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RESUMO 

 

A acerola é um fruto tropical que apresenta alto teor de ácido ascórbico. De forma geral, os 

métodos destrutivos utilizados na quantificação deste composto requerem equipamentos caros 

e sofisticados, além de técnicas demoradas e que necessitam de grande quantidade de 

reagentes. Como uma alternativa para os métodos destrutivos, tem-se buscado aprimorar 

técnicas não destrutivas, e dentre estas, tem-se estudado a espectroscopia. Neste sentido, o 

trabalho teve como objetivo determinar características físico-químicas em acerola intacta, 

polpa e pó usando espectroscopia de refletância Vis-NIR. Foram utilizados modelos de 

regressão, como Regressão dos Mínimos Quadrados Parciais (PLSR), Gaussian Processes 

(GP), Support Vector Machine (SVM) e Random Forest (RF). Também, foram desenvolvidos 

modelos de classificação de estádios de maturação de acerolas intactas utilizando os modelos 

Linear Discriminant Analysis (LDA), Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF) e 

K-Nearest Neighbor (KNN). Para o desenvolvimento de modelos de predição foram 

utilizadas 200, 197 e 50 amostras de acerolas intactas, polpa e pó, respectivamente, para as 

quais foram obtidos espectros de refletância. Posteriormente, foram realizadas análises de 

referências através de métodos analíticos, determinou-se para acerola intacta e polpa ácido 

ascórbico (AA), acidez titulável (AT), sólidos solúveis (SS) e ratio, enquanto que para as 

amostras em pó foram aferidos AA, atividade de água e teor de água. Os dados espectrais 

foram submetidos a técnicas de pré-processamento e logo depois foram desenvolvidos 

modelos de regressão pelos modelos PLSR, GP, SVM e RF. Os modelos de regressão que 

apresentaram melhor performance na determinação de AA em acerola intacta, polpa e pó 

foram SVM (R²cv=0,76 e RMSECV=375,03), PLSR (R²cv=0,68 e RMSECV=172,73), e 

SVM (R²cv=0,99 e RMSECV=33,60), respectivamente, para AT foram SVM (R²cv=0,77 e 

RMSECV=0,14) e PLSR (R²cv=0,53 e RMSECV=0,12), para ratio foram SVM (R²cv=0,76 e 

RMSECV=50,73) e SVM (R²cv=0,80 e RMSECV=26,31), para SS foram SVM (R²cv=0,74 e 

RMSECV=0,34) e PLSR (R²cv=0,81 e RMSECV=0,33), para AW AL e JP foram PLSR 

(R²cv=0,97 e RMSECV=0,01; R²cv=0,99 e RMSECV=0,00) e umidade foi SVM (R²cv=0,99 

e RMSECV=375,03). Foi realizada classificação não supervisionada utilizando os dados de 

referência das amostras intactas através do algoritmo k-means, levando em consideração 

diversas combinações das propriedades da acerola. Os dados espectrais foram submetidos a 

técnicas de pré-processamento e então modelos de classificação foram desenvolvidos 

utilizando LDA, SVM, RF e KNN. O modelo em validação cruzada que apresentou melhor 

desempenho para classificar a maturação foi o RF (Acurácia = 0,80; Kappa = 0,69; RMSE = 

0,34). A espectroscopia Vis-NIR demonstrou ser uma tecnologia com alto potencial para 

monitorar e determinar atributos físico-químicos de acerola intacta, em polpa e em pó, e que 

pode ser utilizada para desenvolver modelos de classificação com boa precisão para estádio de 

maturação de acerola intacta na pós-colheita. 

 

Palavras-chave: Malpighia emarginata. Análise multivariada. Indústria alimentícia. 

Quimiometria.  

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Acerola is a tropical fruit that presents a high content of ascorbic acid. In general, the 

destructive methods used in the quantification of this compound need expensive and 

sophisticated equipment, besides being time-consuming techniques that require a large 

amount of reagents. As an alternative to destructive methods, there has been an attempt to 

improve non-destructive techniques, and among them, spectroscopy has been studied. In this 

sense, this work aimed to determine physicochemical characteristics in intact acerola, pulp 

and powder using Vis-NIR reflectance spectroscopy. Regression models such as Partial Least 

Squares Regression (PLSR), Gaussian Processes (GP), Support Vector Machine (SVM) and 

Random Forest (RF) were used. Also, intact acerola ripening stage classification models were 

developed using Linear Discriminant Analysis (LDA), Support Vector Machine (SVM), 

Random Forest (RF) and K-Nearest Neighbor (KNN) models. For the development of 

prediction models, 200, 197, and 50 samples of intact acerola, pulp, and powder, respectively, 

were used, for which reflectance spectra were obtained. Subsequently, reference analyses 

were performed using analytical methods, ascorbic acid (AA), titratable acidity (TA), soluble 

solids (SS) and ratio were determined for intact and pulp acerola, while AA, water activity 

and water content were measured for powdered samples. The spectral data were subjected to 

preprocessing techniques and then regression models were developed by PLSR, GP, SVM 

and RF models. The regression models that performed best in determining AA in intact 

acerola, pulp and powder were SVM (R²cv=0.76 and RMSECV=375.03), PLSR (R²cv=0.68 

and RMSECV=172.73), and SVM (R²cv=0.99 and RMSECV=33.60), respectively, for AT 

were SVM (R²cv=0, 77 and RMSECV=0.14) and PLSR (R²cv=0.53 and RMSECV=0.12), for 

ratio were SVM (R²cv=0.76 and RMSECV=50.73) and SVM (R²cv=0.80 and 

RMSECV=26.31), for SS were SVM (R²cv=0.74 and RMSECV=0.34) and PLSR (R²cv=0.81 

and RMSECV=0.33), for AW AL and JP were PLSR (R²cv=0.97 and RMSECV=0.01; 

R²cv=0.99 and RMSECV=0.00) and humidity was SVM (R²cv=0.99 and RMSECV=375.03).  

Unsupervised classification was performed using the reference data of the intact samples 

using the k-means algorithm, taking into account various combinations of the acerola 

properties. The spectral data were subjected to preprocessing techniques and then 

classification models were developed using LDA, SVM, RF and KNN. The model in cross-

validation that performed best for classifying ripeness was RF (Accuracy = 0.80; Kappa = 

0.69; RMSE = 0.34). Vis-NIR spectroscopy proved to be a technology with high potential for 

monitoring and determining physicochemical attributes of intact acerola pulp and powder, and 

that it can be used to develop classification models with good accuracy for ripeness stage of 

intact acerola at postharvest. 

 

  

Keywords: Ascorbic acid. Multivariate analysis. Food industry. Chemometrics 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A acerola (Malpighia emarginata D.C.)  apresenta destaque no mercado devido 

aos seus aspectos sensoriais, como sabor e cor (PINO et al., 2001; JOHNSON, 2003), e 

nutricionais, visto ser um fruto tropical que apresenta na sua composição grandes 

concentrações de antioxidantes, principalmente compostos fenólicos e ácido ascórbico 

(SOARES FILHO et al., 2003). 

O ácido ascórbico (AA) é uma das vitaminas mais importantes para a nutrição 

humana, sendo apenas consumida a partir da dieta ou suplementação alimentar, pois somos 

incapazes de sintetizá-la (NIMSE e PAL, 2015). Dentre as principais técnicas de 

quantificação deste composto estão os métodos tradicionais que são essencialmente 

destrutivos. 

De formal geral, os métodos destrutivos demandam equipamentos caros e 

sofisticados, além de serem técnicas demoradas e que necessitam de grande quantidade de 

reagentes ao se considerar uma rotina diária de análises (AGUIRRÉ et al., 2019). Como 

alternativa tem-se buscado aprimorar técnicas não destrutivas, e dentre estas, tem-se estudado 

a espectroscopia de refletância.  

A espectroscopia de refletância tem sido utilizada na determinação de parâmetros 

físico-químicos de diversos frutos, se baseando na energia refletida, emitida ou espalhada em 

diferentes comprimentos de onda por um objeto específico de estudo, submetido à radiação 

eletromagnética (CLARK, 1999). Os dados espectrais obtidos nesta técnica necessitam ser 

processados através de modelos de estatística multivariada para serem mais bem visualizados 

(ARENDSE et al., 2018). 

Dessa forma, faz-se necessário estudos que desenvolvam métodos rápidos e não 

destrutivos para o processamento da acerola, associado à aplicação de técnicas advindas da 

instrumentação óptica que se apresenta como uma área promissora para o desenvolvimento de 

pesquisas que visam a classificação de estádio de maturação e mensuração de atributos físico-

químicos, assim aumentando a eficiência nos processos agroindustriais. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar parâmetros físico-químicas e discriminar estádios de maturação em 

acerola e derivados usando espectroscopia de refletância Vis-NIR. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar as propriedades físico-químicas como ácido ascórbico, acidez titulável, ratio e 

sólidos solúveis. 

• Desenvolver modelos matemáticos de calibração e predição para quantificação dos 

atributos físico-químicos com espectroscopia Vis-NIR. 

• Identificar as assinaturas espectrais para os diferentes atributos físico-químicos.  

• Discriminar diferentes estádios de maturação em acerolas intactas com espectroscopia 

Vis-NIR. 

• Desenvolver modelos de classificação para discriminar estádios de maturação da 

acerola. 

 

1.3 HIPÓTESE GERAL 

 

A espectroscopia Vis-NIR permite determinar os parâmetros físico-químicos, 

como ácido ascórbico, sólidos solúveis, acidez titulável e ratio, e discriminar diferentes 

estádio de maturação pós-colheita da acerola e derivados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A acerola 

A acerola (Malpighia emarginata DC.) é originada das Antilhas, mas é cultivada 

em várias regiões do mundo, principalmente nos trópicos e em áreas subtropicais. No Brasil, a 

cultura está difundida em praticamente todo o território nacional, com exceção das regiões 

que apresentam elevada altitude, sujeitas as baixas temperaturas (OLIVEIRA et al., 1998) 

Nacionalmente, os Estados que mais se destacam na produção da acerola estão no Nordeste e 

são: Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Estima-se que 20% desta área encontra-se no 

Submédio do Vale do São Francisco (EMBRAPA SEMIÁRIDO, 2017). 

O gênero Malpighia pertence à família Malpighiaceae, e apresenta espécies de 

arbustos ou pequenas árvores, que são cultivadas basicamente devido ao sabor e composição 

vitamínica dos frutos, dentre eles, tem se destacado M. glabra e M. emarginata no cultivo 

comercial (REZENDE et al., 2017; DUKE, 1993). O fruto apresenta epiderme fina, drupa 

com três lóbulos, globosa, diâmetro de até 2,5 cm e peso que varia de 2 a 10 g. A maturação é 

indicada pela cor vermelho-escuro e a polpa é alaranjada suculenta, de sabor ácido a sub-

ácido. As três pequenas sementes possuem uma forma triangular (MOHAMMED, 2011). 

A acerola é uma fruta tropical de grande valor econômico e nutricional, em função 

do alto teor de vitamina C, que está diretamente relacionado com a presença de carotenoides, 

antocianinas, ferro e cálcio. O consumo de acerola in natura é limitado, pois, é pequena e 

apresenta sementes relativamente grandes, além de ser um produto de alta perecibilidade. 

Entretanto, possui um bom rendimento de polpa, assim facilitando o desenvolvimento de 

diversos produtos industriais (SOARES FILHO et al., 2003). 

No Brasil seu cultivo foi estimulado, principalmente por apresentar elevada 

quantidade de vitamina C em seu fruto, uma das vitaminas mais importantes para a nutrição 

humana, sendo apenas consumido a partir da dieta ou suplementação alimentar, pois seres 

humanos são incapazes de sintetizá-la (NIMSE et al., 2015; JAESCHKE et al., 2016; 

PRAKASH et al., 2018). Porém relata-se que os seres humanos absorvem melhor o ácido 

ascórbico de origem natural do que a forma sintética (ASSIS et al. 2008). 

Diversos produtos comerciais contendo acerola estão sendo utilizados como 

suplementos dietéticos para elevar a imunidade, o potencial antioxidante e as necessidades 

nutricionais. Extratos feitos a partir da acerola também mostraram potente atividade 

antioxidante, anti-inflamatória, anti-hiperglicêmica, antitumoral, antigenotóxica e 
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hepatoprotetora (MOTOHASHI et al., 2004; HANAMURA et al., 2005; HANAMURA et al., 

2006; DIAS et al., 2014). 

 

2.2 Agroindústria de produtos da acerola 

A partir da maior conscientização da população mundial em relação à saúde, os 

alimentos funcionais estão se tornando cada vez mais populares, especialmente no tratamento 

de doenças crônicas (KHAN et al., 2013). Além disso, uma demanda considerável é vista para 

produtos de acerola nos Estados Unidos da América, Japão e Europa, devido ao seu alto teor 

de vitamina C. O fruto, devido a uma curta vida útil é convertido imediatamente após a 

colheita em polpa e suco clarificado, e alguns deles são exportados como frutas congeladas 

para processamento em uma variedade de produtos (DE ROSSO et al., 2005). 

Tem ocorrido um crescimento na aceitabilidade das polpas de frutas devido a sua 

composição nutricional, que consiste em carboidratos, fibras, minerais, vitaminas e de 

substâncias que auxiliam na antioxidação assim auxiliando na prevenção da deterioração 

celular (MAIA et al., 2007). O processamento de polpas é uma atividade agroindustrial de 

grande importância para o setor de produção de alimentos, pois agrega valor econômico, evita 

o desperdício e diminui as perdas durante a comercialização de frutos frescos não 

processados. Sendo também, uma via de escoar frutos que não atendem ao mercado interno, 

permitindo o consumo de frutos nativos que não são cultivados em outras regiões, 

principalmente pelo mercado internacional (MORAES, 2006). 

Uma das grandes problemáticas para a agroindústria da fruticultura é o 

armazenamento e conservação, devido à alta perecibilidade dos produtos. Por isso, como 

forma de redução de perdas, tem-se direcionado esforços para um processamento que 

conserve as propriedades físicas, sensoriais e nutricionais. As agroindústrias também têm se 

concentrado na expansão do mercado consumidor de polpas de frutas. Porém, a falta de 

procedimentos padronizados dentro do setor desde a fazenda até o consumidor final, está 

entre as maiores deficiências a serem superadas pelas agroindústrias de polpa de frutas 

(VENDRAMENTO et al., 2011). 

Há uma estimativa no mercado mundial de que a polpa da acerola gere US $ 17,5 

bilhões até 2026, com crescimento anual de 8,5%. Em 2016, a América do Norte foi 

responsável por 24% da produção global de acerola, e estima-se que o crescimento seja de 

9,7%. Da mesma forma, um crescimento de 8,7% está previsto para a Europa Ocidental. Este 

acréscimo é, provavelmente, devido ao aumento da produção de diversos tipos de produtos à 
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base do fruto. Entre o total de participação no mercado de polpa de acerola em 2016, os 

suplementos alimentares e bebidas foram estimados em 27% e 22%, respectivamente 

(BELWAL et al., 2018). 

 

2.3 O ácido ascórbico 

O ácido ascórbico (AA) é uma das treze vitaminas essenciais para a nutrição 

humana, que além de ser um cofator enzimático necessário para processos que incluem a 

criação de colágeno e neurotransmissores, também serve como um antioxidante natural, 

reduzindo o dano oxidativo causado por radicais livres (NIMSE et al., 2015). 

É uma das vitaminas hidrossolúveis que mais apresenta importância por ser 

essencial para a realização da biossíntese de colágeno, carnitina e neurotransmissores. Grande 

parte dos animais e plantas pode sintetizar ácido ascórbico, mas os seres humanos são 

incapazes de sintetizá-lo em função da ausência da enzima não funcional L-gulono-1,4,-

lactona oxidase, que catalisa a etapa final na biossíntese de ácido ascórbico em animais 

(NAIDU, 2003). Portanto, os seres humanos demandam como um suplemento essencial na 

dieta alimentar. A acerola é uma fonte natural de vitamina C, cuja concentração pode variar, 

sendo cerca de 50 a 100 vezes maior que em outras frutas cítricas, como laranja ou limão 

(MOREIRA et al., 2009; ALMEIDA et al., 2014). 

As doses diárias recomendadas de ácido ascórbico para adultos (19 anos) são de 

75 mg/dia para mulheres e 90 mg/dia para homens (NAIDU, 2003). Logo, a ingestão de três 

frutos de acerola por dia poderia fornecer a dose indicada para um adulto (MATTA et al., 

2004). No entanto, deve-se evitar a ingestão de grandes quantidades do fruto, pois a ingestão 

de forma excessiva de vitaminas pode atuar como pró-oxidante e gerar mudanças no DNA. 

Para substanciar esta hipótese, Dusman et al. (2012) investigaram os efeitos 

citotóxicos e mutagênicos da polpa da acerola e do ácido ascórbico em sistemas animais e 

vegetais. O estudo mostrou que a polpa de acerola fresca diluída em água na concentração de 

0,4 mg mL-1 e polpa de acerola comercial congelada diluída na concentração de 0,2 mg mL-1 

inibiu a divisão celular em Allium cepa L. Nos ratos, todos os tratamentos avaliados, em 

aguda e subcrônica, não foram encontrados nem citotóxicos nem mutagênicos. 

Tem sido relatado em estudos que a vitamina C de origem natural é mais bem 

absorvida pelos seres humanos do que o ácido ascórbico sintético (ASSIS et al., 2008). 

Uchida et al. (2011) estudaram a comparação entre absorção e excreção de ácido ascórbico 

isolado e suco de acerola em indivíduos saudáveis japoneses. Seus resultados indicaram que 
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algum componente do suco de acerola afetou favoravelmente a absorção e excreção de ácido 

ascórbico. A vitamina C é prontamente absorvida quando a ingestão é de até 100 mg/dia; e em 

níveis elevados de ingestão (500 mg/dia), a eficiência da absorção de ácido ascórbico diminui 

rapidamente (NAIDU, 2003). 

Um estudo realizado para detalhar a absorção, biodisponibilidade e efeito 

toxicológico do ácido ascórbico presente na matriz alimentar da acerola é necessário para 

averiguar o possível benefício holístico para a saúde da fruta. No entanto, como o ácido 

ascórbico é altamente instável, sua perda incorrida em produtos de valor agregado durante o 

processamento também deve ser considerada. Várias formulações de ketchup desenvolvidas a 

partir de acerola e tomate apresentam uma retenção de 18-29% de ácido ascórbico 

(PRAKASH et al., 2016). 

Em outro trabalho, Moreira et al. (2009) relataram ocorrer uma perda de 6 a 15% 

de ácido ascórbico no decorrer da secagem por atomização do extrato de bagaço de acerola. O 

entendimento do mecanismo dos genes responsáveis pela quantidade de ácido ascórbico na 

acerola pode gerar novos estudos para a propagação de culturas comumente cultivadas com 

conteúdo enriquecido de vitamina C. Diversas pesquisas detalhadas realizadas sobre os 

padrões de expressão de genes de enzimas que estão envolvidos em várias etapas da síntese de 

ácido ascórbico em acerola foram realizadas, porém deve-se realizar estudos mais detalhados 

para esclarecer o mecanismo molecular correto que realiza a biossíntese elevada de ácido 

ascórbico no fruto (BADEJO et al., 2008). 

O ácido L-ascórbico (AA) é um dos antioxidantes naturais mais importantes 

fornecidos por frutas e vegetais, é a principal forma biologicamente ativa da vitamina C. Essa 

vitamina, presente em altos níveis na polpa de acerola, é usada como um índice de parâmetros 

físico-químicos, pois é muito sensível à degradação durante o processamento e 

armazenamento (LEE et al., 2000). 

A degradação da vitamina C ocorre tanto sob condições aeróbicas quanto 

anaeróbicas. A primeira forma ocorre através da oxidação reversível do AA ao ácido L-

desidroascórbico (DHA), e que também apresenta atividade biológica. Outra oxidação 

irreversível do DHA gera o ácido dicetogulônico (DCG), que não tem função biológica. A 

degradação da vitamina C sob condição anaeróbica ainda não está esclarecida em 

consequência à sua grande complexidade (FENNEMA, 1996). 

O ácido ascórbico é mais vulnerável à degradação quando a amostra está exposta 

a condições ambientais adversas de armazenamento e manejo. As perdas crescem em função 
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dos longos períodos de armazenamento, altos valores de temperatura, baixa umidade relativa 

do ar, injúrias físicas ou causadas pelo frio (LEE et al., 2000). 

As substâncias fitoquímicas são antioxidantes que possuem a capacidade de 

auxiliar na prevenção de doenças associadas ao estilo de vida tais como câncer, diabetes e 

doenças cardiovasculares, e as principais substâncias fitoquímicas são vitamina C, 

fitoesteróis, carotenoides e entre outras (WANG et al., 2012). O conteúdo de vitamina C nos 

frutos de acerola pode variar com os estágios de maturação, cultivares, local de cultivo e 

fatores ambientais (HANAMURA et al., 2008; RIGHETTO et al., 2005; VENDRAMINI et 

al., 2000). 

O teor de vitamina C é elevado em frutos imaturos (1,9 g/100 g de suco) e 

diminui durante o amadurecimento (0,97 mg/100 g de suco em frutos maduros) (RIGHETTO 

et al., 2005). Vendramini e Trugo (2000) também estudaram o conteúdo de vitamina C em 

três diferentes estágios de maturação: imaturo (verde), intermediário (amarelo) e maduro 

(vermelho). Maior teor de vitamina C foi encontrado no estágio imaturo (2,16 g/100 g) em 

relação aos intermediários (1,06 g/100 g) e maduro (1,07 g/100 g). Uma das principais razões 

para a diminuição do teor de vitamina C durante a maturação é sugerida como oxidação 

bioquímica. 

Portanto, essa fruta é reconhecida como a melhor fonte natural de vitamina C. Em 

comparação com o ácido ascórbico sintético, a vitamina C produzida por esta fruta é melhor 

absorvida pelo corpo humano. Na verdade, os seres humanos só podem absorver 50% da 

ingestão sintética de vitaminas em comparação com as vitaminas naturais (BYRNE, 1993). 

O alto teor de vitamina C dos frutos de acerola permite que seja utilizado para a 

produção de concentrado de vitamina C para fins farmacêuticos ou enriquecimento de 

alimentos industrializados. A vitamina C desempenha um papel fundamental na biossíntese de 

colágeno, carnitina, neurotransmissores, corticoides e catecolaminas, bem como na síntese e 

manutenção de tecidos, incluindo a formação de ossos, dentes e músculos (ARAÚJO et al., 

1994; NAIDU, 2003). 

Com o avanço tecnológico influenciando as análises físico-químicas, os métodos 

não destrutivos e rápidos estão substituindo as análises sensoriais e instrumentais, por não 

necessitarem de reagentes, técnicos especializados, demora nos resultados, destruição dos 

frutos e, principalmente, a representatividade em relação à quantidade de amostras analisadas 

e o lote de frutas (BETEMPS, 2011).  



22 
 
 

 
De acordo com a literatura, o desenvolvimento de novos métodos para a 

determinação de AA é necessário para análises de rotina e várias abordagens têm sido 

relatadas para determinação de AA em produtos alimentícios e suplementos de vitamina C, 

incluindo cromatografia líquida de alta performance (UPLC) e cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) acoplada a um detector de PDA (KLIMCZAK et al., 2015; MAZUREK et 

al., 2015), voltametria, amperometria (JADAV et al., 2018), espectrometria UV-Vis (ZANG 

et al., 2017) e fluorescência (KRISHNAN et al., 2016). Além disso, esses métodos podem ser 

muito atrativos em termos do limite de detecção (LOD), que pode se estender a concentrações 

inferiores a 0,1 μg mL-1. No entanto, eles apresentam desvantagens consideráveis, como a 

dependência de instrumentos sofisticados, caros e volumosos, análise demorada e a 

necessidade de reagentes caros em grandes volumes. 

 

2.4 Quimiometria 

A quimiometria é definida como área da química em que utiliza métodos 

estatísticos, matemáticos e computacionais para avaliar grandes quantidades de dados. A 

análise dos dados ocorre através do emprego de diversas técnicas matemáticas sendo possível 

a extração de informações físico-químicas úteis, entretanto é necessário identificar métodos 

apropriados conforme o conjunto de dados (OLIVEIRA, 2007; ZENI, 2005).  

 

2.4.1 Pré-Tratamento de Dados Espectrais 

Os pré-tratamentos apresentam como principal função reduzir dados irrelevantes, 

e os principais métodos utilizados em dados espectrais são alisamento, normalização, derivada 

e suavização. Os métodos de normalização utilizados comumente são Variação Normal 

Padrão (SVN) (BARNES et al., 1993) e Correção do Espalhamento Multiplicativo (MSC) 

(DHANOA et al., 1994; ISAKSSON e NAES, 1988). Estes têm como função igualar a 

magnitude de cada ponto através da remoção do efeito da interferência das dimensões de 

partícula, rugosidade e opacidade, assim como também fazer a retirada das oscilações 

produzidas pelo efeito de dispersão da luz nos espectros de refletância (FERREIRA, 2015; 

SOUZA e POPPI, 2012; FEARN et al., 2009; CEN et al., 2007). 

As derivadas incluem métodos como Savitzky-Golay (GORRY, 1990; 

SAVITZKY e GOLAY, 1964) e corrigem influências de linha de base evidenciando pontos 

quase imperceptíveis do espectro de refletância (SOUZA e POPPI, 2012).  
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2.4.2 Construção de modelos de regressão 

A calibração consiste em desenvolver uma relação entre dados espectrais com 

propriedades químicas, biológicas ou físicas desejadas de uma amostra. Essa é uma extensão 

da lei de Beer-Lambert que estabelece uma relação univariada entre a absorbância e a 

concentração (BONA et al., 2018), em que as propriedades das amostras são vetores que 

podem compor uma matriz (variáveis dependentes) e os dados espectrais são arranjados em 

uma matriz (variáveis independentes), de modo que cada linha corresponde a uma amostra 

(GOMES, 2012). Dentre os métodos de calibração reversa mais utilizados nos estudos, tem-se 

a Regressão de Componentes Principais (PCR), os Quadrados Mínimos Parciais (PLS) e as 

Máquina de Suporte de Vetores (SVM). 

A PCR ocorre em duas etapas: a primeira é baseada na Análise de Principais 

Componentes (PCA); e a segunda na aplicação da Regressão Linear Múltipla (MLR) em 

variáveis preditivas (NAES et al., 2002). Este método de regressão elucida problemas 

causados por colinearidade e reduz ruídos com a retirada de componentes principais menos 

importantes, através da elaboração de novas variáveis linearmente independentes, ainda que 

informações importantes também possam ser perdidas nesse processo (DORMANN et al., 

2012). 

Assim como o PCR, o PLS calcula componentes principais (CPs), por meio de 

uma relação linear entre duas matrizes (dados dependentes e independentes). Esta correlação 

simultânea ocasiona numa perda de ortogonalidade das CPs, desta forma, denomina-se como 

variáveis latentes (LVs), então é verificado a relação entre os dados espectrais e as 

propriedades da amostra (ADAM, 1995). Os coeficientes de regressão são determinados por 

mínimos quadrados entre os escores da matriz que contém as propriedades das amostras e os 

escores e pesos da matriz que compõe os dados espectrais, decompondo as duas matrizes em 

um novo sistema de coordenadas (ALVES et al., 2015; FERRÃO, 2000; ADAM et al., 1995; 

GELADI et al., 1986). 
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3 ARTIGOS 

 

3.1 Determinação de atributos físico-químicos de acerola e derivado utilizando espectroscopia 

Vis-NIR 

Determination of physicochemical attributes of acerola and derivative using Vis-NIR 

spectroscopy 

Rodrigo Torres Silva1 

Daniel dos Santos Costa2 

Karla dos Santos Melo de Sousa3 

Sarah Leila França Almeida4 

Elionaide Carmo Pereira5 

 

RESUMO 

 

A acerola se destaca no mercado alimentício e farmacêutico, nesse contexto o 

monitoramento de parâmetros físico-químicos da fruta e seus derivados por métodos 

destrutivos apresentam desvantagens. Assim, objetivou-se desenvolver modelos preditivos 

para determinar os atributos físico-químicos da acerola e derivados, utilizando espectroscopia 

Vis-NIR. Foram utilizadas 200, 197 e 50 amostras de acerolas intactas, polpa e pó, 

respectivamente, em diferentes estádios de maturação. As amostras foram submetidas à 

análise espectroscópica, e em seguida determinou-se ácido ascórbico (AA), acidez titulável 

(AT), ratio e sólidos solúveis (SS) para acerolas intactas e em polpa, e ácido ascórbico (AA), 

atividade de água (AW) e umidade para acerola em pó por métodos de referência. Os dados 

espectrais foram submetidos a técnicas de pré-processamento, e em seguida foram 

desenvolvidos modelos de regressão pelos métodos da Regressão dos Mínimos Quadrados 

Parciais (PLSR), Gaussian Processes (GP), Support Vector Machine (SVM) e Random Forest 

(RF). Os modelos que apresentaram melhor performance ao determinar AA em acerola, em 

polpa e em pó foram SVM (R²cv=0,76 e RMSECV=375,03), PLSR (R²cv=0,68 e 

RMSECV=172,73) e SVM (R²cv=0,99 e RMSECV=33,60), respectivamente, para AT foram 

SVM (R²cv=0,77 e RMSECV=0,14) e PLSR (R²cv=0,53 e RMSECV=0,12), para ratio foram 

SVM (R²cv=0,76 e RMSECV=50,73) e SVM (R²cv=0,80 e RMSECV=26,31), para SST 

foram SVM (R²cv=0,74 e RMSECV=0,34) e PLSR (R²cv=0,81 e RMSECV=0,33), para AW 

AL e JP foram PLSR (R²cv=0,97 e RMSECV=0,01; R²cv=0,99 e RMSECV=0,00) e umidade 
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foi SVM (R²cv=0,99 e RMSECV=375,03). A espectroscopia Vis-NIR demonstrou ter um 

elevado potencial para monitorar atributos físico-químicos de acerola intacta e derivados. 

 

Palavras-chave: Malpighia emarginata. Modelos preditivos. Pré-processamento espectral. 

Seleção de atributos. 

 

ABSTRACT 

 

Acerola stands out in the food and pharmaceutical market, in this context the 

monitoring of physicochemical parameters of the fruit and its derivatives by destructive 

methods presents disadvantages. Thus, it was aimed to develop predictive models to 

determine the physicochemical attributes of acerola and derivatives, using Vis-NIR 

spectroscopy. We used 200, 197 and 50 samples of intact acerola, pulp and powder, 

respectively, at different stages of ripeness. The samples were subjected to spectroscopic 

analysis, and then ascorbic acid (AA), titratable acidity (TA), ratio and soluble solids (SS) 

were determined for intact and pulp acerola, and ascorbic acid (AA), water activity (WA) and 

moisture content for powdered acerola by reference methods. Spectral data were subjected to 

preprocessing techniques, and then regression models were developed by Partial Least 

Squares Regression (PLSR), Gaussian Processes (GP), Support Vector Machine (SVM), and 

Random Forest (RF) methods. The models that performed best in determining AA in acerola, 

pulp and powder were SVM (R²cv=0.76 and RMSECV=375.03), PLSR (R²cv=0.68 and 

RMSECV=172.73) and SVM (R²cv=0.99 and RMSECV=33.60), respectively, for AT were 

SVM (R²cv=0.77 and RMSECV=0, 14) and PLSR (R²cv=0.53 and RMSECV=0.12), for ratio 

were SVM (R²cv=0.76 and RMSECV=50.73) and SVM (R²cv=0.80 and RMSECV=26.31), for 

TSS were SVM (R²cv=0.74 and RMSECV=0.34) and PLSR (R²cv=0.81 and RMSECV=0.33), 

for AW AL and JP were PLSR (R²cv=0.97 and RMSECV=0.01; R²cv=0.99 and 

RMSECV=0.00) and humidity was SVM (R²cv=0.99 and RMSECV=375.03). Vis-NIR 

spectroscopy has been shown to have a high potential for monitoring physicochemical 

attributes of intact acerola and derivatives. 

 

Keywords: Malpighia emarginata. Predictive models. Spectral preprocessing. Attribute 

selection. 
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INTRODUÇÃO 

 

A acerola (Malpighia emarginata D.C.) é uma fruta tropical que se destaca no 

mercado alimentício e farmacêutico, devido aos aspectos nutricionais e sensoriais, sobretudo 

as elevadas concentrações de antioxidantes (SOARES FILHO et al., 2003), destacando-se o 

ácido ascórbico. Esse cofator enzimático necessário na produção de colágeno e 

neurotransmissores, atua na redução de radicais livres (NIMSE et al., 2015). Por isso existe 

uma tendência mundial no consumo e produção de produtos derivados desta fruta (DE 

ROSSO E MERCADANTE, 2005). 

Espera-se uma expansão do mercado de acerola, devido a demanda dos 

consumidores e pela cadeia de extração de ácido ascórbico. Para isso, é necessário 

desenvolver processos que permitam que a indústria consiga construir uma cadeia de 

abastecimento através da otimização ou desenvolvimento de técnicas que maximizem a 

utilização, manuseio e colheita (BELWAL et al., 2018). 

Dentro do contexto produtivo e comercial, o monitoramento de parâmetros físico-

químicos da acerola e seus derivados por métodos analíticos destrutivos apresentam 

desvantagens, pois são demorados, tendo a necessidade de preparação de amostra, geram 

resíduos e dificultam a tomada de decisão nos processos industriais (CARAMÊS et al., 2017). 

Além disto, quando se trata em especial da instabilidade analítica do parâmetro ácido L-

ascórbico, é desejável utilizar tecnologias de análise rápidas, precisas e sustentáveis 

(GALUSZKA, MIGASZEWSKI e NAMIESNIK, 2013). 

Dentre tais tecnologias, a espectroscopia de refletância difusa se destaca no 

monitoramento de parâmetros físico-químicos de produtos agrícolas. Esta consiste em uma 

metodologia rápida, prática, e precisa, que por ser baseada em princípio óptico, é também não 

destrutiva e sustentável (WANG et al., 2015). A metodologia tem sido amplamente estudada 

em processos analíticos tecnológicos da indústria alimentícia, sendo utilizada na automação 

de processos (GRASSI e ALAMPRESE, 2018), e em avaliações de maçã (PISSARD et al., 

2013), morango (AMODIO et al., 2017), polpa de maracujá (OLIVEIRA-FOLADOR et al., 

2018), romã (ARENDSE et al., 2018), polpa congelada de goiaba e maracujá (ALAMAR et 

al., 2016) e suco de pimentão (CORTÉS-ESTRADA et al., 2020). 

O potencial da espectroscopia de refletância para o monitoramento dos parâmetros 

físico-químicos da acerola, já foi investigado anteriormente. Entretanto, utilizando apenas a 

região do infravermelho próximo (NIR) para quantificar ácido ascórbico e acidez titulável em 
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acerola cv. Junko (MALEGORI et al., 2017). Faz-se necessário realizar investigações 

considerando uma ampla faixa espectral, pois a região NIR compreende somente sobretons e 

combinações de vibrações moleculares. Outras regiões espectrais, como a do visível (Vis), 

pode, por sua vez, fornecer informações quanto as transições eletrônicas envolvendo elétrons 

não ligados ou elétrons em orbitais moleculares encontrados em moléculas não saturadas das 

amostras (OLIVEIRA et al., 2014; SHIRONA et al., 2009; BROWN, 2007). 

Por ser uma tecnologia atualmente aplicada em algumas linhas de produção 

agrícola, é indicado a expansão de pesquisas quanto a aplicação da espectroscopia Vis-NIR 

(NICOLAI et al., 2007), principalmente para produtos como a acerola, que apresenta vida útil 

curta, visto que a maior parte da safra é processada imediatamente após a colheita (DE 

ROSSO et al., 2005). Não existem, por exemplo, pesquisas publicadas que tenha 

desenvolvido modelos de predição para parâmetros físico-químicos de acerola em polpa.  

Neste contexto, o presente estudo teve como principal objetivo desenvolver 

modelos preditivos utilizando métodos de regressão, como PLSR, Gaussian Processes, 

Support Vector Machine e Random Forest para determinar atributos físico-químicos da 

acerola intacta e derivados, utilizando espectroscopia de refletância difusa Vis-NIR. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostragem 

Um total de 4000 frutos de acerolas (Malpighia emarginata D.C., ‘Junko’, ‘Flor 

Branca’, ‘Costa Rica’) foram colhidos na região do Vale do Submédio São Francisco (-

9,39416, -40,5096; -9.45943, -40.8254; -9.43847, -40.5052). As amostras foram compostas 

por 20 acerolas intactas, o que resultou em um total de 200 amostras compostas, em diferentes 

estádios de maturação. Foram produzidas 197 amostras de polpa de acerola, sendo obtidas por 

liquidificação e trituração de frutos, também considerando 20 frutos por cada amostra, em 

diferentes estádios de maturação. Além de 50 amostras em pó obtidas através dos processos 

de desidratação, pulverização e secagem. 

As amostras foram acondicionadas em embalagens impermeáveis e herméticas, e 

armazenadas em gelo para transporte. Antes de cada análise, as amostras foram estabilizadas à 

temperatura ambiente (25±2 °C). 

 

Aquisição dos espectros de reflectância 
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Os dados espectrais foram obtidos utilizando um espectrômetro FieldSpec 3 

(Analytical Spectral Devices, Boulder, Colorado, USA) que possui resolução de 3 a 10 nm, 

intervalo de amostragem de 1,4 nm a 2 nm, e tempo de varredura de 100 ms. As leituras de 

refletância foram realizadas na faixa espectral de 350 a 2500 nm em intervalos de 1 nm 

utilizando dois diferentes acessórios: Pistol Grip (Analytical Spectral Devices, Boulder, 

Colorado, USA); e Hi-Brite MugLight (Analytical Spectral Devices, Boulder, Colorado, 

USA). A Pistol Grip possui campo de visão de 8º e ângulo crônico total. Para realizar as 

leituras espectrais o acessório foi equipado com o sensor óptico, associado com uma fonte de 

luz de quartzo-tungstênio de 50 W, seguindo o sistema na Figura 1a. As medições foram 

realizadas a uma distância perpendicular de 7 cm de cada acerola intacta que compõe a 

amostra, e em seguida, foram calculadas as médias dos espectros resultantes das amostras. A 

Hi-Brite MugLight apresenta lâmpada de quartzo-tungstênio-halogênio de 4 W e um 

recipiente para dispor a amostra com fundo de vidro de diâmetro de 12 mm, no qual a 

refletância das amostras em polpa foi aferida ascendentemente, seguindo a configuração da 

Figura 1b. As aferições do espectro das amostras em pó foram realizadas utilizando os dois 

acessórios, tanto a Pistol Grip quanto a Hi-Brite MugLight, os sistemas utilizados estão 

representados na Figura 1a e 1b. 
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Figura 1 – Sistema de aquisição dos espectros de refletância Vis-NIR utilizando 

como acessórios (a) Pistol Grip e (b) Hi-Brite MugLight. 

  

O sistema foi ligado 30 minutos antes da aquisição dos espectros e cada leitura 

consistiu em uma média de 30 varreduras executadas pelo equipamento. Uma placa de 

cerâmica Spectralon (Labsphere Inc., North Sutton, NH, EUA) foi utilizada como referência 

branca. Foi realizada operações de calibração (definição de referência branca padrão) antes da 

aquisição dos dados. 

Os valores de refletância foram transformados em medições de absorbância (log 

(1/R)), utilizando o software ViewSpec Pro (Analytical Spectral Devices, Boulder, Colorado, 

EUA). Para o conjunto de amostras em polpa, a região de 2450 a 2500 nm foi removida 

devido à presença de ruídos que promove a descaracterização do sinal espectral. 

 

Análises de referência 

As análises de referência foram realizadas em triplicata, seguindo as metodologias 

padrões da AOAC 1968 (Association of Official Analytical Chemists). Foram determinados o 

ácido ascórbico, sólidos solúveis, acidez titulável, ratio, atividade de água e umidade. 
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• Ácido Ascórbico (AA) – determinado seguindo metodologia do Instituto 

Adolfo Lutz (2005) adaptado, por titulação volumétrica com 2,6-

dicloroindofenolde (DFCI), 1g de amostra diluída em 100mL de solução 

aquosa de ácido oxálico (0,5% v/v), tendo como titulante redutor uma 

solução aquosa de DFCI (0,02% v/v) pelo método de referência 967.21 

dos Métodos Oficiais de Análise (AOAC, 1998) com modificações 

(BENASSI & ANTUNES, 1988), e valores expressos em mg.100L-1; 

• Sólidos Solúveis (SS) - determinado a partir da leitura direta em um 

refratômetro portátil (PR-101α, ATAGO Co. Ltd., Tokyo, Japan) com 

variação de 0 a 32 ± 0,2º Brix, compensação automática de temperatura 

(de 10 a 30ºC) pelo método de referência 932.12 dos Métodos Oficiais de 

Análise (AOAC, 1998), e valores expressos em °Brix; 

• Acidez Titulável (AT) - determinado conforme Instituto Adolfo Lutz 

(2005) adaptado, através de titulação em solução padronizada de hidróxido 

de sódio (NaOH) 0,1 M, utilizando como indicador a fenolftaleína 1% 

pelo método de referência 942.15 dos Métodos Oficiais de Análise 

(AOAC, 1998), e valores expressos em g.100mL-1. 

• Ratio - determinado através da relação entre o valor de sólidos solúveis 

(SST) e acidez titulável (AT) com valor adimensional. 

• Atividade de água (AW): foi aferida em analisador portátil AquaLab Pre 

(Decagon Devices Inc., Pullman, Washington, EUA), é uma variável 

adimensional. 

• Umidade: aferida utilizando analisador de umidade (Mettler Toledo HB  

43 Halogen) Série MAR, e os valores foram expressos em %. 

 

Pré-processamento espectral e desenvolvimento dos modelos 

Os dados espectrais foram submetidos a combinações de diferentes pré-

tratamentos matemáticos. Nos dados espectrais brutos foram aplicadas duas técnicas, filtro de 

média móvel (MAF) com diferentes segmentos (5, 9, 13, 17, 21 e 27 pontos), e primeira e 

segunda derivada, obtida pelo método de Savitzky-Golay (GORRY, 1990; SAVITZKY e 

GOLAY, 1964), com um polinômio de segunda ordem em dois segmentos diferentes (7 e 21 

pontos). Em seguida, sobre as matrizes filtradas e derivadas, foram aplicadas a correção de 

dispersão multiplicativa (MSC) (ISAKSSON e NAES, 1988) e a transformação variável 
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normal padrão (SNV) (BARNES et al., 1989). Além disto, apenas sobre as matrizes filtradas 

foi aplicada a correção do sinal ortogonal (OSC). 

As amostras foram separadas em dois conjuntos, o conjunto de calibração incluiu 

80% das amostras e o conjunto de validação externa utilizou 20% das amostras restante. Na 

etapa de construção dos modelos de calibração e predição, dados espectrais brutos e pré-

processados em quatro faixas de onda Vis-NIR (350 a 2500 nm), Vis (350 a 1000 nm), 

SWIR1 (1000 a 1830 nm) e SWIR2 (1830 a 2500 nm) foram usados como variáveis de 

entrada independentes (X), e atributos físico-químicos (AA, SS, AT e ratio) como variáveis 

de saída dependentes (Y). Os dados espectrais foram centrados na média antes da construção 

dos modelos. A validação cruzada completa foi aplicada a todas as amostras do conjunto de 

dados de calibração. O algoritmo empregado para a construção dos modelos foi o NIPALS 

(GELADI e KOWALSKI, 1986) com 100 interações.  

Após identificar através de métricas estatísticas os melhores modelos de PLSR 

para cada parâmetro físico-químico, as matrizes utilizadas na construção destes modelos 

foram aplicadas nos seguintes modelos: Gaussian Processes (GP); Support Vector Machine 

(SVM) com Sequential Minimal Optimization (SMO); e Random Forest (RF). Na construção 

dos modelos foi utilizado validação cruzada 10-fold. 

A construção dos modelos SVM (SMOLA e SCHOELKOPF, 1998) foi realizada 

utilizando kernel polinomial (Eq. 1) e as configurações padrões do algoritmo 

RegSMOImproved (SHEVADE, KEERTHI et al., 1999), além da normalização da matriz de 

calibração. A construção dos modelos GP também utilizou a função polinomial de kernel (Eq. 

1). As configurações padrões e sem ajuste de hiperparâmetro foram utilizadas. Os valores 

faltantes foram substituídos pela média global. Os atributos nominais foram convertidos em 

binários. A construção dos modelos utilizando Random Forest (BREIMAN, 2001) seguiu as 

configurações padrões, foram realizadas 100 interações para construir cada modelo, e cada 

espaço foi executado apenas uma vez.  

𝐾(𝑥, 𝑦) = < 𝑥, 𝑦 >𝑝, 𝑝 = 1                           (1) 

Após o desenvolvimento dos referidos modelos de regressão, a previsão foi 

executada usando um conjunto de dados não anteriormente empregado no processo de 

calibração, ou seja, uma validação externa foi realizada nos modelos desenvolvidos para 

determinar sua capacidade preditiva. 

Um total de 4864 modelos de predição para atributos físico-químicos (AA, SST, 

AT e ratio) e para três conjuntos de dados (acerola intacta, polpa, e pó) em quatro faixas de 
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comprimento de onda (Vis-NIR, Vis, SWIR1, SWIR2) utilizando PLSR, GP, SVM e RF, 

foram construídos. 

Também foi realizada seleção dos comprimentos de onda que apresentaram altos 

coeficientes de correlação e maiores pesos nas variáveis independentes para os melhores 

modelos desenvolvidos da PLSR. Em seguida, foram aplicadas regressões Bagging 

(BREIMAN, 1996) nas matrizes dos modelos que apresentaram os melhores desempenhos 

dentre os algoritmos GP, SVM e RF. Nas mesmas matrizes, foram realizadas as seleções de 

atributos utilizando os filtros CFS (HALL, 1998) e WRAPPER (KOHAVI et al., 1997), 

ambos associados ao método Greedy Stepwise. Em seguida, com os comprimentos de onda 

selecionados, novas matrizes foram construídas e submetidas ao algoritmo que apresentou o 

melhor desempenho com a matriz inicial. 

O desempenho dos modelos construídos pelos métodos de regressão foram 

avaliados a partir de diferentes coeficientes estatísticos: coeficiente de determinação de 

Pearson (R²) (Eq. 2); raiz quadrada do erro médio quadrático de calibração (RMSEC) (Eq. 3); 

erro padrão de calibração (SEC) (Eq. 4); raiz quadrada do erro médio quadrático de validação 

cruzada (RMSECV) (Eq. 5); erro padrão de validação cruzada (SECV) (Eq. 6); raiz quadrada 

do erro médio quadrático de predição (RMSEP) (Eq. 7); erro padrão de predição (SEP) (Eq. 

8); e o viés (bias) (Eq. 9).  

𝑅2 =
∑ (�̂�𝑖

𝑛
𝑖=1 − �̆�) ∗ (𝑦𝑖 − �̅�)²

(𝑛 − 1) ∗  𝜎𝛶 ∗ 𝜎𝑝
 (2) 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶 =  √
∑ (𝑦𝑖−�̂�𝑖)²𝑛

𝑖=1

𝑛
 (3) 

𝑆𝐸𝐶 = √
𝑛 ∗ 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶²

𝑛
 (4) 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 = √∑
(𝑦𝑖 − �̂�𝑖∗)²

𝑛

𝑛

𝑖=1

 (5) 

𝑆𝐸𝐶𝑉 = √∑
(𝑦𝑖 − �̂�𝑖 − 𝑏𝑖𝑎𝑠)²

𝑛 − 1

𝑛

𝑖=1

 (6) 
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𝑅𝑀𝑆𝐸𝑃 = √∑
(𝑦𝑖 − �̂�𝑖∗∗)²

𝑚

𝑛

𝑖=1

 (7) 

𝑆𝐸𝑃 = √∑
(𝑦𝑖 − �̂�𝑖∗∗ − 𝑏𝑖𝑎𝑠)²

𝑚 − 1

𝑛

𝑖=1

 (8) 

𝐵𝑖𝑎𝑠 =
∑ �̂�𝑖 − 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑚
 (9) 

A avaliação do parâmetro SECV foi feita associando o desvio-padrão (SD) e os 

valores da faixa dos parâmetros físico-químicos a ser analisado. Portanto, o desvio preditivo 

residual (RPD) (Eq. 10) (Li et al., 2015) e a taxa de erro de faixa (RER) (Eq. 11) (Pan et al., 

2015), foram utilizados, sendo: 

𝑅𝑃𝐷 =
𝑆𝐷

𝑆𝐸𝐶𝑉
 (10) 

𝑅𝐸𝑅 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒

𝑆𝐸𝐶𝑉
 (11) 

Foram assumidos os seguintes limites de controle (Eq. 12 e 13) para os conjuntos 

de dados de calibração constituídos por 100 ou mais amostras e para conjuntos de dados de 

predição compostos por nove ou mais amostras (Shenk et al., 1989), sendo: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑆𝐸𝑃 = 1,30 ∗ 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶 (12) 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑏𝑖𝑎𝑠 =  ±0,60 ∗ 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶 (13) 

 

RESULTADOS 

 

Caracterização dos parâmetros físico-químicos 

A Tabela 1 mostra as análises descritivas dos parâmetros físico-químicos das 

acerolas intactas, polpa e pó dos conjuntos de calibração e predição. É valido notar que a 

amplitude dos parâmetros do conjunto de calibração é mais abrangente que do conjunto de 

predição. De forma geral, os parâmetros apresentam valores médios a alto de desvio-padrão e 

coeficiente de variação, exceto para sólidos solúveis. 

 

Tabela 1. Estatística descritiva das acerolas intactas, polpa e pó. 

Parâmetro Amostras Média Mín Máx Range SD Variância CV (%) 

Intacta 

AA 160 2729 1112 4831 3718.9 763 582143 28.0 
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40 2692 1277 4285 3007.8 784.7 615792 29.2 

AT 
160 1.7 1.0 2.4 1.4 0.3 0.1 17.2 

40 1.6 1.0 2.1 1.1 0.3 0.1 19.0 

RATIO 
160 366.0 160.0 596.4 436.41 103.3 10666.9 28.2 

40 359.1 184.6 587.1 403.44 111.3 12393.8 31.0 

SS 
160 7.5 5.3 9.6 4.3 0.7 0.4 8.8 

40 7.6 6.1 9.3 3.2 0.71 0.50 9.3 

Polpa 

AA 160 1746 1120 2921 1800.6 308.5 95192.8 17.7 

 37 1777 1252 2694.6 1442.3 345.3 119198 19.4 

AT 160 1.4 0.8 1.8 1.044 0.2 0.0 12.0 

 37 1.4 1.2 1.8 0.6197 0.1 0.0 10.5 

RATIO 
160 251.0 160.1 456.4 296.35 57.7 3334.6 23.0 

37 249.7 164.8 412.1 247.29 60.4 3642.5 24.2 

SS 
160 7.1 3.4 8.4 5.0 0.8 0.6 10.6 

37 7.2 5.4 8 2.6 0.6 0.3 8.1 

Pó 

AA 50 18293.74 11001 20792 9791 1252.53 1568837 6.85 

Umidade 50 3.89 0.39 6.13 3.74 0.75 0.57 19.28 

AW (AL) 50 0.20 0.13 0.29 0.16 0.04 0.0018 20.0 

AW (JP) 50 0.28 0.22 0.33 0.11 0.02 0.0008 7.14 

Legenda: Mín – valor mínimo; Máx – valor máximo; SD – desvio-padrão; CV – coeficiente de 

variação; AA – Ácido Ascórbico; AT – Acidez Titulável; SS – Sólidos Solúveis; AW – Atividade de água. 

 

Caracterização dos dados espectrais 

As Figuras 2a, 2c, 2e e 2g mostram o comportamento dos espectros brutos de 

absorbância para acerolas intactas, polpa, pó utilizando probe Hi-Brite Muglight e Pistol Grip, 

respectivamente. Ambos os espectros apresentam perfil espectral semelhantes. Os 

comprimentos de onda 673, 975, 1185, 1460 e 1928 nm apresentam picos de absorção e 

surgimento de picos de absorção em 2110 e 2300 nm nas amostras em pó. Tem-se nas Figuras 

2b, 2d, 2f e 2h o comportamento dos espectros após alisamento utilizando MAF e aplicação 

de OSC, e observa-se uma ampliação dos picos de absorbância após o pré-processamento. 
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Figura 2. Espectro bruto e pré-processado com MAF e OSC das acerolas (ab) 

intactas, (cd) em polpa, (ef) em pó utilizando Hi-Brite Muglight e (gh) Pistol Grip. 

 

Desempenho dos modelos 

Para as acerolas intactas, os melhores pré-tratamentos foram obtidos utilizando 

MAF (9 pontos) e OSC, MAF (9 pontos) e OSC, MAF (5 pontos) e OSC, MAF (17 pontos) e 

OSC, todos utilizando o modelo SVM. Para estes modelos foram obtidos RPD de 2,03, 2,03, 

2,03 e 1,94; RER de 9,89 10,13, 8,58 e 12,74; limite de SEP de 390,54, 0,02, 47,82 e 0,31; 

limite de viés de 180,25, 0,01, 22,07 e 0,15; R²cv de 0,76, 0,77, 0,76 e 0,74; e RMSECV de 

375,03, 0,14, 50,73 e 0,34 para AA, AT, ratio e SST, respectivamente (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Parâmetros estatísticos dos modelos de regressão para acerolas intactas. 
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Parâmetro Modelos BoW Pré-tratamentos Fator R2

cal RMSEC SEC R2
cv RMSECV SECV R2

p RMSEP SEP 

      Calibração Validação cruzada Predição 

AA 

PLSR SWIR1 MAF (27pts) + OSC 7 0.77 366.70 367.85 0.71 412.49 413.78 0.59 523.46 527.96 

SVM VISNIR MAF (9pts) +OSC   0.84 300.41 301.35 0.76 375.03 375.95 0.62 496.19 500.02 

RFR VISNIR MAF (9pts) + OSC   0.96 166.90 167.42 0.66 446.73 448.10 0.51 571.35 572.69 

GPR VISNIR MAF(9pts) + OSC   0.78 354.59 355.71 0.70 414.79 416.05 0.60 508.49 511.88 

AT 

PLSR SWIR1 Bruto 15 0.76 0.14 0.14 0.63 0.18 0.18 0.73 0.16 0.16 

SVM VISNIR MAF (9pts) + OSC   1.00 0.01 0.01 0.77 0.14 0.14 0.32 0.37 0.37 

RFR VISNIR MAF (9pts) + OSC   0.95 0.07 0.07 0.59 0.18 0.18 0.64 0.18 0.18 

GPR VISNIR MAF (9pts) + OSC   0.92 0.08 0.08 0.61 0.18 0.18 0.54 0.22 0.21 

RATIO 

PLSR SWIR1 MAF (9pts) + OSC 2 0.78 47.87 48.02 0.74 52.39 52.55 0.50 82.48 83.39 

SVM VISNIR MAF (5pts) + OSC   0.87 36.79 36.90 0.76 50.73 50.85 0.61 71.23 71.79 

RFR VISNIR MAF (5pts) + OSC   0.96 21.54 21.60 0.70 56.24 56.41 0.58 72.71 73.47 

GPR VISNIR MAF (5pts) + OSC   0.82 43.27 43.40 0.74 52.74 52.90 0.58 72.85 73.66 

SS 

PLSR SWIR1 MAF (5pts) + OSC 7 0.79 0.30 0.30 0.67 0.38 0.38 0.54 0.48 0.48 

SVM VISNIR MAF (17pts) + OSC   0.87 0.24 0.24 0.74 0.34 0.339 0.73 0.38 0.37 

RFR SWIR1 MAF (5pts) + OSC   0.95 0.17 0.17 0.53 0.45 0.45 0.43 0.47 0.48 

GPR VISNIR MAF (17pts) + OSC   0.74 0.34 0.34 0.64 0.40 0.40 0.64 0.43 0.42 

Legenda: BoW – banda de comprimento de onda; AA – Ácido Ascórbico; AT – Acidez Titulável; SS – Sólidos 

Solúveis; AW – Atividade de água; PLSR – Regressão dos Mínimos Quadrados Parciais; GP – Gaussian 

Processes; SVM – Support Vector Machine; RF – Random Forest; SWIR – Short Wave Infrared; VISNIR – 

Visível e Infravermelho Próximo; MAF – Filtro de Média Móvel; OSC – Correção do Sinal Ortogonal; 𝑅𝑐𝑎𝑙
2 - 

coeficiente de determinação da calibração; RMSEC – erro quadrático médio de calibração; SEC – erro padrão de 

calibração; 𝑅𝑐𝑣
2 - coeficiente de determinação da validação cruzada; RMSECV – erro quadrático médio de 

validação cruzada; SECV – erro padrão de validação cruzada; 𝑅𝑝
2- coeficiente de determinação da predição; 

RMSEP – erro quadrático médio de predição; SEP – erro padrão da predição. 

 

Os pré-tratamentos que apresentaram melhor desempenho para polpa de acerola 

foram MAF (27 pontos) e OSC com modelo PLSR, MAF (21 pontos) e OSC com modelo 

GPR, MAF (13 pontos) e OSC com modelo SVM, MAF (27 pontos) e OSC com modelo 

PLSR. Para estes modelos foram obtidos RPD de 1,72, 1,40, 2,21 e 2,23; RER de 10,11, 8,77, 

11,37 e 14,77; limite de SEP de 218,77, 0,07, 31,97 e 0,35; limite de viés de 100,97, 0,03, 

14,76 e 0,16; R²cv de 0,81, 0,74, 0,89 e 0,80; e RMSECV de 177,59, 0,12, 26,21 e 0,34 para 

AA, AT, ratio e SS, respectivamente (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Parâmetros estatísticos dos modelos de regressão para acerolas em 

polpa. 

Parâmetro Models BoW Pré-tratamentos Factor R2
cal RMSEC SEC R2

cv RMSECV SECV R2
p RMSEP SEP 

     Calibração Validação cruzada Predição 

AA 

PLSR VIS MAF (27pts) + OSC 1 0.69 170.52 171.06 0.68 172.73 173.28 0.56 338.18 242.88 

SVM VIS MAF (27pts) + OSC  0.72 164.00 163.97 0.64 181.13 181.54 0.59 247.08 234.04 

RFR VIS MAF (27pts) + OSC  
0.96 66.39 66.52 0.59 194.71 195.16 0.45 429.89 258.81 
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GPR VIS MAF (27pts) + OSC  0.71 166.15 167.19 0.66 175.79 176.34 0.58 288.78 235.21 

AT 

PLSR VIS MAF (5pts) + OSC 1 0.54 0.11 0.11 0.53 0.12 0.12 0.29 0.13 0.13 

SVM VISNIR MAF (21pts) + OSC  0.87 0.06 0.06 0.51 0.13 0.13 0.42 0.33 0.33 

RFR VIS MAF (5pts) + OSC 
 0.95 0.04 0.04 0.47 0.12 0.12 0.39 0.12 0.12 

GPR VISNIR MAF (21pts) + OSC 
 0.78 0.08 0.08 0.53 0.12 0.12 0.44 0.16 0.16 

RATIO 

PLSR VIS MAF (13pts) + OSC 2 0.79 26.59 26.67 0.76 27.92 28.01 0.79 27.66 28.04 

SVM VIS MAF (13pts) + OSC  0.82 24.58 26.67 0.80 26.21 26.06 0.71 33.61 33.21 

RFR VIS MAF (13pts) + OSC 
 0.97 10.32 24.38 0.74 29.15 29.24 0.79 28.26 27.86 

GPR VIS MAF (13pts) + OSC 
 0.81 25.13 10.35 0.79 26.47 26.55 0.73 31.49 31.34 

SST 

PLSR SWIR1 MAF (27pts) + OSC 5 0.87 0.27 0.27 0.81 0.33 0.33 0.82 0.26 0.26 

SVM SWIR1 MAF (27pts) + OSC  0.77 0.36 0.36 0.73 0.33 0.40 0.82 0.32 0.30 

RFR SWIR1 MAF (27pts) + OSC 
 0.96 0.16 0.16 0.64 0.40 0.46 0.70 0.39 0.38 

GPR VISNIR MAF (27pts) + OSC 
 0.90 0.24 0.24 0.67 0.45 0.44 0.02 0.64 0.63 

Legenda: BoW – Banda de comprimento de onda; AA – Ácido Ascórbico; AT – Acidez Titulável; SS – Sólidos 

Solúveis; AW – Atividade de água; PLSR – Regressão dos Mínimos Quadrados Parciais; GP – Gaussian 

Processes; SVM – Support Vector Machine; RF – Random Forest; SWIR – Short Wave Infrared; VISNIR – 

Visível e Infravermelho Próximo; VIS – Visível; MAF – Filtro de Média Móvel; OSC – Correção do Sinal 

Ortogonal; 𝑅𝑐𝑎𝑙
2 - coeficiente de determinação da calibração; RMSEC – erro quadrático médio de calibração; SEC 

– erro padrão de calibração; 𝑅𝑐𝑣
2 - coeficiente de determinação da validação cruzada; RMSECV – erro quadrático 

médio de validação cruzada; SECV – erro padrão de validação cruzada; 𝑅𝑝
2- coeficiente de determinação da 

predição; RMSEP – erro quadrático médio de predição; SEP – erro padrão da predição. 

 

Tem-se nas Tabelas 4 e 5 as métricas dos modelos que apresentaram os melhores 

desempenhos na determinação dos parâmetros físico-químicos dentre os modelos avaliados. O 

modelo que apresentou melhor desempenho para determinar AW-AL na acerola em pó foi a 

PLSR com MAF (13 pontos) associado à OSC, na faixa espectral SWIR2, utilizando a Hi-

Brite Muglight. Para AW-JP, ambos acessórios apresentaram desempenho semelhantes, 

utilizando o mesmo modelo, pré-processamento e faixa espectral, foram PLSR, MAF (17 

pontos) associado à OSC no SWIR1. 

 

Tabela 4. Parâmetros estatísticos dos modelos de regressão para acerolas em pó 

utilizando Hi-Brite Muglight. 

Parâmetro Modelos BoW Pré-tratamentos Fatores R2
cal RMSEC SEC R2

cv RMSECV SECV 

      Calibração Validação cruzada 

AW AL 

PLSR SWIR2 MAF 13 pts + OSC 5 0.99 0.00 0.00 0.97 0.01 0.01 

SVM VIS MAF 13 pts + OSC  0.97 0.01 0.01 0.93 0.01 0.02 

RF SWIR2 MAF 13 pts + OSC  0.97 0.01 0.01 0.80 0.02 0.03 

GP VIS MAF 13 pts + OSC  0.91 0.01 0.01 0.83 0.02 0.03 

AW JP 

PLSR SWIR1 MAF 17pts + OSC 1 0.99 0.01 0.01 0.99 0.01 0.01 

SVM SWIR1 MAF 27pts + OSC  0.97 0.01 0.01 0.87 0.01 0.02 

RF SWIR2 MAF 13 pts + OSC  0.95 0.01 0.01 0.68 0.02 0.03 
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GP VISNIR MAF 17pts + OSC  0.98 0.00 0.01 0.76 0.01 0.02 

AA 

PLSR SWIR1 MAF 5 pts + OSC 7 0.99 28.73 29.02 0.98 159.08 160.16 

SVM VIS MAF 13 pts + OSC  0.99 12.00 12.40 0.99 33.60 34.00 

RF VISNIR MAF 21 pts + OSC  0.98 310.50 311.00 0.51 934.39 934.45 

GP VISNIR MAF 21 pts + OSC  0.99 165.90 166.00 0.97 227.89 227.90 

UMIDADE 

PLSR VISNIR MAF 21 pts + OSC 5 0.99 0.02 0.02 0.99 0.08 0.08 

SVM VISNIR MAF 21 pts + OSC  0.99 0.02 0.02 0.99 0.09 0.08 

RF VISNIR MAF 21 pts + OSC  0.97 0.14 0.14 0.68 0.43 0.42 

GP VISNIR MAF 21 pts + OSC   0.92 0.21 0.21 0.88 0.26 0.26 

Legenda: BoW – Banda de comprimento de onda; AA – Ácido Ascórbico; AT – Acidez Titulável; SS – Sólidos 

Solúveis; AW – Atividade de água; PLSR – Regressão dos Mínimos Quadrados Parciais; GP – Gaussian 

Processes; SVM – Support Vector Machine; RF – Random Forest; SWIR – Short Wave Infrared; VISNIR – 

Visível e Infravermelho Próximo; MAF – Filtro de Média Móvel; OSC – Correção do Sinal Ortogonal; 𝑅𝑐𝑎𝑙
2 - 

coeficiente de determinação da calibração; RMSEC – erro quadrático médio de calibração; SEC – erro padrão de 

calibração; 𝑅𝑐𝑣
2 - coeficiente de determinação da validação cruzada; RMSECV – erro quadrático médio de 

validação cruzada; SECV – erro padrão de validação cruzada; 𝑅𝑝
2- coeficiente de determinação da predição; 

RMSEP – erro quadrático médio de predição; SEP – erro padrão da predição. 

 

A determinação de AA em acerola em pó foi mais satisfatória utilizando a Hi-

Brite Muglight na banda espectral do Vis aplicando MAF (13 pontos) e a OSC. Em 

contrapartida, a determinação da umidade apresentou melhor desempenho utilizando Pistol 

Grip na banda espectral Vis-NIR e pré-processado com MAF (21 pontos) e a OSC. 

Entretanto, não houve diferença expressiva com os valores das métricas da Hi-Brite Muglight. 

 

Tabela 5. Parâmetros estatísticos dos modelos de regressão para acerolas em pó 

utilizando Pistol Grip. 

Parâmetros Modelos BoW Pré-tratamentos Fatores R2
cal RMSEC SEC R2

cv RMSECV SECV 

     Calibração Validação cruzada 

AW AL 

PLSR VISNIR MAF 27pts + OSC 3 0.99 0.01 0.01 0.96 0.01 0.01 

SVM VISNIR MAF 27pts + OSC  0.90 0.01 0.01 0.87 0.02 0.02 

RF SWIR1 MAF 5pts + OSC  0.98 0.01 0.01 0.81 0.02 0.02 

GP VISNIR MAF 27pts + OSC  0.86 0.03 0.03 0.74 0.04 0.04 

AW JP 

PLSR SWIR1 MAF 17pts + OSC 1 0.99 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 

SVM SWIR1 MAF 27pts + OSC  0.92 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 

RF SWIR2 MAF 21pts + OSC  0.99 0.00 0.00 0.93 0.01 0.01 

GP SWIR2 MAF 21pts + OSC  0.99 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 

AA 

PLSR SWIR1 MAF 5pts + OSC 7 0.99 56.04 56.60 0.96 243.81 245.65 

SVM VISNIR MAF 27pts + OSC  0.94 309.76 309.76 0.91 368.93 369.00 

RF VIS MAF 13pts + OSC  0.98 368.68 368.68 0.38 1031.22 1032.00 

GP VISNIR MAF 27pts + OSC  0.91 371.08 371.08 0.90 403.30 403.80 

UMIDADE PLSR VISNIR MAF 9pts + OSC 7 0.99 0.03 0.03 0.98 0.10 0.11 
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SVM VISNIR MAF 9pts + OSC  0.99 0.00 0.00 0.99 0.02 0.02 

RF SWIR1 MAF 9pts + OSC  0.96 0.16 0.16 0.66 0.43 0.43 

GP VISNIR MAF 9pts + OSC   0.93 0.20 0.20 0.84 0.30 0.30 

Legenda: BoW – Banda de comprimento de onda; AA – Ácido Ascórbico; AT – Acidez Titulável; SS – Sólidos 

Solúveis; AW – Atividade de água; PLSR – Regressão dos Mínimos Quadrados Parciais; GP – Gaussian 

Processes; SMO – Support Vector Machine; RF – Random Forest; SWIR – Short Wave Infrared; VISNIR – 

Visível e Infravermelho Próximo; MAF – Filtro de Média Móvel; OSC – Correção do Sinal Ortogonal; 𝑅𝑐𝑎𝑙
2 - 

coeficiente de determinação da calibração; RMSEC – erro quadrático médio de calibração; SEC – erro padrão de 

calibração; 𝑅𝑐𝑣
2 - coeficiente de determinação da validação cruzada; RMSECV – erro quadrático médio de 

validação cruzada; SECV – erro padrão de validação cruzada; 𝑅𝑝
2- coeficiente de determinação da predição; 

RMSEP – erro quadrático médio de predição; SEP – erro padrão da predição. 

 

A partir da análise gráfica do carregamento de variáveis independentes, os 

comprimentos de onda selecionados para acerolas intactas, em polpa e em pó estão presentes 

no Anexo A. Esta análise foi realizada utilizando o espectro SWIR1 para os parâmetros AA 

(Figura 3a), VISNIR para AT (Figura 3b), ratio (Figura 3c) e SS (Figura 3d). Para as 

amostras em polpa esta análise foi realizada utilizando o espectro visível para os parâmetros 

AA (Figura 4a), AT (Figura 4b) e ratio (Figura 4c), já para o parâmetro SS (Figura 4d), a 

seleção foi realizada em SWIR1. 
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Figura 3. Gráficos na faixa espectral SWIR das cargas de peso das variáveis 

independentes (a) AA com pré-tratamentos MAF (27 pontos) associada à OSC, (b) AT com 

dados brutos, (c) RATIO com pré-tratamentos MAF (27 pontos) associada à OSC, e (d) SS 

com pré-tratamentos MAF (5 pontos) seguida de OSC. 

 



41 
 
 

 

 

Figura 4. Gráficos das cargas de peso das variáveis independentes (a) AA com 

pré-tratamentos MAF (27 pontos) associada à OSC na faixa espectral Vis, (b) AT com pré-

tratamentos MAF (5 pontos) seguida por OSC na faixa espectral Vis, (c) RATIO com pré-

tratamentos MAF (13 pontos) associada à OSC na faixa espectral Vis, e (d) SS com pré-

tratamentos MAF (27 pontos) seguida de OSC na faixa espectral SWIR. 

 

As Tabelas 6 e 7 mostram os desempenhos dos modelos preditivos para os 

diferentes atributos físico-químicos em acerolas intactas e polpa utilizando seleção de 

variáveis e regressão bagging. A seleção de variáveis foi benéfica para grande parte dos 

parâmetros avaliados em comparação com os modelos desenvolvidos com todo o espectro. Os 

comprimentos de onda selecionados pelos algoritmos CFS e WRAPPER para acerolas 

intactas, polpa e em pó estão presentes no Anexo B. Para selecionar as variáveis para acerolas 

intactas foi utilizado o comprimento de onda Vis-NIR para todos os parâmetros. Em 
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contrapartida, para acerola em polpa, para o parâmetro AA foi utilizado a banda de 

comprimento de onda SWIR1, e para AT, ratio e SS foi utilizado Vis-NIR. 

 

Tabela 6. Modelos de regressão para variáveis independentes de acerola intacta 

utilizando seleção de variáveis e regressão bagging. 

Parâmetro Modelos R2
cal RMSEC SEC R2

cv RMSECV SECV R2
p RMSEP SEP 

    Calibração Validação cruzada Predição 

AA 

sem seleção - SMO 0.84 300.41 301.35 0.76 375.03 375.95 0.62 496.19 500.02 

filtro CFS 0.71 407.88 408.27 0.71 411.65 412.56 0.51 573.21 563.81 

filtro Wrapper 0.73 394.30 393.61 0.72 401.59 401.43 0.58 532.59 518.92 

bagging RF 0.91 236.99 237.70 0.66 447.44 437.83 0.50 576.19 572.90 

bagging SMO 0.84 303.58 304.32 0.74 392.15 392.57 0.62 498.82 491.79 

bagging GP 0.78 357.47 358.58 0.70 418.74 419.54 0.59 517.06 510.48 

AT 

sem seleção - SMO 1.00 0.01 0.01 0.77 0.14 0.14 0.32 0.37 0.37 

filtro CFS 0.68 0.16 0.16 0.62 0.18 0.18 0.61 0.20 0.19 

filtro Wrapper 0.71 0.15 0.15 0.69 0.16 0.16 0.66 0.18 0.18 

bagging RF 0.90 0.10 0.10 0.60 0.18 0.18 0.64 0.18 0.18 

bagging SMO 0.93 0.06 0.08 0.56 0.20 0.20 0.43 0.29 0.27 

bagging GP 0.88 0.10 0.10 0.59 0.19 0.19 0.60 0.20 0.19 

Ratio 

sem seleção - SMO 0.87 36.79 36.90 0.76 50.73 50.85 0.61 71.23 71.79 

filtro CFS 0.76 50.01 50.15 0.76 50.76 50.91 0.56 74.08 74.27 

filtro Wrapper 0.80 45.97 46.07 0.79 46.89 47.00 0.54 77.09 77.48 

bagging RF 0.92 30.37 30.47 0.71 55.91 56.08 0.58 72.86 73.18 

bagging SMO 0.87 37.25 37.37 0.75 51.87 53.48 0.60 72.07 72.10 

bagging GP 0.82 43.86 44.00 0.74 52.85 52.98 0.58 73.90 74.05 

SST 

sem seleção - SMO 0.87 0.24 0.24 0.74 0.34 0.34 0.73 0.38 0.37 

filtro CFS 0.41 0.51 0.51 0.35 0.53 0.53 0.29 0.53 0.53 

filtro Wrapper 0.75 0.33 0.34 0.71 0.36 0.36 0.72 0.39 0.39 

bagging RF 0.84 0.29 0.29 0.28 0.57 0.55 0.26 0.61 0.60 

bagging SMO 0.87 0.24 0.24 0.73 0.34 0.34 0.71 0.38 0.37 

bagging GP 0.74 0.34 0.34 0.62 0.41 0.41 0.62 0.44 0.43 

Legenda: AA – Ácido Ascórbico; AT – Acidez Titulável; SS – Sólidos Solúveis; AW – Atividade de água; 

PLSR – Regressão dos Mínimos Quadrados Parciais; GP – Gaussian Processes; SMO – Support Vector 

Machine; RF – Random Forest; SWIR – Short Wave Infrared; VISNIR – Visível e Infravermelho Próximo; 

MAF – Filtro de Média Móvel; OSC – Correção do Sinal Ortogonal; 𝑅𝑐𝑎𝑙
2 - coeficiente de determinação da 

calibração; RMSEC – erro quadrático médio de calibração; SEC – erro padrão de calibração; 𝑅𝑐𝑣
2 - coeficiente de 

determinação da validação cruzada; RMSECV – erro quadrático médio de validação cruzada; SECV – erro 

padrão de validação cruzada; 𝑅𝑝
2- coeficiente de determinação da predição; RMSEP – erro quadrático médio de 

predição; SEP – erro padrão da predição. 

 

Tabela 7. Modelos de regressão para variáveis independentes de acerola em polpa 

utilizando seleção de variáveis e regressão bagging. 

Parâmetro Modelos R2
cal RMSEC SEC R2

cv RMSECV SECV R2
p RMSEP SEP 

    Calibração Validação cruzada Predição 

AA sem seleção - GPR 0.71 166.15 167.19 0.66 175.79 176.34 0.58 288.78 235.21 
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filtro CFS 0.17 293.15 290.24 0.10 298.71 295.66 0.02 393.07 353.87 

filtro Wrapper 0.70 167.74 168.26 0.68 172.66 173.20 0.57 374.38 239.47 

bagging RF 0.91 100.64 100.78 0.62 187.63 188.19 0.53 239.32 244.96 

bagging SMO 0.72 163.48 163.98 0.67 176.07 176.55 0.60 300.04 230.37 

bagging GP 0.71 166.26 166.76 0.67 175.76 176.31 0.58 313.28 235.06 

AT 

sem seleção - GPR 0.87 0.06 0.06 0.51 0.13 0.13 0.42 0.33 0.33 

filtro CFS 0.22 0.15 0.15 0.19 0.15 0.15 0.21 0.09 0.14 

filtro Wrapper  0.65 0.10 0.10 0.61 0.10 0.10 0.45 0.11 0.12 

bagging RF 0.88 0.07 0.07 0.41 0.13 0.13 0.31 0.16 0.16 

bagging SMO 0.92 0.07 0.07 0.49 0.13 0.13 0.66 0.27 0.27 

bagging GP 0.76 0.08 0.08 0.55 0.11 0.11 0.42 0.14 0.14 

Ratio 

sem seleção - SMO 0.82 24.58 26.67 0.80 26.21 26.06 0.71 33.61 33.21 

filtro CFS 0.80 25.71 25.64 0.79 26.23 26.15 0.69 33.66 34.04 

filtro Wrapper 0.80 25.72 25.70 0.80 25.91 25.89 0.68 34.02 34.35 

bagging RF 0.94 14.81 14.86 0.75 28.98 29.06 0.78 28.43 19.05 

bagging SMO 0.83 24.22 24.07 0.80 26.16 26.11 0.69 34.42 33.86 

bagging GP 0.81 25.08 25.16 0.78 26.66 26.74 0.77 29.20 29.17 

SST 

sem seleção - SMO 0.77 0.36 0.36 0.73 0.33 0.40 0.82 0.32 0.30 

filtro CFS 0.68 0.43 0.43 0.67 0.44 0.44 0.75 0.45 0.43 

filtro Wrapper 0.72 0.40 0.40 0.70 0.41 0.41 0.77 1.02 1.02 

bagging RF 0.69 0.56 0.53 0.63 0.59 0.56 0.78 0.47 0.53 

bagging SMO 0.78 0.36 0.36 0.74 0.39 0.39 0.83 0.33 0.30 

bagging GP 0.69 0.56 0.53 0.63 0.59 0.56 0.78 0.47 0.34 

Legenda: AA – Ácido Ascórbico; AT – Acidez Titulável; SS – Sólidos Solúveis; AW – Atividade de água; 

PLSR – Regressão dos Mínimos Quadrados Parciais; GP – Gaussian Processes; SMO – Support Vector 

Machine; RF – Random Forest; SWIR – Short Wave Infrared; VISNIR – Visível e Infravermelho Próximo; 

MAF – Filtro de Média Móvel; OSC – Correção do Sinal Ortogonal; 𝑅𝑐𝑎𝑙
2 - coeficiente de determinação da 

calibração; RMSEC – erro quadrático médio de calibração; SEC – erro padrão de calibração; 𝑅𝑐𝑣
2 - coeficiente de 

determinação da validação cruzada; RMSECV – erro quadrático médio de validação cruzada; SECV – erro 

padrão de validação cruzada; 𝑅𝑝
2- coeficiente de determinação da predição; RMSEP – erro quadrático médio de 

predição; SEP – erro padrão da predição. 

 

Para acerolas intactas, houve melhoria apenas para o parâmetro RATIO 

selecionando os atributos através do filtro WRAPPER. O R²cv do modelo aumentou de 0,76 

para 0,79 e o RMSECV diminuiu de 50,73 para 46,89. Os demais modelos não apresentaram 

melhorias utilizando a seleção de atributos e regressões bagging. 

A seleção de atributos impactou mais nos modelos de predição de polpa, visto que 

para AA o filtro WRAPPER elevou R²cv de 0,66 para 0,68 e reduziu o RMSECV de 175,79 

para 172,66. Ademais, para os parâmetros AT e SS, a regressão bagging gerou melhores 

resultados. Tem-se que para AT, a regressão bagging associada à GP elevou R²cv de 0,51 

para 0,56 e reduziu o RMSECV de 0,13 para 0,11. Para SS, a regressão bagging com SMO 

elevou R²cv de 0,73 para 0,74, mas elevou o RMSECV de 0,33 para 0,39. 

 

DISCUSSÃO 
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A abrangência do conjunto de dados para calibração assegura a construção de 

modelos robustos para a predição de AA, AT, ratio e SS, indicando uma boa 

representatividade da distribuição das amostras. O alto desvio-padrão de alguns parâmetros é 

devido às diversidades em variedades de acerola, associada à utilização de diferentes estádios 

de maturação para ampliar a robustez dos modelos de calibração. Tanto o conjunto de dados 

de acerola intacta, quanto o de polpa, apresentaram coeficientes de variação de valores 

regulares (28, 17,2 e 28,2%; 17,7, 12 e 23%) para os parâmetros avaliados, exceto para SS, 

indicando uma razoável variabilidade das amostras utilizadas neste estudo. 

As variações de deslocamento podem estar atreladas à diferença de superfície das 

amostras, e o surgimento dos picos de absorção em pó em 2100 e 2300 nm está diretamente 

relacionado com a ausência de água nas amostras. A assinatura em 673 nm está relacionada à 

pigmentação das amostras (MISHRA et al., 2020; WALSH et al., 2020), visto que já foi 

utilizada para quantificar clorofila em maçãs (ZUDE-SASSE et al., 2002) e em folhas de chá 

(ISHIKAWA et al., 2013). Estudos anteriores indicam que a cor da acerola altera de verde 

para vermelha no final do processo de maturação. Essa alteração de pigmentação está 

associada a mudanças na composição bioquímica dos frutos (VENDRAMINI e TRUGO, 

2000; KRAMER, 1973). 

As assinaturas 975 e 1460 nm estão associadas aos segundo e terceiro sobretons 

de estiramento da ligação O – H, logo são de fraca frequência vibracional. Enquanto 1928 nm 

e 1935 nm são relacionadas às ligações em terceiro sobretom dos grupos funcionais O – H, C 

– H e H – C – H, e estão associadas à água (OSBORNE e FEARN, 1986; WORKMAN e 

WEYER, 2007). 

A assinatura 1185 nm é referente ao segundo sobretom da ligação C – H, grupos 

metílicos (SIESLER et al., 2002), correlacionado ao açúcar (OSBORNE et al.,1993). Estudo 

anterior demonstrou que o intervalo próximo a estas absorbâncias podem ser utilizadas para 

predição de ratio em suco de tomate (JHA e MATSUOKA, 2004). 

Diferentes trabalhos relatam que nos intervalos entre 2200-2300 nm estão as 

estruturas C – H – O relacionadas a AA (CEN et al., 2007; WORKMAN et al., 2008; 

MUNAWAR et al., 2016), sendo que tais assinaturas devem ser ocultadas por bandas de 

absorção de água, visto que são principais componentes em frutas. Pode-se observar a 

diferença entre os gráficos espectrais na Figura 2a e 2e, o surgimento de dois picos de 

absorção em amostras que são submetidas a processamento para remoção de água. Vale 
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destacar que grupos hidroxilas (OH), amino (NH) e C – H presentes na faixa espectral NIR 

fornecem base satisfatória para quantificação de AA em frutas (PISSARD et al., 2013; 

BLANCO-DÍAZ et al., 2014). 

Os resultados obtidos para AA e AT estão de acordo com Malegori et al. (2017) 

que concluíram que modelos não lineares conseguem resultados melhores na modelagem de 

parâmetros físico-químicos em acerola intacta cultivar ‘Junko’ utilizando a faixa espectral 

NIR (950–1650 nm). Comparando o desempenho dos modelos pode-se perceber que o 

modelo de predição para AA por Malegori et al. (2017) foi inferior (R²cv=0,71; 

RMSECV=221 mg 100g-1) ao obtido neste trabalho (R²cv=0,76 e RMSECV=375,03 mg 

100g-1), e para AT (R²cv=0,77; RMSECV=0,14 g.100mL-1.), teve desempenho similar ao 

artigo citado anteriormente (R²cv=0,78; RMSECV=0,11%). Destaca-se a maior complexidade 

e robustez do conjunto de dados neste trabalho, que abrange diversas cultivares de acerola, 

além do maior conjunto de amostras. 

Até o presente momento, não se encontrou na literatura estudos que avaliaram os 

parâmetros SS ou ratio determinado por espectroscopia em acerolas. O coeficiente de 

correlação da validação cruzada (R²cv=0,74) do modelo de predição para SS foi inferior aos 

desenvolvidos por outros estudos em frutas cítricas, como morango (R²cv=0,91; 

RMSECV=0,67ºBrix) (AMODIO et al., 2017), tangerina (R²cv=0,90; RMSECV=0,65ºBrix) 

(XUDONG et al., 2009) e laranja (R²cv=0,79; RMSECV=0,68ºBrix) (LIU et al., 2015). 

Entretanto, apresentou erro quadrático médio de validação cruzada (RMSECV=0,34ºBrix) 

inferior a eles. O baixo coeficiente de determinação pode estar associado com o baixo 

conteúdo de sólidos solúveis em acerolas, comparado aos frutos avaliados nos estudos citados 

anteriormente (XUDONG et al., 2009; AMODIO et al., 2017). 

O desempenho dos modelos preditivos para AT foi superior ao encontrado por 

Oliveira-Folador et al. (2018) ao avaliar polpas de maracujá utilizando espectroscopia NIR 

(R²cv=0,51 e RMSECV=0,55), quando não conseguiram desenvolver um modelo satisfatório 

para AA devido à baixa concentração do composto na polpa. Os autores encontraram valor 

superior para SST (R²cv=0,92 e RMSECV=0,72), também utilizando PLS, indicando que 

modelos lineares conseguem modelar melhor os dados espectrais de SS. Até o presente 

momento, não há artigo na literatura em que a polpa da acerola seja o objeto de estudo, 

poucos estudos foram realizados em polpas de frutas, e grande parte é realizado em polpas 

congeladas. 
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De acordo com os valores de RPD dos modelos de validação cruzada, é possível 

afirmar que são aptos para predição da maioria dos parâmetros físico-químicos, pois 

apresentam valores de RPD superiores a 2 (WILLIAM e SOBERING, 1996; LIMA et al., 

2020), exceto o modelo preditivo de SS, que apresentou RPD igual a 1,94, então só podendo 

ser utilizado para predições grosseiras. Entretanto, também deve-se considerar os valores de 

RER, que para SS foi igual a 12,74, superior a 10, indicando ser aceitável para controle de 

parâmetros físico-químicos, de acordo com AACC International Method, 1999 e Fearn 

(2002), assim como o modelo para AT que obteve RER igual a 10,13, enquanto os modelos 

para AA e ratio apresentaram valores levemente abaixo do valor recomendado, sendo 9,89 e 

8,58, respectivamente. 

Para polpa de acerola, os modelos desenvolvidos para SS e ratio apresentaram 

valores de RPD de 2,21 e 2,29, e valores de RER de 11,37 e 15,20, respectivamente, acima 

dos valores sugeridos pelos autores citados anteriormente (WILLIAM e SOBERING, 1996; 

LIMA et al., 2020). Assim como o modelo para AA que teve valor de RER igual a 10,39, no 

entanto, o valor de RPD foi de 1,77, então podendo ser utilizado para distinguir amostras. O 

modelo para AT, apresentou valores de RPD e RER abaixo dos recomendados, de 1,44 e 8,98, 

respectivamente, isso mostra que ainda seria um desafio utilizar este modelo para situações 

reais. 

Comparando o desempenho dos acessórios na determinação dos parâmetros 

físico-químicos da acerola em pó é possível determinar que a Hi-Brite Muglight apresentou 

um desempenho superior, conseguindo determinar com precisão os quatro parâmetros físico-

químicos, provavelmente por ser material granular, esse acessório já é utilizado em estudos de 

espectroscopia em solos (LIU et al., 2020; BAU et al., 2020).  

Avaliando os valores de R2cv dos modelos desenvolvidos para amostras intactas e 

em polpa, a maioria dos modelos pode ser utilizada para triagem de fruta e predições 

aproximadas dos parâmetros físico-químicos, por apresentarem valores de R2cv entre 0,60 e 

0,82, exceto para AT de amostras em polpa, pois indica que apenas 54% da variação dos 

parâmetros de entrada dependentes (dados espectrais) é atribuída a variação em AT, assim só 

podendo ser utilizado para discriminação das amostras (WILLIAMS et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES 
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 A espectroscopia Vis-NIR demonstrou ser uma tecnologia com alto potencial para 

monitorar de forma rápida e precisa atributos físico-químicos de acerola intacta, em polpa e 

em pó. A aplicação de pré-tratamentos em dados espectrais brutos otimizou a capacidade 

preditiva dos modelos, tanto para acerolas intactas quanto para polpa. A seleção adequada de 

faixas espectrais e de atributos é relevante, melhorando a performance dos modelos, assim 

uma boa estratégia para impedir que seja considerado comprimentos de onda insignificantes 

no modelo de predição, além de reduzir a complexidade do modelo. Modelos preditivos 

construídos a partir de modelos não lineares apresentaram desempenho superior ao linear, 

indicando uma melhor alternativa para a construção dos modelos preditivos de AA, AT, ratio 

e SS para acerola intacta e polpa. A Hi-Brite Muglight apresentou desempenho superior a 

Pistol Grip na determinação dos parâmetros físico-químicos em acerola em pó. 
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3.2 Classificação do estádio de maturação na pós-colheita de acerola utilizando 

espectroscopia Vis-NIR 

Classification of the maturation stage in acerola postharvest using Vis-NIR spectroscopy 

Rodrigo Torres Silva1 

Daniel dos Santos Costa2 

Karla dos Santos Melo de Sousa3 

Sarah Leila França Almeida4 

Elionaide Carmo Pereira5 

 

RESUMO 

 

A acerola é uma fruta tropical que apresenta forte aceitação devido as suas 

propriedades organolépticas. Durante a maturação da acerola ocorrem diversos processos 

bioquímicos, como a quantidade de ácido ascórbico que tende a diminuir com a maturação. 

Neste contexto, o presente estudo teve como principal objetivo desenvolver modelos de 

classificação para discriminar os estádios de maturação da acerola na pós-colheita, utilizando 

espectroscopia de refletância Vis-NIR. Para tanto, 200 amostras de acerola, em diferentes 

estádios de maturação foram utilizadas para obtenção de dados espectrais e em seguida 

submetidas a análises de referência para determinar ácido ascórbico (AA), sólidos solúveis 

(SS), acidez titulável (AT), ratio e o espaço de cor Lab. Em seguida, foi realizada 

classificação não supervisionada utilizando os dados de referência através do algoritmo k-

means, levando em consideração diversas combinações de propriedades da fruta. Os dados 

espectrais foram submetidos a técnicas de pré-processamento e então modelos de 

classificação foram desenvolvidos utilizando Linear Discriminant Analysis (LDA), Support 

Vector Machine (SVM), Random Forest (RF) e K-Nearest Neighbor (KNN). O modelo em 

validação cruzada que apresentou melhor desempenho para classificar a maturação foi o RF 

aplicando como pré-processamento a segunda derivada de Savitzky-Golay com polinômio de 

2º grau e 21 pontos (acurácia = 0,80; Kappa = 0,69; RMSE = 0,34). Portanto, a espectroscopia 

Vis-NIR demonstrou ser uma tecnologia que pode ser utilizada para discriminar os estádios de 

maturação de acerola intacta no pós-colheita. 

 

Palavras-chave: Malpighia emarginata DC. Cluster. Colorimetria. Ácido ascórbico. 
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ABSTRACT 

 

The acerola is a tropical fruit that is highly accepted due to its organoleptic 

properties. During the maturation of the acerola, several biochemical processes occur, with 

the amount of ascorbic acid tending to decrease with maturation. In this context, the present 

study had as main objective to develop classification models to discriminate the maturation 

stages of acerola at postharvest, using Vis-NIR reflectance spectroscopy. To do so, 200 

acerola samples at different ripening stages were used to obtain spectral data and then 

subjected to reference analyses to determine ascorbic acid (AA), soluble solids (SS), titratable 

acidity (TA), ratio and the Lab color space. Next, unsupervised classification using the 

reference data was performed using the k-means algorithm, considering various combinations 

of fruit properties. The spectral data were subjected to preprocessing techniques and then 

classification models were developed using Linear Discriminant Analysis (LDA), Support 

Vector Machine (SVM), Random Forest (RF) and K-Nearest Neighbor (KNN). The model in 

cross-validation that presented the best performance to classify maturity was the RF applying 

as preprocessing the second derivative of Savitzky-Golay with 2nd degree polynomial and 21 

points (Accuracy = 0.80; Kappa = 0.69; RMSE = 0.34). Therefore, Vis-NIR spectroscopy 

proved to be a technology that can be used to discriminate the ripening stages of intact acerola 

at postharvest. 

 

Keywords: Malpighia emarginata DC. Cluster. Colorimetry. Ascorbic acid. 
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INTRODUÇÃO 

 

A acerola é uma fruta tropical originada nas Antilhas, amplamente cultivada no 

nordeste da América Central e do Sul, e bastante consumida por suas características 

organolépticas (MEZADRI et al., 2008). Dispõe de uma cadeia comercial mundial devido à 

extração de ácido ascórbico, substância fitoquímica, que por possuir a capacidade de auxiliar 

na prevenção de doenças associadas ao estilo de vida, detém forte apelo por parte do mercado 

de produtos saudáveis (BELWAL et al., 2018). 

Durante a maturação da acerola ocorrem diversos processos bioquímicos, dos 

quais se destacam a peroxidação da membrana dos lipídios causada pela redução de ácido 

ascórbico que atua na proteção celular contra danos oxidativos, e a alteração de cor da 

epiderme devido à acumulação de flavonoides e antocianinas (OLIVEIRA et al., 2012). Desta 

forma, a quantidade de ácido ascórbico tende a diminuir com a maturação. 

O ácido ascórbico é uma vitamina hidrossolúvel instável e termolábil, muito 

sensível à degradação durante o processamento e armazenamento (LEE et al., 2000; GROFF 

et al., 1995). A degradação do ácido ascórbico ocorre tanto sob condições aeróbicas quanto 

anaeróbicas (FENNEMA, 1996). Vários métodos de extração têm sido sugeridos para isolá-

lo, e devido à instabilidade desse composto, os processos de extração são desenhados 

especialmente visando a características da matéria-prima (UM et al., 2017). 

Especialmente para a indústria alimentícia, a seleção de matéria-prima para os 

processos industriais tem resultado em benefícios econômicos e ambientais, por implementar 

sistemas de minimização de resíduos, o que otimiza o desempenho das atividades industriais 

(TIMOFIECSYK et al., 2000). Exige-se prudência a cerca da seleção de frutos com alto 

conteúdo fitoquímico, devido à facilidade de perdas de concentração causadas por processos 

bioquímicos durante o processamento e armazenamento de produtos alimentícios (TIWARI et 

al., 2013). 

O método classificatório empregado na indústria de extração de ácido ascórbico 

de acerola ainda se baseia no aspecto visual do produto, promovendo a subjetividade e 

imprecisão. Deve se considerar que na cadeia de produção de alimentos e fármacos é 

necessário controle rápido e rigoroso para assegurar qualidade, otimização do processo, e 

redução de custos (BAQUETA et al., 2021; MAGNUS et al., 2021; TANG et al., 2018). 

Neste contexto, o presente estudo teve como principal objetivo desenvolver 

modelos de classificação utilizando os modelos Linear Discriminant Analysis (LDA), Support 
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Vector Machine (SVM), Random Forest (RF) e K-Nearest Neighbor (KNN) para determinar 

estádio de maturação da acerola na pós-colheita, utilizando espectroscopia de refletância Vis-

NIR. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostragem 

Um total de 4000 frutos de acerolas (Malpighia emarginata D.C. ‘Junko’, ‘Flor 

Branca’, ‘Costa Rica’) foram colhidos na região do Vale do Submédio São Francisco (-

9,39416, -40,5096; -9.45943, -40.8254; -9.43847, -40.5052), sendo uma amostra composta 

por 20 acerolas, o que resultou em um total de 200 amostras compostas. As amostras foram 

acondicionadas em embalagens impermeáveis e herméticas, e armazenadas em gelo para 

transporte. Antes de cada análise, as amostras foram estabilizadas à temperatura ambiente 

(25±2 °C). 

 

Aquisição dos espectros de reflectância 

Os dados espectrais foram obtidos utilizando um espectrômetro FieldSpec 3 

(Analytical Spectral Devices, Boulder, Colorado, USA) que possui resolução de 3 a 10 nm, 

intervalo de amostragem de 1,4 a 2 nm e tempo de varredura de 100 ms. As leituras de 

reflectância foram realizadas na faixa espectral de 350 a 2500 nm em intervalos de 1 nm 

utilizando a probe Pistol Grip (Analytical Spectral Devices, Boulder, Colorado, USA). A 

Pistol Grip possui campo de visão de 8º e ângulo crônico total. Para realizar as leituras 

espectrais o acessório foi equipado com o sensor óptico, associado com uma fonte de luz de 

quartzo-tungstênio de 50 W (Figura 5). As medições foram realizadas a uma distância 

perpendicular de 7 cm de cada acerola intacta que compõe a amostra, e em seguida, foram 

calculadas as médias dos espectros resultantes. 
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Figura 5 – Sistema de aquisição dos espectros de refletância Vis-NIR das acerolas intactas. 

 

O sistema foi ligado 30 minutos antes da aquisição dos espectros e cada leitura 

consistiu em uma média de 30 varreduras executadas pelo equipamento. Uma placa de 

cerâmica Spectralon (Labsphere Inc., North Sutton, NH, EUA) foi utilizada como referência 

branca. Foi realizada operações de calibração (definição de referência branca padrão) antes da 

aquisição dos dados. Os valores de refletância foram transformados em medições de 

absorbância (log (1/R)), utilizando o software ViewSpec Pro (Analytical Spectral Devices, 

Boulder, Colorado, EUA). 

 

Análises de referência 

 As análises de referência foram realizadas em triplicata, seguindo as 

metodologias padrões da AOAC 1968 (Association of Official Analytical Chemists). Foram 

determinados o ácido ascórbico, sólidos solúveis, acidez titulável, ratio, atividade de água e 

umidade. 

• Ácido Ascórbico (AA) – determinado seguindo metodologia do Instituto 

Adolfo Lutz (2005) adaptado, por titulação volumétrica com 2,6-dicloroindofenolde (DFCI), 

1g de amostra diluída em 100mL de solução aquosa de ácido oxálico (0,5% v/v), tendo como 

titulante redutor uma solução aquosa de DFCI (0,02% v/v) pelo método de referência 967.21 

dos Métodos Oficiais de Análise (AOAC, 1998) com modificações (BENASSI & 

ANTUNES, 1988), e valores expressos em mg.100L-1; 

• Sólidos Solúveis (SS) – determinado a partir da leitura direta em um 

refratômetro portátil (PR-101α, ATAGO Co. Ltd., Tokyo, Japan) com variação de 0 a 32 ± 

0,2% Brix, compensação automática de temperatura (de 10 a 30ºC) pelo método de referência 

932.12 dos Métodos Oficiais de Análise (AOAC, 1998), e valores expressos em ºBrix; 
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• Acidez Titulável (AT) – determinado conforme Instituto Adolfo Lutz (2005) 

adaptado, através de titulação em solução padronizada de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 M, 

utilizando como indicador a fenolftaleína 1% pelo método de referência 942.15 dos Métodos 

Oficiais de Análise (AOAC, 1998), e valores expressos em g.100mL-1. 

• Ratio – determinado através da relação entre o valor de sólidos solúveis (SS) e 

acidez titulável (AT), com valores adimensionais. 

• Cor Lab – medições dos parâmetros colorimétricos L* (luminosidade), a* 

(coordenada cromática verde-vermelho) e b* (coordenada cromática azul-amarelo) foram 

realizadas utilizando espectrofotômetro CM-2600d (Konica Minolta, Osaka, Japão) com 

valores expressos em º. 

 

Seleção de parâmetros de amadurecimento 

A partir da obtenção dos dados físico-químicos das amostras foi realizada uma 

análise de correlação. Foram utilizadas quatro combinações de parâmetros físico-químicos e 

colorimétricos para serem submetidos ao método de classificação não supervisionado pelo 

algoritmo k-means, organizando as amostras em três centroides, seguindo a quantidade de 

estádios de maturação proposta por Vendramini et al. (2000) e Ribeiro et al. (2020), que são 

verde, amarelo e vermelho, e a distância entre as amostras nos centroides foi determinada 

utilizando a distância euclidiana (Eq. 14). A combinação I consistiu em apenas parâmetros 

colorimétricos; a combinação II foi composta por parâmetros físico-químicos; a combinação 

III compreende todos os parâmetros (físico-químicos e colorimétricos); a combinação IV 

compreendeu AA e Lab. Os conjuntos resultantes foram submetidos a avaliação utilizando o 

método silhoutte, que sugere a quantidade ideal de agrupamentos para os dados utilizados. 

𝑑𝑒𝑢𝑐(𝑥, 𝑦) =  √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)²𝑛
𝑖=1          (14) 

Após o agrupamento das amostras utilizando o algoritmo k-means, para as 

combinações avaliadas, cada centroide foi nomeado de acordo com os valores dos parâmetros 

físico-químicos da acerola propostos por Vendramini et al. (2000) e Ribeiro et al. (2020) para 

cada estádio de maturação, tomando os valores médios como limites dos centroides. Os 

rótulos dos estádios de maturação foram determinados, e em seguida inseridos na matriz 

como vetor nominal que compõe as leituras espectrais das acerolas, desenvolvendo assim 20 

matrizes. 

 

Pré-processamento espectral e desenvolvimento dos modelos 
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Os dados espectrais foram submetidos a combinações de diferentes pré-

tratamentos matemáticos. Nos dados espectrais brutos foram aplicados filtro de média móvel 

(MAF) com segmentos de 17 pontos, primeira e segunda derivada, calculadas pelo método de 

Savitzky-Golay (SG) (GORRY, 1990; SAVITZKY e GOLAY, 1964), com polinômio de 

segunda ordem com 21 pontos de segmentos. Em seguida, sobre as matrizes filtradas, foram 

aplicadas a correção de dispersão multiplicativa (MSC) (ISAKSSON e NAES, 1988) e a 

transformação variável normal padrão (SNV) (BARNES et al., 1989).  

Após realizar o pré-processamento dos dados, os modelos de classificação foram 

construídos, para tanto, foram considerados dois conjuntos de dados, para treinamento, 

incluindo 80% das amostras, e teste utilizando 20% restante das amostras. Os modelos foram 

desenvolvidos utilizando as seguintes técnicas de Linear Discriminant Analysis (LDA), 

Support Vector Machine (SVM) com Sequential Minimal Optimization (SMO); Random 

Forest (RF) e K-nearest neighbors. Na construção dos modelos foi utilizado validação 

cruzada 10-fold. Foram construídos 80 modelos de classificação de maturação de acerola. 

O classificador SMO (PLATT, 1998) implementa o algoritmo sequencial de 

otimização mínima de John Platt para o treinamento de um classificador vetorial de suporte. 

Esta implementação substitui globalmente todos os valores ausentes e transforma os atributos 

nominais em binários. Ela também normaliza todos os atributos por padrão. Nesse caso, os 

coeficientes na saída são baseados nos dados normalizados e não nos dados originais. Os 

problemas de múltiplas classes são resolvidos usando a classificação em pares. 

A construção dos modelos utilizando RF (BREIMAN, 2001) seguiu as 

configurações padrões, foram realizadas 100 interações para construir cada modelo, e cada 

espaço foi executado apenas uma vez. Após o desenvolvimento dos referidos modelos de 

classificação, a predição foi executada. O classificador de K-próximos vizinhos seleciona o 

valor apropriado de K com base na validação cruzada, e pode fazer a ponderação de distância. 

Os modelos de treinamento foram verificados através da validação cruzada por k-

times (k=10). Em seguida, os modelos foram validados externamente e a matriz de confusão 

com dimensões de 3x3 foi gerada.  

A avaliação dos modelos foi realizada através da acurácia, kappa (ambas métricas 

que variam de 0 a 1) e RMSE. Estas métricas foram calculadas através das matrizes de 

confusão resultantes do teste, seguindo as seguintes fórmulas: 

𝐴𝑐𝑢𝑟á𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 (15) 
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𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎 =  
(𝐴𝑐𝑢𝑟á𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 –  𝐴𝑐𝑢𝑟á𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑎)

(1 −  𝐴𝑐𝑢𝑟á𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑎)
 (16) 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 = √∑
(𝑦𝑖 − �̂�𝑖∗)²

𝑛

𝑛

𝑖=1

 (17) 

Em que TP, TN, FP e FN são os valores, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso 

positivo e falso negativo, respectivamente. 

Foram selecionados os melhores modelos de cada classificador, e em seguida 

foram calculadas métricas específicas para cada classe de maturação: precisão (Prec), recall 

(Rec), F-measure (F1), valor preditivo positivo (TP Rate) e valor preditivo negativo (FP 

Rate), área de característica operacional do receptor (ROC área), área da curva de recall de 

precisão (PRC área), e coeficiente de correlação de Matthews (MCC), utilizando as seguintes 

equações: 

𝑃𝑟𝑒𝑐 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (18) 

𝑅𝑒𝑐 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
 (19) 

𝐹1 =
2 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 (20) 

TP Rate =
Sensibilidade ∗ Prevalência

(Sensibilidade ∗ Prevalência) + ((1 − Especificidade) ∗ (1 − Prevalência))
 (21) 

𝐹𝑃 𝑅𝑎𝑡𝑒 =
Especificidade ∗ (1 − Prevalência)

((1 − Sensibilidade) ∗ Prevalência) + ((Especificidade) ∗ (1 − Prevalência))
 (22) 

   

RESULTADOS 

 

Caracterização físico-químicas das amostras 

A Tabela 6 mostra as análises descritivas dos parâmetros físico-químicos e 

colorimétricos das acerolas dos conjuntos de treinamento e teste. É valido notar que a 

amplitude dos valores para os parâmetros do conjunto de treinamento é mais abrangente que a 

do conjunto de teste. Os parâmetros apresentaram médio a alto desvio-padrão, exceto SS. O 

conjunto de dados para calibração apresentou valores médios de coeficiente de variação (28, 

17,2, 28,2, 16,3, 163,7 e 77,16%) para os parâmetros AA, AT, RATIO e L*, e elevados 

valores para a* e b*, exceto para SS.  
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Tabela 8. Estatística descritiva dos parâmetros físico-químicos e colorimétricos 

das acerolas intactas. 

Parâmetro Amostras Média Min. Máx. Range SD Variância CV (%) 

Intacta 

AA 
160 2729 1112 4831 3718.9 763 582143 28.0 

40 2692 1277 4285 3007.8 784.7 615792 29.2 

AT 
160 1.7 1.0 2.4 1.4 0.3 0.1 17.2 

40 1.6 1.0 2.1 1.1 0.3 0.1 19.0 

RATIO 
160 366.0 160.0 596.4 436.41 103.3 10666.9 28.2 

40 359.1 184.6 587.1 403.44 111.3 12393.8 31.0 

SS 
160 7.5 5.3 9.6 4.3 0.7 0.4 8.8 

40 7.6 6.1 9.3 3.2 0.71 0.50 9.3 

L* 
160 35.74 25.61 50.29 24.68 5.84 34.10 16,30 

40 33.69 26.25 46.03 19.78 4.84 23.51 14,44 

a* 
160 5.43 -7.80 24.66 32.46 9.06 82.16 163,80 

40 4.42 -4.46 17.43 21.89 6.44 51.52 145,70 

b* 
160 7.53 -0.75 26.33 27.08 5.81 33.76 77,16 

40 4.15 -0.66 22.85 23.51 4.79 22.96 115.40 

Legenda: Mín. – valor mínimo; Máx. – valor máximo; SD – desvio-padrão; CV – coeficiente de 

variação; AA – Ácido Ascórbico; AT – Acidez Titulável; SS – Sólidos Solúveis; L* – Luminosidade; a* – 

Coordenada cromática verde-vermelho; b* – Coordenada cromática azul-amarelo. 

 

Na Figura 6 observa-se que AA e ratio, ratio e AT, além de L* e b* possuem alta 

correlação entre si. Em contrapartida, SST e ratio, AA e a*, além de ratio e a*, apresentam as 

menores correlações dentre os parâmetros avaliados. 
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Figura 6. Heatmap da correlação entre os parâmetros físico-químicos de acerolas 

intactas. 

 

Classificação não supervisionada 

A Figura 7 mostra a dimensionalidade das amostras após serem agrupadas 

utilizando o algoritmo k-means. Para a combinação I, é possível descrever as amostras com 

precisão de 96,1% com apenas duas dimensões, sendo que foram utilizados três parâmetros 

colorimétricos para agrupar as amostras. A combinação II consegue ser descrita com 92,6% 

após agrupamento utilizando quatro dimensões. A combinação III consegue representar as 

amostras com 69,8% de precisão utilizando duas dimensões após aplicação do k-means nos 

três parâmetros colorimétricos e quatro parâmetros físico-químicos. A combinação IV 

descreve 85,1% utilizando duas dimensões quando agrupada pelo algoritmo k-means 

utilizando AA, L*, a* e b*. Tem-se na Figura 8 que o algoritmo silhouette indicou que para 

quase todas as combinações a quantidade ótima de grupos é três, exceto combinação II, visto 

que indica que o mais adequado são dois centroides. 
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Figura 7. Dimensionalidade das combinações (a) I, (b) II, (c) III e (d) IV 

agrupadas utilizando k-means. 
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Figura 8. Determinação do melhor número de grupos para as combinações (a) I, 

(b) II, (c) III e (d) IV utilizando o algoritmo silhouette. 

 

As médias dos pontos dos três centroides que foram determinados a partir das 

combinações se encontram na Figura 9. Para a combinação I, os conjuntos 1 e 2 apresentaram 

valores centrais próximos para o parâmetro a*, enquanto se diferem em todos os centros para 

b*. Tem-se para combinação II, valores médios dos centros muito próximos em SS, e para 

todos os outros parâmetros alto distanciamento entre os centros dos três agrupamentos. Os 

valores dos centros 2 e 3 na combinação II estão adjacentes nos parâmetros AT e L*, em 

contrapartida, tem-se aproximação entre os centros 1 e 3 no parâmetro b*. Na combinação IV, 

os centros do grupo 1 e 3 são praticamente análogos para AA e a*. 
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Figura 9. Valores padronizados dos centros dos agrupamentos para as 

combinações (a) I, (b) II, (c) III e (d) IV. 

 

Caracterização dos dados espectrais 

A Figura 10 mostra o comportamento dos espectros de absorbância dos dados 

bruto e pré-processados da acerola intacta. Todos apresentam comportamento semelhante, 

variando o deslocamento do sinal espectral. Nas Figuras 2b e 2c, os dados brutos foram 

alisados e transformados para correção de efeitos multiplicativos, enquanto nas Figuras 2d e 

2e, os dados espectrais forma pré-processados para correção de deslocamento da linha de base 

e para alinhar a inclinação da base, respectivamente. 
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Figura 10 Espectro das acerolas intactas (a) bruto, (b) MAF com 17 pontos e 

MSC, (c) MAF com 17 pontos e SNV, (d) 1ª e (e) 2ª derivada SG de polinômio de 2º grau 

com 21 pontos de segmentos. 

 

Classificação supervisionada e desempenho dos modelos 

As métricas dos modelos de classificação são apresentadas na Tabela 7. A matriz 

que apresentou melhor desempenho utilizando LDA foi a combinação III aplicando MAF (17 

pontos) e MSC, e os valores de acurácia, kappa e RMSE foram 0,76, 0,64 e 0,38, 

respectivamente. Para o SVM, foram os dados brutos associados à combinação IV que 

apresentaram performance superior, visto que os valores das métricas dos modelos foram 

0,75, 0,61 e 0,37. Para o K-NN, o pré-processamento que apresentou desempenho mais 

aceitável foi quando se aplicou a segunda derivada de SG com polinômio de segundo grau (21 

pontos) relacionando à combinação IV, em ordem, os valores de acurácia, kappa e RMSE 

foram 0,71, 0,56 e 0,43. O modelo RF apresentou o melhor desempenho dentre os avaliados, 

para isso foi necessário aplicar segunda derivada de SG com polinômio de segunda ordem (21 

pontos), os valores de acurácia, kappa e RMSE foram 0,80, 0,69 e 0,34, respectivamente. 

 

Tabela 9. Desempenho dos modelos de classificação de maturação para acerola 

utilizando as combinações I, II, III e IV. 

Modelos 
LDA SVM RF KNN 

Acurácia Kappa RMSE Acurácia Kappa RMSE Acurácia Kappa RMSE Acurácia Kappa RMSE 

COMBINAÇÃO I 

Bruto 0.61 0.41 0.50 0.64 0.46 0.41 0.58 0.36 0.42 0.56 0.33 0.53 

MAF (17pts) MSC 0.61 0.40 0.47 0.64 0.46 0.41 0.66 0.47 0.41 0.51 0.25 0.56 
MAF (17pts) SNV 0.63 0.44 0.48 0.63 0.44 0.42 0.67 0.49 0.41 0.52 0.26 0.56 
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SG (1ª 2º 21pts) 0.63 0.43 0.42 0.59 0.37 0.42 0.65 0.46 0.39 0.56 0.32 0.54 
SG (2ª 2º 21pts) 0.61 0.37 0.42 0.62 0.41 0.42 0.66 0.47 0.39 0.63 0.42 0.50 

COMBINAÇÃO II 

Bruto 0.58 0.33 0.52 0.66 0.45 0.40 0.61 0.36 0.41 0.58 0.33 0.52 

MAF (17pts) MSC 0.64 0.44 0.45 0.68 0.49 0.40 0.68 0.48 0.39 0.62 0.40 0.50 
MAF (17pts) SNV 0.59 0.36 0.51 0.68 0.49 0.40 0.69 0.49 0.39 0.62 0.40 0.50 

SG (1ª 2º21pts) 0.67 0.48 0.39 0.64 0.44 0.42 0.69 0.50 0.37 0.66 0.46 0.47 

SG (2ª 2º 21pts) 0.65 0.42 0.39 0.63 0.41 0.42 0.71 0.53 0.38 0.63 0.41 0.50 

COMBINAÇÃO III 

Bruto 0.71 0.55 0.44 0.70 0.54 0.40 0.66 0.46 0.38 0.60 0.37 0.51 

MAF (17pts) MSC 0.76 0.64 0.38 0.73 0.58 0.38 0.66 0.48 0.38 0.63 0.43 0.49 

MAF (17pts) SNV 0.74 0.61 0.40 0.71 0.56 0.39 0.68 0.51 0.38 0.62 0.41 0.50 
SG (1ª 2º 21pts) 0.73 0.58 0.37 0.69 0.53 0.41 0.72 0.56 0.36 0.62 0.41 0.50 

SG (2ª 2º 21pts) 0.74 0.59 0.35 0.74 0.59 0.39 0.67 0.49 0.36 0.64 0.43 0.49 

COMBINAÇÃO IV 

Bruto 0.71 0.55 0.43 0.75 0.61 0.37 0.71 0.55 0.37 0.67 0.49 0.47 
MAF (17pts) MSC 0.76 0.63 0.38 0.74 0.60 0.38 0.76 0.63 0.35 0.71 0.55 0.44 

MAF (17pts) SNV 0.73 0.59 0.41 0.74 0.60 0.38 0.78 0.65 0.35 0.71 0.56 0.43 

SG (1ª 2º 21pts) 0.73 0.59 0.41 0.71 0.55 0.39 0.71 0.55 0.39 0.68 0.51 0.51 
SG (2ª 2º21pts) 0.69 0.50 0.36 0.71 0.56 0.39 0.80 0.69 0.34 0.71 0.56 0.43 

Legenda: MAF – Filtro de média móvel; SG – Derivada de Savitzky-Golay; MSC – Correção de dispersão 

multiplicativa; SNV – transformação variável normal padrão. 

 

A Figura 11 mostra os boxplots de média, desvio-padrão e correlação para AA, 

SS, AT, ratio, L*, a* e b* dos estádios de maturação rotulados de acordo com a combinação 

IV, que apresentou melhor acurácia na classificação da maturidade da acerola. O conteúdo 

dos parâmetros AA, e Ratio AT apresentaram comportamento decrescente conforme a fruta 

amadureceu. Em contrapartida, a* e b* mostraram comportamento crescente, enquanto SS e 

L* se mantiveram relativamente constantes. 

 

 

Figura 11. Boxplot da média, desvio-padrão e correlação dos estádios de 

maturação para os atributos físico-químicos da acerola intacta para combinação IV. 
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A Figura 12 mostra a matriz de confusão normalizada do modelo de validação 

cruzada e do modelo de teste que apresentou o melhor desempenho para a classificação de 

maturação da acerola. É possível perceber que o estádio de maturação “amarelo” apresentou 

maior imprecisão em comparação às demais classes. Em contrapartida, a maturação 

“vermelho” apresentou alta performance dentre as três categorias, exibindo alto valor de TP 

rate, precisão, recall, F-1, MCC, ROC área e PRC área (Tabela 10). 

 

 

Figura 12. Matriz de confusão normalizada de (a) validação cruzada e (b) teste da 

classificação de maturação de acerola utilizando combinação IV aplicando 2ª derivada de SG 

com polinômio de 2º grau e 21 pontos de segmentos em algoritmo RF. 

 

Tabela 10. Acurácia detalhada do modelo de classificação utilizando combinação 

IV aplicando 2ª derivada de SG com polinômio de 2º grau e 21 pontos de segmentos em 

algoritmo RF.  

Classe TP Rate FP Rate Precisão Recall F-1 MCC ROC área PRC área 

VALIDAÇÃO CRUZADA 

Vermelho 0.97 0.14 0.84 0.97 0.90 0.82 0.93 0.86 

Amarelo 0.53 0.07 0.72 0.53 0.61 0.52 0.77 0.61 

Verde 0.79 0.10 0.79 0.79 0.79 0.69 0.89 0.78 

Média ponderada 0.80 0.11 0.79 0.80 0.79 0.70 0.88 0.77 

PREDIÇÃO 

Vermelho 0.29 0.49 0.11 0.29 0.16 -0.15 0.42 0.17 

Amarelo 0.31 0.15 0.50 0.31 0.38 0.19 0.56 0.52 

Verde 0.25 0.45 0.36 0.25 0.29 -0.21 0.43 0.53 

Média ponderada 0.28 0.36 0.36 0.28 0.30 -0.07 0.00 0.47 

 

  



68 
 
 

 

 

Figura 13. Densidade das amostras para os parâmetros AA, SS, AT, Ratio, L*, a* 

e b* agrupados por maturação para combinação IV. 

Na Figura 13 tem-se o comportamento das classes de maturação da acerola intacta 

considerando cada parâmetro avaliado. É possível observar que alguns são indissociáveis a 

cada estádio de maturação, especialmente os parâmetros colorimétricos enquanto outros 

ocorrem sobreposição, destacando-se os parâmetros físico-químicos. 

 

DISCUSSÃO 

 

Os dados asseguram a construção de modelos de classificação confiáveis ao 

utilizar faixas de valores dos parâmetros físico-químicos. Considerando que abrangem o 

conjunto de dados de teste, sugerindo fortemente que as amostras utilizadas são representadas 

no conjunto de validação. 

Os baixos valores de desvio-padrão apontam razoável dispersão dos dados em 

relação à média, além de assegurar relativa precisão nas análises de referência, mostrando 

confiabilidade na utilização dos dados na modelagem. Os valores médios a alto de coeficiente 

de variação apontam variabilidade das amostras, excepcionalmente para as coordenadas 

cromáticas, mostrando que a variação de cor é extremamente elevada, assim forte 

heterogeneidade entre as amostras, evita a ocorrência de sobre ajustamento de modelos de 

classificação. 
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Por conseguir agrupar as amostras em apenas duas centroides, a combinação II 

demonstra que as variáveis de entrada (AA, AT, SS e ratio) não conseguem distinguir as 

amostras em três estádios de maturação. Assim determinando apenas limites para duas 

centroides, indicando alta similaridade entre as amostras quanto os parâmetros físico-

químicos avaliados, logo o modelo não consegue distinguir as especificidades entre as frutas. 

As associações entre os parâmetros podem acarretar sobreposição ou omissão na 

modelagem de dados, excepcionalmente casos de redundância matemática, a depender do 

nível de correlação entre elas. Nota-se que quando a combinação apresentou maior quantidade 

de parâmetros como entrada mostrou menor representação nas primeiras dimensões da 

classificação não supervisionada. Isso deve-se a baixa correlação entre alguns parâmetros que 

o algoritmo k-means não consegue reduzir as coordenadas (VLACHOS et al., 2003). A 

quantidade ideal de cluster sendo três corrobora com diversos estudos que apontam de forma 

generalizada três estádios de maturação da acerola, são eles, verde, amarelo e vermelho 

(MORAES et al., 2018; HANAMURA et al., 2008; VENDRAMINI et al., 2000) 

A alta proximidade dos centros dos parâmetros entre os grupos formados pelo 

algoritmo k-means pode indicar limitada distinção do parâmetro nas amostras do conjunto de 

dados. Assim causando ambiguidade na classificação não supervisionada das amostras, 

considerando que os centros são determinados de forma aleatória, visando reduzir a distância 

(KANUNGO et al., 2002). 

Dentre os modelos avaliados, o RF apresentou melhor desempenho na validação 

cruzada, classificador que apresenta alta capacidade em laborar com grande quantidade de 

variáveis (SPEISER et al., 2019). Férnadez-Delgado já tinha proposto superior desempenho 

de RF sob outros classificadores como SVM, Bayesian, neural networks e outros métodos. A 

imprecisão da classificação das amostras denominadas como “amarela” pode ser explicada 

pela sobreposição e/ou superposição dos limites dos atributos das classes “vermelha” e 

“verde”, por ser considerada uma classe intermediária, assim necessitando de um maior banco 

de dados, como é possível observar na Figura 12. Em poucos parâmetros existem limites 

estabelecidos sem alta sobreposição ou superposição de outras classes para a classe 

“amarela”, e isso é bem evidente em SS, AT e L*. 

Apesar da classe “vermelha” apresentar precisão individualmente superior, aponta 

alto valor de FP rate, valor acima da média ponderada, isso pode ser observado na predição 

(Figura 7), onde não apresentou ótimo desempenho, além de ser possível notar que o modelo 

não soube diferenciar as amostras classificadas como “vermelho” e “verde”. 
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CONCLUSÕES 

 

A espectroscopia Vis-NIR demonstrou ser uma tecnologia que pode ser utilizada 

para discriminar com boa precisão os estádios de maturação de acerolas intactas na pós-

colheita. A classificação não supervisionada serviu de subsídio para rotular e agrupar as 

amostras que possuem semelhança, ainda explicou a dimensionalidade do conjunto de dados 

em relação aos parâmetros físico-químicos e colorimétricos. A aplicação de pré-tratamentos 

em dados espectrais brutos otimizou o desempenho dos modelos na maior parte das 

combinações avaliadas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A espectroscopia Vis-NIR demonstrou ser uma tecnologia com alto potencial para 

monitorar e determinar de forma rápida e precisa atributos físico-químicos de acerola intacta, 

em polpa e em pó. A seleção de variáveis para os modelos foi uma técnica que aprimorou os 

modelos especialmente para acerola em polpa. Foi possível observar que o acessório Hi-Brite 

Muglight apresentou desempenho superior a Pistol Grip na determinação dos parâmetros 

físico-químicos. A classificação não supervisionada demonstrou ser uma aliada na 

etiquetagem de amostras para serem utilizadas na construção de modelos de classificação. Por 

fim, a espectroscopia Vis-NIR pode ser utilizada para desenvolver modelos de classificação 

com boa precisão para estádio de maturação de acerola intacta na pós-colheita.  
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ANEXO A – COMPRIMENTOS DE ONDA SELECIONADOS POR CARREGAMENTO DE VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de Amostra Parâmetro Band wavelength Comprimentos Selecionados (nm) 

Intacta 

AA SWIR 1014, 1052, 1098, 1113, 1141, 1166, 1178, 1215, 1263, 1288, 1335, 1363, 1379, 1392, 1420,1474, 1549, 1663, 1703, 1723 

AT VISNIR 
1003, 1074,1130, 1142, 1159, 1165, 1214, 1297, 1328, 1340, 1346, 1361, 1366, 1369, 1373, 1388, 1393, 1398, 1414, 1454, 1548, 

1686, 1734 

Ratio VISNIR 1005, 1156, 1193, 1288, 1359, 1374, 1607, 1664, 1692, 1756, 1777, 1801 

SST VISNIR 
1003, 1074, 1130, 1142, 1159, 1165, 1214, 1297, 1328, 1340, 1346, 1361, 1366, 1369, 1373, 1388, 1393, 1398, 1414, 1454, 1548, 

1686, 1734 

Polpa 

AA VIS 403, 431, 518, 545, 588, 619, 648, 677, 747, 963 

AT VIS 378, 380, 508, 529, 564, 625, 653, 669, 674, 688, 698, 717 

Ratio VIS 487, 506, 532, 613, 630, 663, 671, 686, 693, 960 

SST SWIR 
1054, 1117, 1145, 1150, 1157, 1191, 1238, 1271, 1315, 1372, 1434, 1455, 1464, 1537, 1570, 1654, 1706, 1729, 1751, 1757, 1784, 

1788 
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ANEXO B – COMPRIMENTOS DE ONDA SELECIONADOS POR ALGORITMOS CFS E WRAPPER 

Tipo de Amostra 
Parâmetr

o 
Band wavelength Algoritmo Comprimentos Selecionados (nm) 

Intacta 

AA VISNIR 
CFS 728,134,413,451,826 

Wrapper 825, 861, 947, 948, 951, 969, 1312, 1346, 1365, 1368, 1369, 1815, 1816, 1822, 1824, 1825, 1826, 1827, 2475 

AT VISNIR 
CFS 407, 592, 738, 764, 765, 766, 801, 805, 806, 809, 810, 1525, 1526, 1527, 1528, 1900, 1945, 2236, 2257, 2328, 2329, 2350, 2444 

Wrapper 368, 384, 593, 819, 835, 836, 837, 838, 841, 1157, 1512, 1515, 1787, 1809, 1825, 1986, 2018, 2327, 2406, 2498 

Ratio VISNIR 

CFS 
, 728, 729, 730, 731, 806, 807, 808, 809, 810, 820, 1129, 1335, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 

1361, 1362, 1363, 1872, 2470, 2480, 2488 

Wrapper 
374, 375, 602, 757, 912, 917, 998, 1317, 1807, 1809, 1812, 1825, 1826, 1828, 1829, 1830, 1876, 1891, 1893, 2225, 2351, 2395, 

2396, 2397, 2398, 2399, 2403, 2404, 2410, 2411, 2416, 2417, 2436, 2440, 2455, 2470, 2492 

SST VISNIR 

CFS 1389, 1430, 1752 

Wrapper 

351, 354, 359, 360, 546, 604, 1050, 1054, 1055, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070,  

1071, 1076, 1135, 1137, 1138, 1139, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1173, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1182, 1190, 1193, 1197, 

1285, 1299, 1300, 1308, 1314, 1380, 1382, 1384, 1385, 1386, 1387, 1397, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1406, 1407, 1408, 1411, 

1650, 1651, 1653, 1707, 1711, 1716, 1719, 1724, 1736, 1740, 1741, 1770, 1774, 1775, 1776, 1782, 1785, 1787, 2062, 2145, 2146, 

2147, 2148, 2149, 2151, 2155, 2173, 2176, 2177, 2196, 2200, 2203, 2351, 2390, 2391, 2394, 2449, 2450, 2451, 2468, 2478, 2480, 

2482, 2487 

Polpa 

 

 

 

 

AA VIS 
CFS 567,645,706 

Wrapper 641, 642, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 687, 705 

AT VISNIR 

CFS 579, 589, 1441 

Wrapper 
1003, 1074,1130, 1142, 1159, 1165, 1214, 1297, 1328, 1340, 1346, 1361, 1366, 1369, 1373, 1388, 1393, 1398, 1414, 1454, 1548, 

1686, 1734 

Ratio VIS 
CFS 613, 614, 617, 619, 928, 997 

Wrapper 1005, 1156, 1193, 1288, 1359, 1374, 1607, 1664, 1692, 1756, 1777, 1801 

SST SWIR 

CFS 622 

Wrapper 
1003, 1074, 1130, 1142, 1159, 1165, 1214, 1297, 1328, 1340, 1346, 1361, 1366, 1369, 1373, 1388, 1393, 1398, 1414, 1454, 1548, 

1686, 1734 

Wrapper 

1036, 1037, 1040, 1045, 1047, 1048, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1189, 1197, 1453, 

1455, 1494, 1497, 1526, 1527, 1528, 1535, 1536, 1542, 1544, 1640, 1647, 1649, 1652, 1721, 1723, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 

1731, 1732, 1734,  
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