 (janela de três pontos), onde 

apenas duas amostras foram incorretamente classificadas. 

 

Tabela 5.5 – Erros de classificação obtidos pelo modelo SPA-LDA aplicado às amostras de teste (S) após 

padronização direta (DS) e padronização direta em etapas (PDS). A largura da janela utilizada no modelo PDS é 

apresentada entre parênteses. 

Método Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

DS 2 3 3 3 

PDS (3) 4 3 3 2 

PDS (5) 4 3 3 3 

PDS (7) 4 3 3 3 

PDS (11) 3 3 3 3 
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Os resultados da transferência realizada por meio dos critérios propostos são 

comparados aos resultados alcançados com os métodos de padronização na Figura 5.8. É 

possível observar que os modelos SPA-LDA adaptados com os critérios C1 e C2 forneceram 

resultados na maioria das vezes similares àqueles obtidos pelos métodos de padronização. O 

destaque, contudo, é a classificação correta de todas as amostras de teste quando o critério C2 

foi aplicado com Ntrans = 10, o que pode ser associado à quantidade significativa de amostras de 

transferência empregadas na construção do modelo, cujo cálculo do custo é baseado unicamente 

nessas amostras. 

 

 
Figura 5.8 - Número de erros obtidos pelo SPA-LDA com os critérios C1 e C2 e SPA-LDA na forma usual após 

procedimentos de padronização, aplicados às amostras de teste (S) de EHC. A largura da janela empregada na 

padronização PDS é indicada entre parênteses. 

 

Além dos erros de classificação, também foram utilizados parâmetros como 

sensibilidade, especificidade e acurácia para comparar o desempenho dos critérios propostos 

em relação aos métodos de padronização.  

A Tabela 5.6 apresenta os valores dos parâmetros de desempenho avaliados em termos 

do conjunto de teste (S). Para a padronização, apenas os melhores resultados da Tabela 5.5 são 

mostrados, que correspondem à padronização DS para 4, 6 e 8 amostras de transferência e 

padronização PDS para Ntrans = 10 usando janela de 3 pontos. 
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Tabela 5.6 - Valores de sensibilidade, especificidade e acurácia obtidos pelos modelos aplicados ao conjunto de 

teste (S). 

Sensibilidade (%)       

Método Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

C1 100 100 100 100 

C2 100 100 100 100 

Padronização 90 85 85 90 

Especificidade (%)       

Método Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

C1 90 85 85 85 

C2 90 85 85 100 

Padronização 100 100 100 100 

Acurácia (%)       

Método Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

C1 95 92,5 92,5 92,5 

C2 95 92,5 92,5 100 

Padronização 95 92,5 92,5 95 

 

Conforme apresentado, os critérios propostos apresentaram valores de sensibilidade, 

especificidade e acurácia compatíveis com aqueles obtidos pelo SPA-LDA usual após 

procedimentos de padronização, chegando a mostrar melhor desempenho quando 10 amostras 

de transferência foram utilizadas no critério C2.  

 

5.1.5 Considerações finais  

Os resultados obtidos neste estudo de caso demostram que os critérios propostos, 

baseados na inclusão de amostras de transferência no cálculo do custo do SPA-LDA, reduziram 

substancialmente o número de erros obtidos na classificação das amostras de teste medidas no 

instrumento secundário. Além disso, observou-se também que a variável selecionada e o 

número de erros variaram de acordo com o número de amostras de transferência.  

Considerando o número de erros obtidos para os conjuntos de treinamento e teste (P), 

foi verificado que a inclusão de amostras de transferência no cálculo do custo levou a um 

aumento desses valores. Para C1, isso pode ser atribuído à quantidade insuficiente de amostras 

de transferência para guiar o procedimento de seleção de variáveis. Para C2, a quantidade maior 

de erros é associada ao cálculo do custo baseado unicamente nas amostras de transferência. 

Quando os critérios foram comparados aos métodos de padronização DS e PDS, foram 

obtidos resultados iguais e, em alguns casos, superiores aos métodos de padronização.
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5.2 Determinação da extinção específica pela absorção na região do ultravioleta 

A Tabela 5.7 mostra os valores medidos e de referência para K232, K270 e ΔK. Todas as 

amostras de AOEV não-adulteradas apresentaram valores de extinção específica nos 

comprimentos de onda de 232 e 270 nm (K232 e K270) e variação específica de extinção (ΔK) 

igual ou inferior aos limites estabelecidos pelo Conselho Oleícola Internacional (IOOC: 

International Olive Council) [99], reforçando os resultados obtidos pela pesquisa [128]. 

 

Tabela 5.7 - Valores medidos e de referência para K232, K270 e ΔK obtidas para as sete amostras de AOEV não-

adulteradas. Os valores são obtidos após primeira (medida em 270 nm) e segunda (medida em 232 nm) diluição 

com ciclohexano. Cada lote é representado por um número. 

Amostras 

(1ª diluição) 

  Valores de K270, K232 e ΔK na região ultravioleta (K1cm
1%

) 

 K270  ΔK 

 medido referência  medido referência 

L1  0,13   0,00  

L2  0,07   0,00  

L3  -0,02   0,00  

L4  0,05 ≤ 0,22  0,01 ≤ 0,01 

L5  0,05   0,01  

L6  0,12   0,01  

L7  0,12   0,00  

Amostras 

(2ª diluição) 

 K232  ΔK 

 medido referência  medido referência 

L1  0,25   -0,01  

L2  0,18   0,00  

L3  0,05   0,00  

L4  0,16 ≤ 2,50  0,00 ≤ 0,01 

L5  0,14   0,00  

L6  0,17   0,00  

L7   0,18     0,00  

 
 

5.3 Espectrometria UV-Vis 

5.3.1 Análise espectral 

A Figura 5.9a apresenta os espectros de absorção molecular no UV-Vis das amostras 

de AOEV medidas nos dois instrumentos. Os espectros correspondem à região entre 364 e 706 

nm e como poder ser observado, existe uma variação sistemática da linha de base ao longo da 

faixa de trabalho. Para corrigir esse problema, foi utilizado o pré-processamento baseline offset 

e os espectros resultantes são apresentados na Figura 5.9b.  



C a p í t u l o  V .  R E S U L T A D O S  E  D I S C U S S Ã O  

 

80 

 

 

Figura 5.9 - Espectros de absorção molecular no UV-Vis das amostras de AOEV antes (a) e após pré-

processamento (b). Espectros adquiridos nos instrumentos A (▬) e B (▬). 

 

Comparando os espectros coletados nos dois instrumentos na Figura 5.9b, verifica-se, 

a olho nu, um perfil muito semelhante. Em ambos os casos, é possível observar três picos 

claramente definidos (em aproximadamente 410, 450 e 480 nm) correspondentes à absorção de 

carotenoides na região azul do espectro [133]. Essas absorções estão associadas a transições 

eletrônicas do estado fundamental S0 para o estado S2, com energia do estado S2 dependendo da 

extensão da conjugação dos π-elétrons dos carotenoides [134]. O pico a cerca de 670 nm, próximo 

à região do vermelho, corresponde à absorção da clorofila e envolve as transições eletrônicas 

entre os estados S0 e S1 
[133]. 

A Figura 5.10 traz os espectros medidos nos instrumentos A (Figura 5.10a) e B 

(Figura 5.10b) com discriminação das classes de AOEV analisadas. Em ambos os casos, 

observa-se que as amostras das duas classes apresentam os mesmos picos de absorção 

mencionados anteriormente, com diferença na absorbância registrada, que é maior para as 

amostras não-adulteradas e vai diminuindo à medida que a quantidade de óleo de soja na 

mistura aumenta. Esse aumento pode estar provocando uma diminuição da concentração dos 

carotenoides e clorofila na mistura, resultando em menores valores de absorbância. 



C a p í t u l o  V .  R E S U L T A D O S  E  D I S C U S S Ã O  

 

81 

 

 

Figura 5.10 - Espectros UV-Vis pré-processados registrados nos instrumentos A (a) e B (b) com indicação das 

duas classes de AOEV. Amostras não-adulteradas (▬) e adulteradas (▬) no instrumento A; amostras não-

adulteradas (▬) e adulteradas (▬) no instrumento B. 

 

5.3.2 Análise exploratória 

A Figura 5.11 apresenta os gráficos dos escores obtidos por PC 1 × PC 2, PC 1 × PC 3 

e PC 1 × PC 4 para as amostras do conjunto de teste medidas nos dois instrumentos.  

 

 

Figura 5.11 - Gráficos dos escores nas quatro primeiras PCs para as amostras de AOEV do conjunto de teste 

medidas em ambos os instrumentos. Amostras não-adulteradas (●) e adulteradas (▲) medidas no instrumento A; 

Amostras não-adulteradas (   ) e adulteradas (Δ) medidas no instrumento B. 

Clorofila Clorofila 

Carotenoides Carotenoides 
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Os gráficos dos escores em PC 1 × PC 2 (Figura 5.11a) e PC 1 × PC 3 (Figura 5.11b) 

apontam uma tendência de discriminação entre as classes de AOEV adulterados e não-

adulterados ao longo da PC 1, que apresentou 92% da variância explicada dos dados. Em ambos 

os casos, as amostras não-adulteradas, representadas pelos círculos, aparecem com valores 

positivos de escores. 

Embora a PC 4 explique apenas 0,5% da variância dos dados (Figura 5.11c), é possível 

observar que nessa PC ocorre uma separação das amostras em função do instrumento com o 

qual foram medidas, o que indica que mesmo com a semelhança entre os espectros dos dois 

instrumentos, existe alguma diferença no conjunto de dados.  

A Figura 5.12 mostra o gráfico dos loadings para as quatro primeiras PCs. É possível 

observar que para a PC 1, responsável por discriminar as duas classes de objetos com 92% da 

variância explicada, as variáveis com maior peso se encontram nas regiões de absorção dos 

carotenoides (principalmente no primeiro pico em aproximadamente 410 nm) e da clorofila 

(aproximadamente 670 nm). Para a PC 4, que separa as amostras quanto aos instrumentos de 

medida, apesar do sinal ruidoso é possível verificar que as variáveis com maior peso estão em 

aproximadamente 480 nm (terceiro pico de absorção dos carotenoides), num ponto próximo ao 

pico de absorção da clorofila e na região em torno de 592 nm, onde as duas classes de azeite se 

sobrepõem.  

 

 

Figura 5.12 - Gráfico dos loadings para as quatro primeiras PCs. 

 

Uma vez que as PCs 2 e 3 não realizam separação significativa, elas não foram discutidas 

no gráfico dos loadings. 
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5.3.3 Modelos SPA-LDA 

As Tabelas 5.8 e 5.9 apresentam os resultados de classificação obtidos pelos modelos 

SPA-LDA na sua forma usual construídos para os dois instrumentos.  

 

Tabela 5.8 - Resultados de classificação obtidos com o modelo SPA-LDA na forma usual construído com os dados 

registrados no instrumento A. O número de variáveis empregadas no modelo é apresentado entre parênteses. N 

indica o número de amostras de treinamento e teste em cada classe de AOEV. 

Conjunto de Treinamento - Instrumento A (5) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada      90 a 

Não-adulterada 34 32 2  94 b 

Adulterada 28 4 24  86 c 

Conjunto de Teste - Instrumento A (5) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada  85 a 

Não-adulterada 15 15 -  100 b 

Adulterada 12 4 8  67 c 
a Acurácia, b Especificidade, c Sensibilidade.  

 

Tabela 5.9 - Resultados de classificação obtidos com o modelo SPA-LDA na forma usual construído com os dados 

registrados no instrumento B. O número de variáveis empregadas em cada modelo é apresentado entre parênteses. 

N indica o número de amostras de treinamento e teste em cada classe de AOEV. 

Conjunto de Treinamento - Instrumento B (3) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada      84 a 

Não-adulterada 34 33 1  97 b 

Adulterada 28 9 19  68 c 

Conjunto de Teste - Instrumento B (3) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada  89 a 

Não-adulterada 15 15 -  100 b 

Adulterada 12 3 9  75 c 
a Acurácia, b Especificidade, c Sensibilidade. 

 

Como pode ser observado, os modelos construídos com os dados obtidos em cada 

instrumento apresentaram desempenhos diferentes nos conjuntos de treinamento e teste. Dessa 

forma, a escolha do instrumento primário foi guiada com base na quantidade de erros obtidos 

para o conjunto de treinamento que por sua vez, foi menor para o instrumento A (Brasil). 

Embora a acurácia para o conjunto de teste brasileiro tenha sido menor, a diferença entre os 

modelos dos dois países é de apenas um erro de classificação, o que não impede a escolha do 

instrumento brasileiro como primário.  
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Nas Tabelas 5.8 e 5.9, verifica-se também que os erros mais frequentes estão associados 

às amostras adulteradas sendo classificadas como não-adulteradas. Para ambos os modelos, esse 

comportamento foi observado principalmente para as amostras adulteradas contendo 1% e 5% 

de óleo de soja. 

A Tabela 5.10 apresenta os resultados obtidos com a utilização do modelo com o 

instrumento primário (instrumento A do Brasil) na previsão das amostras de teste medidas no 

secundário (instrumento B da Argentina).  

 

Tabela 5.10 - Resultados de classificação obtidos com o modelo SPA-LDA na forma usual construído com base 

no instrumento primário aplicado as amostras de teste medidas no instrumento secundário. N indica o número de 

amostras de teste em cada classe de AOEV. 

Conjunto de teste secundário 

Classe 

Verdadeira 
N 

 Classe Prevista  Desempenho (%) 

 Não-adulterada Adulterada  56 a 

Não-adulterada 15  14 1  93 b 

Adulterada 12  11 1  8,3 c 
a Acurácia, b Especificidade, c Sensibilidade. 

 

Como mostrado na tabela, mais de 50% das amostras foram incorretamente classificadas 

quando o modelo primário foi aplicado às amostras de teste (S), resultado que se contrapõe à 

semelhança espectral e aponta a necessidade de transferência dos modelos. 

 

5.3.4 Transferência dos modelos SPA-LDA 

Na Tabela 5.11 são apresentados os erros para os conjuntos de treinamento e teste (P) 

obtidos modelos SPA-LDA, construídos para o instrumento primário, na sua forma usual e com 

os critérios C1 e C2 empregando diferentes Ntrans.  

 

Tabela 5.11 – Erros de classificação obtidos pelos modelos SPA-LDA na forma usual e com os critérios C1 e C2 

empregando diferentes Ntrans. O conjunto de teste (P) corresponde às amostras medidas no instrumento primário. 

Parâmetros N 
Resultados de classificação dos modelos SPA-LDA 

Usual Critérios Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

Erros de treinamento 62 6 
C1 10 9 10 10 

C2 22 9 10 10 

Erros de teste (P) 27 4 
C1 3 3 3 3 

C2 15 5 4 3 



C a p í t u l o  V .  R E S U L T A D O S  E  D I S C U S S Ã O  

 

85 

 

Para os dois critérios, os erros de treinamento foram maiores quando comparados ao 

SPA-LDA usual, fato que pode estar relacionado à participação das amostras de transferência 

na seleção do melhor subconjunto de variáveis. Os erros de teste (P) para C1 foram ligeiramente 

inferiores enquanto para C2 variaram aleatoriamente. 

A Figura 5.13 apresenta os erros obtidos após aplicação dos modelos ao conjunto de 

amostras de teste (S). Os resultados para C1 e C2 são apresentados para diferentes valores de 

Ntrans. O modelo SPA-LDA na forma usual corresponde à Ntrans = 0 e as barras indicam o número 

de erros. 

 

 
Figura 5.13 - Erros obtidos pelos três modelos de classificação (SPA-LDA na forma usual, critérios C1 e C2) aplicados às 

amostras de teste (S) de AOEV analisadas por espectrometria UV-Vis. O modelo SPA-LDA na forma usual corresponde à 

Ntrans = 0 e as barras indicam o número de erros. 

 

Novamente, a aplicação dos critérios C1 e C2 aos dados do instrumento secundário 

diminuiu consideravelmente o número de erros. De fato, se forem utilizadas seis ou mais 

amostras de transferência, ambos os critérios conduzem a erros de teste (S) compatíveis com os 

erros de teste (P).  

Os tipos de erros de classificação encontrados para cada critério são mostrados na 

Tabela 5.12. Para o critério C1, a maioria das amostras adulteradas que foram incorretamente 

classificadas como não-adulteradas apresentam nível de adulteração de 1%. No caso do critério 

C2, os erros oscilam entre as amostras com 1% e 5% de adulteração. A exceção foi encontrada 

para o critério C2 com Ntrans = 4, onde para a classe adulterada apenas uma amostra com 15% 

de adulteração foi corretamente classificada. 
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Tabela 5.12 - Erros de classificação obtidos pelos critérios C1 e C2 aplicados às amostras de teste (S) medidas no 

instrumento secundário. N indica o número de amostras de teste em cada classe de AOEV. 

Critério C1  

  Ntrans 4   Ntrans 6   Ntrans 8   Ntrans 10 

Classe 

Verdadeira 
N 

Classe  

Prevista 
  

Classe 

Prevista 
  

Classe 

Prevista 
  

Classe 

Prevista 

NA A   NA A   NA A  NA A 

NA 15 13 2  14 1  13 2  13 2 

A 12 2 10  3 9  2 10  2 10 

             

Critério C2 

  Ntrans 4   Ntrans 6   Ntrans 8   Ntrans 10 

Classe 

Verdadeira 
N 

Classe 

Prevista 
  

Classe 

Prevista 
  

Classe 

Prevista 
  

Classe 

Prevista 

NA A   NA A   NA A   NA A 

NA 15 12 3  15 -  15 -  13 2 

A 12 11 1   4 8   3 9   2 10 

NA: Amostras não-adulteradas 

A: Amostras adulteradas 

 

A Figura 5.14 mostra os subconjuntos de variáveis selecionadas pelo algoritmo SPA 

nos modelos de classificação.  

Na maioria dos casos, variáveis foram selecionadas nas proximidades das bandas de 

absorção dos carotenoides e clorofila em todos os modelos. A exceção foi obtida para o critério 

C2 com Ntrans = 4 amostras, onde apenas uma variável foi selecionada em uma região onde os 

espectros das duas classes estão sobrepostos (aproximadamente 592 nm). 

Como consequência, o número resultante de erros de teste (S) foi ainda maior 

comparado com o modelo SPA-LDA na forma usual, conforme apresentado na Figura 5.13. 

Neste caso particular, o resultado insatisfatório pode ser atribuído ao uso de um número 

insuficiente de amostras para guiar o processo de seleção de variáveis. De fato, o critério C2 

utiliza apenas as amostras de transferência na avaliação dos subconjuntos candidatos de 

variáveis, enquanto que o critério C1 usa tanto as amostras de transferência quanto as de 

treinamento. 
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Figura 5.14 - Espectros UV-Vis médios do conjunto de dados com indicação das variáveis selecionadas pelo 

algoritmo SPA em modelos de classificação envolvendo diferentes números de amostras de transferência. 

Variáveis selecionadas pelos critérios C1: ●, C2:     e SPA na forma usual: ■. 

 

Na Figura 5.15a-c são apresentados os gráficos dos escores da função discriminante 1 

(FD 1) obtidos para os três modelos, aplicados ao conjunto de teste (S). As Figuras 5.15b e 

5.15c correspondem aos critérios C1 e C2 com Ntrans = 8.  

 

 

Figura 5.15 - Gráficos dos escores da FD 1 obtidos para os modelos SPA-LDA usual (a), critério C1 (b) e critério 

C2 (c). Amostras não-adulteradas (●) e adulteradas (Δ) medidas no instrumento secundário. 
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O número de erros obtidos pelo modelo SPA-LDA na forma usual após padronização 

DS e PDS do conjunto de teste (S) é apresentado na Tabela 5.13. A padronização reduziu 

significativamente os erros de classificação, sobretudo quando 8 (para DS e PDS usando janela 

de 11 pontos) e 10 (para DS) amostras de transferência são utilizadas.  

 

Tabela 5.13 - Erros de classificação obtidos pelo modelo SPA-LDA aplicado às amostras de teste (S) após 

padronização DS e PDS. A largura da janela utilizada no modelo PDS é apresentada entre parênteses. 

Método Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

DS 7 5 4 4 

PDS (3) 7 8 7 6 

PDS (5) 6 7 7 7 

PDS (7) 5 5 6 7 

PDS (11) 7 7 4 6 

 

Os resultados da transferência realizada por meio dos critérios propostos são 

comparados aos resultados alcançados pelos métodos de padronização na Figura 5 .16.  

 

 
Figura 5.16 - Número de erros obtidos pelo SPA-LDA com os critérios C1 e C2 e SPA-LDA na forma usual após 

procedimentos de padronização, aplicados às amostras de teste (S). A largura da janela empregada na padronização 

PDS é indicada entre parênteses. 

 

Com exceção do critério C2 para Ntrans = 4, os resultados dos critérios foram compatíveis 

ou superiores aos resultados obtidos pelo SPA-LDA após a padronização. Isto é particularmente 

verdade para Ntrans = 8. 
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A Tabela 5.14 apresenta os valores de sensibilidade, especificidade e acurácia, 

avaliados em termos do conjunto de teste (S) para comparação do desempenho dos critérios 

propostos em relação aos métodos de padronização. Para a padronização, apenas os melhores 

resultados da Tabela 5.13 são mostrados, que correspondem a padronização DS empregando 

6, 8 e 10 amostras de transferência e padronização PDS empregando Ntrans = 4 com janela de 7 

pontos. 

 

Tabela 5.14 - Valores de sensibilidade, especificidade e acurácia obtidos pelos modelos aplicados ao conjunto de 

teste (S). 

Sensibilidade (%)       

Método Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

C1 83 75 83 83 

C2 8,3 67 75 83 

Padronização 75 67 75 67 

Especificidade (%)       

Método Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

C1 87 93 87 83 

C2 80 100 100 87 

Padronização 87 93 93 100 

Acurácia (%)       

Método Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

C1 85 85 85 85 

C2 48 85 89 85 

Padronização 81 81 85 85 

 

Conforme apresentado, os critérios propostos apresentaram valores para os parâmetros 

compatíveis com aqueles obtidos pelo SPA-LDA usual após procedimentos de padronização, 

chegando a mostrar melhor desempenho quando 8 amostras de transferência foram utilizadas.  

 

5.3.5 Considerações finais  

Para a espectrometria UV-Vis, embora os dados registrados nos dois instrumentos não 

tenham revelado diferença significativa no perfil espectral, um exame cuidado detectou 

pequenas variações que foram constatadas quando o modelo primário foi aplicado ao conjunto 

de amostras medidas no instrumento secundário. Mais uma vez, os critérios foram aplicados 

como método de transferência e os resultados foram favoráveis, de modo que os erros de 

classificação das amostras do conjunto de teste secundário foram significativamente reduzidos. 
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As variáveis selecionadas e o número de erros variaram com o número de amostras de 

transferência.  

Nesse estudo foi detectado um resultado insatisfatório fornecido pelo critério C2 quando 

foram utilizadas quatro amostras de transferência, o que pode ser atribuído à utilização de um 

número insuficiente de amostras para guiar o processo de seleção de variáveis. 

Quando comparados aos métodos de padronização direta (DS) e padronização direta em 

etapas (PDS), os critérios mostraram resultados similares ou superiores aos resultados obtidos 

pelo SPA-LDA após a padronização. Isto é particularmente verdade para Ntrans = 8. 
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5.4 Espectrometria de fluorescência molecular 

5.4.1 Análise espectral 

A Figura 5.17 apresenta os espectros de emissão de fluorescência das amostras de 

AOEV na região entre 350 e 600 nm, coletados nos instrumentos A (Figura 5.17a) e B (Figura 

5.17b). Comparando os dois espectros, podemos observar uma grande diferença na qualidade 

do sinal, que para o instrumento B, é ruidoso e apresenta baixa relação sinal/ruído. Ainda é 

possível observar que os espectros das amostras adulteradas apresentaram maior intensidade de 

fluorescência nos dois instrumentos.  

 

 

Figura 5.17 - Espectros de emissão de fluorescência molecular das amostras de AOEV medidas nos instrumentos 

A (a) e B (b). Amostras não-adulteradas (▬) e adulteradas (▬). 

 

Na faixa espectral investigada, a fluorescência dos AOEVs tem sido atribuída 

principalmente aos produtos de oxidação de ácidos graxos (dois picos lisos a 445 e 475 nm) e 

a vitamina E (525 nm) [135]. Estudos indicam que os principais fluoróforos encontrados nos 

AOEVs também estão presentes na composição de óleos vegetais [136]. Contudo, os óleos 

vegetais apresentam maiores concentrações de produtos de oxidação de ácidos graxos, 

provavelmente em decorrência do processo de refino, resultando em intensidades de 

fluorescência mais elevadas entre 400 e 500 nm [137]. Isso explica o aumento da intensidade de 
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fluorescência nessa região para as amostras adulteradas, considerando ainda que a intensidade 

será maior quanto maior a quantidade de óleo de soja adicionada na mistura. 

 

5.4.2 Análise exploratória 

A Figura 5.18 mostra o gráfico dos escores obtidos por PC 1 × PC 2 para as amostras 

de teste medidas de AOEV em ambos os instrumentos.  

 

 

Figura 5.18 - Gráficos dos escores em PC 1 × PC 2 para as amostras de AOEV do conjunto teste medidas em 

ambos os instrumentos. Amostras não-adulteradas (●) e adulteradas (■) medidas no instrumento A; Amostras não-

adulteradas (×) e adulteradas (Δ) medidas no instrumento B.  

 

Ao longo da PC 1, que porta 98% da variância explicada, ocorre a separação dos grupos 

de AOEV em função do instrumento de medida. Na PC 2, as classes não-adulterada e adulterada 

analisadas no instrumento A tendem a se separar. Neste caso, verifica-se uma dispersão das 

amostras adulteradas, provavelmente devido à diferença nos níveis de adulteração. No 

instrumento B as duas classes de amostras se sobrepõem. 

A Figura 5.19 mostra o gráfico dos loadings usados para verificar a contribuição das 

variáveis para as duas PCs.  

 

 

Figura 5.19 - Gráfico dos loadings para as duas primeiras PCs. 
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Para a PC 1, responsável por separar grupos em função do instrumentos de medida, 

todas as variáveis entre 400 e 525 nm contribuem. No caso da PC 2, que separa as duas classes 

de AOEV analisadas no instrumento A, o maior peso é atribuído a variável em torno de 525 

nm, onde acontece a fluorescência da vitamina E. 

 

5.4.3 Modelos SPA-LDA 

As Tabelas 5.15 e 5.16 apresentam os resultados de classificação obtidos pelos modelos 

SPA-LDA na sua forma usual construídos para os dois instrumentos.  

 

Tabela 5.15 - Resultados de classificação obtidos com o modelo SPA-LDA na forma usual construído com os 

dados registrados no instrumento A. O número de variáveis empregadas no modelo é apresentado entre parênteses. 

N indica o número de amostras de treinamento e teste em cada classe de AOEV. 

Conjunto de Treinamento - Instrumento A (8) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada      94 a 

Não-adulterada 34 34 -  100 b 

Adulterada 28 4 24  86 c 

Conjunto de Teste - Instrumento A (8) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada  88 a 

Não-adulterada 14 14 -  100 b 

Adulterada 12 3 9  75 c 
a Acurácia, b Especificidade, c Sensibilidade. 

 

Tabela 5.16 - Resultados de classificação obtidos com o modelo SPA-LDA na forma usual construído com os 

dados registrados no instrumento B. O número de variáveis empregadas em cada modelo é apresentado entre 

parênteses. N indica o número de amostras de treinamento e teste em cada classe de AOEV. 

Conjunto de Treinamento - Instrumento B (3) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada      87 a 

Não-adulterada 34 32 2  94 b 

Adulterada 28 6 22  79 c 

Conjunto de Teste - Instrumento B (3) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada  69 a 

Não-adulterada 14 14 -  100 b 

Adulterada 12 8 4  33 c 
a Acurácia, b Especificidade, c Sensibilidade. 
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Como pode ser observado, os melhores resultados de treinamento e teste foram obtidos 

para o instrumento A. A diferença é ainda mais desfavorável para o conjunto de teste que, no 

instrumento B, teve a maioria de suas amostras adulteradas incorretamente classificadas.  

Novamente, foi verificado que os erros mais frequentes estão associados às amostras 

adulteradas sendo classificadas como não-adulteradas. Para o modelo baseado no instrumento 

A, tanto no conjunto de treinamento como no de teste, esse comportamento foi observado 

principalmente para as amostras contendo 1% e 5% de óleo de soja. Os modelos construídos 

com base no instrumento B apresentaram erros que variaram para diferentes níveis de 

adulteração nos dois subconjuntos. 

Considerando a qualidade do sinal espectral e os resultados dos modelos, o instrumento 

A foi considerado como primário. A Tabela 5.17 apresenta os resultados da aplicação do 

modelo construído com base no instrumento primário na previsão das amostras de teste medidas 

no instrumento secundário.  

 

Tabela 5.17 - Resultados de classificação obtidos com o modelo SPA-LDA na forma usual construído para o 

instrumento primário (A) aplicado às amostras de teste medida no instrumento secundário. N indica o número de 

amostras de teste em cada classe de AOEV. 

Conjunto de teste secundário 

Classe 

Verdadeira 
N 

 Classe Prevista  Desempenho (%) 

 Não-adulterada Adulterada  54 a 

Não-adulterada 14  14 -  100 b 

Adulterada 12  12 -  0 c 

a Acurácia, b Especificidade, c Sensibilidade. 

 

Neste caso, todas as amostras adulteradas foram incorretamente classificadas quando o 

modelo primário foi aplicado na previsão de amostras medidas no instrumento secundário, 

resultado que corrobora com a significativa diferença espectral entre os dois instrumentos. 

 

5.4.4 Transferência dos modelos SPA-LDA 

Na Tabela 5.18 são apresentados os erros para os conjuntos de treinamento e teste (P) 

obtidos modelos SPA-LDA na sua forma usual e com os critérios C1 e C2 empregando 

diferentes Ntrans. Neste caso, os erros de classificação do conjunto de treinamento obtidos por 

C1 se equiparam aos do SPA-LDA usual, enquanto para C2, menores valores foram 

encontrados. No conjunto de teste (P), com exceção de C2 para Ntrans = 4, todos os resultados 

foram iguais.  
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Tabela 5.18 - Erros de classificação obtidos pelos modelos SPA-LDA na forma usual e com os critérios C1 e C2 

empregando diferentes Ntrans. O conjunto de teste (P) corresponde às amostras medidas no instrumento primário. 

Parâmetros N 
Resultados de classificação dos modelos SPA-LDA 

Usual Critérios Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

Erros de treinamento 62 4 
C1 4 4 4 4 

C2 0 1 2 2 

Erros de teste (P) 26 3 
C1 3 3 3 3 

C2 5 3 3 3 

 

Os modelos construídos com base nas medidas realizadas no instrumento primário 

foram aplicados aos espectros das amostras de teste medidas no instrumento secundário antes 

e após suavização dessas amostras pelo filtro Savitzky-Golay, com polinômio de segunda 

ordem e janela de 25 pontos. A Figura 5.20 compara o perfil espectral em cada caso.  

 

 

Figura 5.20 - Espectros de emissão de fluorescência molecular das amostras de AOEV do conjunto de teste 

medido no instrumento secundário antes (a) e após (b) suavização. 

 

Como pode ser observado, os ruídos diminuem significativamente com a suavização. A 

Figura 5.21 apresenta os erros obtidos pelos três modelos (SPA-LDA na forma usual, critérios 

C1 e C2) aplicados às amostras de teste (S) antes (Figura 5.21a e 5.21b) e após (Figura 5.21c 

e 5.21d) a suavização.  
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Figura 5.21 - Erros obtidos pelos três modelos de classificação (SPA-LDA na forma usual, critérios C1 e C2) aplicados às 

amostras de teste (S) de AOEV analisadas por espectrometria de fluorescência molecular. O modelo SPA-LDA na forma usual 

corresponde à Ntrans = 0 e as barras indicam o número de erros. 

 

Os resultados para C1 e C2 são apresentados para diferentes valores de Ntrans. O modelo 

SPA-LDA na forma usual corresponde à Ntrans = 0 e as barras indicam os erros. Neste caso, as 

diferenças espectrais não permitiram que os erros de teste fossem significativamente reduzidos.  

Antes do pré-processamento, usando o critério C1 todas as amostras adulteradas 

continuaram a ser incorretamente classificadas como não-adulteradas. Com o critério C2, 

mesmo com toda a diferença espectral, quando seis ou quatros amostras de transferência foram 

empregadas, os erros diminuíram em uma unidade. Neste caso, para Ntrans = 4, onze das quatorze 

amostras não-adulteradas foram classificadas como adulteradas, enquanto para Ntrans = 6, onze 

das doze amostras adulteradas foram classificadas como não-adulteradas. Após a suavização, 

todas as amostras adulteradas continuaram a ser incorretamente classificadas como não-

adulteradas pelos dois critérios. 

A Figura 5.22 mostra os subconjuntos de variáveis selecionadas pelo algoritmo SPA 

nos modelos de classificação. É possível observar que, para que os erros de classificação fossem 
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reduzidos em pelo menos uma unidade, uma quantidade elevada de variáveis foi utilizada, como 

apontam as variáveis selecionadas para Ntrans = 4 e Ntrans = 6 usando o critério C2. 

 

 
Figura 5.22 - Espectros médios de fluorescência molecular do conjunto de dados com indicação das variáveis 

selecionadas pelo algoritmo SPA em modelos de classificação envolvendo diferentes números de amostras de 

transferência. Variáveis selecionadas pelos critérios C1: ●, C2: ♦ e SPA na forma usual: ■. 

 

Como os espectros do instrumento secundário são muito diferentes dos espectros do 

instrumento primário, espera-se que os procedimentos de padronização forneçam melhores 

resultados de classificação. Os resultados da aplicação de diferentes estratégias de padronização 

para os dados de fluorescência estão detalhados em Milanez et al. (2017) [138]. 

 

5.4.5 Transferência de classificação usando métodos de padronização 

Os métodos de padronização DS e PDS também foram aplicados aos espectros sem pré-

processamento e pré-processados das amostras de teste medidas no instrumento secundário.  

Para o instrumento primário, além do modelo SPA-LDA na forma usual (resultados na 

Tabela 5.15), também foi construído o modelo baseado no PLS-DA. A Tabela 5.19 detalha os 

resultados encontrados. Comparando os dois modelos, observa-se que a diferença está em mais 

uma amostra de treinamento adulterada incorretamente classificada pelo PLS-DA. 
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Tabela 5.19 - Resultados de classificação obtidos com pelo modelo PLS-DA construído para os dados registrados 

no instrumento primário A. O número de variáveis latentes empregadas no modelo é apresentado entre parênteses. 

N indica o número de amostras de treinamento e teste em cada classe de AOEV. 

Conjunto de Treinamento - Instrumento A (4) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada      92 a 

Não-adulterada 34 34 -  100 b 

Adulterada 28 5 23  82 c 

Conjunto de Teste - Instrumento A (4) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada  88 a 

Não-adulterada 14 14 -  100 b 

Adulterada 12 3 9  75 c 

a Acurácia, b Especificidade, c Sensibilidade. 

 

A Tabela 5.20 mostra os erros de classificação decorrentes da aplicação do modelo 

PLS-DA ao conjunto de amostras de teste medido no instrumento secundário. Assim como 

aconteceu com o SPA-LDA, todas as amostras adulteradas foram incorretamente classificadas. 

 

Tabela 5.20 - Resultados de classificação decorrentes da aplicação do modelo PLS-DA ao conjunto de amostras 

de teste medido no instrumento secundário. N indica o número de amostras de teste em cada classe de AOEV. 

Conjunto de teste secundário 

Classe 

Verdadeira 
N 

 Classe Prevista  Desempenho (%) 

 Não-adulterada Adulterada  54 a 

Não-adulterada 14  14 -  100 b 

Adulterada 12  12 -  0 c 

a Acurácia, b Especificidade, c Sensibilidade. 

 

O número de erros obtidos pelos modelos SPA-LDA e PLS-DA após padronização DS 

e PDS do conjunto de teste (S) é apresentado nas Tabelas 5.21 e 5.22, respectivamente, para 

os espectros sem e com pré-processamento das amostras de teste (S).  
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Tabela 5.21 - Erros de classificação obtidos pelo modelo SPA-LDA aplicado às amostras de teste (S) após 

padronização dos dados sem e com pré-processamento. A largura da janela empregada na padronização PDS é 

indicada entre parênteses. 

SPA-LDA - Conjunto de teste (S) sem pré-processamento 

Método Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

DS 10 6 5 5 

PDS (3) 11 10 11 11 

PDS (5) 10 10 9 11 

PDS (7) 11 11 11 11 

PDS (9) 12 11 11 11 

     

SPA-LDA - Conjunto de teste (S) pré-processado 

Método Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

DS 3 8 5 6 

PDS (3) 13 11 12 11 

PDS (5) 12 12 12 12 

PDS (7) 12 12 11 12 

PDS (9) 12 12 11 12 

 

Tabela 5.22 - Erros de classificação obtidos pelo modelo PLS-DA aplicado às amostras de teste (S) após 

padronização dos dados sem e com pré-processamento. A largura da janela empregada na padronização PDS é 

indicada entre parênteses. 

PLS-DA - Conjunto de teste (S) sem pré-processamento 

Método Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

DS 10 2 2 3 

PDS (3) 10 10 10 10 

PDS (5) 11 10 9 10 

PDS (7) 10 10 9 10 

PDS (9) 10 10 9 10 

     

PLS-DA - Conjunto de teste (S) pré-processado 

Método Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

DS 6 4 4 5 

PDS (3) 10 10 9 10 

PDS (5) 10 10 9 10 

PDS (7) 10 10 9 10 

PDS (9) 10 9 8 10 

 

Como pode ser observado, para o modelo SPA-LDA (Tabela 5.21) o melhor resultado 

de padronização foi alcançado com o conjunto de teste pré-processado, com apenas três erros 

obtidos, enquanto o PLS-DA apresenta melhor desempenho com os dados sem pré-
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processamento, com dois erros de classificação. Além disso, verifica-se que a menor quantidade 

de erros foi obtida após a padronização DS, no qual o ajuste é realizado relacionando-se cada 

comprimento de onda do espectro primário a todos os comprimentos de onda do espectro 

secundário. Esses resultados corroboram com a informação fornecida pela Figura 5.22, que 

aponta a necessidade de um grande conjunto de variáveis para realizar a transferência.    

Na Figura 5.23, pode-se comparar os espectros das amostras de teste antes e após 

padronização DS e PDS (9) usando 8 amostras de transferência, que para a maior parte dos 

procedimentos apresentou os melhores resultados. Mais uma vez fica em evidência que o ajuste 

desse conjunto de dados é melhor realizado quando se aplica a padronização DS. 

 

 

Figura 5.23 - Espectros de emissão de fluorescência molecular das amostras de teste (S). São apresentados os 

espectros sem e com pré-processamento antes e após procedimentos de padronização usando Ntrans = 8. 
 

A Figura 5.24 compara os gráficos dos escores obtidos pelo modelo SPA-LDA (Figura 

5.24a e 5.24b) e dos valores estimados pelo modelo PLS-DA (Figura 5.24c e 5.24d) aplicados 

ao conjunto de teste (S) antes e depois da padronização. As Figuras 5.24b e 5.24d 
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correspondem a padronização DS dos dados pré-processados (para SPA-LDA) e sem pré-

processamento (para PLS-DA) utilizando Ntrans = 4 e Ntrans = 6, respectivamente.  

Como pode ser visto, os modelos de classificação obtiveram melhores resultados 

quando os espectros padronizados foram empregados. 

 

 
Figura 5.24 - Gráficos dos escores obtidos pelo modelo SPA-LDA para as amostras de teste (S) antes (a) e depois 

(b) da padronização DS com Ntrans = 4. Valores estimados pelo modelo PLS-DA para as amostras de teste (S) antes 

(c) e após (d) a padronização DS dos dados pré-processados usando Ntrans = 6. Amostras não-adulteradas (×) e 

adulteradas (Δ). As linhas horizontais são os limites de decisão estabelecidos pelos modelos SPA-LDA e PLS-

DA. 

 

5.4.6 Considerações finais 

Neste estudo de caso, os critérios propostos foram avaliados em um problema que 

envolve uma grande diferença entre as respostas instrumentais. Embora os erros de treinamento 

e teste (P) obtidos pelos critérios tenham sido similares aos obtidos pelo SPA-LDA na forma 

usual, eles não conseguiram superar a magnitude das diferenças e realizar a transferência de 

classificação. Ainda assim, quando usado o critério C2 com 4 e 6 amostras de transferência foi 

aplicado ao conjunto de teste (S), os erros diminuíram em uma unidade.  
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Com o propósito de verificar se a transferência de classificação seria possível nesse 

conjunto de dados, estratégias de padronização DS e PDS foram utilizadas e comparadas para 

os modelos SPA-LDA e PLS-DA. Os resultados demonstraram que a transferência pode ser 

eficientemente realizada relacionando cada comprimento de onda do instrumento primário a 

todos os comprimentos de onda do instrumento secundário, como acontece na padronização 

DS. De certa forma, esses resultados corroboram com a informação fornecida no gráfico das 

variáveis selecionadas pelos critérios, onde é apontada a necessidade de um conjunto grande de 

variáveis para estabelecer uma relação entre os espectros. 
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5.5 Imagens digitais 

5.5.1 Análise dos histogramas 

A Figura 5.25 apresenta os histogramas RGB obtidos para as 54 amostras de AOEV 

analisadas em cada dispositivo de captura de imagens. Para cada componente de cor, 256 níveis 

de cores podem ser obtidos variando de 0 a 255. No entanto, muitos desses níveis apresentaram 

resposta igual a zero, não participando da composição de cor da imagem. Estes níveis foram 

removidos do conjunto de dados com o cuidado de manter o mesmo número de variáveis (níveis 

de cores) em cada instrumento. Esses histogramas foram normalizados, de modo que apenas os 

histogramas resultantes são apresentados e utilizados no procedimento quimiométrico. 

 

 
Figura 5.25 - Histogramas RGB das amostras de AOEV adquiridos na webcam (a) e no smartphone (b). As 

amostras não-adulteradas estão representadas pelas cores mais escuras e as adulteradas pelas cores mais claras. Os 

valores indicados para as componentes RGB correspondem à faixa de níveis de cores presentes nos histogramas. 

 

Na Figura 5.25, o número de níveis de cores após a remoção é apresentado no eixo x, 

ao passo que os valores correspondentes na escala de 0 a 255 são listados para os componentes 

RGB nos histogramas. Como pode ser visto, diferentes números de níveis de cores foram 

obtidos em cada instrumento, sobretudo para a componente B. Além disso, é possível observar 

que a diferença entre as duas classes de amostras é mais evidente nos histogramas gerados pela 

webcam, especialmente para as componentes R e G. 
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5.5.2 Análise exploratória  

A Figura 5.26 apresenta os gráficos dos escores em PC 1 × PC 2, PC 1 × PC 3, PC 1 × 

PC 4, PC 1 × PC 5 e PC 1 × PC 6 para as amostras de teste medidas nos dois dispositivos. As 

seis PCs são apresentadas em virtude do espalhamento da variância explicada para esse 

conjunto de dados. 

 

 
Figura 5.26 - Gráficos dos escores nas seis primeiras PCs para as amostras de AOEV do conjunto teste medidas 

em ambos os instrumentos. Amostras não-adulteradas (●) e adulteradas (■) medidas na webcam; Amostras não-

adulteras (  ) e adulteradas ( ) medidas no smartphone. 

 

Em todos os casos, é possível observar que as amostras tendem à separação em função 

do instrumento de medida ao longo da PC 1, embora exista um grupo de amostras situado na 

região central dessa PC. Além disso, verifica-se que os dados adquiridos com o smartphone 

estão sempre distribuídos no lado positivo da PC 1. As PCs 2, 3 e 5 não apresentaram separação 

significativa, enquanto a PC 4 tende a separar as duas classes de AOEV medidas no smartphone 

e a PC 6 separa as duas classes de AOEV medidas na webcam. 

A Figura 5.27 mostra o gráfico dos loadings usados para verificar a contribuição das 

variáveis para cada PC. 
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Figura 5.27 - Gráfico dos loadings para as seis primeiras PCs. 

 

Conforme apresentado, as variáveis que compõem a componente R contribuem 

basicamente da mesma forma para todas as PCs analisadas. Na componente G, algumas 

variáveis aparecem com maior peso na PC 4, onde ocorre a discriminação das duas classes de 

AOEV medidas com o smartphone. No caso da componente B, a variável de maior peso 

contribui significativamente para a PC 1, que separa as amostras de acordo com o instrumento 

com o qual foram medidas, seguida de PC 2 e PC3.  

 

5.5.3 Modelos SPA-LDA 

As Tabelas 5.23 e 5.24 apresentam os resultados de classificação obtidos pelos modelos 

SPA-LDA na sua forma usual construídos para os dois instrumentos.  

 

Tabela 5.23 - Resultados de classificação obtidos com os modelos SPA-LDA na forma usual construídos para as 

imagens registradas na webcam. O número de variáveis empregadas em cada modelo é apresentado entre 

parênteses. N indica o número de amostras de treinamento e teste em cada classe de AOEV. 

Conjunto de Treinamento - Webcam (5) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada      100 a 

Não-adulterada 14 14 -  100 b 

Adulterada 23 - 23  100 c 

Conjunto de Teste – Webcam (5) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada  88 a 

Não-adulterada 7 5 2  71 b 

Adulterada 10 - 10  100 c 

a Acurácia, b Especificidade, c Sensibilidade. 
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Tabela 5.24 - Resultados de classificação obtidos com os modelos SPA-LDA na forma usual construídos para as 

imagens registradas no smartphone. O número de variáveis empregadas em cada modelo é apresentado entre 

parênteses. N indica o número de amostras de treinamento e teste em cada classe de AOEV. 

Conjunto de Treinamento - Smartphone (4) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada      78 a 

Não-adulterada 14 12 2  86 b 

Adulterada 23 6 17  74 c 

Conjunto de Teste – Smartphone (4) 

Classe verdadeira 

 Classe prevista  Desempenho (%) 

N Não-adulterada Adulterada  94 a 

Não-adulterada 7 7 -  100 b 

Adulterada 10 1 9  90 c 

a Acurácia, b Especificidade, c Sensibilidade. 

 

Comparando os resultados, é possível observar que os modelos de cada instrumento 

apresentaram desempenhos diferentes para os conjuntos de treinamento e teste. Com isso, a 

escolha do instrumento primário foi guiada com base na quantidade de erros obtidos para o 

conjunto de treinamento, que por sua vez, foi igual à zero para webcam.  

Nas Tabelas 5.23 e 5.24, verifica-se também que os erros de treinamento do smartphone 

mais frequentes estão associados às amostras adulteradas sendo classificadas como não-

adulteradas. Neste caso, o teor de óleo de soja adicionado às amostras adulteradas 

incorretamente classificadas variou aleatoriamente. 

A Tabela 5.25 apresenta os resultados obtidos com a utilização do modelo primário 

(webcam) na previsão das amostras de teste medidas no instrumento secundário (smartphone).  

 

Tabela 5.25 - Resultados de classificação obtidos com o modelo SPA-LDA na forma usual construído com base 

nas imagens registradas no instrumento primário (webcam) aplicado às amostras de teste medidas no instrumento 

secundário (smartphone). N indica o número de amostras de teste em cada classe de AOEV. 

Conjunto de teste secundário 

Classe 

Verdadeira 
N 

 Classe Prevista Desempenho (%) 

 Não-adulterada Adulterada 47 a 

Não-adulterada 7  5 2 71 b 

Adulterada 10  7 3 30 c 

a Acurácia, b Especificidade, c Sensibilidade. 
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Conforme apresentado na Tabela 5.25, apenas 47% das amostras foram corretamente 

classificadas quando o modelo primário foi usado na previsão de amostras medidas no 

instrumento secundário. 

 

5.5.4 Transferência dos modelos SPA-LDA 

Na Tabela 5.26 são apresentados os resultados obtidos pelos modelos SPA-LDA, 

obtidos com base nas imagens da webcam, na forma usual e com os critérios C1 e C2 

empregando diferentes Ntrans. Para o critério C1, quando 4 e 6 amostras de transferência foram 

utilizadas, erros maiores de treinamento e teste foram obtidos, quando comparado ao modelo 

SPA-LDA na forma usual. No caso do critério C2, os erros foram ainda maiores nos dois 

subconjuntos, em relação ao SPA-LDA usual. 

 

Tabela 5.26 - Erros de classificação obtidos pelos modelos SPA-LDA na forma usual e com os critérios C1 e C2 

empregando diferentes Ntrans. O conjunto de teste (P) corresponde às amostras medidas no instrumento primário. 

Parâmetros N 
Resultados de classificação dos modelos SPA-LDA 

Usual Critérios Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

Erros de treinamento 37 0 
C1 5 5 2 1 

C2 15 15 15 15 

Erros de teste (P) 17 2 
C1 6 6 4 4 

C2 13 13 13 13 

 

A Figura 5.28 apresenta o número de erros obtidos após aplicação dos modelos ao 

conjunto de amostras de teste medido no instrumento secundário. Os resultados para C1 e C2 

são apresentados para diferentes valores de Ntrans. O modelo SPA-LDA na forma usual 

corresponde à Ntrans = 0 e as barras indicam os erros.  

É possível observar que o critério C1, usando Ntrans = 8, conseguiu reduzir os erros de 

classificação em duas unidades, enquanto C2 reduziu os erros em apenas uma unidade usando 

4, 6 e 8 amostras de transferência. Embora esses resultados não sejam significativos, ainda sim, 

demonstram que os critérios conseguem diminuir o número de erros. 
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Figura 5.28 - Erros obtidos pelos três modelos de classificação (SPA-LDA na forma usual, critérios C1 e C2) aplicados às 

amostras de teste (S) de AOEV medidas por imagens digitais a partir do smartphone. O modelo SPA-LDA na forma usual 
corresponde à Ntrans = 0 e as barras indicam o número de erros. 

 

A Figura 5.28 revela que o critério C1, usando Ntrans = 8, conseguiu reduzir os erros 

de classificação em duas unidades, enquanto C2 reduziu os erros em apenas uma unidade 

usando 4, 6 e 8 amostras de transferência. Embora esses resultados não sejam significativos, 

ainda sim, demonstram que os critérios conseguem diminuir o número de erros. 

A Figura 5.29 mostra os subconjuntos de variáveis selecionadas pelo algoritmo SPA 

nos modelos de classificação. É possível observar que, para diferentes Ntrans, o critério C2 não 

selecionou variáveis relacionadas a componente de cor azul. Além disso, o total de variáveis 

selecionadas por C2 foi sempre menor quando comparado a C1 e ao SPA-LDA na forma usual. 

Com relação a C1 usando Ntrans = 8, que obteve o melhor resultado de classificação, variáveis 

foram selecionadas em todos as componentes de cores. 
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Figura 5.29 - Histogramas médios do conjunto de dados com indicação das variáveis selecionadas pelo algoritmo 

SPA nos modelos de classificação envolvendo diferentes números de amostras de transferência. Variáveis 

selecionadas pelos critérios C1: ■, C2: ● e SPA na forma usual: ■. 

 

Como os histogramas do instrumento secundário são muito diferentes dos histogramas 

do instrumento primário, sobretudo na componente de cor B, espera-se que os procedimentos 

de padronização forneçam melhores resultados de classificação. Os resultados das aplicações 

de diferentes estratégias de padronização para os dados de imagens digitais também estão 

detalhados em Milanez et al. (2017) [138]. 

 

5.5.5 Transferência dos modelos SPA-LDA usando procedimentos de padronização 

Para o instrumento primário, além do modelo SPA-LDA na forma usual (resultados na 

Tabela 5.23) também foi construído o modelo baseado na PLS-DA. A Tabela 5.27 detalha os 

resultados encontrados. Comparando os modelos SPA-LDA (Tabela 5.23) e PLS-DA (Tabela 

5.27), observa-se que a diferença está no erro de treinamento obtido pelo PLS-DA. 
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Tabela 5.27 - Resultados de classificação obtidos com o modelo PLS-DA construído para as imagens registradas 

no instrumento primário. O número de variáveis latentes empregadas no modelo é apresentado entre parênteses. 

N indica o número de amostras de treinamento e teste em cada classe de AOEV.  

Conjunto de Treinamento 

   Instrumento primário (6) 

Classe 
N 

 Classe Prevista Desempenho (%) 

Verdadeira   Não-adulterada Adulterada 97 a 

Não-adulterada 14  13 1 93 b 

Adulterada 23  - 23 100 c 

Conjunto de Teste 

   Instrumento primário (6) 

Classe 
N 

 Classe Prevista Desempenho (%) 

Verdadeira   Não-adulterada Adulterada 88 a 

Não-adulterada 7  5 2 71 b 

Adulterada 10  - 10 100 c  
a Acurácia, b Especificidade, c Sensibilidade. 

 

A Tabela 5.28 mostra os erros de classificação decorrentes da aplicação do modelo 

PLS-DA ao conjunto de amostras de teste medido no instrumento secundário. Os mesmos erros 

obtidos com o modelo SPA-LDA foram encontrados com o PLS-DA. 

 

Tabela 5.28 - Resultados de classificação decorrentes da aplicação do modelo PLS-DA ao conjunto de amostras 

de teste medido no instrumento secundário. N indica o número de amostras de teste em cada classe de AOEV. 

Conjunto de teste secundário 

Classe 

Verdadeira 
N 

 Classe Prevista Desempenho (%) 

 Não-adulterada Adulterada 47 a 

Não-adulterada 7  5 2 71 b 

Adulterada 10  7 3 30 c 

a Acurácia, b Especificidade, c Sensibilidade. 

 

O número de erros obtidos pelos modelos SPA-LDA e PLS-DA após padronização DS 

e PDS do conjunto de teste (S) é apresentado na Tabela 5.29 para as amostras de teste medidas 

no instrumento secundário, o smartphone. Neste caso, janelas de 3, 5, 7, 9 e 11 pontos foram 

empregadas na padronização PDS. Diferente dos conjuntos de dados anteriores, os melhores 

resultados de classificação envolvendo imagens digitais foram obtidos após padronização direta 

em etapas (PDS), especificamente para Ntrans = 6 e janela de 5 pontos para o modelo SPA-LDA. 

O menor número de erros obtidos após a padronização PDS para as imagens digitais pode estar 
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relacionado ao fato do conjunto de dados ser formado por variáveis discretas, para o qual a 

padronização em janelas de variáveis mostrou-se mais eficiente. 

 

Tabela 5.29 – Erros de classificação obtidos pelos modelos SPA-LDA e PLS-DA aplicados às amostras de teste 

(S) analisadas no instrumento secundário após padronização. A largura da janela empregada na padronização PDS 

é indicada entre parênteses. 

SPA-LDA (Conjunto de teste secundário) 

Método Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

DS 10 12 11 9 

PDS (3) 12 9 9 6 

PDS (5) 11 3 6 4 

PDS (7) 11 5 7 5 

PDS (9) 9 7 9 4 

PDS (11) 9 6 9 5 

     

PLS-DA (Conjunto de teste secundário) 

Método Ntrans 4 Ntrans 6 Ntrans 8 Ntrans 10 

DS 9 10 11 8 

PDS (3) 8 10 11 8 

PDS (5) 7 8 9 8 

PDS (7) 4 9 7 9 

PDS (9) 6 7 8 9 

PDS (11) 8 6 8 9 

 

 

A Figura 5.30 compara os gráficos dos escores obtidos pelo modelo SPA-LDA (Figura 

5.30a e Figura 5.30b) e dos valores estimados pelo modelo PLS-DA (Figura 5.30c e Figura 

5.30d) aplicados ao conjunto de teste medido nos instrumento secundário antes e depois 

padronização. As Figuras 5.30b e 5.30d correspondem a padronização PDS (5) para SPA-LDA 

e PDS (7) para PLS-DA utilizando Ntrans = 6 e Ntrans = 4, respectivamente. Como pode ser visto, 

os modelos de classificação obtiveram melhores resultados quando os histogramas 

padronizados foram empregados. 
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Figura 5.30 - Gráficos dos escores obtidos pelo modelo SPA-LDA para as amostras de teste antes (a) e depois (b) 

da padronização PDS (5) com Ntrans = 6. Valores estimados pelo modelo PLS-DA para as amostras de teste antes 

(c) e após (d) PDS (7) dos dados usando Ntrans = 4. Amostras não-adulteradas (  ) e adulteradas ( ). As linhas 

horizontais são os limites de decisão estabelecidos pelos modelos SPA-LDA e PLS-DA.  

 

5.5.6 Considerações finais 

Neste estudo de caso, os critérios foram avaliados em um problema que envolve uma 

diferença significativa entre as respostas instrumentais. Para o critério C1, quando 4 e 6 

amostras de transferência foram utilizadas, os erros de treinamento e teste (P) obtidos foram 

maiores que os do modelo SPA-LDA na forma usual. O critério C2, no entanto, apresentou 

resultados tanto de treinamento com de teste (P) muito discrepantes, em relação ao SPA-LDA 

usual. Quando aplicados ao conjunto de teste medido no instrumento secundário, os critérios 

conseguiram reduzir os erros em duas e uma unidade para C1 (Ntrans = 8) e C2 (4, 6 e 8 amostras 

de transferência), respectivamente.  

A fim de verificar se a transferência de classificação seria possível nesse conjunto de 

dados, estratégias de padronização DS e PDS foram utilizadas e comparadas para os modelos 

SPA-LDA e PLS-DA. Os resultados demonstraram que a transferência pode ser eficientemente 
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realizada relacionando cada comprimento de onda do instrumento primário a uma janela em 

torno desse comprimento de onda no instrumento secundário, por meio do método PDS. Esse 

resultado pode ser relacionado ao fato do conjunto de dados ser formado por variáveis discretas, 

fazendo com a padronização usando janelas de variáveis seja mais eficiente. 

 



 

 

 

Capítulo VI 

CONCLUSÕES 
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6 CONCLUSÕES 

Nesta tese, foram apresentados dois novos critérios para seleção de variáveis robustas 

usando o algoritmo das projeções sucessivas (SPA), acoplado à análise discriminante linear, 

para transferência de modelos de classificação. Os critérios são baseados na inclusão de 

amostras de transferência, medidas no instrumento secundário, no cálculo do custo de cada 

subconjunto candidato de variáveis, a fim de minimizar o número de erros obtidos na 

classificação das amostras medidas no instrumento secundário. 

Os critérios foram avaliados para quatro estudos de caso envolvendo diferentes técnicas 

analíticas e dois problemas de classificação: adulteração de etanol hidratado combustível 

(espectroscopia NIR) e azeite de oliva extra virgem (espectrometria UV-Vis, espectrometria de 

fluorescência molecular e imagens digitais). Como parâmetros de desempenho, foram 

utilizadas sensibilidade, especificidade e acurácia obtidas para o conjunto de amostras de teste 

medido no instrumento secundário em comparação ao SPA-LDA na forma usual e aos métodos 

de padronização direta (DS) e padronização direta em etapas (PDS). 

Para a espectroscopia NIR e espectrometria UV-Vis, os dois critérios reduziram 

substancialmente o número de erros obtidos na classificação das amostras medidas no 

instrumento secundário. Além disso, foi observado que o número de variáveis selecionadas pelo 

SPA, a posição dessas variáveis e o número de erros de classificação variaram com o número 

de amostras de transferência empregadas. Quando comparados com o SPA-LDA na forma usual 

e os métodos DS e PDS, os critérios mostraram resultados similares ou melhores.  

Quando os critérios foram aplicados aos dados de espectrometria de fluorescência 

molecular e imagens digitais, a grande diferença entre as respostas não permitiu que os modelos 

alcançassem um desempenho satisfatório, de modo que os espectros e histogramas registrados 

nos respectivos instrumentos secundários precisam ser padronizados antes da classificação. 

Nesses casos, as adaptações em C1 e C2 não se mostraram robustas o suficiente para vencer a 

magnitude da diferença das respostas analíticas registradas para os dois instrumentos, 

confirmando as conclusões da literatura.  

Estes resultados sugerem que a abordagem proposta, utilizando um dos critérios 

desenvolvidos, é uma alternativa promissora à recalibração completa do modelo ou 

padronização das respostas instrumentais, desde que as diferenças entre as respostas 

instrumentais não ultrapassem certos limites.  

Uma das principais vantagens dos critérios propostos é que as amostras de transferência 

empregadas na avaliação da métrica Gtrans só precisam ser medidas no instrumento secundário, 
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bem como acontece com a métrica do RMSET para problemas de calibração. Na prática, esta é 

uma vantagem importante em relação aos métodos de padronização como DS e PDS, 

especialmente se os instrumentos primário e secundário não estiverem localizados no mesmo 

laboratório, se as amostras estiverem deterioradas, quando se tem dificuldade no transporte das 

amostras ou se o instrumento principal não estiver mais disponível. 
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APÊNCICE 

Produção científica 

Os principais artigos científicos publicados em decorrência do trabalho realizado estão 

elencados a seguir. Demais produções científicas realizadas neste período podem ser 

visualizadas na Plataforma Lattes:  http://lattes.cnpq.br/1447222153074682. 
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