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RESUMO 

 

A laranja é o principal grupo de frutos cítricos, considerando apenas a sua produção o 

Brasil ocupa a primeira posição no ranking mundial, sendo responsável por quase 25% 

de laranjas produzidas no mundo. Como principais indicadores da maturidade dos 

citros, e consequentemente atributos que caracterizam a laranja como um produto 

próprio para ser industrializado, pode-se citar a coloração dos frutos, os teores de 

açúcares (SS) e acidez titulável (AT), e a quantidade de suco. Os avanços dos métodos 

multivariados de análises associados aos métodos de espectroscopia na região do 

infravermelho próximo, têm proporcionado um destaque destas técnicas como 

importante ferramenta analítica, podendo ser aplicada em muitas áreas, como a 

agricultura. O método mais utilizado para a calibração multivariada é o de Regressão 

por Quadrados Mínimos Parciais (PLSR). A Análise de Componentes Principais (PCA) 

é uma análise exploratória, não supervisionada, que tem a intenção de reduzir um 

grande número de variáveis criando outras, chamadas eixos principal. O uso de 

aparelhos portáteis une perfeitamente as vantagens da técnica com a rapidez de ser 

realizado em campo, tal aspecto que vem despertando a atenção de pesquisadores da 

área. 

Palavras-chave: citrus; qualidade; PCA; PLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Orange is the main group of citrus fruits, considering only its production, Brazil 

occupies the first position in the world ranking, being responsible for almost 25% of 

oranges produced in the world. As main indicators of citrus maturity, and consequently 

attributes that characterize orange as a product suitable for industrialization, we can 

mention the color of the fruits, the sugar content (SSC) and titratable acidity, and the 

amount of juice. The advances in multivariate analysis methods associated with 

spectroscopy methods in the near infrared region, have highlighted these techniques as 

an important analytical tool, which can be applied in many areas, such as agriculture. 

The most used method for multivariate calibration is the Minimum Partial Squares 

Regression (PLSR). Principal Component Analysis (PCA) is an exploratory, 

unsupervised analysis that aims to reduce a large number of variables by creating others, 

called main axes. The use of portable devices perfectly combines the advantages of the 

technique with the speed of being performed in the field, such an aspect that has been 

attracting the attention of researchers in the field. 

Keywords: citrus; quality; PCA; PLS. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o maior produtor mundial de laranjas (Citrus sinensis L.) com uma 

produção de aproximadamente 16,7 mil toneladas (t) de frutos em 2018 (IBGE, 2018). 

O consumo de laranjas na forma in natura correspondente a 50% desta produção, o que 

torna a laranja a fruta mais consumida pelos brasileiros (IBGE, 2016). Da mesma forma, 

o Brasil é o maior produtor de suco concentrado, ou seja, o restante da produção é 

destinado a industrialização (LOPES et al., 2011).  

Como principais indicadores da maturidade dos citros, e consequentemente 

atributos que caracterizam a laranja como um produto próprio para ser industrializado, 

pode-se citar a coloração dos frutos, Ratio (SS/AT), e a quantidade de suco (LADO et 

al., 2014). Em relação à qualidade externa do fruto, a cor é um importante atributo na 

qualidade dos citros, a qual influencia a percepção do consumidor e a sua aceitação. Os 

índices comerciais de cor para a colheita dependem da variedade e das condições 

ambientais das diversas regiões produtoras. Apesar do fato de que a cor externa estar 

relacionada com as mudanças internas, ela nem sempre pode ser considerada como um 

indicador de maturidade (LADO et al., 2014).  

Os frutos cítricos são populares, sua aceitação e satisfação por parte do 

consumidor, mas o padrão de qualidade dos frutos é um importante problema a ser 

enfrentado pelo mercado. Além do fator consumidor, os atributos são especialmente 

úteis na indústria citrícola, onde existem regulamentações que requerem a determinação 

da concentração do teor de sólidos solúveis (SS) e acidez titulável. Os teores de AT E 

SS estabelecem o momento em que as frutas frescas atingiram sua maturidade 

fisiológica para serem colhidas (CLARK, 2016). 

Com as mudanças nos hábitos alimentares dos consumidores têm aumentado 

nos últimos anos, notou-se como principal transformação a relação direta entre o 

consumo de alimentos e a questão da saúde (BARROS et al., 2007). Quando o 

consumidor opta pelo consumo in natura de vegetais, está buscando um alimento 

seguro e com qualidade. Na tentativa de respaldar legalmente o direito do consumidor 

na busca de um alimento seguro o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde publicou em 

08/02/2018 uma Instrução Normativa Conjunta nº 2 que visa a obrigatoriedade dos 



14 
 

produtores ou responsáveis pela venda de vegetais frescos fornecer ao consumidor 

informações padronizadas sobre a procedência dos produtos, ou seja, padrão de 

qualidade e rastreabilidade (BARROS et al., 2007). 

Para atender esta normativa tanto no âmbito do vendedor e/ou dos órgãos 

fiscalizadores fazem-se necessários instrumentos de fácil manuseio, de rápida resposta, 

bem como, uma metodologia validada. Isto por que, os parâmetros de qualidade mais 

utilizados são: o conteúdo dos SS, AT e matéria seca (BEBER; ALVARES; KUSDRA, 

2018). Entretanto, todas essas metodologias são destrutivas o que ocasiona perda 

quantitativa do produto e de execução de alto custo. Outro fator importante é, a 

rastreabilidade quanto a origem, tem-se apenas conferencia documental. Assim uma 

instrumentação e metodologia que busca dar suporte à avaliação e controle da qualidade 

dos produtos vegetais de maneira ―não destrutiva‖, ou seja, aqueles processos de medida 

que não danificam e nem destroem o produto, como também, um métodos que 

possibilite a rastreabilidade da origem é de vital importância (DE SOUZA COSTA, 

2019). 

Neste contexto, a espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) pode ser 

empregada, pois têm como características principais sua rapidez, natureza não-

destrutiva, ser adequada para uso estes usos por possuir aplicações universais 

requerendo o mínimo de preparação das amostras (WILLIAMS;NORIS, 2001). A 

espectroscopia NIR foi utilizada primeiramente na agricultura por Norris (1964) para 

avaliar o teor de umidade em grãos e desde então vem sendo utilizada para rápidas 

análises que envolvem basicamente teor de umidade, teor de proteína e teor de gordura 

de uma vasta variedade de produtos agrícolas e alimentares (GUNASEKARAN; 

IRUDAYARAJ, 2001).  

A espectroscopia do infravermelho-próximo (NIRS) vem sendo utilizada para a 

determinação de muitos parâmetros de qualidade em frutas in natura (NICOLAI et al., 

2007), incluindo as frutas cítricas (MAGWAZA et al., 2011). Recentemente, os NIR 

portáteis vem sendo utilizados para a determinação do índice de colheita de frutas no 

campo (WALSH et al., 2004), representando uma grande vantagem aos produtores, pois 

os parâmetros de qualidade podem ser determinados em diferentes talhões sem a 

necessidade de se destruir os frutos amostrados. NIRS tem sido utilizada para 

determinar de forma não destrutiva os sólidos solúveis de citros (GUTHRIE et al., 2005; 

HERNÁNDEZ et al., 2006).  
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Apesar de existirem trabalhos com NIRS para a determinação de parâmetros de 

qualidade em laranja (CAYUELA et al., 2008; CAYUELA e WAILAND, 2010; 

MAGWAZA et al., 2011; SÁNCHEZ et al., 2013; NCAMA et al., 201), incluindo a 

cultivar Pêra-Rio (HUBINGER et al., 2014), que é a principal laranja doce cultivada no 

Brasil, estes foram realizados utilizando espectrômetros NIR de bancada e não portáteis. 

Desta forma, por não terem sido encontrados resultados com espectrômetros VIS-NIR 

portáteis em frutos cítricos produzidos no Brasil, este trabalho tem por objetivo verificar 

a possibilidade do uso de espectrômetro short VIS-NIR portátil (300 a 1.150 nm ) para a 

determinação de parâmetros de qualidade em citros (SS, Ratio e AT), determinação de 

origem e variedade.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Gerar e validar uma tecnologia não destrutiva para determinação de qualidade 

assim como avaliar as diferenças espectrais nos locais de leitura em frutos de laranja. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1- Gerar um banco de dado robusto para geração de modelos para NIR portátil 

para determinação de qualidade (SS, AT e Ratio) de frutos íntegros de laranjas oriundos 

de diversos estados e variedades;  

2- Gerar um modelo de classificação por origem e variedade do fruto;  

3- Determinar o melhor tratamento espectral e algoritmos para modelo NIR de 

sólidos solúveis, acidez titulável e ratio em Laranjas. 

 

3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 Importância Histórica e Econômica das Frutas Cítricas 

 

Grande parte das espécies de citros são originadas nas regiões tropicais e 

subtropicais do Sudoeste da Ásia, porém a determinação exata de sua origem não é 
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possível afirmar com toda certeza, devido a grande disseminação do gênero pelo 

homem ao longo dos séculos (LOPES et al., 2011).  

Em 1493, Cristóvão Colombo foi o responsável por introduzir a cultura cítrica 

nas Américas, especificamente nas Antilhas e Haiti. Já no Brasil foram os portugueses 

que iniciaram a prática, em 1530, quando os novos habitantes plantaram as primeiras 

árvores de citros, dando início a citricultura brasileira, que só obteve o patamar de 

potência da área cerca de 400 anos depois (SIQUEIRA; SALOMÃO, 2017). 

A laranja é o principal grupo de frutos cítricos, considerando apenas a sua 

produção o Brasil ocupa a primeira posição no ranking mundial, sendo responsável por 

quase 25% de laranjas produzidas no mundo. O estado de São Paulo é o principal 

representante brasileiro, produzindo mais de 70% dos frutos da laranjeira (CARVALHO 

et al., 2019). 

De acordo com Pulcine et al. (2017) o estado de São Paulo produz laranjas de 

padrão superior quando comparado com os outros estados, consequentemente se 

tornando uma cadeia extremamente produtiva e competitiva com o mercado mundial. 

Devido a uma crise na citricultura no início da década de 2010, o número de 

produtores diminuiu, com isso os pomares se concentraram nas grandes fazendas 

produtoras, aumentando por consequência a competitividade entre elas (CARRER; 

SOUZA FILHO, 2016). 

Um dos principais problemas que afeta o preço dos frutos cítricos, é o fator 

fitossanitário. As plantas são susceptíveis a diversas doenças, o Brasil historicamente se 

mostrou melhor preparado para enfrentar tal dificuldades quando comparados com seus 

concorrentes, desta forma, a sua hegemonia economia e de produção não se encontra 

ameaçada (BOTEON; PAGLIUCA, 2010). 

3.2 Desenvolvimento Fisiológico dos Citros 

 

O clima é uma das principais condições para o crescimento e qualidade dos 

citrinos, pois podem prejudicar o desenvolvimento dos frutos. As frutas cítricas são 

consideradas nativas dos climas tropicais e subtropicais, quando ocorre mudança de 

clima como geada, neblina, o crescimento é mais lento, devido tempo de acúmulo de 

carboidrato demorado, pois há redução da temperatura, menor intensidade de luz e 

assimilação de CO2. Assim, o clima brasileiro é propício para o desenvolvimentos de 

frutos cítricos (LADANIYA, 2008). 
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O desenvolvimento do fruto ocorre em distintas etapas, a primeira fase é breve 

e ocorre após a fecundação, há divisão celular do ovário e uma elevada taxa respiratória, 

nesta etapa que ocorre a caracterização do flavedo e albedo, em seguida há o 

crescimento das vesículas de suco. O segundo período acontece o desenvolvimento 

integral do fruto, ou seja, maior acúmulo de suco nas vesículas, crescimento da polpa, 

consequentemente a expansão de volume e alterações biológicas. E por fim, a última 

fase compreende a maturação do fruto, até alcançar a maturidade ou condição de 

colheita (LADANIYA, 2008). 

A casca dos citros é um fator importante, pois possuem duas regiões, sendo 

uma o flavedo que consiste em óleos e pigmentos característicos da casca e a outra é o 

albedo região branca e esponjosa. Logo, o flavedo é mais susceptível a danos, porém há 

um componente conhecido como cutícula que desempenha um papel importante no 

crescimento e armazenamento das frutas cítricas, pois serve como uma barreira entre a 

fruta e o meio externo (HUSSEIN et al., 2011). 

Nesses frutos são necessários um tratamento pré e pós-colheita a fim de manter 

a qualidade. Na pré-colheita diversos fatores podem interferir no aroma e sabor das 

frutas como o clima, tipo de solo, manejo de irrigação, aplicação de fertilizante 

(FALLIK; ILIC, 2017). Em relação a pós-colheita um dos principais cuidados é a 

temperatura, pois elas podem afetar as propriedades mecânicas relacionadas a cor, perda 

de peso, firmeza dos frutos (BERK, 2016). 

Frutas cítricas contém em sua composição água, açúcares solúveis (destacando 

frutose, glicose e sacarose), ácidos (cítrico e málico), pectinas, vitamina C, carotenóides 

e flavonóides, o teor em cada citrino vai variar de acordo com as características de cada 

cultivar. A vitamina C tem grande destaque nos benefícios nutricionais e saúde humana, 

devido alta fonte deste composto (EL-OTMANI; AIT-OUBAHOU; ZACARÍAS, 

2011). 

Os principais componentes solúveis presentes na polpa de frutas cítricas são os 

carboidratos (75-80%), distribuídos em sacarose, glicose e frutose em uma proporção de 

2:1:1. Durante a maturação ocorre uma mudança na polpa da fruta, pois acontece o 

acúmulo de açúcares solúveis e um declínio no teor de ácido, consequentemente 

modifica os carotenóides, flavonóides, polifenóis, limonóides que são compostos 

responsáveis pelas propriedades sensoriais e estádio de maturação (LADO; 

GAMBETTA; ZACARIAS, 2018).   
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As maturações dos citros são complexas visto que envolve dois tecidos 

diferentes, sendo eles, as alterações internas ocorrendo na polpa do fruto e modificações 

externas decorrendo na casca da fruta. Logo, frutas cítricas são consideradas maduras 

quando coloração externa, teor de suco, relação sólidos solúveis/acidez (Ratio) e outros 

constituintes internos atingem uma aceitação comercial (LADO; RODRIGO; 

ZACARÍAS, 2014).  

Há mais estudos relacionando os teores de sólidos solúveis totais e acidez com 

a maturidade dos frutos, pois quando ocorre o desenvolvimento do fruto há um aumento 

do teor de açúcar de sacarose e diminuição do ácido cítrico, em estudo realizado com 

seis cultivares cítricas foi possível observar esse comportamento (ZHOU et al., 2018). 

A espessura da casca também tem sua relação com a maturação do fruto, pois o 

teor de suco aumenta, a espessura da casca diminui, ou seja, há uma porcentagem maior 

de água livre em laranjas (BIZZANI et al., 2017). Além disso, espessura da casca, peso 

do suco e o teor de suco tem a finalidade de relacionar ao rendimento da fruta, firmeza e 

força máxima de penetração são correspondentes a textura da fruta (SÁNCHEZ et al., 

2013). 

Os frutos cítricos são denominados de hesperídios, ou seja, um tipo de baga 

formada pelo flavedo, albedo e pelo endocarpo, representado na Figura 1: 

 

 

 

Figura 1. Morfologia da Laranja. 

 (Fonte: Faep, 2020) 

 



19 
 

O flavedo constitui a chamada casca dos frutos cítricos, onde é formado por 

células parenquimáticas, seguras e envoltas por uma cutícula, que ficam acima de 

células que contém glândulas de óleos essências responsáveis pelo aroma característicos 

das laranjas. É no epicarpo (outra nomenclatura para o flavedo) que estão presentes os 

cloroplastos que são transformados em cromoplastos devido a fotossíntese, mudando 

consequentemente a coloração da casca de verde para laranja ou amarela (SIQUEIRA; 

SALOMÃO, 2017). 

Os cromoplastos são ricos em carotenoides que conferem ao fruto a coloração 

característica, sendo a cor o primeiro aspecto observado para determinação do ponto de 

colheita das laranjas, porém esse atributo não deve ser o único considerado, pois em 

climas subtropicais, devido a amplitude térmica, pode ocasionar uma mudança de 

coloração externa sem que o fruto tenha atingido os parâmetros de qualidade internos 

(JOMORI et al., 2016). 

O albedo corresponde a parte branca interna da casca, é esponjoso e pode 

variar de diâmetro de acordo com as variedades e idade dos frutos.  Na fase de divisão 

celular o albedo está mais denso e espesso, já quando começa a expansão celular os 

espaços celulares aumentam fazendo com que o tecido se torne esponjoso, e na fase 

final as vesículas de suco acrescem seu tamanho diminuindo por consequência o 

diâmetro do albedo, forma essa característico de frutos maduros (FERREIRA et al., 

2020). 

O endocarpo possui um desenvolvimento complexo, compõe os gomos e as 

sementes das laranjas, é nele que fica concentrado as vesículas de suco, onde é realizado 

as análises para determinação das concentrações de sólidos solúveis e acidez. Como já 

dito, esses parâmetros junto com a coloração da parte externa são utilizados para 

determinação da época de colheita e destino do fruto na indústria (ZHOU et al., 2020). 

O planejamento do plantio e produção é fundamental para o cultivo do citros, 

pois o produtor deve levar em consideração aspectos que atendam ao mercado, assim 

como fatores climáticos e de comércio, além como o comportamento diante de algumas 

pragas e doenças, seja para o consumo da fruta fresca ou processamento de suco 

(BASTOS et al., 2014). 

3.3 Cultivares Copa 

 

O pomar deve ser bem diversificado, com a finalidade de garantir a ampliação 

da colheita, ou seja, desta forma o produtor consegue produzir laranjas o ano todo, 
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evitando um período de safra que poderia ocasionar em uma baixa dos preços 

(LAURIANE et al., 2015). 

 

Tabela 1. Resumo das características das principais cultivares de Laranja 

Cultivar Maturação Teor de Suco Acidez Mercado 

Pera Ano Todo Alto Baixa Indústria e Mesa 

Valência Tardia Alto Média Indústria e Mesa 

Natal Tardia Alto Média Indústria e Mesa 

Hamlin Precoce Baixo Alta Indústria e Mesa 

Folha Murcha Tardia Alto Baixo Indústria e Mesa 

Lima Meia Estação Baixo Baixa Mesa 

Rubi Meia Estação Médio Média Mesa 

Fonte: Bastos et al., 2014. 

  

O grupo de laranjas doces (Citrus sinensis (L.) Osbeck) é o que domina o 

mercado produtivo mundial, sendo que apenas sete cultivares representam 95% das 

áreas cultivadas, sendo elas respectivamente: ‗Pera‘, ‗Valência‘, ‗Natal‘, ‗Hamlin‘, 

‗Valência Americana‘, ‗Folha Murcha‘, ‗Rubi‘. Do ponto de vista industrial do 

processamento de citros as variedades de maior interesse serão sempre aquelas que 

atendam as necessidades das demandas do mercado atual (FUNDECITRUS, 2019). 

São árvores de porte médio com formato de copa esférico, possuindo frutos de 

formato esférico ou oval. É desse grupo que saem as principais cultivares presentes no 

mercado, e devido as diferenças em seus frutos elas são divididas em quatro subgrupos: 

Laranjas Comuns (‗Pera‘, ‗Valência‘, ‗Natal‘), Laranjas de Umbigo 

(‗Bahia‘,‘Baianinha‘), Laranjas Sanguíneas (‗Moro‘, ‗Sanguinelli‘, ‗Tarocco‘) e 

Laranjas de Baixa Acidez (‗Lima‘) (CAPUTO, 2012). 

Dentre as laranjas comuns estão presentes as principais variedades cultivadas 

destinadas para a indústria de sucos (‗Pera‘, ‗Natal, ‗Valência‘), onde todos os frutos 

apresentam uma média de acidez entre 0,8 e 1,1%. A laranja Pera é a principal 

variedade no Brasil, com uma parcela de mais de 35% de área cultivada, um dos 

motivos dela ser a preferida entre os produtores está a sua maturação que pode durar o 

ano todo, além de ter alto teor de suco em seus frutos (SANTOS et al., 2013). 
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Os frutos da laranja Natal apresentam ótima qualidade para consumo in natura 

e industrialização, possui maturação tardia e alto teor de suco, juntamente com a laranja 

Valência auxilia na para o prolongamento da safra da laranja Pera, gerando um grande 

impacto positivo economicamente. Alguns pesquisadores afirmam que essa cultivar 

tenha originado a laranja Folha Murcha, essa que aparece atualmente entre as cinco 

principais cultivares (MATTOS JUNIOR et al., 2005). 

A principal característica da laranja Valência que atrai produtores e indústria é 

o tamanho de seus frutos e produtividade, é uma das poucas cultivares que pode ser 

destinada ao in natura ao mercado interno, para exportação, assim como a produção de 

suco. Possui maturação tardia, alto teor de suco e acidez média e existe evidencias que a 

laranja Natal foi originada através de sua mutação (LEMOS et al., 2013). 

A representante de maior destaque entre as laranjas de baixa acidez esta a 

laranjeira ‗Lima‘, possuindo frutos com acidez média entre 0,05% e 0,1% de ácido 

cítrico. Devido o teor muito abaixo em relação a acidez de laranjas comuns o destino 

dessa cultivar é o consumo in natura, onde consumidores que desejam se deleitar com 

frutos cítricos mas tem alguma contra indicação a alto acidez possam consumir a 

espécie (FERREIRA et al., 2013). 

Ainda entre as laranjeiras doces podemos encontrar as cultivares Bahia e 

Baianinha, que são voltadas para mercado interno e consumo in natura, não sendo 

indicadas para a produção de suco, devido à presença de limonina monolactona no 

albedo e endocarpo. Composto esse que esta relacionado ao sabor amargo presente nos 

citrinos, que aparece gradativamente depois do processamento do sumo dos frutos 

(SILVA, 2010). 

As laranjas do grupo sanguíneas não são comumente produzidas no Brasil, 

portanto são difíceis de se encontrar no mercado interno. Regiões dos países 

Mediterrâneos são os principais consumidores desta iguaria, que apresenta característica 

avermelhada em seu suco devido a presença de antocianinas em sua composição, 

decorrente do clima em que são produzidas. Também existem as chamadas falsas 

sanguíneas que apresentam polpa vermelha, porém somente na forma in natura, já que 

quando passam pelo processamento  o seu suco volta a ter cor amarelada (SIQUEIRA; 

SALOMÃO, 2017). 

3.4 A Laranja e a Indústria de sucos 
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A maior parte das laranjas cultivadas no país são destinadas para a produção de 

suco, o Brasil lidera o mercado a alguns anos, seguido dos Estados Unidos da América, 

que perdeu o primeiro lugar devido uma crise na citricultura de lá, causada pelo cancro 

cítrico, doença causada pela bactéria do gênero Xanthomonas que ataca os tecidos 

vegetais (IRENO et al., 2014). 

Quando finalmente a matéria-prima chega na indústria, dá-se início ao 

processamento do suco, uma tecnologia que envolve várias etapas e pode gerar 

diferentes tipos de produto no final do processo (suco, néctar ou refresco) (MUNHOZ; 

MORABITO, 2010).  

O que basicamente diferencia o produto final é a quantidade de suco da fruta 

presente na constituição da bebida envasada. Para ser considerado suco, a bebida precisa 

ter 100% da fruta em sua composição, não podem conter corantes artificiais, 

aromatizantes e açucares, dentro da categoria temos os concentrados e não 

concentrados. Os sucos concentrados passam por uma etapa em que parte da água é 

retirada, enquanto que os sucos não concentrados passam por um processo de 

pasteurização pra garantir a segurança alimentar (VENÂNCIO; MARTINS, 2012). 

Ainda de acordo com Venâncio e Martins (2012) o néctar não é feito de 100% 

da fruta, essa relação pode variar de acordo com as leis de cada local em que é 

comercializado, nele pode conter açúcar, conservantes, aromatizantes artificiais, por 

isso geralmente possui um valor inferior aos da categoria de sucos. 

Já os refrescos contém uma concentração baixíssima de suco da fruta, podendo 

chegar em somente 3% do valor total em alguns lugares, possui altas concentrações de 

aditivos, empobrecendo o seu valor nutricional assim como o valor de mercado (CRUZ; 

LOBATO; DOS SANTOS, 2013). 

Nos últimos anos o suco in natura minimamente processado vem ganhando 

espaço no mercado perante a preferência dos consumidores. A qualidade do suco pode 

diminuir durante as etapas de processamento na indústria, ocorrendo mudanças 

químicas e organolépticas. Essa produção geralmente ocorre em pequena escala e possui 

uma vida útil reduzida, pois a composição do suco é um ótimo meio para o 

desenvolvimento de microrganismos (SILVEIRA et al., 2012). 

Diante desse cenário as grande indústrias se viram obrigadas a acompanham e 

atender as preferências dos consumidores, fazendo com que o mercado de suco não 

concentrado aumentasse. Esse produto não passa pelo processo de concentração, 

reduzindo a vida útil quando comparado com o concentrado, porém as característica 
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organolépticas são mais próximas do suco in natura minimamente processado, 

garantindo uma bebida 100% natural (SAMPAIO et al., 2019). 

 

3.5 Porta-Enxertos no Brasil 

 

Uma importante escolha que o produtor deve fazer é qual porta enxerto (PE) 

ele utilizará no plantio das laranjeiras, ele é a base da citricultura, pois a escolha correta 

vai determinar ao pomar uma melhor adaptação as condições de clima, solo, de cultivo 

(irrigação e adensamento), e vai influenciar em uma série de características na variedade 

copa como: tamanho da planta, produtividade, qualidade dos frutos, nutrição mineral e a 

resistência a uma série de doenças (FERNANDES et al., 2011). 

Os principais porta enxertos recomendados para o Brasil são: Limoeiro Cravo, 

Limoeiro Volkamericano, Tangerineira Sunki, Tangerineira Cleópatra, Poncirus 

trifoliata, Citrumelo Swingle, Citrangeiro Troyer, Citrangeiro Carrizo e Laranjeira 

Caipira. É importante ressaltar que nenhum porta enxerto é adequado para todos os 

climas, variedades e condições de manejo (SIQUEIRA; SALOMÃO, 2017). 

 

Tabela 2. Principais características influenciadas pelos principais porta-enxertos 

Porta 

Enxerto 

Tolerância 

a Seca 

Início da 

Produção 

Qualidade 

dos frutos 

Vigor  

da copa 

Limoeiro Cravo Grande Precoce Média Médio 

Limoeiro Volk. Grande Precoce Média Médio 

Tangerineira Sunki Média Médio Boa Grande 

Tangerineira C. Média Tardia Boa Grande 

Poncirus trifoliata Média Precoce Alta Pequeno 

Citrumelo Swingle Média Precoce Boa Grande 

Citrangeiro Troyer Média Precoce Boa Médio 

Citrangeiro Carrizo Média Precoce Boa Médio 

Laranjeira Caipira Baixa Médio Boa Grande 

Fonte: SIQUEIRA; SALOMÃO, 2017 

O limoeiro Cravo é o mais utilizado nacionalmente pois tem capacidade de 

conferir melhor desempenho, produtividade e robustez as laranjeiras, por outro lado é 
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sensível a diversas doenças como a morte súbita nos citros o que impede seu uso em 

regiões susceptíveis a tal problema (DE CARVALHO et al., 2016). 

O Citrumelo Swingle vem ganhando destaque nos viveiros paulista nos últimos 

anos, considerado até o mais importante no cinturão paulista, esse porta enxerto 

proporciona a planta frutos de excelente qualidade e produtividade, assim como possui 

resistência a maioria das doenças, porém a principal desvantagem é sua 

incompatibilidade com a variedade Pera, principal produzida no Brasil, assim como não 

resiste a climas secos, como no nordeste (RODRIGUES et al., 2010).  

As tangerineiras Sunki e Cleópatra, nativas do sul da China e Índia 

respectivamente, embora elas sejam tolerantes a morte súbita e tenham boa 

produtividade tem como ponto negativo a sua produção tardia, que afeta diretamente na 

economia do setor citrícola. Vale salientar que tais inconvenientes são mais ativos 

quando enxertadas em laranjeiras, problemas esses que não aparecem quando 

enxertadas em tangerineiras (ZAMBROSI et al., 2012). 

A trifoliata Flying Dragon é um porta enxerto que induz o nanismo (reduz o 

porte da planta), indicado principalmente para a ‗lima ácida Tahiti‘, existem poucos 

relatos de sua utilização em cultivares de laranjas doces, porém estudos realizados na 

Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro (EECB), SP, mostraram resultados 

promissores em sua utilização na produção de ‗Hamlin‘, ‗Natal‘ e ‗Valência‘(STUCHI 

et al., 2012). 

Não se sabe ao certo o exato motivo das incompatibilidades dos porta enxertos 

com as variedades cultivares, antes demorava-se cerca de dois anos depois de plantadas 

pra descobrir tal fenômeno, felizmente, depois de muitos estudos, os produtores já 

podem obter informações suficientes antes de plantarem os pomares. Algumas 

providencias podem ser tomadas quando escolhidos a enxertia, como a correção 

química dos solos através da adubação, ou sistemas de irrigação (PIMENTEL et al., 

2014). 

3.6 A espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) 

 

A espectroscopia infravermelha se divide em três regiões: infravermelho 

próximo (NIR), infravermelho médio (MID) e infravermelho distante (FIR). Consiste 

no comportamento espectral quando aplicado uma radiação eletromagnética em uma 

faixa de comprimento de onda (FOLHA, 2014). 



25 
 

Tabela 3. Regiões espectrais do infravermelho 

Região Comprimento de 

Onda (µm) 

Número de onda  

(    ) 

Próximo 780 a 2500 12800 a 4000 

Médio 2500 a 5000 4000 a 200 

Distante 5000 a 100000 200 a 10 

Fonte: FOLHA, 2014 

A radiação na região do infravermelho próximo, em inglês, ―Near Infrared‖ 

(NIR), foi descoberta pelo astrônomo alemão, Frederick William Herschel em 1800. 

Herschel estava fazendo um experimento para descobrir qual a contribuição individual 

das cores provenientes da decomposição da luz branca no aumento da temperatura. 

Porém, ele persistiu observando o que acontecia com a temperatura colocando o 

termômetro além do espectro visível, sendo assim ele observou que a temperatura 

aumentava. Herschel utilizava em seus experimentos termômetros de bulbo preto e 

prismas de vidro que são transparentes à radiação NIR de menor comprimento de onda e 

publicou suas descobertas se referenciando a região dos raios caloríficos, esta região foi 

denominada mais tarde de infravermelho, usando o prefixo grego infra que significa 

abaixo (De OLIVEIRA, 2014). 

Embora Herschel tenha descoberto a radiação no infravermelho próximo em 

1800, as aplicações mais recentes da espectroscopia NIR foram relatadas por volta dos 

anos de 1950 e tornaram-se ainda mais evidentes quando o grupo dirigido por Norris, 

em 1970, aplicou-a na área da agricultura. O desenvolvimento da instrumentação, da 

eletrônica, dos componentes ópticos, o advento dos computadores capazes de 

processamento e armazenamento de dados foram fatores que facilitaram a expansão 

desta técnica em diversas áreas (BLANCO; VILLARROYA, 2002). 

Os avanços dos métodos multivariados de análises associados aos métodos de 

espectroscopia na região do infravermelho próximo, têm proporcionado um destaque 

destas técnicas como importante ferramenta analítica, podendo ser aplicada em muitas 

áreas, como a agricultura, indústria alimentícia, farmacêutica, entre outras (SIMEONE, 

2018).  

A utilização desta técnica apresenta algumas vantagens como: a possibilidade 

de ensaio sem preparação de amostra; a rapidez para a obtenção dos espectros, cálculos 

e apresentação dos resultados; um método não-destrutivo, permitindo o uso posterior da 
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amostra para outros ensaios; fato de ser uma técnica não invasiva, porém com alta 

penetração do feixe de radiação (cerca de 1 a 3 mm); quase universalidade das 

aplicações, considerando que pode ser aplicada a qualquer molécula que possua ligações 

C-H, N-H, S-H ou O-H; possibilidade de determinações simultâneas empregando 

ferramentas de calibração multivariada; possibilidade do desenvolvimento de aplicações 

em linha (analisadores de processo); não produz resíduos , entre outras (COSTA, 2018). 

De acordo com Nicolaï et al. (2007), radiação espectroscópica próxima pode 

ser obtida de três maneiras dependendo da posição do feixe de luz e do receptor: por 

transmitância, reflectância e interactância. Na transmitância o feixe de luz e receptor são 

posicionados um de cada lado da amostra, onde o feixe consegue transpassar por 

completo; na reflectância receptor e feixe são posicionados em um ângulo de 45°, onde 

são obtidas informações de até 3mm do analisado; e a interactância onde feixe e 

receptor são colocados paralelos um ao outro onde a luz penetra cerca de 10 mm da 

amostra.  

Por se tratar de uma técnica baseada em vibração espectral com respostas 

quantitativas e qualitativas os dados obtidos são multivariados, necessitando assim da 

aplicação de modelos e equações quimiométricas para a interpretação dos dados, para 

isso utiliza-se softwares capazes de realizarem os cálculos e leituras dos dados 

(FOLHA, 2014). 

3.6.1 Quimiometria 

 

A quimiometria engloba calibração, predição, validação, testes de significância 

e otimização dos modelos gerados pelos programas computacionais das avaliações 

quantitativas e qualitativas dos procedimentos experimentais (NASCIMENTO, 2015). 

A Análise de Componentes Principais (PCA) é uma análise exploratória, não 

supervisionada, que tem a intenção de reduzir um grande número de variáveis criando 

outras, chamadas eixos principal. Ela separa e agrupa as respostas espectrais de acordo 

com suas semelhanças e diferenças (FERREIRA, 2015). 

O método mais utilizado para a calibração multivariada é o de Regressão por 

Quadrados Mínimos Parciais (PLSR), ele analisa os componentes principais para 

reduzir a dimensão do conjunto de dados onde depois correlaciona os espectros e os 

parâmetros de interesse (SOUZA et al., 2013). A PCA é um método de calibração 

multivariada capaz de correlacionar um conjunto de componentes principais (PCs) as 
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quais pertencem a um grupo variáveis não corrigidas, reduzindo dessa maneira o 

dimensionamento dos dados originais (BUREAU, 2009 ; BIZZANI, 2016). 

Um problema característico na amostragem é a interferência da luz no 

comportamento espectral, o que interfere nos modelos finais, a fim de corrigir esse 

desdobramento aplica-se tratamentos para diminuir as fontes de variações. Os 

tratamentos mais utilizados são: primeira e segunda derivada de Savitzky-Golay e SNV 

(Standard Normal Variate – Variação Normal Padrão). 

Vesículas de suco secas ou granulação são comuns ocorrerem em frutas cítricas 

ao final e início da produção ou em qualquer estádio dependendo do cultivar, esses 

citrinos possui uma menor porcentagem de teor de suco. Esse defeito é verificado 

através do peso, matéria seca, sólidos solúveis totais e acidez que tendem a diminuir, o 

NIR é capaz de detectar e quantificar os níveis de granulação sem destruir o fruto 

(THEANJUMPOL et al., 2019). 

Porém avaliar esses parâmetros utilizando métodos destrutivos tem alto custo, 

uso de reagentes, destruição da amostra. Com o surgimento da espectroscopia de 

infravermelho próximo é possível realizar análises simultâneas, rápidas e não 

destrutivas dos componentes principais em substâncias orgânicas (COZZOLINO, 

2012).  

 

3.6.2 Aplicação da espectroscopia NIR em produtos agrícolas 

  

Para que seja determinado o ponto de colheita dos frutos, é necessário realizar 

análises afim de verificar as concentrações dos atributos importantes, que devem 

apresentar valores compatíveis com os considerados de qualidade. Porém as 

metodologias vigentes são todas destrutivas, que além de danosas aos frutos, são 

geradoras de resíduos químicos (CARVALHO, 2015). 

É de extrema importância a determinação do ponto ótimo de colheita, ele 

influencia diretamente nas qualidades pós colheita de frutos. Em frutos e hortaliças o 

alimento deve estar em boas condições para que posso ser mantido dessa maneira, não é 

possível uma laranja, por exemplo, de má qualidade ser recuperada (CRIZEL et al., 

2013). 

Como a propagação da radiação NIR nos tecidos de frutos e hortaliças é 

afetada pela sua microestrutura, logo foi descoberto que o NIR poderia ser utilizado 

também para determinar atributos relacionados à microestrutura destes tecidos, sendo 
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utilizado em determinação de características de qualidade de ameixas (LOUW; 

THERON, 2010) e morangos (SÁNCHEZ, et al., 2012).  

Nicolai et al., (2007) publicaram uma revisão sobre a aplicação de espectro 

NIR como método não destrutivo para a determinação da qualidade de frutas e 

hortaliças. Nesta revisão estes autores relataram, somente para a determinação de 

sólidos solúveis, um total de 52 artigos, destacando assim o grande potencial da técnica 

para ser utilizada em determinações de presença de constituintes.  

Para sólidos solúveis o valor típico encontrado para o erro quadrático medido 

do conjunto de previsão (RMSEP, do inglês, ―Root Mean Square Error Prediction‖) fica 

ao redor de 0,5%. Mas em aplicações onde diferentes pomares e estações do ano foram 

utilizados para calcular o RMSEP, este valor é consideravelmente maior (1,0 a 1,5%), o 

que demonstra que grande parte dos valores do erro apresentados nas publicações são 

subestimações do que se pode esperar em aplicações práticas (NICOLAI et al., 2007). 

Em muitos casos, mas não em todos, as mudanças na coloração de tecidos 

vegetais senescentes estão relacionados à degradação preferencial da clorofila em 

relação aos carotenoides, o que resulta em amarelecimento e eventualmente no 

desenvolvimento de coloração amarelo brilhante (TUCKER, 1993; WILLS et al., 1998; 

CHITARRA; CHITARRA, 2005). Portanto, uma estimativa da proporção entre 

pigmentos poderia servir como um marcador da senescência. Embora os tecidos 

vegetais exibam complicadas propriedades ópticas, estimativas não destrutivas de 

clorofila tem sido mostrado possível usando a reflectância na região do verde (550 nm) 

e do vermelho (700 nm) do espectro visível. Na região do azul, carotenóides e clorofilas 

exibem fortes e sobrepostas absorções que tornam difícil a separação que cada um 

contribui para a reflectância, até mesmo nos estádios finais da senescência foliar ou do 

fruto (BIZZANI, 2016). 

Na última década aumentou a utilização e aceitação da espectroscopia NIR em 

determinação de parâmetros de qualidade em frutas in natura (SUBEDI WALSH, 

2011), por exemplos para o teor de sólidos solúveis em laranja (LIU et al., 2010) e 

jabuticabas (MARIANI et al., 2014), teor de matéria seca (CUNHA JUNIOR et al., 

2015) e antocianina total (INÁCIO et al., 2013) em açaí e juçara. Isto porque, a 

recomendação para o uso da espectroscopia NIR é para avaliação de microconstituintes, 

ou seja, em níveis de porcentagem do constituinte no produto, como exemplos os 

conteúdos de MS e SST em frutas, com faixas de 10 a 25 % e 6 a 12ºBrix, 

respectivamente (GOLIC; WALSH, 2006).  
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O uso do NIR é uma importante ferramenta para mensuração dos atributos de 

qualidade (sólidos solúveis, acidez titulável, etc.), sendo essa tecnologia utilizada para 

obtenção de dados não invasivos que serão utilizados para tomadas de decisões sobre 

avaliações da maturação dos frutos ou em relação ao seu amadurecimento (JORDAN et 

al., 2013), apresentando vários estudos aplicados na qualidade do suco do tomate, em 

forma de purê ou na própria fruta intacta (SCIBISZ et al., 2011). 

Bazzini (2016) avaliou o uso de espectroscopia de infravermelho próximo e 

médio (NIR) e (MIR) associado a análise multivariada para determinação de parâmetros 

relacionados a qualidade de laranjas e sucos. O modelo de PLS para predição dos 

sólidos solúveis foi validado por meio da validação cruzada, ainda, apresentou 

coeficiente de correlação superior a 0.7, indicando uma boa correlação entre os sinais de 

NIR com a análise de referência. Para o modelo de PLS de viscosidade e pH, não foi 

possível correlacionar o espectro com os valores de referência (r < 0.7). 

Cayuela (2010) que realizou leitura em laranjas utilizando dois instrumentos 

(Labspec e Luminar 5030) de espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) 

mostraram características semelhantes a um estudo realizado pelo mesmo em 2008 e por 

Hernández et al. (2006). 

O estudo de Gómez (2006) teve como objetivo avaliar o potencial de Vis / 

NIRS, como um método não destrutivo para prever o conteúdo de sólidos solúveis 

(SSC), acidez (pH) e firmeza da variedade de citrus Satsuma mandarin (Mikan) através 

da comparação de técnicas destrutivas para avaliar a respectiva qualidade 

características, bem como, para obter os modelos de previsão para cada parâmetro de 

qualidade. Por outro lado, antes da calibração, dois tipos de modelo de pré-

processamento de dados foram usados para NIR, onde foram desenvolvidos através de 

PLS e PCR (Regressão por componentes principais). 

Wang (2014) procurou fornecer um modelo base para determinação do teor de 

sólidos solúveis de frutas cítricas usando espectroscopia NIR, e o método MLR foi o 

principal método de calibração utilizado. Os modelos de calibração PLS foram 

utilizados como referência para avaliar o desempenho do modelo, onde obteve 

resultados positivos indicando a possível utilização do método. 

Uma dos principais desafios na implementação da tecnologia para frutas é a 

utilização dos equipamentos, por serem necessários para determinação da época de 

colheita é de extrema importância que o avaliador possa realizar a leitura direto na 
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planta mãe. Diante disso a implementação da metodologia em equipamentos portáteis 

(DO AMARANTE et al., 2010). 

O uso de aparelhos portáteis une perfeitamente as vantagens da técnica com a 

rapidez de ser realizada em campo, tal aspecto que vem despertando a atenção de 

pesquisadores da área, que encontram como principal desafio a interferência de 

variações espectrais decorrentes das diferentes condições de leitura (OLIVEIRA, 2018). 
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CAPÍTULO 2 

 

ARTIGO 1 - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA PADRONIZAÇÃO DE 

QUALIDADE DE FRUTOS CÍTRICOS 

 

Resumo 

 

O Brasil é o maior produtor de suco concentrado e de citros com uma produção de 

aproximadamente 16,7 t de frutos. Os citros são umas das culturas mais populares, e a 

sua aceitação e satisfação por parte do consumidor e/ou como matéria prima, deve ser 

considerando a qualidade dos frutos. Para indústria os atributos para fruta são a 

concentração de sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT) e Ratio (SS/AT), que 

utilizam regulamentações próprias para o momento da colheita, já para o consumo in 

natura, a variedade e seu formato, bem como a doçura são os atributos de maior aprece. 

A espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) pode ser empregada, pois têm como 

características principais sua rapidez, natureza não-destrutiva, apresenta alta penetração 

da radiação, tem aplicações quase universais e requerer o mínimo de preparação das 

amostras. O presente trabalho apresenta metodologia e resultados do primeiro ensaio 

realizado em dezembro de 2018, para variedade de laranja ―Pera Rio‖ quanto aos 

parâmetros de Sólidos Solúveis, Acidez e Ratio. Os teores de sólidos solúveis (SSC) das 

duas populações (n= 100 e n =60, respectivamente) variaram de 8,6% a 14,6%, 

apresentando uma média de 11,03%, os teores de acidez titulável exibiram um teor 

máximo de 1,47 g.100 mL
-1

 e um teor mínimo de 0,22 g.100 mL
-1

, com uma média de 

0,59 g.100 mL
-1

, o ratio variou de 47,4 a 7,3, com uma média de 20,84. Os valores 

obtidos pelo modelo de predição dos SSC demonstram que está técnica é promissora 

para indústria citrícola. Portanto, o equipamento VIS-NIR portátil apresenta 

potencialidades de uso pelos envolvidos na cadeia de produção de laranja e seus 

derivados, permitindo a predição de qualidade no campo de produção de maneira não 

destrutiva. 

Palavras chaves: citrus, não destrutivo, NIR, qualidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As frutas cítricas são altamente populares, e com a maior busco por alimentos 

de qualidade por parte do consumidor, o mercado enfrenta problemas para garantir tais 

aspectos. Os atributos básicos de qualidade são especialmente úteis na citricultura, onde 

regulamentações requerem a determinação da concentração de sólidos solúveis (SSC) e 

acidez titulável a fim de estabelecer o momento em que as frutas frescas atingiram sua 

maturidade fisiológica para serem colhidas (CLARK, 2016). 

A coloração dos frutos, os teores de açúcares (SSC) e acidez titulável, e a 

quantidade de suco são os principais parâmetros medidos para determinação da 

qualidade em citros. Apesar de ser considerado um índice de qualidade, a cor, não deve 

ser considerada individualmente, pois fatores climáticos podem interferir, fazendo com 

que ela atinja os parâmetros comerciais desejados, porém sem atingir a maturidade 

fisiológica (LADO et al., 2014).  

A maturação dos citros é caracterizada pelo acúmulo de açúcares e pigmentos 

enquanto que o conteúdo de ácidos passa a ter um decréscimo e assim, a relação 

SST/AT (ratio) se torna importante com parâmetro de qualidade, pois se o fruto 

permanecer por muito tempo no pomar, à concentração de ácidos irá diminuir de forma 

acentuada e concomitantemente com a acumulação progressiva de açúcares e assim o 

típico sabor e gosto da fruta são perdidos. Como o teor de sólidos solúveis aumenta 

durante o amadurecimento, esse parâmetro se torna um índice prático da qualidade 

interna e um critério bastante acurado na tomada de decisão sobre o momento da 

colheita (COUTO; CANNIATTI-BRAZACA, 2010). 

A qualidade das laranjas destinadas tanto ao mercado de frutas frescas quanto a 

industrialização é baseada em parâmetros bem estabelecidos, ou seja: porcentagem de 

suco de no mínimo 35 a 45%, teor de sólidos solúveis (SSC) de 9 a 10º Brix e uma 

relação SSC e acidez titulável (ratio) de 8,5 a 10,0 (MAGALHÃES et al., 2005). Estes 

parâmetros de qualidade são determinados pelos produtores de laranja por meio de 

amostragens de frutos nos diferentes talhões visando a determinação do ponto de 

colheita. Todavia, o número de amostras pode variar bastante, pois a determinação 

destes parâmetros depende do grau de precisão desejado e da homogeneidade dos 

elementos populacionais. O volume de fruto amostra representa uma perda econômica 

significativa, pois estas avaliações de qualidade são baseadas em metodologias 

destrutivas, representando a perda dos frutos colhidos (PETRY, 2012). 
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A espectroscopia do infravermelho-próximo (NIRS) é uma técnica não 

destrutiva que vem sendo utilizada para a determinação de muitos parâmetros de 

qualidade em frutas in natura (Nicolai et al., 2007), incluindo as frutas cítricas 

(Magwaza et al., 2011). Recentemente, a miniaturização dos espectrômetros NIR tem 

possibilitado o uso de espectrômetros NIR portáteis para a determinação do índice de 

colheita de frutas no campo (BIZZANI, 2016), representando uma grande vantagem aos 

produtores, pois os parâmetros de qualidade podem ser determinados em diferentes 

talhões sem a necessidade de se destruir os frutos amostrados. A NIRS tem sido 

utilizada para determinar de forma não destrutiva os sólidos solúveis de citros (Guthrie 

et al., 2005; Hernández et al., 2006). Em frutas cítricas os espectrômetros NIR portáteis 

foram utilizados para determinação do teor de sólidos solúveis (SSC) em tangerinas 

(Citrus deliciosa L.) (Guthrie et al., 2005; Hernández et al., 2006), bem como em 

laranja (Lu et al., 2006; Cayuela et al., 2008; Cayuela et al., 2010; Cayuela & Weiland, 

2010; Liu et al., 2010a; Magwaza et al., 2011; Sánchez et al., 2013; Wang et al., 2014; 

Ncama et al., 2017). 

Apesar de existirem trabalhos com NIRS para a determinação de parâmetros de 

qualidade em laranja (Cayuela et al., 2008; Cayuela & Wailand, 2010; Magwaza et al., 

2011; Sánchez et al., 2013; Ncama et al., 2017; ), incluindo a cultivar Pêra-Rio 

(Hubinger et al., 2014), principal laranja doce cultivada no Brasil, estes foram 

realizados utilizando espectrômetros NIR de bancada e não portáteis.  

Desta forma, diante da importância da citricultura e de métodos não destrutivos 

para análise de qualidade, este trabalho tem por objetivo verificar a possibilidade do uso 

de espectrômetro short VIS-NIR portátil (300 a 1.150nm) para a determinação de 

parâmetros de qualidade em laranjas ‗Pera-Rio‘. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material Vegetal 

 

O estudo encontra-se em andamento, portanto o trabalho apresentará 

metodologia e resultados do primeiro ensaio realizado em dezembro de 2018, pra 

variedade de laranja ―Pera Rio‖ quanto aos parâmetros de Sólidos Solúveis, Acidez e 

Ratio. 
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Laranjas (Citrus sinensis L.) maduras da cultivar ‗Pêra-Rio‘ (n=160) foram 

obtidas nas Centrais de Abastecimento de Goiânia S.A (CEASA), localizada na cidade 

de Goiânia, Goiás, Brasil. A seleção dos frutos ocorreu de acordo com os atributos de 

qualidade externos, como a ausência de danos mecânicos e presença de doenças. A 

padronização se deu pela coloração, em que as frutas que apresentavam cor verde-

amarelada, caracterizando o seu estado de maturação fisiológica. Foram realizadas duas 

avaliações em épocas distintas separadas por um período de 15 dias, acrescentando a 

base de dados uma variabilidade temporal. Desse modo, a população total foi de 160 

frutos, divididos em 100 frutos na primeira colheita e 60 frutos na segunda. 

 

2.2. Obtenção dos espectros VIS-NIR 

 

Após a estabilização da temperatura (~25ºC), os espectros VIS-NIR (n=3) 

foram coletados aleatoriamente na região equatorial na epiderme de cada laranja, o que 

totalizou 480 espectros VIS-NIR. Estes foram obtidos utilizando um espectrofotômetro 

de infravermelho próximo portátil da marca Felix Instruments (modelo F-750, Camas, 

Washington, Estados Unidos) que utiliza a interactância como geometria óptica. O 

espectrofotômetro apresenta como fonte de luz uma lâmpada de tungstênio de xenônio e 

lentes revestidas com de sílica fundida para melhorar o sinal no espectro coletado na 

faixa de 300 a 1.150 nm. 

 

2.3. Métodos de referência: sólidos solúveis, acidez titulável e ratio 

 

Os valores de referência (Y) dos diferentes parâmetros de qualidade foram 

obtidos por métodos destrutivos, ou seja: 

Teor de acidez titulável (AT). Determinado por meio da titulação do suco de 

cada laranja com solução de NaOH a 0,1 mol.L
-1

 utilizando a solução hidroalcóolica 

(70% - m/v) de fenolftaleína a 1% (m/v) como indicador. A AT foi expressa em g.100 

mL
-1

 de suco de laranja (met. 942.15, AOAC, 1997). 

Teor de sólidos solúveis (SS). Este foi determinado a partir do suco de cada 

laranja utilizando-se um refratômetro digital Atago (Modelo PR-101α, Japão), sendo os 

resultados expressos em °Brix (met. 932.12, AOAC, 1997). 

Ratio (SS/AT). A relação SS/AT foi calculada para cada valor de SS e AT 

referentes aos espectros NIR coletados (BRASIL, 1996). 
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2.4.  Análises quimiométricas  

 

Os dados espectrais (X) e os valores de referência (Y) foram analisados 

utilizando o programa Unscrambler versão 10.0.3 (CAMO, Oslo, Noruega). Os 

espectros NIR foram submetidos aos pré-processamentos: primeira (d
1
A) e segunda 

(d
2
A) derivada de Savitzky-Golay como interpolação de 3 pontos (SAVITZKY; 

GOLAY, 1964). 

O grande número de variáveis espectrais geralmente leva a uma complexidade 

que pode causar uma fraca predição (ZOU et al., 2010). Para lidar com esses problemas, 

métodos quimiométricos como a regressão por mínimos quadrados parciais (PLSR) são 

geralmente utilizados, pois são capazes de tratar matrizes com grandes quantidades de 

dados e assim extrair informações relevantes (LEARDI; GONZÁLEZ, 1998). Deste 

modo, os modelos foram construídos utilizando a PLSR com validação cruzada 

aleatória de 8 amostras por vez. Este método consiste na interpretação simplificada da 

relação entre os dados da matriz X e a matriz Y do modelo de regressão ao concentrar 

essa relação no menor número de variáveis latentes possíveis (NICOLAÏ et al., 2007). 

O desempenho dos modelos de predição foi avaliado em função dos 

coeficientes de determinação para o conjunto de calibração (R²c) e validação cruzada 

(R²cv), erro quadrado médio do conjunto de calibração (RMSEc) e de validação cruzada 

(RMSEcv) e pelo cálculo desvio do resíduo de validação cruzada (RPD), que está 

relacionado ao desvio padrão da população de validação cruzada: RPD = desvio padrão 

(DP) do grupo de validação / RMSEcv (NICOLAÏ et al., 2007). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os teores de sólidos solúveis (SSC) das duas populações (n= 100 e n =60, 

respectivamente) variaram de 8,6% a 14,6%, apresentando uma média de 11,03% 

(Tabela 1). Os teores de acidez titulável (AT) também apresentaram grande variação, ou 

seja, um teor máximo de 1,47 g.100 mL
-1

 e um teor mínimo de 0,22 g.100 mL
-1

, com 

uma média de 0,59 g.100 mL
-1

 (Tabela 1). Cayuela e Weiland (2010) ao analisarem 

laranjas intactas utilizando dois espectrofotômetros (NIR) obtiveram uma média de 0.91 

g.100 mL
-1

 e um desvio padrão de 0,29 g.100 mL
-1

. Desta forma, os resultados 

apresentados na Tabela 1 são semelhantes aos encontrados por estes autores. 
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Semelhantemente, os valores de ratio também variaram, ou seja, foram observados 

valores de 47,41 a 7,3, com uma média de 20,84 (Tabela 1). Todos os valores 

encontrados ficaram dentro da faixa recomendada para a colheita de frutos de laranjeira 

destinadas à industrialização, ou seja, um teor de SSC entre 9 a 10% e um ratio de 8,5 a 

10,0 (MAGALHAES et al., 2005). 

 

Tabela 1. Valores de referência (teor de sólidos solúveis, acidez titulável e ratio). 

 N Máximo Mínimo Média Desvio padrão 

Teor de Sólidos Solúveis 160 14,60 8,60 11,03 0,93 

Acidez Titulável 160 1,47 0,22 0,59 0,24 

Ratio (SSC/AT) 160 47,41 7,3 20,84 6,8 

 

Desta forma, os frutos podem ser considerados maturos (CHITARRA; 

CHITARRA, 2005), porém com uma grande variação nos parâmetros de qualidade, o 

que pode dificultar o processamento das laranjas em suco concentrado. Como a 

indústria citrícola segue padrões nacionais e internacionais quanto à qualidade da fruta a 

ser processada, é importante que os frutos cheguem às indústrias o mais padronizado 

possível, pois a qualidade intrínseca da fruta tende a diminuir a partir da colheita. 

Assim, para se obter um produto que siga os padrões exigidos é importante que a 

qualidade da fruta não ultrapasse o limite mínimo aceitável (BORGES, 1997). 

 

3.1 Características espectrais  

 

Com o intuito de facilitar o manuseio e desenvolver modelos de forma mais 

simples e robusta, os dados espectrais complexos foram pré-processados com as 

derivadas (1ª e 2ª de Savitzky-Golay), Correção do Espalhamento Multiplicativo 

(MSC), e Transformação Normal Padrão de Variação (SNV) (Blanco & Villarroya, 

2002).  

Aos espectros VIS-NIR coletados, foram aplicados os pré-processamentos (1ª e 

2ª Derivada de Savitzky-Golay) com o objetivo de diminuir a influência do 
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espalhamento da luz (Figura 1), e assim obtendo o espectro de absorção onde ocorre 

anulação no ponto referente ao comprimento de onda máximo do espectro de absorção 

de ordem zero (DONATO et al., 2010) (Figura 1B). 

Os espectros VIS-NIR apresentaram na região do visível (400-700nm) um 

decréscimo contínuo da absorbância, com um mínimo a 603 nm. Isso ocorreu devido à 

baixa presença de clorofila na epiderme das laranjas, sendo este composto absorvido nas 

faixas espectrais relativas ao vermelho e ao azul, o que refletiu a coloração pouco 

esverdeada dos frutos (GÓMEZ et al., 2006).  

Os espectros VIS-NIR apresentaram uma queda acentuada na absorbância a 

medida em que a radiação na região do infravermelho-próximo (~750 nm) foi aplicada 

aos frutos. Nesta região ocorreu um incremento da absorção a 987 nm, o que pode estar 

associado a presença de cadeias de O-H existente nas moléculas presentes nos frutos 

(LIU et al., 2010). Os carboidratos e as moléculas de água apresentaram maior absorção 

na região próxima a 935 nm (KAWANO et al., 1993) e 958 nm (WILLIAMS; NORRIS, 

1987; MCGLONE; KAWANO, 1998), o que é justificado, pois os citros são compostos 

basicamente por água (GÓMEZ et al., 2006). 
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B) 

  

  

C)  

 

Figura 1. Espectros VIR-NIR coletados na forma de absorbância (A); Espectros após 

pré-processamento com a primeira derivada de Savitzky-Golay (4+4) (B); Espectros 

coletados após pré-tratamento em segunda derivada de Savitzky-Golay (4+4) (C). 

 

3.2 Desenvolvimento dos modelos PLSR    

 

Para os SSC, o melhor modelo de calibração foi obtido com os espectros VIS-

NIR pré-processados com a segunda (d
2
A) derivada de Savitzky-Golay usando a faixa 

espectral de 729 a 975 nm (Tabela 1). Desta forma, a qualidade dos frutos não 

apresentou relação direta com os comprimentos de ondas na faixa do visível (750-935 

nm), mesmo que nesta região tenham ocorrido as maiores absorbâncias (Figura 1).   
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O modelo PLSR escolhido apresentou 11 variáveis latentes (VL), um RMSEcv 

de 0,34% e um coeficiente de determinação de validação cruzada (R²cv) de 0,61 (Tabela 

2). Os valores de RMSEcv ficaram abaixo do que Nicolai et al. (2007) relataram como 

consistentes para trabalhos que utilizaram grupos de validação externa (1,0 a 1,5%), ou 

seja, com frutos oriundos de diferentes pomares e períodos do ano. O valor de RPD do 

modelo de calibração foi de 2,68 (Tabela 2). Valores de RPD entre 2,5 e 3 ou mais, 

correspondem à boas e excelentes acurácias na predição (NICOLAI et al., 2007). Desta 

forma, o modelo desenvolvido para SSC apresenta excelente acurácia preditiva.  

 

Tabela 2. Resultado dos modelos calibração por regressão por mínimos quadrados 

parciais para os teores de sólidos solúveis (%) em laranjas da variedade ‘Pêra-Rio‘. 

 

Processamento 

(nm) Variável 

latente 

 

R
2

c  

 

R
2

cv 

 

RMESEC 

 

RMSECV 

 

SDR 

Sem Trat. 729 - 975 11 0,62 0,45 0,34 0,41 2,26 

d
1
A 729 - 975 11 0,56 0,38 0,36 0,44 2,11 

d
2
A 729 - 975 11 0,76 0,61 0,27 0,34 2,68 

R
2

c: coeficiente de regressão de calibração; R
2

cv: coeficiente de regressão de validação 

cruzada; RMESEC: Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático de Calibração; 

RMSECV: Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático de Validação Cruzada; SDR: 

Relação do Desvio Padrão. 

 

Os valores obtidos pelo modelo de predição dos SSC demonstram que está 

técnica é promissora para indústria citrícola, pois os resultados foram superiores aos 

encontrados por outros autores. Guthrie et al. (2005a; b) que utilizaram espectrômetro 

NIR ao analisarem a variedade Imperial encontraram um R² de 0,75 e um RMSEC de 

0,4% . Por outro lado, nossos resultados foram inferiores aos relatados por McGlone et 

al. (2003b) que obtiveram para a variedade Satsuma um R² de 0,93 e um RMSEC de 

0,32%, empregando espectrômetro VIS/NIR de bancada. Outros autores como Ncama et 

al. (2017) estudaram o conteúdo de sólidos solúveis da cultivar ‗Valencia‘ e obtiveram 

R²=0.913 e um RMSEP=0.513. Cabe ressaltar, que este modelo para ser aplicável de 

maneira global precisa ter maior amostragem para acrescentar a variabilidade espacial 

da produção (CUNHA JÚNIOR et al., 2016). 
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Mesmo obtendo baixos valores de R², o presente estudo conseguiu obter uma 

boa acurácia pois foi possível explicar mais de 70% das variáveis analisadas. O uso 

dessa estatística (R²) auxilia na acurácia do modelo utilizado, pois ela representa 

essencialmente a proporção da variância explicada da variável resposta (NICOLAI et 

al., 2007). 

O modelo de calibração para os teores de acidez titulável (AT) também foi 

desenvolvido utilizando a faixa espectral de 729 – 927 nm. A aplicação dos pré-

processamentos teve pouco efeito nos valores de RMSEC (0,05 g.100 mL
-1

) e 

RMSECV (0,06 g.100 mL
-1

), porém foi observado maior R²cv (0,65) e RPD (4,16) 

quando a segunda (d2A) derivada de Savitzky-Golay foi aplicada aos espectros VIS-

NIR (Tabela 3). McGLone et al. (2003b) encontraram valores semelhantes de R²cv 

(0,65) para a tangerinas ‗Satsuma‘ e RMSEC de 0,15 (g.100 mL
-1

). Por outro lado, 

Guthrie et al. (2005a; b) ao estudarem a cultivar de tangerina ‗Imperial‘ relataram 

valores de R² de 0,30 e de RMSEC de 0,2%. Desta forma, o modelo que nós 

desenvolvemos para AT pode ser considerado melhor, pois apresentou menores valores 

de RMSEC e mais valores de R²cv. Além disso, o valor de RPD de 4,17 representa uma 

excelente acurácia preditiva (NICOLAI et al., 2007).  

 

Tabela 3. Resultado dos modelos de calibração por regressão por mínimos quadrados 

parciais para os teores de acidez titulável (g.100 mL
-1

) em laranjas da variedade ‘Pêra-

Rio‘. 

 

Processamento 

espectral  

Faixa 

(Range) 

(nm) 

Variável 

latente 

 

R
2

c  

 

R
2

cv 

 

RMESEC 

 

RMSECV 

 

SDR 

Sem Trat. 729 - 975 11 0,71 0,63 0,05 0,06 4,02 

d
1
A 729 - 975 11 0,71 0,63 0,05 0,06 4,02 

d
2
A 729 - 975 11 0,74 0,65 0,05 0,06 4,17 

R
2

c: coeficiente de regressão de calibração; R
2

cv: coeficiente de regressão de validação 

cruzada; RMESEC: Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático de Calibração; 

RMSECV: Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático de Validação Cruzada; SDR: 

Relação do Desvio Padrão. 
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Os baixos valores do coeficiente de determinação (R²) obtidos podem ser 

devidos ao fato de que os ácidos orgânicos que contribuem para o teor de sólidos 

solúveis dos citros se encontram em uma concentração de cerca de 10%, e por isso a 

predição da acidez total por meio do VIR-NIRS tem sido difícil de se atingir, devido aos 

níveis relativamente baixos de ácidos orgânicos nos frutos (MCGLONE et al., 2003; 

GUTHRIE et al., 2005b). Consequentemente, a calibração desse atributo tende a 

representar correlações secundárias com atributos relacionados a maturação do fruto 

(GUTHRIE et al. 2005a). É de conhecimento que a acidez titulável também sofre 

diferenças de acordo com a posição nos citros e que a acidez titulável chega a ser maior 

na região do meio do fruto do que nas extremidades (MOON & MIZUTANI 2002). 

Desse modo, Guthrie et al. (2005a, b), recomendam que as amostras ópticas e de 

referência de todos os citros sejam feitas em qualquer posição ao redor da parte 

equatorial do fruto, a fim de se ter uma melhor representação do fruto ao todo. 

A faixa espectral de 729 – 975 nm também foi utilizada para a construção dos 

modelos de calibração para o ratio (SST/AT). Ao se aplicar a segunda (d
2
A) derivada de 

Savitzky-Golay aos espectros VIS-NIR foi possível obter os menores valores de 

RMSECV (2,78), maiores R²cv (0,74) e RPD (2,46) (Tabela 4). Ainda assim, esses 

valores estão inferiores aos encontrados por outros autores como Ncama et al. (2017) 

que ao avaliar laranjas da cultivar ‗Valencia‘, obtiveram R² de 0,96 e RMSEP de 0,51. 

Porém, os valores obtidos pelo presente estudo foram superiores ao encontrado por 

Sánchez et al. (2013), que analisaram laranjas intactas e tiveram um R² de 0,35 e SEC 

(Erro padrão de calibração) de 4,25. 

 

Tabela 4. Resultado dos modelos de calibração por regressão por mínimos quadrados 

parciais para o ratio (SSC/AT) em laranjas da variedade ‘Pêra-Rio‘. 

 

Processamento 

espectral  

Faixa 

(Range) 

(nm) 

Variável 

latente 

 

R
2

c  

 

R
2

cv 

 

RMESEC 

 

RMSECV 

 

SDR 

Sem Trat. 729 - 975 11 0,72 0,64 2,87 3,28  2,08 

d
1
A 729 - 975 11 0,71 0,65 2,93 3,26 2,09 

d
2
A 729 - 975 11 0,82 0,74 2,33 2,78 2,46 
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R
2

c: coeficiente de regressão de calibração; R
2

cv: coeficiente de regressão de validação 

cruzada; RMESEC: Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático de Calibração; 

RMSECV: Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático de Validação Cruzada; SDR: 

Relação do Desvio Padrão. 

 

Comercialmente a qualidade organoléptica dos citros é avaliada por meio da 

quantificação dos teores de SSC, AT e ratio, os quais contribuem para a doçura e sabor 

do fruto (CHEN; OPARA, 2013; MAGWAZA; OPARA, 2015). Além disso, o ratio dos 

sólidos solúveis e acidez total é utilizada como um índice comercial de maturação e 

sabor para os citros (OBENLAND et al., 2009). Entretanto, essa relação não é bem 

correlacionada com o sabor da fruta e a percepção da doçura ou acidez dos citros 

(BALDWIN et al., 1998; JORDAN et al., 2001; OBENLAND et al., 2009). 

Os resultados obtidos pelo presente estudo indicam que as informações sobre 

as qualidades internas de citros podem ser obtidas por meio de um monitoramento com 

espectroscopia, e também uma possível utilização de um equipamento portátil como o 

NIRS diretamente no campo para auxiliar na decisão do momento da colheita de forma 

direta, rápida e não-destrutiva. Para a indústria, quanto mais precisa e rápida for essa 

decisão, melhores frutos serão colhidos, mais eficiente será a produção, além da redução 

dos custos com mão-de obra e a garantia da entrega de um produto de qualidade. 
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4. CONCLUSÃO 

 

A utilização de espectrômetro portátil VIS-NIR possibilitou a obtenção de 

excelentes modelos de calibração para os teores de sólidos solúveis (SSC), acidez 

titulável (AT) e ratio, com valores de RDP 2,7 4,2 e 2,5, respectivamente. Desta forma, 

este equipamento apresenta potencialidades de uso pelos envolvidos na cadeia de 

produção de laranja e seus derivados, permitindo a predição de qualidade no campo de 

produção de maneira não destrutiva, representando um ganho de informação permitindo 

uma tomada de decisão mais eficaz e rápida, sendo uma ótima vantagem em relação aos 

métodos convencionais (destrutivos). 
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CAPÍTULO 3 

ARTIGO II - INFLUÊNCIA DA CONDIÇÃO DE LEITURA NA 

ESPECTROSCOPIA DO INFRAVERMELHO PRÓXIMO EM LARANJAS 

 

RESUMO 

A laranja (Citrus sinensis) é a cultura mais produzida e consumida no mundo. O Brasil 

lidera o ranking de produção do fruto, seguido dos Estados Unidos e da China, 

respectivamente. Pesquisas avaliando a eficiência de métodos não destrutivos para 

avaliação de qualidade mostraram ser eficazes em frutas, dentre eles, a espectroscopia 

do infravermelho próximo (NIRS) vem recebendo destaque. O presente trabalho 

objetivou-se a avaliação da interferência da estrutura morfológica de frutos de laranja na 

leitura do equipamento de espectroscopia do infravermelho próximo portátil. Os frutos 

de laranja das variedades Valência, Pera, Natal e Lima foram adquiridos em fazendas de 

Anápolis – GO, Indiaporã – SP e Campina Verde – MG. Os espectros VIS-NIR foram 

coletados em lados opostos da região equatorial do fruto, as leituras foram realizadas em 

4 condições, sendo elas: na casca do fruto sujo, na casca do fruto limpo, no albedo e na 

polpa. A regressão por mínimos quadrados parciais (PLSR) e análise de componentes 

principais (PCA). O melhor modelo PLSR de SS apresentou desempenho (R²cv = 0,82; 

REMSEcv = 0,55), AT (R²cv = 0,84; REMSEcv = 0,19), Ratio (R²cv = 0,92; REMSEcv 

= 10,53). As leituras na polpa se mostraram melhores em relação a acurácia da predição 

dos parâmetros internos dos frutos, porém a NIRS se mostra uma técnica promissora na 

avaliação de atributos de qualidade interna de laranjas. 

Palavras-chave: Citrus sinensis; laranja; NIRS, PCA, PLSR, SS, AT. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A laranja faz parte do grupo de frutos não climatéricos, ou seja, devem estar no 

estádio ótimo de maturação quando são colhidos. Para determinação do ponto de 

colheita das laranjas, utilizam-se os parâmetros de qualidade, no caso, os teores de 

sólidos solúveis e acidez, assim como o volume de suco (TODISCO et al., 2012). 

Um dos principais desafios do mercado atual é a garantia da comercialização 

de frutos de qualidade, cada vez mais exigidos pelos consumidores. A qualidade de 

frutos depende de características externas e internas, para serem considerados próprios 

para o consumo nutricionalmente e sensoriamente (ZILLO, 2013). 

Porém, para determinar os parâmetros de qualidade faz-se necessário 

compreender o desenvolvimento do fruto, no caso dos citros, é dividido em 3 fases 

distintas. Na primeira fase ocorre uma alta taxa de divisão celular, com grande aumento 

do de tamanho da casca e do albedo; na segunda fase a espessura da casca diminui e o 

albedo se torna mais fino, devido o crescimento das vesículas de suco, já na terceira fase 

é quando acontece o amadurecimento, com aumento dos teores de sólidos solúveis e 

diminuição dos ácidos. As características do albedo (mesocarpo, ele é de cor branca e de 

consistência variada) alteram de acordo com a variedade das laranjas, podendo chegar 

até 3 cm de espessura (SIQUEIRA; SALOMÃO, 2017).  

A coloração da casca e tamanho dos frutos são os principais atributos externos 

de qualidade. Quimicamente, os valores de ácidos orgânicos, sólidos solúveis e pH, são 

os estão relacionados para compor frutos de qualidade, tais fatores são influenciados 

pela época de colheita, local, variedade, tratos culturais e manuseio pós-colheita. 

(PEREIRA; MACHADO; DA COSTA, 2014).  

O teor de sólidos solúveis (SS) é o principal parâmetro químico na 

agroindústria, é usado para determinar desde o ponto ideal de colheita até o controle da 

matéria prima para a preparação do produto final. Em frutas o sabor é constituído pela 

relação dos sólidos solúveis com os ácidos, tal relação recebe o nome de Ratio. No setor 

de citros, tais parâmetros podem ser utilizados como critérios de pagamentos para os 

agricultores, indicando a importância econômica para a mensuração dos mesmos. No 

caso do consumo in natura sua relação adequada favorece assim como torna o 

consumidor fiel ao produto (BORBA, 2016).  

Com a crescente busca por alimentos seguros, fez-se necessário o 

desenvolvimento de metodologias que avaliam os atributos que compõe o alimento de 
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qualidade, porém tais metodologias são em sua maioria destrutivas, ou seja, que 

necessitam de um maior preparo da amostra para ser avaliada, causando assim perdas 

econômicas e sendo realizadas por amostragem que podem não representar 

eventualmente o lote analisado (BETEMPS, 2011).  

Pesquisas avaliando a eficiência de métodos não destrutivos para avaliação de 

qualidade mostraram ser eficazes em frutas. Métodos não invasivos não necessitam de 

uma preparação prévia da amostra, assim como não utilizam produtos químicos e 

também são extremamente velozes quando comparado com as atuais metodologias. 

Dentre eles, a espectroscopia do infravermelho próximo (NIR) vem recebendo destaque 

(BIZZANI, 2016). 

A espectroscopia do infravermelho próximo (NIR) se dá por meio de 

movimentos vibracionais de uma molécula, tais vibrações permitem obter um espectro 

que transmite informações qualitativas e quantitativas da amostra. Porém por se tratar 

de dados multivariados faz-se necessário o uso de métodos quimiométricos para análise 

(HASHIMOTO, 2015). 

Para a escolha de como a leitura será realizada no espectrômetro, alguns fatores 

devem ser considerados. Em frutas o poder de alcance da radiação da NIRS depende 

diretamente das características dos tecidos vegetais, ou seja, frutos com tecidos de 

espessura mais grossa apresentam maior dificuldade na utilização do método (COSTA, 

2018). 

A espectroscopia NIR necessita de auxílio de métodos quimiométricos e o 

método mais utilizado para a regressão multivariada dos dados é o PLS (Mínimos 

Quadrados Parciais), devido a sua robustez, isso significa que seus parâmetros não se 

alteram significativamente quando tem o acréscimo ou exclusão de variáveis. O PCA 

(Análise de Componentes Principais) é a mais utilizada na quimiometria para 

exploração, o que permite uma divisão dos dados através da análises de 

comportamentos parecidos entre as amostras (CARAMÊS, 2016). 

Este trabalho teve por objetivo avaliar se a obtenção de espectros NIR nas 

diferentes estruturas morfológicas (flavedo, albedo e endocarpo) dos frutos de laranja 

afetam a performance dos modelos de calibração para os parâmetros de qualidade 

determinados pelas indústrias de suco. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material Vegetal 

 

Os frutos de laranja das cultivares ‗Valência‘, ‗Pêra‘, ‗Natal‘ e ‗Lima‘ foram 

adquiridos em pomares comerciais localizados nos municípios de Anápolis – GO 

(colocar as coordenadas geográficas), Indiaporã – SP (coordenadas geográficas) e 

Campina Verde – MG (coordenadas geográficas), Tabela 1. Os frutos foram adquiridos 

nos dias 29 de junho de 2019 (‗Valência‘ e ‗Pêra‘), 27 de julho de 2019 (‗Natal‘ e 

‗Lima‘), sendo obtidos 10 frutos para cada cultivar. Estas cultivares foram escolhidas 

visando a obter uma maior heterogeneidade do universo amostral. Após a obtenção dos 

frutos estes foram selecionados em função dos atributos externos de qualidade, 

indicando a maturação fisiológica segundo o descrito por (referência). 

 

Tabela 1. Origem, período e quantidade de frutos de laranja utilizados para o 

desenvolvimento dos modelos. 

Cultivar Cidade  Estado Data da 

coleta 

Número de frutos 

Pera  Anápolis GO 29/06/2019 10 

Valência Anápolis GO 29/06/2019 10 

Natal Campina Verde MG 27/07/2019 10 

Lima Indiaporã SP 27/07/2019 10 

 

2.2 Obtenção dos espectros VIS-NIR 

 

Os espectros VIS-NIR foram coletados em lados opostos da região equatorial 

dos frutos após a estabilização da temperatura a 25°C. Para isso, em um mesmo fruto 

foram obtidos espectros em quatro condições, ou seja: i. sob o flavedo dos frutos sujos; 

ii. sob o flavedo dos frutos limpos e secos, onde os frutos foram lavados com água 

clorada e auxílio de esponjas; iii. sob o albedo dos frutos (remoção de aproximadamente 

3 mm do flavedo) e iv. sob o endocarpo (gomos), Figura 1. Os espectros VIS-NIR 

foram obtidos utilizando um espectrofotômetro de infravermelho próximo portátil (Felix 

Instruments, modelo F-750, Camas, Washington, Estados Unidos), que utiliza a 

interactância como geometria óptica. Este equipamento coleta os espectros em uma 

faixa de comprimento de onda de 300 a 1150 nm e foram coletados um total de 320 

espectros. 
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Figura 1. Condições de leitura dos espectros. Laranjas ―Natal‖ com a casca sem 

processo de limpeza (A); Laranjas ―Natal‖ com a casca limpa (B); Laranjas ―Natal‖ 

com a retirada da casca (C); Laranjas ―Natal‖ com a retirada da casca e do albedo (D). 

Arquivo Pessoal 

 

2.3 Métodos de referência 

 

Nas mesmas posições onde foram obtidos os espectros Vis-NIR, de cada fruto 

foi individualmente extraído o suco e este utilizado para as determinações dos valores 

de referência (Y), ou seja, os diferentes parâmetros de qualidade. 

Teor de sólidos solúveis (SSC) - Este foi determinado a partir do suco extraído 

utilizando-se um refratômetro digital (Atago, modelo PR-101α, Japão), sendo os 

resultados expressos em porcentagem (%) (met. 932.12, AOAC, 1997). 

Teor de acidez titulável (AT) – A AT foi determinada por meio da titulação do 

suco extraído com solução de NaOH a 0,1 mol utilizando a solução de fenolftaleína a 

1% (m/v) como indicador. A AT foi expressa em g de ácido cítrico em 100 mL de suco 

de laranja (met. 942.15, AOAC, 1997). 

Ratio (SSC/AT) - A relação SSC/AT foi calculada dividindo-se os teores de 

SSC e AT (Brasil, 1996). 
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2.4 Análises Quimiométricas 

 

Com o objetivo de diminuir a fontes de variação e tratar as matrizes de dados 

para melhorar a modelagem, os espectros NIR foram submetidos aos pré- 

processamentos: SNV (Standard Normal Variate – Variação Normal Padrão), primeira 

e segunda derivada de Savitzky-Golay. 

A análise de componentes principais (PCA) foi aplicada nas matrizes de 

calibração para explicar as correlações da estrutura morfológica dos frutos com o 

comportamento dos espectros e selecionar os de melhor influência. 

A regressão por mínimos quadrados parciais (PLSR) foi utilizada para 

correlacionar os valores de referência com os dados espectrais do conjunto de 

calibração. 

O desempenho dos modelos de predição foi avaliado em função dos 

coeficientes de determinação para o conjunto de calibração (R²C) e validação cruzada 

(R²cv), erro quadrado médio do conjunto de calibração (RMSEc) e de validação cruzada 

(RMSEcv) e pelo cálculo do desvio do resíduo de validação cruzada (RPD). Os dados 

espectrais e valores de referência foram analisados usando o programa Unscrambler 

versão 10.0.3 (Camo, Oslo, Noruega). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Características dos espectros VIS-NIR 

 

Os espectros brutos VIS-NIR obtidos nas diferentes posições apresentaram 

diferenças espectrais tanto na região do visível quanto no NIR (Figura 2 A). Os 

espectros obtidos no flavedo dos frutos (sujos e limpos) apresentaram picos maiores na 

região do visível (380 – 750 nm), a remoção das sujidades não diferiu no 

comportamento dos espectros característicos da clorofila presente no flavedo dos frutos, 

o que pode ser comprovado pelo pico de absorbância na região de 680 nm (LIU et al., 

2010). 

O comportamento espectral observado no albedo, em comparação com os 

demais, mostra-se mais constante em absorbância, provavelmente por suas 

características físico-químicas. Por possuir tecido compacto, rico em celulose, 

carboidratos solúveis, pectinas, compostos fenólicos, aminoácidos e vitaminas, o albedo 
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interfere na interação entre a energia emitida e as vibrações moleculares (MOURA et 

al., 2012). 

 Quando os espectros VIS-NIR foram pré-processados com SNV e a 

segunda derivada de Savitzky-Golay foi observado uma diminuição no espalhamento de 

luz e correção das linhas de base conforme o comumente relatado com este tipo de 

estudo (NICOLAI, 2007).  

 

Os frutos de laranjeira são caracterizados por possuírem um teor elevado de 

água em sua composição, aproximadamente 85% do total da fruta (FIORENTIN et al., 

2012). O que está associado ao pico de absorbância na região de comprimento de onda 

C D 

Figura 2. Espectros VIS-NIR coletados na forma de absorbância (A); Espectros com 

aplicação da segunda derivada de Savitzky-Golay (4+4) (B); Espectros com aplicação 

Transformação Normal Padrão de Variação (SNV) (C); Espectros com aplicação da 

primeira derivada de Savitzky-Golay. 

A B 
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de 980 nm, pois as bandas de absorção estão associadas com os padrões de estiramento 

ou vibração das ligações químicas específicas dos grupo O-H que possuem 

comportamento de maior impacto nesse comprimento de onda (WANG et al. 2014). 

É importante salientar que achar a melhor condição para leitura no fruto é de 

extrema relevância para os resultados finais das análises. No caso das laranjas, por 

possuírem divisões distintas em sua morfologia, a relação do local onde se é realizado a 

coleta de espectros e da composição do suco das laranjas varia (SIQUEIRA; 

SALOMÃO, 2017).  

 

3.2 Análise por Componentes Principais – PCA 

 

Os espectros VIS-NIR foram Após o pré-tratamento espectral, foram 

desenvolvidos modelos PCA para a identificação de padrões no conjunto de dados, de 

forma que possibilitou destacar semelhanças e diferenças entre as condições de leitura 

em diferentes comprimentos de onda (SANTO, 2012). 

A Figura 3 apresenta resultados em absorbância do comportamento dos 

espectros das diferentes condições de leitura (Sujo, Limpo, Albedo, Polpa) distribuídos 

de acordo com similaridades e diferenças nos intervalos de comprimento de onda 390-

1131nm (Figura 3A); 390-780nm (Figura 3B); 783-1131nm (Figura 3C); 729-975nm 

(Figura 3D). 
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Dos resultados da análise de PCA dos 320 espectros NIRS em absorbância 

(Figura 3), o intervalo de comprimento de onda 729-1131nm foi o que demonstrou 

maior porcentagem de informações correlacionadas, o gráfico de scores da PCA em 

duas dimensões evidencia que PC1 explicou 95% de toda variância dos dados e o PC2 

explicou 4%, totalizando 99% de toda informação disponível (Figura 3D). Já o 

comprimento de onde de 783nm a 1131 nm foi o que apresentou menor número de 

informações, com um PC1 explicando 78% e o PC2 16% (Figura 3C). 

Qin et al. (2009) utilizaram espectrofotômetro portátil para obter imagens 

espectrais de toranjas afetadas por Cancro Cítrico e outros defeitos utilizando análise de 

componentes principais (PCA) para identificação e separação dos padrões de 
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Figura 3. Resultados da análise de PCA para os 320 espectros NIR obtidos em 

absorbância no comprimento de onda de 390-1131nm (A); 390-780nm (B); 783-

1131nm (C); 729-975nm (D). 
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comportamento, posteriormente foi aproveitado por Li et al. (2012), que selecionou 

bandas relevantes para a detecção de doenças entre outros defeitos. 

A Figura 4 explana resultados do comportamento dos espectros, após a 

utilização do pré-processamento SNV das diferentes condições de leitura (Sujo, Limpo, 

Albedo, Polpa) distribuídos de acordo com similaridades e diferenças nos intervalos de 

comprimento de onda 390-1131nm (Figura 4A); 390-780nm (Figura 4B); 783-1131nm 

(Figura 4C); 729-975nm (Figura 4D). 

O pré-processamento transformação padrão normal de variação (SNV), 

trabalha minimizando os efeitos de espalhamento multiplicativo, sendo assim de grande 

utilidade para correção de linha de base, que é realizado pela normalização de cada 

espectro para o seu próprio desvio padrão (DUARTE, 2015). 

A análise PCA dos 320 espectros com a SNV, resultaram em uma taxa 

ligeiramente menor de explicação de informações na região visível quando comparado 

com os espectros em absorbância. A partir do gráfico dos escores pode-se verificar que 

nos comprimentos de onda apenas da região invisível a primeira e a segunda 

componente (PC1 e PC2) descrevem juntas 98% no intervalo de onda de 783-1131 nm 

(Figura 4C), e 99% no de 729-975nm (Figura 4D). Resultados melhores dos obtidos por 

Marques (2017) que avaliou o uso da espectroscopia NIR para determinação de 

parâmetros de qualidade de mangas assim como seu ponto de colheita, onde as 

componentes principais descreveram cerca de 95,5% das informações na região 

invisível. 
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O tratamento com SNV permitiu que com suas correções o albedo se 

distanciasse do grupo do flavedo (sujo+limpo), e se agrupasse de maneira distinta nas 

duas regiões do infravermelho, indicando a individualidade das vibrações moleculares 

de cada parte morfológica dos frutos. Porém a individualidade fica mais evidente 

quando levamos em consideração comprimentos de onda da região visível (Figura 4A, 

B), como já dito anteriormente por consequência da interferência da diferença de cor 

das camadas (GAN et al., 2018). 

A Figura 5 demonstra resultados do comportamento dos espectros, após a 

utilização tratamento pela primeira derivada de Savitzky-Golay das condições (Sujo, 

Limpo, Albedo, Polpa) agrupados de acordo com suas características nos intervalos de 

comprimento de onda 390-1131nm (Figura 5A); 390-780nm (Figura 5B); 783-1131nm 

(Figura 5C); 729-975nm (Figura 5D). 
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Figura 4. Resultados da análise de PCA para os 320 espectros NIR obtidos após pré-

processamento SNV no comprimento de onda de 390-1131nm (A); 390-780nm (B); 

783-1131nm (C); 729-975nm (D). 
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O tratamento com a primeira derivada de Savitzky-Golay conseguiu separar os 

grupos de condição de leitura com melhor distinção quando comparamos com a SNV, 

sendo que na região do infravermelho invisível (Fig. 5C, D) 99% das variáveis foram 

explicadas pelo modelo.  

 

Já a Figura 6 demonstra resultados do comportamento dos espectros, após a 

utilização tratamento pela segunda derivada de Savitzky-Golay das condições (Sujo, 

Limpo, Albedo, Polpa) agrupados de acordo com suas características nos intervalos de 

comprimento de onda 390-1131nm (Figura 6A); 390-780nm (Figura 6B); 783-1131nm 

(Figura 6C); 729-975nm (Figura 6D). 

C D 

A B 

Figura 5. Resultados da análise de PCA para os 320 espectros NIR obtidos após pré-

processamento primeira derivada de Savitzky-Golay no comprimento de onda de 390-

1131nm (A); 390-780nm (B); 783-1131nm (C); 729-975nm (D). 
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Assim como a transformação padrão normal de variação (SNV), a primeira e 

segunda derivada de Savitzky-Golay corrigem efeitos do espalhamento de luz que 

ocorre durante a leitura, ajustando assim a linha base, utiliza como base a taxa de 

variação dos eixos (JARDIM, 2016). 

Apresentando o mesmo comportamento que os espectros em absorbância e 

tratado com SNV, os escopos dos gráficos de PCA processados com a segunda derivada 

de Savitzky-Golay exibiram boas porcentagens de informações explicadas. Os 

comprimentos de onda da região invisível se destacam, ambos a primeira componente 

(PC1) e segunda (PC2) explicaram juntos 98% das informações (Figura 6C, D).O 

tratamento também foi melhor que com a SNV, como podemos ver observando os 

agrupamentos dos espectros, principalmente no albedo.  
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Figura 6. Resultados da análise de PCA para os 320 espectros NIR obtidos após pré-

processamento segunda derivada de Savitzky-Golay no comprimento de onda de 390-

1131nm (A); 390-780nm (B); 783-1131nm (C); 729-975nm (D). 
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Nenhum dos tratamentos interferiram no comportamento do flavedo em 

relação a sujidades, ou seja, os espectros do flavedo sujo com os do flavedo limpo não 

possuem diferenças espectrais significativas, tanto na região visível quanto a invisível. 

 

3.3 Análises de referência 

 

Os principais parâmetros de qualidade de citros, são os sólidos solúveis, acidez 

expressa em porcentagem de ácido cítrico, e a relação entre os dois (Ratio). Por se 

tratarem dos principais estados produtores, São Paulo e Minas Gerais possuem 

requisitos mínimos para a colheita dos frutos que servem de para os parâmetros 

nacionais. Para as quatro cultivares estudadas, são considerados valores mínimos de 

10°Brix para sólidos solúveis e 9,5 de Ratio. Apenas a média das laranjas ―Lima‖ 

ficaram acima dos valores citados anteriormente (Tabela 2, 3), ou seja, as outras 

cultivares não estavam no estádio de maturação ótimo para colheita (SIQUEIRA; 

SALOMÃO, 2017). 

A Tabela 2 mostra os resultados de sólidos solúveis referente ao estado de 

maturação das cultivares, os valores variaram de 6,90 (―Valência‖) a 12,70 (―Lima‖). 

Os frutos da ―Natal‖ não obtiveram resultados satisfatórios, variando de 7,20% a 8,80% 

apenas. Diferente do mostrado por Couto (2010), que analisou esta mesma cultivar e 

encontrou valores médios de 10,89 ºBrix. 

 

Tabela 2. Valores de sólidos solúveis expressos em porcentagem para laranjas ―Pera 

Rio‖, ―Valência‖, ―Natal‖ e ―Lima Verde‖. 

Cultivar Máximo  Mínimo Média Desvio Padrão 

Pera  10,20 7,90 9,01 0,61 

Valência 10,20 6,90 7,94 0,86 

Natal 8,80 7,20 7,94 0,51 

Lima 12,70 8,00 10,10 1,34 

 

A refratometria é a metodologia oficial para a medição de sólidos solúveis em 

frutas, e por utilizar um instrumento de manejo simples que consome apenas algumas 

gotas da amostra é empregado no campo para auxiliar na determinação do ponto de 

colheita, consequentemente fazendo com que este parâmetro seja o mais importante de 

ser mensurável tanto para o agricultor, quanto para a indústria. (MEDEIROS, 2014). 
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Os teores de sólidos solúveis das laranjas ―Pera‖ variaram de 7,90% a 10,20%, 

apresentando uma média de 9,01. A laranja ―Pera‖ é a principal produzida no Brasil 

com mais de 52% em relação às outras, devido seu sabor suave e ter maior aceitação 

entre os consumidores (GROPPO, 2009). 

 

Tabela 3. Média dos valores de referência (acidez titulável (% de ácido cítrico) e ratio) 

para laranjas ―Pera Rio‖, ―Valência‖, ―Natal‖ e ―Lima Verde‖. 

 Pera Valência Natal Lima Verde 

Acidez 

Titulável 

0,95 

*0,19 

1,32 

*0,09 

0,90 

*0,31 

0,11 

*0,01 

Ratio 

(SS/AT) 

9,77 

*1,54 

6,00 

*0,37 

9,87 

*3,11 

92,60 

*10,67 

*desvio padrão 

Apesar dos valores abaixo do esperado para laranjas ―Pera‖ os resultados 

obtidos no presente estudo ficaram acima do encontrado por Danieli (2009), que 

analisou suco natural de laranjas da mesma variedade e observou valores de SS de 8,00 

ºBrix e 6,66 de Ratio (DANIELI, 2009). 

Com o processo de maturação, ocorre um aumento no teor de sólidos solúveis e 

diminuição da acidez, consequentemente o valor de Ratio do fruto sofre um acréscimo, 

até que se torne agradável ao paladar do consumidor. A indústria de sucos utiliza o 

parâmetro para decidir o destino dos frutos, isto é, qual tipo de processamento ele fará 

parte (CAPUTO, 2012). 

De acordo com Siqueira e Salomão (2017), a ―Lima‖ pertence ao grupo de 

Laranjas com baixa acidez, o que elucida os valores descobertos no presente estudo. 

Seus frutos apresentaram uma média de 0,11 % de ácido cítrico fazendo com que o 

valor médio do Ratio acrescesse significantemente em relação às demais variedades. 

Valores corroboram com os encontrado por Felipe (2013), que obteve resultado de 

Ratio extremamente elevados (50,88), para laranjas ―Lima‖ cultivadas no estado do 

Paraná. 

 

3.3 Desempenho dos modelos PLS 

 

A tabela 4 ilustra os resultados dos modelos de calibração e validação por 

regressão por mínimos quadrados parciais para os teores de sólidos solúveis na 

população total (n=40) de laranjas nas quatro condições de coleta dos espectros (sujo, 
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limpo, albedo, polpa), assim como, o desempenho do modelo após aplicação da segunda 

derivada de Savitzky-Golay e com a Transformação Normal Padrão de Variação (SNV). 

A capacidade deste modelo de calibração prever resultados nas amostras foi 

possível com a validação dos modelos de calibração e de acordo com as respostas 

obtidas, para sólidos solúveis. Nota-se que as calibrações foram válidas e que as 

relações estatísticas (Tabela 4) se comportaram de maneira distinta de acordo com a 

condição de leitura. Comportamento parecido encontrado por Betemps (2011), ao 

avaliar quatro cultivares de pêssego.   

 

Tabela 4. Resultados dos modelos de calibração por regressão por mínimos quadrados 

parciais para os teores de sólidos solúveis na população total (n=40) de laranjas nas 

quatro condições de coleta dos espectros. 

Tratamento Condição Faixa 

nm 

R²c R²cv RMESEc RMSEcv SDR  

abs Sujo 729-975 0,72 0,53 0,66 0,88 1,43 

SNV Sujo 390-1131 0,62 0,45 0,77 0,95 1,33 

1SG4+4 Sujo 729-975 0,42 0,28 0,95 1,08 1,17 

2SG4+4 Sujo 729-975 0,62 0,44 0,77 0,96 1,31 

        

abs Limpo 729-975 0,73 0,53 0,65 0,88 1,43 

SNV Limpo 729-975 0,66 0,46 0,73 0,94 1,34 

1SG4+4 Limpo 729-975 0,69 0,52 0,70 0,89 1,42 

2SG4+4 Limpo 729-975 0,73 0,50 0,65 0,90 1,40 

        

abs Albedo 729-975 0,76 0,61 0,61 0,79 1,59 

SNV Albedo 729-975 0,77 0,53 0,60 0,88 1,43 

1SG4+4 Albedo 729-975 0,74 0,61 0,64 0,80 1,58 

2SG4+4 Albedo 729-975 0,76 0,63 0,61 0,78 1,62 

        

abs Polpa 729-975 0,89 0,80 0,41 0,57 2,21 

SNV Polpa 729-975 0,88 0,80 0,43 0,57 2,21 

1SG4+4 Polpa 729-975 0,88 0,82 0,43 0,54 2,33 

2SG4+4 Polpa 729-975 0,88 0,82 0,44 0,55 2,29 

R
2

c: coeficiente de regressão de calibração; R
2

cv: coeficiente de regressão de validação 

cruzada; RMESEC: Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático de Calibração; 

RMSECV: Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático de Validação Cruzada; SDR: 

Desvio do resíduo de validação cruzada. 

 

Ao observarmos os valores de calibração e validação, é possível identificar que 

a melhor condição de leitura é na polpa, onde com a aplicação da segunda derivada de 

Savitzky-Golay obteve o melhor desempenho (R²cv = 0,82; REMSEcv = 0,55), 
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resultados parecidos com os encontrados por MAGWAZA et al. (2013), que avaliou a 

utilização da NIRS na predição de parâmetros internos e externos em laranjas 

―Valência‖ encontrando valores de (R = 0,83; RMSEP = 0,58) para sólidos solúveis. 

A melhor faixa de comprimento de onda identificada pelos modelos foi 729-

975nm, com exceção da leitura realizada no flavedo sujo com aplicação de SNV, que 

apontou uma faixa de 390-1131nm (região visível e invisível). Porém de acordo com 

Nicolai et al. (2007), um modelo para ser considerado com deve conter SDR de no 

mínimo 2,5 para uma boa acurácia na predição, nenhum dos modelos para sólidos 

solúveis atingiram tal valor. 

A avaliação de atributos internos de qualidade em frutas cítricas que possuem 

uma flavedo e albedo grossos e ásperos é mais complicada que em frutas que possuem 

cascas mais finas e com menor firmeza, pois dificultam a dispersão da luz e 

consequentemente as vibrações moleculares. Contudo, vários autores conseguiram bons 

resultados de desemprenho de modelos para teores de sólidos solúveis usando 

espectroscopia do infravermelho próximo (JAMSHIDI, 2012).  

A tabela 5 delineia os resultados dos modelos de PLS para os teores de ácido 

cítrico na população total de laranjas nas quatro condições de coleta dos espectros (sujo, 

limpo, albedo, polpa), bem como o desempenho do modelo após aplicação da segunda 

derivada de Savitzky-Golay e com a Transformação Normal Padrão de Variação (SNV). 

 

Tabela 5. Resultados dos modelos de calibração por regressão por mínimos quadrados 

parciais para acidez na população total (n =40) de laranjas nas quatro condições de 

coleta dos espectros. 

Tratamento Condição nm R²c R²cv RMESEc RMSEcv SDR  

abs Sujo 390-1131 0,89 0,74 0,16 0,25 1,92 

SNV Sujo 390-1131 0,72 0,60 0,25 0,31 1,55 

1SG4+4 Sujo 390-1131 0,91 0,77 0,14 0,23 2,09 

2SG4+4 Sujo 390-1131 0,89 0,72 0,16 0,26 1,85 

        

abs Limpo 729-975 0,75 0,69 0,24 0,28 1,71 

SNV Limpo 390-1131 0,73 0,61 0,25 0,31 1,55 

1SG4+4 Limpo 390-1131 0,74 0,64 0,24 0,29 1,66 

2SG4+4 Limpo 390-1131 0,87 0,70 0,17 0,27 1,78 

        

abs Albedo 390-1131 0,86 0,70 0,18 0,27 1,78 

SNV Albedo 390-780 0,83 0,66 0,20 0,29 1,66 

1SG4+4 Albedo 390-1131 0,91 0,77 0,14 0,23 2,09 



76 
 

2SG4+4 Albedo 390-1131 0,88 0,76 0,17 0,24 2,00 

        

abs Polpa 390-780 0,89 0,84 0,16 0,19 2,53 

SNV Polpa 390-780 0,89 0,80 0,16 0,22 2,18 

1SG4+4 Polpa 390-1131 0,89 0,81 0,16 0,21 2,29 

2SG4+4 Polpa 390-780 0,91 0,81 0,15 0,21 2,29 

R
2

c: coeficiente de regressão de calibração; R
2

cv: coeficiente de regressão de validação 

cruzada; RMESEC: Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático de Calibração; 

RMSECV: Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático de Validação Cruzada; SDR: 

Desvio do resíduo de validação cruzada. 

Diferente do desempenho dos modelos para sólidos solúveis, os resultados para 

a acidez das laranjas analisadas demonstram melhores faixas de comprimento de onda 

levando em consideração região visível, provavelmente devido sólidos solúveis 

apresentarem ligações C-H, O-H, C-O, C-C, o que o torna mais sensível ao NIRS, e por 

consequência mais susceptíveis a vibrações moleculares que o método utiliza (LIU, 

2010). 

Assim como nos sólidos solúveis, a polpa foi a que apresentou melhor 

desempenho de predição, porém na região visível do espectro e sem nenhum pré-

tratamento, ou seja, na absorbância no comprimento de onda de 390-780nm. Vale 

salientar que a dificuldade em se predizer a acidez é maior do que sólidos solúveis, em 

virtude das metodologias destrutivas de referencia, enquanto a de sólidos solúveis é 

realizada utilizando equipamento digital, a de acidez é executada empregando titulação, 

isto é, é mais sujeita a erros analíticos (GONÇALVES, 2010). 

O flavedo não teve diferença significativa nos modelo em relação às duas 

condições avaliadas, a avaliação dos dois parâmetros é importante para elucidar 

qualquer dúvida referente à interferência que a condição do fruto no campo e como ela 

pode interferir na metodologia da análise de espectroscopia do infravermelho próximo 

para ser utilizado direto nos pomares. 

A tabela 6 apresenta os resultados dos modelos de PLS para os teores de Ratio 

(SS/AT) na população total de laranjas nas quatro condições de coleta dos espectros 

(sujo, limpo, albedo, polpa), e também os desempenhos dos modelos após aplicação da 

segunda derivada de Savitzky-Golay e SNV. 

O Ratio, também chamado de Índice de Maturação, é considerado o parâmetro 

que da sabor ao fruto, na indústria de sucos de laranja é esse valor que determina o 

destino do fruto, ou seja, em qual tipo de suco ele será utilizado com matéria prima. 

Além de sua importância sensorial, o ratio também é utilizado para determinação de 
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ponto de colheita em laranjas, pois na maturação de frutos cítricos os teores de sólidos 

solúveis aumentam enquanto a acidez diminui, fazendo que assim por consequência o 

valor de ratio aumente (PÉREZ-MARÍN, 2019). 

Assim como nos dois primeiros parâmetros analisados, a polpa foi a que 

demonstrou ser o melhor local para a leitura dos espectros, exibindo um excelente SDR 

para os modelos pré-processados com a segunda derivada de Savitzky-Golay e SNV 

(3,24 e 3,51, respectivamente). Mas como a acidez, o ratio é difícil de se predizer 

devido ser o valor da relação de dois parâmetros de variável resposta. 

 

Tabela 6. Resultados dos modelos de calibração por regressão por mínimos quadrados 

parciais para valores de Ratio na população total (n =40) de laranjas nas quatro 

condições de coleta dos espectros 

Tratamento Condição nm R²c R²cv RMESEc RMSEcv SDR  

abs Sujo 390-1131 0,90 0,84 11,61 15,24 2,42 

SNV Sujo 390-1131 0,87 0,79 13,31 17,43 2,12 

1SG4+4 Sujo 390-1131 0,93 0,84         9,72 15,59 2,42 

2SG4+4 Sujo 390-1131 0,93 0,80 9,50 17,05 2,17 

        

abs Limpo 390-1131 0,93 0,82 9,57 16,02 2,31 

SNV Limpo 390-1131 0,82 0,75 15,51 19,08 1,94 

1SG4+4 Limpo 390-1131 0,90 0,80 11,38 17,01 2,17 

2SG4+4 Limpo 390-1131 0,94 0,83 8,84 16,66 2,22 

        

abs Albedo 390-780 0,85 0,69 14,48 21,00 1,76 

SNV Albedo 390-780 0,83 0,63 15,01 23,14 1,60 

1SG4+4 Albedo 390-780 0,89 0,74 12,40 19,43 1,90 

2SG4+4 Albedo 390-780 0,88 0,77 12,66 18,06 2,04 

        

abs Polpa 390-1131 0,89 0,83 12,32 15,66 2,36 

SNV Polpa 390-780 0,98 0,92 5,77 10,53 3,51 

1SG4+4 Polpa 390-780 0,97 0,92 6,64 10,47 3,53 

2SG4+4 Polpa 390-780 0,95 0,91 8,22 11,39 3,24 

R
2

c: coeficiente de regressão de calibração; R
2

cv: coeficiente de regressão de validação 

cruzada; RMESEC: Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático de Calibração; 

RMSECV: Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático de Validação Cruzada; SDR: 

Desvio do resíduo de validação cruzada. 

Os valores obtidos pelo melhor modelo de ratio do presente estudo, possuem 

coeficiente de regressão de validação superiores aos encontrados por Sánchez et. al 

(2013), que avaliaram laranjas intactas e tiveram um R² de 0,35, porém o erro de 



78 
 

calibração do atual trabalho teve melhor desempenho que o de Sanchéz (5,77 e 4,45, 

respectivamente). Além disso, os modelos pré-tratados na polpa ficaram com um SDR 

acima de 2,5, exibindo assim uma excelente acurácia na predição (NICOLAI, et al., 

2007). 

Os resultados obtidos neste estudo indicam que a condição de leitura dos 

espectros da espectroscopia do infravermelho próximo interfere na predição dos 

modelos para Sólidos Solúveis, Acidez e ratio, parâmetros esses utilizados como 

determinantes para qualidade de laranjas, porém todas as condições se mostraram 

promissoras para realização de tal metodologia. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A espectroscopia do infravermelho próximo sofreu interferência das condições 

de leitura do fruto, sendo que as leituras na polpa se mostraram melhores em relação a 

acurácia da predição dos parâmetros internos dos frutos. A análise exploratória PCA 

indica que na região invisível flavedo e albedo não se separam em absorbância. Apesar 

das diferenças no desempenho dos modelos, NIRS se mostra uma técnica promissora na 

avaliação de atributos de qualidade interna de laranjas. 
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