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RESUMO 

 

O processo industrial de hidrogenação do óleo de soja, mesmo sendo bem estabelecido e 

difundido, geralmente tem seu controle de qualidade realizado através de metodologias 

demoradas, que consomem diversos reagentes, necessitam de preparo de amostra e produzem 

diversos resíduos químicos. A partir disso, surge a necessidade do desenvolvimento de 

metodologias instrumentais mais rápidas, de baixo custo e que não gerem quantidades 

expressivas de resíduos químicos. O objetivo desse trabalho foi avaliar a aplicação da 

espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS) em conjunto com o método de regressão por 

mínimos quadrados parciais (PLSR) e regressão por vetores suporte (SVR) no controle do 

processo de hidrogenação do óleo de soja. Foram construídos modelos para prever a quantidade 

de ácidos graxos saturados (SFA), ácidos graxos insaturados (UFA), ácidos graxos 

monoinsaturados (MUFA), ácidos graxos trans (TFA), ácidos graxos poli-insaturados (PUFA) 

e para o índice de iodo (IV). Os valores previstos pelos modelos PLSR e SVR foram 

comparados aos valores experimentais obtidos via cromatografia gasosa com detector por 

ionização de chama (GC-FID). Como os espectros NIRS apresentam uma grande quantidade 

de variáveis, também foi avaliada uma metodologia para a seleção das características espectrais 

mais importantes. Foram obtidos bons modelos multivariados para IV, MUFA, PUFA, TFA 

para o PLSR e bons modelos para IV e UFA utilizando-se SVR. A seleção de variáveis usando 

o vetor informativo de correlação também foi eficiente mantendo a performance dos modelos 

e reduzindo em até 78% a quantidade de variáveis utilizadas para o PLSR e 85% para o SVR. 

Os valores obtidos para a raiz quadrada do erro quadrático médio de validação cruzada 

(RMSECV), raiz quadrada do erro quadrático médio da calibração (RMSEC), raiz quadrada do 

erro médio quadrático de previsão (RMSEP) e o coeficiente de determinação de ajuste do 

modelo (r2) permaneceram bastante próximos tanto para o PLSR quanto para o SVR. O desvio 

residual da predição (RPD) apresentou-se adequado para o controle de qualidade do processo 

de hidrogenação para IV e PUFA no PLSR e para PUFA no SVR. Quanto ao desvio padrão 

relativo (RSD), todos os valores estão acima dos 5% para os modelos PLSR, embora modelos 

com valores entre 10 e 20% ainda apresentem boa capacidade preditiva. Já para o SVR o RSD 



 

 

apresenta valores aceitáveis, ou seja, menores que 5% tanto para IV quanto para UFA. No 

comparativo com a espectroscopia FTIR-ATR para as mesmas amostras, foram obtidos 

resultados melhores em relação ao RMSECV, RMSEC e RMSEP para espectros de 

infravermelho médio. Porém os valores de r2 apresentaram-se bem próximos, o que garante a 

utilização dos modelos obtidos usando os espectros NIRS. Vale salientar que foi utilizado um 

espectrômetro NIR ultracompacto (900-1600 nm), que é mais adequado para a análise de 

volumes maiores e mais representativos da amostra, apresenta baixo custo e é de fácil 

montagem. Uma vez que o equipamento NIRS não tem partes móveis, este pode ser utilizado 

em qualquer ambiente, inclusive in locu. Assim, através dos resultados obtidos, foi 

demonstrado que a metodologia NIRS tanto em conjunto com PLSR quanto com o SVR podem 

ser utilizados para monitorar o processo de hidrogenação industrial de óleo de soja 

 

Palavras-chave: Hidrogenação catalítica; índice de iodo; ácidos graxos; NIRS; GC-FID; 

regressão por mínimos quadrados parciais; máquinas de vetor suporte; seleção de variáveis. 
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ABSTRACT 

 

The industrial process of soybean oil hydrogenation, although already well established and 

widespread, usually has its quality control performed through time-consuming methodologies 

that expend several reagents, demand sample preparation and generate diverse chemical 

residues. From this, the need arises for developing faster low cost instrumentation 

methodologies, which do not generate expressive amounts of chemical residues. The aim of 

this work was to evaluate the application of near infrared spectroscopy (NIRS) in tandem with 

the partial least squares regression (PLSR) or support vector regression (SVR) in the control of 

soybean oil hydrogenation process. Models were designed to predict the amount of saturated 

fatty acids (SFA), unsaturated fatty acids (UFA), monounsaturated fatty acids (MUFA), trans 

fatty acids (TFA), polyunsaturated fatty acids (PUFA), and the iodine value (IV). The values 

predicted by the PLSR and SVR models were compared to the experimental values obtained by 

gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID). As NIRS spectra present a large 

number of variables, a methodology for feature selection was also assessed. Good multivariate 

models were obtained for IV, MUFA, PUFA, and TFA for PLSR, and good models for IV and 

UFA when using SVR. The feature selection using the correlation informative vector was also 

efficient, maintaining the performance of the models and reducing by up to 78% the amount of 

variables used for the PLSR and 85% for the SVR. The values obtained for root mean square 

error of cross validation (RMSECV), root mean square error for calibration set (RMSEC), root 

mean square error for prediction set (RMSEP) and correlation coefficient (r2) remained very 

close for both PLSR and SVR. The residual prediction deviation (RPD) was adequate for the 

quality control of the hydrogenation process in both models, for both IV and PUFA in the PLSR 

and for the PUFA in the SVR. Regarding relative standard deviation (RSD), all values are above 

5% for PLSR models, although models with values between 10 and 20% still show good 

predictive capacity. For SVR, RSD presents acceptable values, i.e., less than 5% for both IR 

and UFA. Compared with the mid-infrared spectroscopy (FTIR-ATR) for the same samples, 

better results were obtained regarding RMSECV, RMSEC and RMSEP for mid-infrared 

spectra. However, the r2 values were very similar, which guarantees the use of the models 



 

 

obtained using NIRS spectra. It is worth noting that was used an ultra-compact NIRS (900-

1600 nm) with the advantages of being reliable for larger sample volumes, has a low cost and 

effortless-assembly. Since the NIRS equipment has no moving parts, it can be used in any 

environment, including in locu. Thus, through the results obtained, it was demonstrated that the 

NIRS methodology both in tandem with PLSR or SVR could be used to monitor the industrial 

hydrogenation process of soybean oil. 

 

Keywords: catalytic hydrogenation; iodine value; fatty acids; NIRS; GC-FID; partial least 

squares regression; support vector machines; feature selection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sendo uma das principais cultivares do mundo, a soja (Glycine max (L.)) se tornou uma 

importante fonte de economia e consequentemente desencadeou um grande interesse de estudo 

por parte dos cientistas. O óleo é um dos derivados da soja mais consumido na alimentação 

humana, na sua forma original ou industrializado. O óleo de soja original é constituído 

majoritariamente pelos seguintes ácidos graxos: 110 g.kg-1 de ácido palmítico, 40 g.kg-1 de 

ácido esteárico, 240 g.kg-1de ácido oleico, 540 g.kg-1 de ácido linoleico e 70 g.kg-1de ácido 

linolênico (PATIL et al., 2010). 

Os óleos vegetais são bastante utilizados na cozinha, como por exemplo, nos processos 

de fritura, ou mesmo em formulações alimentares. A maioria desses óleos possuem limitações 

quanto a sua aplicação tecnológica enquanto estão nas suas formas originais, já que, devido as 

suas propriedades físicas e químicas específicas são oxidativamente instáveis. Devido a isso, 

muitas vezes, para melhorar a sua aplicação comercial, os óleos vegetais são modificados 

usando quatro possíveis métodos: hidrogenação, interesterificação, fracionamento e mistura. O 

processo de hidrogenação é o método mais difundido e utilizado, onde são utilizados o gás 

hidrogênio e um catalisador de níquel para saturar algumas ligações duplas nos ácidos graxos 

insaturados (HASHEMPOUR-BALTORK et al., 2016). 

Como um processo que demanda um controle rígido durante sua realização, a 

hidrogenação exige o desenvolvimento de novos métodos de análise que possuem um custo-

eficácia e uma rapidez para determinar as mudanças ocorridas nos ácidos graxos durante o 

procedimento (PATIL et al., 2010). Segundo Karoui et al. (2010) a espectroscopia no 

infravermelho, sendo uma análise instrumental rápida e não destrutiva, pode ser considerada 

uma boa alternativa para proporcionar um alto desempenho nas análises químicas, extraindo o 

máximo de informações relevantes da amostra ao mesmo tempo em que exigi o mínimo preparo 

da mesma. Dentro da faixa do infravermelho as regiões mais empregadas são infravermelho 

médio (4000 a 200 cm-1) e próximo (12800 a 4000 cm-1). 

A espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS) é uma técnica com um custo 

benefício atrativo, já que o equipamento é capaz de analisar pequenas quantidades de um grande 

número de amostras. Além disso, é necessário um mínimo preparo de amostras sendo possível 

avaliar desde grãos inteiros ou até mesmo amostras líquidas como as obtidas durante a 

hidrogenação, o que garante um menor erro de análise e amostragem (PATIL et al., 2010). 

No entanto, a ampla quantidade de informações contida em um espectro infravermelho 

requer métodos quimiométricos adequados para transformar os dados em conhecimento, para 
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compreender e correlacionar as informações adquiridas a partir das técnicas instrumentais (DA 

SILVA et al., 2015; PELL et al., 2014) Assim, as análises de matrizes alimentares podem ser 

executadas em pouco tempo utilizando-se técnicas espectroscópicas combinadas com métodos 

multivariados (BOSQUE-SENDRA et al., 2012; JAVIDNIA et al., 2013) por exemplo, 

mínimos quadrados parciais (PLS) e máquinas de vetor suporte (SVM). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a composição de ácidos graxos e o índice de iodo de amostras de gordura 

parcialmente hidrogenada de soja coletadas diretamente de um reator industrial de 

hidrogenação, comparando os resultados obtidos através da metodologia padrão usando 

cromatografia gasosa com os resultados obtidos através do emprego de espectrômetro 

ultracompacto de infravermelho próximo (NIRS) e ferramentas quimiométricas.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obter os espectros NIRS para amostras de gordura hidrogenada de soja em 

espectrômetro ultracompacto; 

 Avaliar as bandas que apresentaram maior variação ao longo do processo de 

hidrogenação e associar aos grupos funcionais presentes nas moléculas dos ácidos 

graxos; 

 Elaborar modelos de regressão multivariada PLSR e SVR para a previsão do índice de 

iodo e da composição dos ácidos graxos a partir dos espectros NIRS; 

 Fazer a seleção de variáveis para simplificar e/ou melhorar o desempenho dos modelos 

PLSR e SVR; 

 Avaliar o desempenho dos modelos PLSR e SVR obtidos através de figuras de mérito; 

 Comparar os resultados obtidos através dos modelos PLSR e SVR; 

 Comparar os resultados obtidos com os espectros NIRS com os resultados obtidos 

usando espectros FTIR-ATR. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

3.1 SOJA E ÓLEO DE SOJA 

 

A soja, cultivada primeiramente no Sudeste Asiático, em seguida na Europa e 

finalmente no século 19, introduzida na América, se tornou uma das culturas agrícolas mais 

expressiva de toda a economia. Tendo por seu maior produtor os Estados Unidos, que garante 

35% de toda a produção desse grão, o cultivo de soja ocupa uma área de plantio de 119,732 

milhões de hectares, com uma colheita de 312,362 milhões de toneladas, o que gera um impacto 

econômico de US $ 114 bilhões para os agricultores em todo o mundo (EMBRAPA, 2016; HE; 

CHEN, 2013). 

Mesmo a composição desse grão podendo variar de acordo com sua espécie, localização 

de cultivo, clima e agricultura, o maior interesse comercial existente do mesmo está no seu teor 

de óleo e proteína. De acordo com o banco de dados nutricional da United States Department 

of Agriculture (USDA), o extrato bruto de soja madura, normalmente gira em torno de 8,5% de 

umidade, 36,5% de proteínas, 19,9% de lipídios, e 9,3% de fibra não digerível pelo organismo. 

Considerando a soja em base seca, o teor de proteínas e lipídios combinados constituem 60% 

do grão (HE; CHEN, 2013). 

Os triacilgliceróis que compõe o óleo de soja apresentam sua estrutura formada 

basicamente pelos ácidos graxos linoleico (18:2n-6) 53%, oleico (18:1n-9) 23% e alfa-

linolênico (18:3n-3) 8% (ALBERICI et al., 2016; ORSAVOVA et al., 2015). Devido à 

quantidade dos ácidos linoleico e linolênico, o óleo de soja apresenta instabilidade oxidativa 

quando comparado a óleos e ou gorduras com maior concentração de ácidos graxos saturados  

O estudo do processo oxidativo do óleo de soja é um tema de grande interesse uma vez 

que, em muitos casos, a oxidação é responsável por determinar o tempo de vida útil e a 

qualidade dos óleos vegetais. Em outras palavras, a oxidação de ácidos graxos insaturados 

provoca a formação de compostos de aromas não característicos e diminui o valor nutricional 

dos alimentos. Os hidroperóxidos são os produtos iniciais de oxidação, sendo estes muito 

instáveis, portanto, facilmente decompostos em álcoois, aldeídos, ácidos graxos livres e 

cetonas. Estas moléculas são os principais responsáveis pelo sabor característicos de ranço em 

alimentos. Como resultado, o controle da oxidação mantém um lugar crucial no 

desenvolvimento de novos produtos, óleos ou suplementos dietéticos. Com essa finalidade, o 

processo de hidrogenação, ao reduzir a quantidade de ligações insaturadas, promove uma maior 
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estabilidade oxidativa aumentando o tempo de armazenamento e a resistência ao aquecimento 

(CEBI et al., 2017; HASHEMPOUR-BALTORK et al., 2016). 

 

3.2 HIDROGENAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA 

 

Descoberto por Wilhelm Normann em 1902, a hidrogenação é um importante processo 

de beneficiamento dos óleos vegetais e também desperta grande interesse, por parte de 

pesquisadores quanto aos seus complexos mecanismos de reação (DIJKSTRA, 2012). Durante 

a hidrogenação, o hidrogênio é adicionado às duplas ligações dos ácidos graxos com o auxílio 

de um catalisador metálico, geralmente o níquel. Contudo, durante a reação de hidrogenação 

algumas destas duplas ligações podem ser isomerizadas e consequentemente convertidas da 

configuração geométrica cis para trans. Um consumo elevado de gorduras contendo ácidos 

graxos trans pode levar a diversos problemas vasculares cerebrais e coronários 

(HASHEMPOUR-BALTORK et al., 2016). 

Sendo um importante parâmetro de qualidade dos óleos e gorduras vegetais, a 

quantidade de insaturação dos ácidos graxos constituintes em sua composição, pode ser 

monitorado pelas mudanças ocorridas, durante o processo de hidrogenação, nos valores de 

índice de iodo (IV - do inglês iodine value) o qual é determinado principalmente pelo método 

de Wijs, fundamentado na reatividade das ligações duplas com a adição de iodo (KARAMAN 

et al., 2012). Outra importante metodologia empregada no controle de qualidade durante o 

processo de hidrogenação é a cromatografia, especialmente a cromatografia gasosa (GC – do 

inglês Gas Chromatography), que proporciona informações referentes ao perfil de ácidos 

graxos (triacilglicerois) em óleos e gorduras vegetais (BUCHGRABER et al., 2004). 

Essas metodologias tradicionais implicam na execução de várias etapas, onde erros 

experimentais podem ocorrer e o tempo de execução leva em torno de 30 a 45 minutos além de 

gerar resíduos químicos (YANG; IRUDAYARAJ, 2000). Sendo assim, surge a necessidade de 

se desenvolver metodologias de determinações rápidas, simples e eficientes, que facilitam o 

controle de qualidade e de processos, assim como a economia de investimentos e tempo de 

produção. A este respeito, os diferentes métodos considerados vibracionais como o 

infravermelho médio (MIRS), próximo (NIRS) e Raman se tornaram uma ótima opção 

(LODDER, 2002). 
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3.3 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO PRÓXIMO (NIRS) 

 

A espectroscopia no infravermelho, sendo uma análise instrumental rápida e não 

destrutiva, pode ser considerada uma boa alternativa para proporcionar um alto desempenho 

nas análises químicas, extraindo o máximo de informações relevantes da amostra ao mesmo 

tempo em que exigi o mínimo preparo da mesma (KAROUI; DOWNEY; BLECKER, 2010; 

VLACHOS et al., 2006). As metodologias mais conhecidas, são a espectroscopia de 

infravermelho médio (MIRS) e a espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS). 

Em relação ao MIRS, o NIRS apresenta inúmeras vantagens, pois é consideravelmente 

mais barato, robusto ao mesmo tempo que é leve e compacto, o que realmente facilita sua 

utilização na própria planta industrial. A aquisição de espectros NIRS pode ser realizada através 

de sondas de fibra ótica permitindo, assim, o monitoramento on-line de processos e o controle 

de qualidade na indústria (BURNS; CIURCZAK, 2009; PLANS et al., 2015). 

Como cada grupo químico funcional de uma molécula vibra quando irradiado, no 

espectro NIRS é possível detectar bandas de combinação e sobretons vibracionais. Sendo assim, 

ao analisar essas vibrações espectrais, é possível classificar as informações quimicamente 

significativas sobre a amostra em questão. Com qualquer espectroscopia vibracional, o NIRS é 

capaz de identificar, de acordo com os sobretons vibracionais (Figura 1) grupos funcionais 

característicos nas moléculas irradiadas. O sinal coletado depende da profundidade de 

penetração do feixe de NIRS, que acontece na escala de nanômetros, e é medido em refletância 

(SHINZAWA; MIZUKADO, 2016). 
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Figura 1. Principais bandas e posições relativas dos picos de absorção proeminentes do 

infravermelho próximo. (Figura adaptada de “METROHM: NIR Spectroscopy - A guide to 

near-infrared spectroscopic analysis of industrial manufacturing processes”). 

 

O NIRS permite a análise direta de um grande número de amostras incluindo grãos 

inteiros até amostras líquidas, minimizando assim, o tempo necessário e os erros que podem ser 

cometidos durante o preparo de amostras. Como técnica instrumental foi usada pela primeira 

vez para medir a umidade em soja e desde então tem sido usado para quantificar proteína, óleo 

e amido em forrageiras, leguminosas e culturas de cereais, bem como outros produtos 

alimentares. Também tem sido aplicado para o perfil de ácidos graxos em sementes oleaginosas, 

como colza, amendoim, girassol, gergelim e a soja, onde a faixa de comprimento de onda para 

a detecção dos ácidos graxos se encontra especialmente em torno da região 1600-1800 nm 

(PATIL et al., 2010; SATO; TAKAHASHI; MATSUNAGA, 2002). 

Devido à natureza multivariada dos espectros NIRS, é necessária a utilização de 

métodos quimiométricos para o pré-processamento, calibração e pós-processamento. Entre os 

métodos de calibração utilizados destacam-se a regressão por mínimos quadrados parciais 

(PLSR) e as máquinas de vetor suporte (SVM) (BURNS; CIURCZAK, 2009). 
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3.4 PRÉ-PROCESSAMENTO DOS ESPECTROS 

 

A etapa de pré-processamento é, em geral, o conjunto de tratamentos matemáticos 

aplicados aos dados antes da construção dos modelos. O objetivo dessa etapa é de reduzir 

ruídos, inclinações e deslocamentos na linha de base e fazer com que os dados estejam 

adequados para as análises estatísticas seguintes. Essas variações aparecem em quase todas a 

as análises reais e são decorrentes de erros aleatórios provenientes do preparo de amostra ou do 

próprio equipamento (RUIZ-SAMBLÁS et al., 2012). 

 

3.5 QUIMIOMETRIA 

 

A quimiometria é um conjunto de ferramentas matemáticas e estatísticas bastante usado 

para construir modelos de calibração multivariada a partir de dados espectrais com o intuito de 

prever as concentrações de componentes de interesse. 

Podem ser destacadas algumas características importantes da quimiometria como, sua 

capacidade de estimar modelos comportamentais de dados químicos, fornecendo tanto modelos 

explícitos (reconhecimento de padrões, funções matemáticas, etc.) como modelos implícitos 

(regras de comportamento). A quimiometria é capaz de fornecer critérios e parâmetros para 

avaliar a qualidade dos modelos obtidos, assim como esses mesmos modelos podem ser 

validados tanto com amostras externas como através de validação cruzada. Se o conjunto 

amostral for adequado, os modelos obtidos são robustos e podem fornecer conclusões objetivas 

e verificáveis. Por fim, a quimiometria pode estabelecer relações entre as variáveis químicas e 

os parâmetros característicos dos métodos quimiométricos e explicar os padrões do ponto de 

vista químico (BOSQUE-SENDRA et al., 2012). 

 As etapas básicas para construção de modelos multivariados a partir de espectros NIRS 

dos estão descritas na Tabela 1 (BLANCO; VILLARROYA, 2002; DA SILVA et al., 2015). 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165993602004041#TBL1
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Tabela 1.Etapas do processo de construção de modelos multivariados a partia de espectros 

NIRS. 
Passo Propósito 

1. Escolhendo as amostras de calibração Para selecionar um conjunto de amostras representativas de 

toda a população. 

2. Determinação do parâmetro alvo 

utilizando o método de referência 

Para determinar o valor da propriedade medida de uma forma 

exata e precisa. A quantidade do valor dita para o modelo de 

calibração. 

3. Gravando os espectros NIR Para obter informações físico-químicas de um modelo 

reprodutível. 

4. Sujeitar os espectros a tratamento 

adequado 

Para reduzir as contribuições indesejadas, tais como 

dispersões e ruídos, dos espectros. 

5. Construção do modelo Para estabelecer a relação espectros-propriedades, utilizando 

métodos multivariados. 

6. Validação do modelo Para assegurar que o modelo prediz, com precisão, as 

propriedades de interesse em amostras não submetidas ao 

processo de calibração. 

7. Prevendo amostras desconhecidas Para prever rapidamente a propriedade de interesse em 

amostras novas e desconhecidas. 

Fonte: BLANCO; VILLARROYA (2002). 

 

3.5.1 Análise de componentes principais (PCA) 

 

A análise de componentes principais (PCA, do inglês Principal Component Analysis) é 

um método bastante popular de análise multivariada linear não supervisionada para o 

reconhecimento de padrões. A PCA é largamente utilizada para a redução de variáveis em um 

conjunto de dados, que define assim, o número de componentes principais que melhor 

descrevem estruturas de variação, independentemente da fonte dos dados utilizados (SHIN, 

EUI-CHEOL, 2012). A PCA é um método recomendado para uma exploração inicial de 

tendências, grupos, redundâncias e pontos extremos (JANDRIĆ; CANNAVAN, 2017). 

Do ponto de vista matemático (FERREIRA, 2015), o procedimento da análise de 

componentes principais pode ser descrito como a decomposição da matriz X (amostras x 

variáveis) em duas matrizes, uma de escores T (amostras x componentes principais) e uma 

matriz ortogonal de pesos L (variáveis x componentes principais), conforme a equação (1).  

 

𝐗 = 𝐓𝐋𝑻 (1) 

 

3.5.2 Regressão por mínimos quadrados parciais (PLSR) 

 

O PLSR é o método linear de calibração multivariada mais difundido e utilizado 

atualmente. O objetivo desse método é encontrar uma relação entre a matriz 

𝐗 (𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 x 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠), que no caso podem ser os espectros infravermelhos, e o vetor 𝐲 
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(amostras x 1) que armazena os valores de referência das amostras (BOSQUE-SENDRA et al., 

2012). 

A formulação geral usada para construir o modelo PLSR é demonstrada através das 

Equações 2 e 3 (FERREIRA, 2015).  

 

𝐗 = 𝐓𝑨𝐋𝑨
′ + 𝐄 (2) 

 

𝐲 = 𝐓𝑨𝐪 + 𝐞 (3) 

  

Onde A é a quantidade de variáveis latentes utilizadas no modelo (LV); LA é a matriz de 

pesos; TA é a matriz de escores; E é a matriz de resíduo de X; y é o vetor com os valores da 

propriedade de interesse; q é o vetor dos coeficientes de regressão; e é vetor de resíduos de y 

(FERREIRA, 2015; LUNA et al., 2013). 

Bastante utilizado para tratar espectros obtidos através do NIRS, a PLSR é um método 

utilizado para maximizar a correlação entre os dados espectrais em relação os parâmetros a 

serem quantificados. As variáveis latentes (LV) adquiridas através do PLS descrevem variações 

importantes nos dados espectrais, mas, ao mesmo tempo, são relevantes para a determinação 

dos parâmetros de interesse (ALAMPRESE et al., 2016). O PLSR já foi utilizado, por exemplo, 

para de prever as concentrações triacilgliceróis em azeite com erros razoáveis a partir de dados 

provenientes de cromatografia líquida de alta eficiência (MATA-ESPINOSA et al., 2011). Com 

espectros NIRS o PLSR foi empregado para a estimativa da composição de ácidos graxos em 

amostras de sementes de soja, onde se comparou a eficiência dos modelos matemáticos obtidos 

pelas metodologias quimiométricas linear (PLSR) e de calibração não linear (SVM e ANN). 

Foi possível estimar a composição dos ácidos graxos em sementes de soja inteiros, de forma 

não destrutiva e com boa precisão. Possibilitando assim, um enorme potencial no avanço da 

eficiência dos programas de melhoramento que visam aprimorar a qualidade do óleo de soja, 

alterando a sua composição de ácidos graxos (PATIL et al., 2010). 

 

3.5.3 Máquinas de vetor suporte para regressão (SVR) 

 

As SVM foram inicialmente desenvolvidas como classificadores binários que 

constroem fronteiras de decisão da forma f(x) = w(x) + b, sendo que (x), também conhecida 

como função kernel, representa uma transformação não linear do espaço de entrada para um 

espaço de características (LI; LIANG; XU, 2009).A fundamentação da SVM segue o princípio 
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da minimização estrutural de risco (SRM) que é baseada na teoria da dimensão VC o que torna 

sua derivação ainda mais profunda do que para as redes neurais artificiais do tipo perceptron de 

múltiplas camadas (MLP) e redes de funções de base radial (RBF) que se baseiam na 

minimização do risco empírico (SMOLA; SCHÖLKOPF, 2004). 

A dimensão VC é o número máximo de exemplos de treinamento que podem ser 

aprendidos pela máquina sem erro. Portanto, para dados linearmente separáveis e independentes 

entre si, modelos desenvolvidos com este princípio tem maior capacidade de generalização para 

amostras desconhecidas (HAYKIN, 2009). Além disso, é possível tratar vetores de entrada de 

elevada dimensionalidade de forma eficiente utilizando um único modelo global esparso, ou 

seja, apenas as amostras próximas a fronteira de decisão (vetores suporte) são utilizadas 

(ARGYRI et al., 2013; BONA et al., 2017) 

Para realizar uma tarefa de regressão não linear, o algoritmo de aprendizagem por 

vetores suporte foi adaptado para minimizar uma função de perda insensível a . Essa função é 

igual a zero se o valor absoluto do desvio da saída do modelo em relação à resposta desejada 

for menor que , caso contrário, ela é igual ao valor absoluto do desvio menos , sendo o valor 

de  previamente determinado (HAYKIN, 2009). 

Basicamente, a máquina de vetor de suporte é uma máquina de aprendizado binário com 

propriedades elegantes, onde a principal ideia subjacente à máquina pode ser resumida a uma 

amostra de treinamento, onde quando usado a máquina de vetor de suporte, é possível se 

construir um hiperplano como a superfície de decisão de tal maneira que a margem de separação 

entre exemplos positivos e negativos é maximizada (HAYKIN, 2009). 

O PLSR tem como princípio diminuir as direções de baixa variância, porém, ao mesmo 

tempo que pode inflar algumas direções de alta variância, tornando modelo instável. O que pode 

indicar que o método PLSR é mais propenso ao overfitting do que as SVM. Vale salientar que 

o overfitting é mais comum em dados de alta dimensão como os tipicamente observados nos 

espectros de infravermelho (BONA et al., 2017; LIU; YANG; DENG, 2015). Além disso, a 

SVR parece ser mais robusta em relação aos efeitos não lineares induzidos por variações de 

temperatura durante a aquisição de espectros vibracionais (THISSEN et al., 2004). 

 

3.6 FIGURAS DE MÉRITO 

 

A implementação das metodologias analíticas não destrutivas, rápidas e com ausência 

de resíduos químicos (química verde), como a espectroscopia de infravermelho próximo 
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(NIRS), estão cada vez mais frequentes. No entanto para que o uso dessas metodologias seja 

adequado, os modelos obtidos devem ser validados usando um conjunto de dados independente 

e por parâmetros conhecidos como figuras de mérito, garantindo assim, sua capacidade de 

prever as propriedades de interesse (VALDERRAMA; BRAGA; POPPI, 2007). 

As métricas usadas para validação de modelos dependem do método multivariado 

utilizado da aplicação e do propósito. Entre as figuras de mérito mais utilizadas destacam-se: a 

raiz quadrada do erro quadrático médio para calibração e previsão (RMSEC e RMSEP), o bias, 

a elipse de confiança, o coeficiente de correlação ao quadrado (r2), a sensibilidade (SÊN), a 

sensibilidade analítica (SÊN-1), os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ), e a relação 

de desempenho do desvio de calibração e previsão (RPDcal e RPDprev) (BOTELHO; MENDES; 

SENA, 2013; VALDERRAMA; BRAGA; POPPI, 2009). 

No Quadro 1 são apresentadas as equações das figuras de mérito que podem ser 

utilizadas tanto para validar modelos PLSR quanto SVR.  

 

Quadro 1. Equações das figuras de mérito usadas para avaliar os modelos de calibração 

multivariada. 
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𝑹𝑺𝑫 = 𝟏𝟎𝟎
𝑹𝑴𝑺𝑬𝑷

ȳ
%                                             𝑹𝑴𝑺𝑬𝑷 = √

∑ (𝒚𝒊 − �̂�𝒊)𝟐𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

𝒓𝟐 = (
∑(𝒙𝒊 − �̅�𝒊)(𝒚𝒊 − ȳ𝒊)

√∑(𝒙𝒊 − �̅�𝒊)
𝟐∑(𝒚𝒊 − ȳ𝒊)

𝟐
)

𝟐

 

 

3.7 SELEÇÃO DE VARIÁVEIS 

 

Embora os métodos de calibração multivariada como o PLSR e SVR sejam capazes de 

lidar com um grande número de variáveis altamente correlacionadas, existem diversas situações 

nas quais as melhores previsões são obtidas quando um subconjunto das variáveis disponíveis 

é selecionado. Isso ocorre porque em um conjunto de centenas ou milhares de variáveis, a 
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maioria carrega diversas informações redundantes ou mesmo muitos ruídos que atrapalham na 

formação e validação do modelo de calibração (TEÓFILO; MARTINS; FERREIRA, 2009).  

Sendo assim, a seleção das variáveis mais relevante além de eliminar dados 

desnecessários, pode ajudar a reduzir os custos computacionais, facilitar a interpretação do 

sistema e melhorar o desempenho dos modelos de aprendizagem, ou seja, a seleção de variáveis 

pode ser definida como uma maneira de identificar subconjuntos de variáveis mais úteis para 

se obter modelos multivariados mais simples e robustos (TEÓFILO; MARTINS; FERREIRA, 

2009; YANG et al., 2008). 

Uma maneira para escolher o subconjunto ideal de variáveis é o método de seleção dos 

preditores ordenados (OPS). Tal método é baseado na obtenção de vetores informativos que 

contêm informações sobre as melhores variáveis para a predição da propriedade de interesse 

(FERREIRA, 2015). 

O vetor informativo é aquele obtido a partir de alguns dados matemáticos utilizando-se 

das variáveis preditores e/ou dependentes. Na calibração multivariada, os elementos de um 

vetor, que possuem altos valores absolutos, estão conectados intuitivamente com as regiões de 

dados originais que melhoram as previsões. De fato, se o vetor visualizado contém os dados 

indispensáveis, a seleção de características pode ser realizada a partir deste vetor. Este vetor 

informativo pode ser gerado a partir de diferentes tipos de resposta, pois, independentemente 

da sua natureza, as informações que as contêm são inerentes às variáveis (LOHUMI; LEE; 

CHO, 2015). 

Na literatura, podem ser encontrados diversos tipos vetor informativo, a seguir são 

listados os que podem ser utilizados tanto para o PLSR quanto para a SVR.  

 

3.7.1 Vetor de correlação entre X e y (CORR) 

 

O coeficiente de correlação de Pearson (r) é um parâmetro utilizado para avaliar o grau 

de associação linear entre duas variáveis. É uma medida adimensional localizada entre os 

intervalos de [-1 +1], com zero indicando a ausência de correlação linear, mas não 

necessariamente a independência das duas variáveis (FERREIRA, 2015). 

O vetor informativo de correlação contém os coeficientes de correlação entre cada vetor 

preditor xj e a variável dependente y. Este vetor mostra como cada preditor em X está 

correlacionado a y, e uma alta correlação, em módulo, indica que a variável correspondente 

deve conter informações importantes para o modelo. Uma das desvantagens desta metodologia 

está no fato que a correlação entre uma combinação de preditores e y pode não ser levada em 
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conta (FERREIRA, 2015). Uma expressão para o cálculo do vetor de correlação pode ser 

observada através da Equação 4 

 

𝐂𝐎𝐑𝐑 =
𝐗𝒕𝒂 𝐲𝒂

𝒏 − 𝟏
 (4) 

 

onde, aX e ay são, respectivamente, uma matriz e um vetor autoescalados. 

 

3.7.2 Vetor de covariância entre X e y (COV) 

 

Outro vetor informativo muito utilizado, o vetor de covariância, baseia-se na 

classificação das variáveis de acordo com covariância entre X e y (FERREIRA, 2015). As 

informações contidas no vetor são obtidas na diagonal (diag) de XtyytX conforme a Equação 5. 

 

 

3.7.3 Vetor sinal-ruído (SR) 

 

Este vetor informativo consiste em calcular uma estatística sinal-ruído para cada 

variável. Os parâmetros de um ajuste de mínimos quadrados entre cada variável preditora (xj) 

e a propriedade de interesse (y) são calculados de acordo com a Equação 6 (TEÓFILO; 

MARTINS; FERREIRA, 2009) 

 

𝐲 = 𝒃𝟎𝟏𝒋 +  𝒃𝟏𝐱𝒋 + 𝐞𝐲,𝒋 (6) 

 

onde, xj é a j-ésima coluna na matriz de dados X, 1j é um vetor unitário e ey,j é o vetor dos 

resíduos. Uma vez feito o ajuste de mínimos quadrados, o vetor sinal-ruído (SR) para a variável 

j é então calculado pela Equação 7. 

 

𝑺𝑹𝒋 =
𝒃𝟏

(𝐞𝐲,𝒋
𝒕 , 𝐞𝐲,𝒋)

 (7) 

 

  

𝑪𝑶𝑽 = 𝒅𝒊𝒂𝒈(𝐗𝒕𝐲𝐲𝒕𝐗) (5) 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 AMOSTRAS 

 

As amostras foram obtidas de uma indústria de processamento de óleos e gorduras 

vegetais (Campo Mourão, Paraná, Brasil). O processo de hidrogenação do óleo de soja foi 

realizado em um reator com capacidade de 22 toneladas, por batelada, já que o processo não é 

continuo.  

Os parâmetros de operação foram temperatura inicial de 140°C e final de 210°C, faixa 

de pressão de 1,5 a 3,0 bar, velocidade de agitação de 60 Hz, fluxo de hidrogênio (H2) entre 

3300 a 3900 m3.h-1 e adição de 0,02 a 0,07% de catalisador de níquel em relação a quantidade 

total de óleo. Três amostras foram coletadas diretamente do reator em cada tempo de reação a 

partir do tempo zero e posteriormente a cada 5 minutos até o fim do processo. Ao total foram 

coletadas 114 amostras de duas gorduras regularmente produzidas na unidade industrial, 

genericamente denominadas de A (51 amostras, 2 bateladas e IV final em torno de 60 g I2.100 

g-1 de óleo) e B (63 amostras, 3 bateladas e IV final em torno de 80 g I2.100 g-1 de óleo).  

Após coletadas, todas as amostras foram armazenadas em frascos de boro-silicato âmbar 

e conservadas sob temperatura de -18,0°C até a realização das análises (SANCHEZ et al., 

2017). 

 

4.2 QUANTIFICAÇÃO DOS ÁCIDOS GRAXOS USANDO CROMATOGRAFIA GASOSA 

 

Antes de realizar as análises da composição de ácidos graxos por cromatografia gasosa 

com detector por ionização de chama (GC-FID) foi necessária a retirada do catalisador das 

amostras para evitar danos na coluna capilar. As amostras foram aquecidas e homogeneizadas 

a 65°C, filtradas com papel filtro qualitativo Whatman® n°42 e rapidamente resfriada a 35,0°C 

(SANCHEZ et al., 2017). 

Em seguida de 20 a 30 mg da amostra sem níquel foi utilizada para o preparo dos ésteres 

metílicos de ácidos graxos (FAME) através de esterificação e transesterificação (HARTMAN; 

LAGO, 1973; MAIA; RODRIGUES-AMAYA, 1993). Para permitir a quantificação dos FAME 

foi adicionado a cada amostra 0,50 mL do padrão interno tricosanoato de metila C23:0 (No. 

T9900 Sigma-Aldrich® Co. LLC, Saint Louis – MO, EUA) preparado na concentração de 1,0 

mg.mL-1 em iso-octano. Todos os solventes utilizados eram de grau cromatográfico e os 

reagentes de reconhecido grau analítico (SANCHEZ et al., 2017). 
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Para a separação dos FAME foi utilizado um GC-FID (Shimadzu GC-2010 Plus, Kyoto, 

Japão) e uma coluna capilar modelo BPX-70 (60 m x 0,25 mm d.i. x 0,25 µm espessura do 

filme, SGE Palo Alto, CA, USA) com fase 70% cianopropil polisilfenil-siloxano. Foi injetado 

um volume de 1,0 µL de amostra com divisão de amostra na razão de 1:50 e utilizada uma 

rampa de aquecimento conforme descrito no fluxograma da Figura 2. O gás de arraste foi o 

hidrogênio de alto grau de pureza com fluxo de 1,24 mL.min-1 e velocidade linear de 35,4 cm.s-

1. O gás auxiliar foi o nitrogênio a 30,0 mL.min-1. A chama do FID foi produzida com 

hidrogênio (30,0 mL.min-1) e ar sintético (300,0 mL.min-1), ambos com alto grau de pureza. As 

análises foram realizadas em triplicatas (SANCHEZ et al., 2017). 

 

 

Figura 2. Fluxograma que representa a quantificação dos ácidos graxos usando cromatografia 

gasosa. 

 

A identificação dos ácidos graxos foi realizada por meio da comparação dos tempos de 

retenção com padrões autênticos de ésteres metílicos de ácidos graxos. Foram utilizados os 

padrões No. 18919-1AMP Supelco, CRM47885 TraceCERT® (Sigma-Aldrich®, Bellefonte – 

PA, EUA) e o padrão FAMQ-005 (AccuStandard®, New Heaven – Connecticut, EUA) 

preparado na concentração de 1,0 mg.mL-1 em iso-octano (SANCHEZ et al., 2017). 

Através da área do pico do padrão interno, fatores de correção teóricos para ponderar a 

resposta diferencial do FID e os fatores de conversão para cada FAME, foi obtida a quantidade 

de ácidos graxos em porcentagem (m/m) (VISENTAINER, 2012). O IV (g I2.100 g-1 de óleo) 

foi determinado por cálculo a partir da composição em ácidos graxos insaturados conforme a 

metodologia AOCS Cd 1c-85. 
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4.3 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO PRÓXIMO (NIRS) 

 

As medidas espectrais na região do infravermelho próximo foram realizadas em um 

equipamento ultracompacto modelo microNIR da marca JDSU, produzido na Califórnia, 

Estados Unidos, na região de 900-1600 nm com uma resolução de 6 nm e 32 varreduras 

acumuladas para formar o espectro em reflectância. Aproximadamente 3 mL de cada amostra 

foi colocado na cubeta para amostras líquidas para a obtenção dos espectros NIRS em triplicata. 

Na análise multivariada foi utilizado o espectro médio de cada amostra. 

As amostras de gordura parcialmente hidrogenada de soja previamente filtradas 

(SANCHEZ et al, 2017) foram aquecidas e homogeneizadas a 65°C em banho termoestático 

para garantir a liquefação das mesmas. Vale ressaltar que neste estudo as amostras foram 

armazenadas a -18 °C antes da aquisição dos espectros de NIRS. Na indústria, como as amostras 

são coletadas no reator a uma temperatura de cerca de 200°C essa etapa prévia de aquecimento 

seria desnecessária. Porém, é importante enfatizar que o analista que estiver aplicando 

metodologia proposta deverá ter o cuidado de padronizar uma temperatura para a aquisição de 

espectros. 

 

4.4 PRÉ-PROCESSAMENTO 

 

Antes dos espectros NIRS serem utilizados para a calibração multivariada é necessário 

realizar o pré-processamento dos mesmos. Para o alisamento, remoção do ruído aleatório dos 

espectros, foi utilizado o algoritmo de Savitzky-Golay (SAVITZKY; GOLAY, 1964) com uma 

janela de sete pontos e polinômio de terceiro grau. Para corrigir o deslocamento e inclinação da 

linha de base também foi utilizado o algoritmo de Savitzky-Golay com uma janela de quinze 

pontos e polinômio de ordem cinco para obter a derivada segunda dos espectros. Tanto no 

alisamento quanto na derivação, a definição da janela e da ordem do polinômio foi feita através 

de vários testes com o objetivo de maximizar a relação sinal/ruído (FERREIRA, 2015). 

As amostras foram separadas em um conjunto de calibração (2/3) e previsão (1/3) 

usando o algoritmo de Kennard-Stone (WESTAD; MARINI, 2015). Após o pré-processamento 

dos espectros NIRS, os métodos PLSR (linear) e SVR (não linear) foram utilizados para obter 

modelos preditivos para o índice de iodo (IV) e o conteúdo de ácidos graxos saturados (SFA), 

ácidos graxos insaturados (UFA), ácidos graxos monoinsaturados (MUFA), ácidos graxos poli-

insaturados (PUFA) e ácidos graxos trans (TFA). 
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4.5 ANÁLISE MULTIVARIADA 

 

4.5.1 Análise de Componentes Principais (PCA) 

 

Foi realizada uma PCA da matriz de correlação, usando o algoritmo de decomposição 

em valores singulares (SVD), dos dados de SFA, UFA, TRANS, MUFA, PUFA e IV, obtidos 

pelo método de referência, para verificar as alterações de composição do óleo de soja ocorridas 

ao longo da reação de hidrogenação. 

 Também foi realizada uma PCA da matriz de covariância, usando o algoritmo SVD, dos 

espectros NIRS com dois objetivos. Primeiramente, verificar o comportamento e possível 

segmentação das amostras em função do tempo de hidrogenação. Em segundo lugar, essa 

mesma PCA foi utilizada também para avaliar a separação das amostras nos conjuntos de 

calibração e previsão pelo algoritmo de Kennard-Stone. 

 

 

4.5.2 Regressão por mínimos quadrados parciais (PLSR) 

 

Os modelos PLSR foram obtidos através do algoritmo SIMPLS (straightforward 

implementation of a statistically inspired modification of the PLS), usando como entrada a 

derivada segunda dos espectros NIRS. Para a definição da quantidade de variáveis latentes foi 

utilizada validação cruzada (10-fold) repetida dez vezes através do método Monte-Carlo. A 

quantidade de variáveis latentes de cada modelo foi selecionada com base na raiz quadrada do 

erro quadrático médio de validação cruzada (RMSECV). 

 

4.5.3 Máquinas de vetor suporte para regressão (SVR) 

 

Para as máquinas de vetor suporte também foi utilizado como entrada a derivada 

segunda dos espectros NIRS. Nesse trabalho foi utilizada um modelo do tipo -Support Vector 

Regression (-SVR), assim, a função de regressão ficou (CHANG; LIN, 2011) 

 

𝒇(𝐱) = ∑(𝜶𝒊
∗ − 𝜶𝒊)𝑲(𝐱𝒊, 𝐱) + 𝒃

𝒍

𝒊=𝟏

 (8) 
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sendo l a quantidade de vetores suporte (SV), i ei
* são os multiplicadores de Lagrange para 

o i-ésimo vetor suporte e b um bias. Todos esses parâmetros são automaticamente definidos 

pelo algoritmo de aprendizagem por vetores suporte usando-se o conjunto de calibração. Nesse 

trabalho, foram testadas como kernel a função de base radial (Equação 9), sigmoide (Equação 

10) e polinomiais de ordem 2 e 3 (Equação 11), 

 

𝑲(𝐱𝒊, 𝐱) = 𝐞𝐱𝐩 (−𝜸‖𝐱𝒊 − 𝐱‖𝟐) (9) 

  

𝑲(𝐱𝒊, 𝐱) = 𝐭𝐚𝐧𝐡 (𝜸. 𝐱𝒊
, . 𝐱) (10) 

  

𝑲(𝐱𝒊, 𝐱) = (𝜸. 𝐱𝒊
, . 𝐱)𝒅 (11) 

 

onde , um valor predeterminado, controla a amplitude da função e portanto a capacidade de 

generalização da SVR e d é a ordem da função polinomial (PAPADOPOULOU et al., 2013). 

Além de  e  existe um outro parâmetro predeterminado que define o desempenho do algoritmo 

de aprendizagem por vetores suporte conhecido como C. A constante C determina o 

compromisso entre a suavidade da função de regressão e a quantidade de desvios maiores do 

que ε que serão tolerados (SMOLA; SCHÖLKOPF, 2004). Os valores de , C e γ foram 

ajustados através de otimização usando o algoritmo simplex sequencial (BONA et al., 2000; 

GAO; HAN, 2012) visando minimizar a raiz quadrada do erro quadrático médio de validação 

cruzada (RMSECV). 

 

4.6 FIGURAS DE MÉRITO 

 

Para validar a calibração multivariada foram escolhidas figuras de mérito que pudessem 

ser aplicadas aos modelos PLSR e SVR para possibilitar um comparativo entre os dois métodos 

(Quadro 1). Além disso, foram avaliados o bias e as elipses de confiança dos modelos. 

 

4.7 SELEÇÃO DE VARIÁVEIS 
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Para a seleção de variáveis dos modelos PLSR e SVR foi aplicado o método OPS. Como 

vetores informativos foram testados: (i) o vetor de correlação; (ii) o vetor de covariância e; (iii) 

o vetor sinal-ruído. Em todos os casos foram escolhidos os modelos com o menor conjunto de 

variáveis de entrada e com o melhor desempenho. 

 

4.8. IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

Todas as etapas de pré-processamento, seleção de variáveis, calibração multivariada e 

pós-processamento foram realizadas no software MATLAB R2008b (The MathWorks Inc., 

Natick, EUA) usando o pacote de rotinas para quimiometria GAMMA que foi desenvolvido 

pelo Grupo de Análise Multivariada em Matrizes Alimentares 

(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5593615132321338). Os modelos SVR foram obtidos 

com auxílio do pacote LIBSVM 3.20 (Library for Support Vector Machines) (CHANG; LIN, 

2011) disponível em www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 CROMATOGRAFIA GASOSA 

 

A variação do somatório da concentração percentual dos ácidos graxos saturados, 

monossaturados, poli-insaturados, insaturados e trans em função do índice de iodo está 

representada na Figura 3. 

 

 

Figura 3. Representação gráfica da evolução dos ácidos graxos em relação ao índice de iodo 

durante o processo de hidrogenação, onde IV: Índice de iodo; MUFA: ácidos graxos 

monoinsaturados; PUFA: ácidos graxos poli-insaturados; SFA: ácidos graxos saturados; TFA: 

ácidos graxos trans; UFA: ácidos graxos insaturados. Fonte: (SANCHEZ et al., 2017). 

 

Para as amostras coletadas no tempo zero, os percentuais médios para SFA, UFA, TFA, 

MUFA e PUFA foram de 18, 82, 3, 38 e 56 % (m/m), respectivamente, sendo esses valores 

próximos ao reportado na literatura (MARTIN et al., 2008). Enquanto que para o IV o valor de 

130 g I2 100 góleo
-1 obtido também está de acordo com a literatura (SILVA; GIOIELLI, 2006). 

A concentração dos ácidos graxos, bem como o IV foram variando conforme o tempo 

de hidrogenação do óleo de soja. A variação no MUFA foi resultante principalmente do 
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aumento do C18:1 até um valor de IV em torno de 80 g I2.100 góleo
-1 em decorrência da 

conversão do C18:3 em C18:2 e este em C18:1. Com a redução do IV para valores menores que 

80 g I2.100 góleo
-1 ocorre a conversão do C18:1 em C18:0 e consequente aumento do SFA nas 

amostras. Para o PUFA a variação está relacionada principalmente com a redução do C18:2, já 

a variação dos TFA está relacionada com o aumento do C18:1(trans). O aumento de TFA ocorre 

até um valor de IV próximo a 60 g I2.100 góleo
-1, após esse ponto começa a ocorrer um 

decréscimo devido a conversão do C18:1(trans) em C18:0 (GUPTA, 2010b; JOVANOVIĆ et 

al., 2000). Por uma condição imposta pela indústria, para os produtos analisados a reação de 

hidrogenação foi encerrada no instante em que o índice de iodo atingiu um valor em torno de 

60 g I2.100 góleo
-1 para a gordura A e 80 g I2.100 góleo

-1 para a gordura B. Portanto, não foi 

possível observar nos dados aqui reportados esse decréscimo no TFA. 

O comportamento das amostras e dos parâmetros analisados também pode ser avaliado 

através de uma PCA. Na Figura 4 é possível observar o biplot (gráfico conjunto dos escores e 

pesos) das duas primeiras componentes principais (99,22% de variância acumulada) dos 

parâmetros obtidos através do GC-FID. Na Figura 4, as amostras foram identificadas através 

do tempo de permanência no reator. No biplot fica evidente que no início as amostras 

apresentam altos valores de IV e PUFA que reduzem ao longo do tempo de hidrogenação. Já 

os valores de MUFA e TFA que são menores no início da reação, vão aumentando ao longo da 

mesma. Foi observada uma separação das amostras dos tempos 35 e 40 minutos devido ao 

aumento do SFA. 
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Figura 4. Biplot das duas primeiras componentes principais (variância acumulada 99,22%) dos 

parâmetros obtidos através do GC-FID. 

 

 Na Figura 4 e na Tabela 2, é possível observar as correlações entre os parâmetros 

avaliados. Existem duas correlações positivas mais relevantes, entre IV e PUFA e entre MUFA 

e TFA. A correlação entre PUFA e IV já é esperada, pois conforme a norma AOCS Cd 1c-85 o 

IV é calculado com base na composição de ácidos graxos que compõem o PUFA. Já a relação 

entre MUFA e TFA nas amostras analisadas deve-se ao fato da conversão prioritária do C18:2 

para C18:1 (trans) que é termodinamicamente mais estável (CUNHA, 2003). Entre as 

correlações inversas destacam-se as relações entre IV-PUFA e MUFA-TFA e entre SFA e UFA. 

A redução do IV e do PUFA é acompanhada pelo aumento dos índices de TFA e MUFA. Já 

relação inversa entre UFA e SFA é esperada pois as insaturações são convertidas em saturações. 

 

Tabela 2. Matriz de correlação entre os parâmetros obtidos através do GC-FID. Todas as 

correlações são estatisticamente significativas (p < 0,01). 

 SFA UFA TFA MUFA PUFA IV 

SFA 1,00 -1,00 0,68 0,44 -0,65 -0,75 

UFA -1,00 1,00 -0,68 -0,43 0,64 0,74 

TFA 0,68 -0,68 1,00 0,92 -0,97 -0,97 

MUFA 0,44 -0,43 0,92 1,00 -0,97 -0,93 

PUFA -0,65 0,64 -0,97 -0,97 1,00 0,99 

IV -0,75 0,74 -0,97 -0,93 0,99 1,00 
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5.2 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO PRÓXIMO (NIRS) 

 

Os espectros das amostras de gordura hidrogenada são apresentados na Figura 5. A 

partir dos espectros completos (Figura 5a) foi definida como região de trabalho a faixa entre 

1100 – 1600 nm (Figura 5b). Essa região foi escolhida para evitar a região anterior a 1100 nm 

que visivelmente contém mais ruído. A região posterior a 1600 nm por estar no fim da região 

espectral do equipamento é considerada pouco confiável. Os espectros após o alisamento 

usando o algoritmo de Savitzky-Golay, janela de sete pontos e polinômio de terceiro grau, estão 

apresentados na Figura 5(c). Em seguida, na Figura 5(d) pode-se observar a segunda derivada 

dos espectros, onde foi utilizada uma janela de quinze pontos e polinômio de ordem cinco. 

Os espectros, Figura 5(c), apresentam duas bandas largas de absorção em torno de 1200 

e 1400 nm. De acordo com a Figura 1 e segundo YANG; IRUDAYARAJ (2001) essas bandas 

estão associadas ao 2º sobretom das ligações CH, CH2 e CH3 dos ácidos graxos que compõem 

as amostras. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 5. (a) Espectros NIRS para as amostras de gordura hidrogenada; (b) região de trabalho selecionada; (c) espectros alisados através do 

algoritmo de Savitzky-Golay; (d) segunda derivada dos espectros. 
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Foi realizada a PCA da segunda derivada dos espectros NIRS. Na Figura 6(a) 

encontram-se o gráfico dos escores com as amostras identificadas através do tempo de 

permanência no reator. Com as duas primeiras componentes principais (92,91% de variância 

acumulada) não é possível evidenciar um agrupamento das amostras em função do tempo de 

permanência no reator. Já o gráfico dos pesos, Figura 6(b), comprova que a maior parte da 

variação do sinal dos espectros NIRS é representada pelas duas PCs. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6. PCA da segunda derivada dos espectros NIRS: (a) gráfico dos escores e (b) gráfico 

dos pesos. 
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Na Figura 7 estão representadas no eixo das duas primeiras componentes principais 

(92,9% da variância) as amostras selecionadas para os conjuntos de calibração (76 amostras) e 

previsão (37 amostras) usando o algoritmo de Kennard-Stone. 

 

 

Figura 7. Amostragem realizada pelo algoritmo de Kennard-Stone representada no eixo das 

duas primeiras componentes principais (92,9% da variância), sendo 76 amostras para o conjunto 

de calibração (67%) e 37 amostras para previsão (33%). 
 

Na Tabela 3 estão dispostos os parâmetros avaliados para cada amostra. Todos os 

valores médios de coeficiente de variação (CV) para as triplicatas das análises no GC-FID estão 

abaixo de 5%, sendo que as maiores variações experimentais foram observadas na quantificação 

de TFA. A metodologia GC-FID também foi utilizada na análise de óleo de soja de diferentes 

marcas MARTIN et al. (2008a), biscoitos do tipo cream cracker MARTIN et al. (2005) e 

gordura parcialmente hidrogenada (MARTIN et al., 2008b). Nessas publicações, Tabela 3, os 

valores de CV são similares ou superiores aos observados no presente trabalho e destaca-se que 

para o TFA os desvios experimentais obtidos também foram maiores. Em TYBURCZY; 

MOSSOBA; RADER (2013) foi feita uma revisão da quantificação de TFA por GC-FID em 

diferentes matrizes alimentares sendo observado um amplo intervalo com CV variando de 2,18 

até 78,47%. Com os dados disponíveis nessa publicação é observada uma correlação negativa 

(r = - 0,47 e p = 0,012) entre a proporção de TFA no alimento e a variação experimental da 

quantificação. Ainda em TYBURCZY; MOSSOBA; RADER (2013) observa-se que para 

valores de TFA próximos ao valor médio das amostras analisadas no presente trabalho foi 

observado um intervalo de CV entre 2,18 e 4,55%. 

Através da Figura 7 e Tabela 3 é possível observar que o algoritmo de Kennard-Stone 

separou de maneira representativa as amostras que formam os conjuntos de calibração e de 
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previsão. É possível observar, por exemplo, que os valores de média, mínimo e máximo 

permaneceram bem próximos tanto para todas as amostras, quanto para os conjuntos de 

calibração e previsão. 

 

Tabela 3. Valores médios, mínimos e máximos das propriedades avaliadas nas gorduras 

hidrogenadas. 
 IV 

(g.100góleo
-1) 

SFA 

(g.100góleo
-1) 

UFA 

(g.100góleo
-1) 

MUFA 

(g.100góleo
-1) 

PUFA 

(g.100góleo
-1) 

TFA 

(g.100góleo
-1) 

Todas as amostras (n = 114) 

Média 101,87 19,89 79,99 49,20 30,77 12,04 

Mínimo 59,50 16,61 63,86 26,66 1,67 0,35 

Máximo 130,73 36,20 83,04 77,46 56,14 34,81 

CV (%) 0,41 1,17 0,21 0,82 0,98 3,22 

 a - 2,98 - 6,58 2,73 43,83 

 b - 15,33 - - 15,76 29,39 

 c - - - - - 2,96 

 d - - - - - 2,18 – 78,47 

Calibração (n = 76) 

Média 102,14 19,76 80,12 49,17 30,92 12,11 

Mínimo 59,50 16,61 63,86 26,66 1,67 0,36 

Máximo 130,73 36,20 83,04 77,46 56,14 34,80 

Previsão (n = 38) 

Média 101,33 20,16 79,75 49,25 30,48 11,91 

Mínimo 59,73 16,92 64,39 27,30 1,89 0,35 

Máximo 130,26 35,64 82,91 70,82 55,50 33,45 

IV: Índice de iodo; SFA: ácidos graxos saturados; UFA: ácidos graxos insaturados; MUFA: ácidos graxos 

monoinsaturados; PUFA: ácidos graxos poli-insaturados; TFA: ácidos graxos trans; CV: coeficiente de variação 

médio para as triplicatas da análise no GC-FID. aMARTIN et al. (2008); bMARTIN et al. (2005); c MARTIN et al.  

(2008); dTYBURCZY; MOSSOBA; RADER (2013). 
 

5.3 REGRESSÃO POR MÍNIMOS QUADRADOS PARCIAIS (PLSR) 

 

A partir dos 114 espectros do equipamento NIRS, foi montado o modelo de regressão 

PLSR. A região de trabalho escolhida foi de 1100 a 1600 nm, correspondendo a um total de 82 

variáveis. 

Na Tabela 4 estão dispostos todos os parâmetros para validação dos modelos 

multivariados PLSR por meio das figuras de mérito. 
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Tabela 4. Performance para os modelos PSLR usando o espectro completo e após a seleção de variáveis. 

 IV MUFA PUFA SFA TFA UFA 

LVs 9 9 9 6 5 6 

Variância Acumulada 
X (%) 99,74 99,69 99,73 99,88 99,73 99,73 99,43 99,62 99,30 99,39 99,43 99,68 

Y (%) 97,56 97,33 92,72 90,81 97,54 97,45 59,63 56,28 92,70 91,91 58,58 53,99 

Variáveis 82 49 82 21 82 60 82 21 82 20 82 18 

Vetor Informativo - Correlação - Correlação - Correlação - Correlação - Correlação - Correlação 

RMSECV 4,53 4,71 6,02 5,73 4,34 4,46 3,25 3,22 2,70 2,89 3,25 3,30 

Conjunto de Calibração (n = 76) 

RMSEC 3,07 3,20 3,99 4,48 2,66 2,71 2,62 2,73 2,39 2,52 2,63 2,77 

RPD 6,43 6,16 3,73 3,76 6,42 6,30 1,58 1,52 3,73 3,54 1,56 1,48 

r2 0,97 0,97 0,93 0,90 0,97 0,97 0,60 0,56 0,92 0,92 0,58 0,54 

Conjunto de Previsão (n = 38) 

RMSEP 3,98 3,96 5,31 5,28 3,29 3,24 3,57 3,53 2,60 2,53 3,57 3,54 

RPD 5,33 5,35 2,73 2,73 5,32 5,41 1,55 1,56 3,46 3,55 1,54 1,55 

r2 0,96 0,96 0,86 0,87 0,96 0,96 0,61 0,60 0,91 0,92 0,60 0,61 

RSD 3,93 3,91 10,67 10,61 10,81 10,65 17,70 17,51 18,14 21,24 4,48 4,44 

IV: Índice de iodo; MUFA: ácidos graxos monoinsaturados; PUFA: ácidos graxos poli-insaturados; SFA: ácidos graxos saturados; TFA: ácidos graxos trans; UFA: ácidos 

graxos insaturados. 
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A quantidade de variáveis latentes utilizadas nos modelos variou entre 5 e 9, sendo o 

menor RMSECV alcançado após a 9ª LV para IV, MUFA, PUFA, 6ª LV para o SFA e 5ª LV 

para o TFA. A variância acumulada referente a matriz X sempre foi maior que 99%, já para o 

vetor y foi observada uma variação entre 54 a 98%. Notoriamente, os modelos com pior 

desempenho tiveram variâncias acumuladas menores que 60%. 

Primeiramente foi realizada a discussão dos resultados obtidos para os modelos que 

foram construídos a partir dos espectros completos (82 variáveis) que estão representados na 

primeira coluna de todos os parâmetros de avaliação (IV, MUFA, PUFA, SFA, TFA e UFA). 

Os modelos mostraram uma boa exatidão com valores de RMSECV variando de 

2,70g.100góleo
-1 a 6,02 g.100góleo

-1. Já os valores para o RMSEC variaram de 2,39g.100góleo
-1 a 

3,99 g.100góleo
-1. Por fim os valores para o RMSEP variaram de 2,60g.100góleo

-1 a 5,31 

g.100góleo
-1. Para RMSECV, RMSEC e RMSEP os valores mínimos foram obtidos para o 

modelo de previsão de TFA e os maiores valores para o modelo para MUFA. A diferença 

observada entre os RMSEC e RMSEP pode indicar a existência de sobre ajuste nos modelos 

construídos (JIANG; LIU; HE, 2012). A diferença entre o RMSEC e RMSEP oscilou entre 0,21 

para o TFA até 1,32 para o MUFA. 

De acordo com coeficiente de correlação ao quadrado, pode-se observar que os modelos 

com os melhores ajustes foram para de IV, PUFA, MUFA e TFA pois apresentaram valores 

mais próximos de 1. Os modelos para SFA e UFA apresentaram baixos valores de r2, 

possivelmente, devido à baixa variância acumulada em y. Esse fato pode ser um indicativo que 

a região espectral do equipamento não é a mais adequada para a determinação desses 

parâmetros. 

Já o RPD para o conjunto de previsão variou entre 1,54 a 5,33, onde bons modelos de 

calibração devem possuir um valor de RPD acima de 2,4. Um modelo com valor de RPD maior 

que 5 é considerado bom para uso no controle de qualidade, RPD maior que 6,5 pode ser usado 

para monitoramento de processos, e um modelo com RPD maior que 8 pode ser utilizado para 

qualquer aplicação (BOTELHO; MENDES; SENA, 2013; HOCEVAR et al., 2012)Assim, para 

SFA e UFA não foram obtidos bons modelos, já para MUFA e TFA os modelos são bons e os 

modelos para IV e PUFA podem ser utilizados para o controle de qualidade. 

Os valores de RSD indicam que os modelos para MUFA, PUFA, SFA e TFA estão 

acima do valor recomendado de 5% porém modelos com RSD entre 10 e 20% ainda apresentam 

boa capacidade preditiva (FERREIRA, 2015). Destaca-se que todos os modelos dispostos na 

Tabela 4 apresentaram bias estatisticamente não significativo de acordo com o teste t de Student 

(p > 0,05). 
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Com o objetivo de escolher o melhor subconjunto de variáveis preditoras foi utilizado 

o método OPS com diferentes vetores informativos. Na Tabela 4 estão apresentados apenas os 

resultados obtidos para o vetor de correlação, pois o mesmo resultou em um melhor 

desempenho para todos os modelos PLSR. Os vetores informativos de correlação para cada 

propriedade avaliada nas gorduras hidrogenadas foram plotados abaixo do espectro NIRS 

médio usando uma escala de cor para ressaltar a relação com as bandas observadas (Figura 8). 

Destaca-se que o vetor informativo foi obtido usando-se a derivada segunda dos espectros, 

porém, para facilitar a interpretação, na Figura 8 foi apresentado o espectro médio original. Já 

na Figura 9, foram indicadas as regiões que foram efetivamente utilizadas em cada modelo após 

a etapa de seleção de variáveis. 
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(a) IV (b) MUFA 

  
(c) PUFA (d) SFA 

  

(e) TFA (f) UFA 

Figura 8. Vetor informativo de correlação: (a) índice de iodo (IV); (b) ácidos graxos monoinsaturados (MUFA); (c) ácidos graxos poli-insaturados 

(PUFA): (d) ácidos graxos saturados (SFA); (e) ácidos graxos trans (TFA); (f) ácidos graxos insaturados (UFA). 
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(a) IV (b) MUFA 

  
(c) PUFA (d) SFA 

  
(e) TFA (f) UFA 

Figura 9.Bandas selecionadas: (a) índice de iodo (IV); (b) ácidos graxos monoinsaturados (MUFA); (c) ácidos graxos poli-insaturados (PUFA): 

(d) ácidos graxos saturados (SFA); (e) ácidos graxos trans (TFA); (f) ácidos graxos insaturados (UFA). 
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De acordo com os vetores de correlação (Figura 8) foram observados dois 

comportamentos distintos. Para MUFA, SFA e TFA Figuras 8 (b), (d) e (e), as bandas em 1150, 

1350 e 1520 nm, localizadas no segundo e terceiro sobretons, tiveram uma correlação positiva 

com essas variáveis dependentes. Já as bandas na região de 1190 e 1550 nm tiveram uma 

correlação negativa. Durante a reação de hidrogenação do óleo de soja ocorre preferencialmente 

a sequência de conversões C18:3  C18:2  C18:1  C18:0, porém, na prática dentro do 

reator várias reações paralelas também podem ocorrer (DIJKSTRA, 2012; GUPTA, 2010). 

Assim, a formação de MUFA, SFA e TFA é acompanhada pela redução na intensidade das 

bandas em 1190 e 1500 nm devido à diminuição de ácidos graxos poli-insaturados. Por outro 

lado, ocorre um aumento na intensidade das bandas em 1150, 1350 e 1520 nm devido à gradual 

formação de ácidos graxos saturados conforme pode ser confirmado através das Figuras 3 e 4. 

Apesar do vetor informativo indicar uma similaridade de comportamento, os valores obtidos 

no GC-FID apresentam uma baixa correlação (Tabela 2) entre SFA e TFA e principalmente 

entre SFA e MUFA. Por outro lado, os dados do GC-FID indicam alta correlação entre os 

valores de MUFA e TFA. 

Um comportamento inverso foi observado para IV, PUFA e UFA, Figuras 8 (a), (c) e 

(f). Ou seja, as bandas na região de 1150, 1350 e 1520 nm apresentaram uma correlação 

negativa e as bandas na região de 1190 e 1550 nm tiveram uma correlação positiva. A redução 

no UFA e PUFA é acompanhada pelos aumentos em SFA, TFA e MUFA conforme já relatado 

e observado também nas Figuras 3 e 4. Já o IV, por quantificar as instaurações, teve um 

comportamento similar ao UFA e principalmente PUFA. Os dados GC-FID indicam elevada 

correlação entre IV e PUFA e correlações moderadas entre UFA e IV e entre UFA e PUFA. 

Esse comportamento contraditório entre GC-FID e o equipamento NIRS utilizado reforça a 

hipótese de que a região espectral de trabalho não é a mais adequada para a quantificação de 

UFA e SFA. A Figura 1 demonstra que na região de primeiro sobretons, que não é detectada 

pelo equipamento utilizado, existem bandas de CH, CH2 e CH3 que poderiam auxiliar na 

quantificação de UFA e SFA. Segundo (NÚÑEZ-SÁNCHEZ et al., 2016) a banda em torno de 

1725 nm está associada ao ácido oleico e a região de 1760 nm aos ácidos graxos saturados. 

Usando o vetor informativo de correlação e seguindo o algoritmo OPS foram 

selecionadas as variáveis preditoras mais importantes para cada modelo. As bandas 

selecionadas foram marcadas de vermelho abaixo do espectro NIRS médio (Figura 9). 

Com relação ao desempenho dos modelos após a seleção de variáveis (Tabela 4, segunda 

coluna para cada modelo), foi observada uma redução das variáveis preditoras de um valor de 

82 para 49, 21, 60, 21, 20 e 18 para os modelos IV, MUFA, PUFA, SFA, TFA e UFA, 
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respectivamente. Não foram observadas grandes variações para a variância acumulada em X e 

y, ou seja, as variáveis selecionadas mantêm a mesma quantidade de informação representada 

pelos modelos completos. 

Para a construção dos modelos de MUFA e TFA as regiões selecionadas são 

praticamente as mesmas, só existindo diferença na inclusão da banda 1225 nm para construção 

do modelo TFA. Já para os modelos de SFA e UFA, existem também, grandes semelhanças só 

sendo incluídas as bandas 1320 nm para construção do modelo de SFA. Por fim, quase todas as 

bandas foram selecionadas para o modelo de IV e PUFA, onde somente foram retiradas as 

bandas 1190, 1300, 1390, 1490 nm para construção do modelo de IV. 

O valor do RMSECV sofreu um pequeno aumento para os modelos IV, PUFA, TFA e 

UFA. O desempenho para o conjunto de calibração e previsão teve uma pequena piora após a 

seleção de variáveis, mas deve-se salientar que houve um corte significativo das variáveis 

desses modelos. Em todos os modelos houve uma redução da diferença entre RMSEC e 

RMSEP, ou seja, foi reduzida a possibilidade de sobre ajuste dos mesmos. 

Os valores de RMSEC, RMSEP e o coeficiente correlação ao quadrado dos modelos 

com menos variáveis permaneceram aceitáveis para os modelos de IV, MUFA, PUFA, e TFA, 

já que estes apresentaram valores de r2 entre 0,87 e 0,92. Não foi observada melhoria dos 

modelos para UFA e SFA, mais uma vez isso indica que o problema está no tipo de informação 

coletada pelo equipamento. 

Nas Figuras 10 e 11 estão os gráficos de previsto e observado e as elipses de confiança 

para os modelos PLSR após a seleção de variáveis. Para os modelos IV, PUFA e TFA obteve-

se bons ajustes e o ponto ideal está localizado dentro da elipse de confiança, ou seja, os valores 

esperados (método de referência) e os valores previstos pelo modelo PLSR não apresentam 

diferença significativa ao nível de 95% confiança. 

O modelo para MUFA apresentou um ajuste razoável com o desvio maior na região com 

valores maiores que 60 g.100góleo
-1, porém o ponto ideal não ficou localizado dentro da elipse 

de confiança. 

Nos modelos para SFA e UFA, além do ponto ideal não estar localizado dentro da elipse 

de confiança, foi verificado um erro maior nos valores superiores do primeiro e inferiores do 

último. Para ambos os modelos, as amostras com maiores resíduos são aquelas pertencentes aos 

tempos de hidrogenação 35 e 40 minutos. As mesmas também aparecem segmentadas do 

restante das amostras no gráfico dos escores da PCA (Figura 4). É muito comum, especialmente 

na indústria, que amostras altamente informativas se apresentem como atípicas. No entanto, as 
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mesmas não devem ser excluídas do modelo pois descrevem um comportamento das demais 

(FERREIRA, 2015). 

Para melhorar a qualidade dos modelos para SFA e UFA seria necessário aumentar a 

quantidade dessas amostras com comportamento diferenciado e/ou usar um espectro NIRS 

contendo as regiões de primeiro sobretom e de bandas de combinação. 

 



    54 

 

 

   

   
(a) IV (b) MUFA (c) PUFA 

Figura 10. Gráfico de previsto e observado e elipse de confiança (95%) para os modelos PLSR: (a) índice de iodo (IV); (b) ácidos graxos 

monoinsaturados (MUFA); (c) ácidos graxos poli-insaturados (PUFA). 
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(a) SFA (b) TFA (c) UFA 

Figura 11. Gráfico de previsto e observado e elipse de confiança (95%) para os modelos PLSR: (a) ácidos graxos saturados (SFA); (b) ácidos 

graxos trans (TFA); (c) ácidos graxos insaturados (UFA). 



    56 

 

 

5.4 MÁQUINAS DE VETOR SUPORTE PARA REGRESSÃO (SVR) 

 

Para a construção dos modelos SVR também foram utilizadas as derivadas segunda dos 

espectros NIRS e a mesma separação das amostras nos conjuntos de calibração e previsão. 

Foram testados como kernel a função de base radial, sigmoide e polinomiais de ordem 2 e 3. 

Para todos os modelos os melhores resultados foram obtidos usando-se a função de base radial. 

Na Tabela 5 estão apresentados os parâmetros para validação dos modelos multivariados 

SVR por meio das figuras de mérito. Destaca-se que todos os modelos dispostos na Tabela 5 

apresentaram bias estatisticamente não significativo de acordo com o teste t de Student (p > 

0,05). 
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Tabela 5. Performance para os modelos -SVR usando o espectro completo e após a seleção de variáveis. 

IV: Índice de iodo; MUFA: ácidos graxos monoinsaturados; PUFA: ácidos graxos poli-insaturados; SFA: ácidos graxos saturados; TFA: ácidos graxos trans; UFA: ácidos 

graxos insaturados. 

 

 IV MUFA PUFA SFA TFA UFA 

Kernel RBF RBF RBF RBF RBF RBF 

C 489,51 855,29 997,70 172,52 210,81 212,87 

γ 0,0010 0,0012 0,0010 0,0023 0,0010 0,0021 

 1,00 0,74 1,00 0,29 1,00 0,34 

SVs 61 61 66 66 60 63 63 63 55 60 64 62 

Vetor 

Informativo 
- Correlação - Correlação - Correlação - Correlação - Correlação - Correlação 

Variáveis 82 24 82 55 82 32 82 66 82 12 82 64 

RMSECV 4,71 5,18 4,92 4,85 3,74 4,22 3,33 3,33 3,14 3,58 3,33 3,35 

Calibração (n = 76) 

RMSEC 3,04 4,21 2,89 3,04 1,97 2,63 2,34 2,36 2,13 3,09 2,33 2,35 

RPD 6,49 4,68 5,14 4,89 8,68 6,51 1,78 1,76 4,20 2,89 1,77 1,75 

r2 0,98 0,96 0,96 0,96 0,99 0,98 0,78 0,79 0,95 0,89 0,78 0,77 

Previsão (n = 38) 

RMSEP 4,29 4,58 4,58 4,72 3,22 3,24 3,63 3,63 2,39 2,76 3,66 3,65 

RPD 4,94 4,63 3,16 3,06 5,45 5,42 1,53 1,53 3,77 3,25 1,50 1,50 

r2 0,96 0,96 0,90 0,89 0,97 0,97 0,69 0,69 0,93 0,93 0,67 0,67 

RSD 4,23 4,52 9,30 9,58 10,56 10,62 18,00 18,00 20,03 23,20 4,58 4,58 
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A otimização usando o algoritmo simplex sequencial definiu valores para C no intervalo 

de 210,81 até 997,70, para  foi observada uma variação menor entre 0,0010 e 0,0023 e para  

entre 0,29 e 1,00. Quanto menor o valor de , mais os modelos são forçados a se ajustar aos 

dados de calibração, esse ajuste excessivo pode levar a uma perda de generalização para o 

conjunto de previsão (SANCHEZ et al., 2017). O parâmetro  está relacionado com a suavidade 

e C com complexidade do mapeamento realizado pelo modelo. A função será mais pontiaguda 

e complexa para elevados valores de  e C (BONA et al., 2017). A quantidade de vetores suporte 

variou de 55 até 66, os vetores suporte são retirados das amostras de calibração pelo algoritmo 

de aprendizagem e a quantidade selecionada depende da complexidade intrínseca do problema 

e dos valores utilizados para ,  e C (SANCHEZ et al., 2017). 

Com relação ao desempenho dos modelos ajustados ao espectro completo, primeira 

coluna de cada parâmetro na Tabela 5. É possível observar que os valores obtidos para de 

RMSECV, RMSEC e RMSEP permaneceram bastante próximos tanto para o PLSR quanto para 

o SVR. Observou-se valores de r2 na faixa de 0,67 a 0,97 para o conjunto de previsão. Esses 

valores foram sempre iguais ou maiores aos observados para os modelos PLSR. 

Já o RPDprevisão variou entre 1,50 a 5,45, onde RPD maior que 5 é considerado bom para 

uso no controle de qualidade. Sendo assim, o modelo obtido para PUFA pode ser utilizado para 

o controle de qualidade do processo de hidrogenação. Com relação aos modelos PLSR, os 

modelos SVR apresentaram maiores valores de RPDprevisão para MUFA, PUFA e TFA e 

menores valores para IV, SFA e UFA. 

Os valores de RSD indicam que os modelos para IV e UFA estão dentro do limite 

recomendado de 5%, enquanto os modelos obtidos para MUFA, PUFA, SFA e TFA estão acima 

desse valor. Com relação aos modelos PLSR, apenas para MUFA e PUFA os modelos SVR 

apresentaram menores valores de RSD. 

Foi feita a seleção de variáveis pelo método OPS. Para SVR, assim como para o PLSR, 

o vetor informativo de correlação (Figura 8) produziu os modelos com melhor desempenho 

usando as regiões do espectro destacadas na Figura 12. Na Tabela 5, é possível observar uma 

redução nas variáveis preditoras de um valor de 82 para 24, 55, 32, 66, 12 e 64 para os modelos 

IV, MUFA, PUFA, SFA, TFA e UFA, respectivamente. Representando, assim, uma redução 

máxima de 85% e mínima de 20% nas variáveis preditoras, enquanto no PLSR ocorreu uma 

redução máxima 78% de e mínima de 27%. 

Para a construção dos modelos de MUFA, uma quantidade maior de bandas foram 

selecionadas, quando comparados ao modelo de TFA, onde somente as bandas localizadas em 
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1150 nm, 1180 nm, 1440 nm, 1480 nm, 1525 nm e 1550 nm foram selecionadas. Para os 

modelos de SFA e UFA as bandas selecionadas foram semelhantes, a única diferença está na 

inclusão das bandas 1475nm e 1525 nm para construção do modelo de SFA. Por fim, em relação 

as bandas selecionadas para o modelo de IV e PUFA, também bastante semelhantes, foram 

incluídas as bandas nas regiões de 1225 nm e 1255 nm para construção do modelo de PUFA. 

Em relação ao PLSR, para o modelo SVR foi selecionado uma quantidade maior de variáveis 

para a construção dos modelos de MUFA, SFA, e UFA, enquanto que uma menor quantidade 

de variáveis os modelos de IV, TFA e PUFA. 

O valor do RMSECV sofreu um pequeno aumento para todos os modelos, exceto para 

o MUFA, que apresentou uma queda. O desempenho para o conjunto de calibração e previsão 

permaneceram bastante próximos, porém houve um corte significativo das variáveis preditoras 

utilizadas. 

Os valores de RMSEC, RMSEP e o coeficiente correlação dos modelos com menos 

variáveis permaneceram aceitáveis para os modelos de IV, MUFA, PUFA, e TFA, já que estes 

apresentaram valores de r2 entre 0,90 e 0,97. Após a seleção de variáveis a diferença entre os 

valores de RMSEC e RMSEP reduziu para todos os modelos SVR indicando uma redução na 

possibilidade de sobreajuste. 
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(a) IV (b) MUFA 

 
 

(c) PUFA (d) SFA 

  

(e) TFA (f) UFA 

Figura 12. Bandas selecionadas para os modelos SVR: (a) índice de iodo (IV); (b) ácidos graxos monoinsaturados (MUFA); (c) ácidos graxos 

poli-insaturados (PUFA): (d) ácidos graxos saturados (SFA); (e) ácidos graxos trans (TFA); (f) ácidos graxos insaturados (UFA). 
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Os gráficos de previsto e observado dos modelos SVR após a seleção de variáveis 

(Figuras 13 e 14) são similares àqueles obtidos para os modelos PLSR. Os desvios de previsão 

dos modelos para SFA e UFA são os mesmos já relatados para os modelos PLSR. Como 

mencionado anteriormente, uma melhor na capacidade preditiva desses modelos pode ser 

alcançada através da escolha de uma faixa mais abrangente do espectro NIRS ou mesmo com 

a inclusão de mais amostras do tempo 35 e 40 minutos de hidrogenação. 

É possível observar nas Figuras 13 e 14 que para os modelos de MUFA e PUFA o ponto 

ideal se encontra dentro da elipse de confiança, assim, não existe uma diferença estatisticamente 

significativa, ao nível de 95%, entre os valores previstos pelo método NIRS-SVR e aqueles 

obtidos pelo método de referência. 
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(a) IV (b) MUFA (c) PUFA 

Figura 13. Gráfico de previsto e observado e elipse de confiança (95%) para os modelos SVR: (a) índice de iodo (IV); (b) ácidos graxos 

monoinsaturados (MUFA); (c) ácidos graxos poli-insaturados (PUFA). 
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(a) SFA (b) TFA (c) UFA 

Figura 14. Gráfico de previsto e observado e elipse de confiança (95%) para os modelos SVR: (a) ácidos graxos saturados (SFA); (b) ácidos graxos 

trans (TFA); (c) ácidos graxos insaturados (UFA). 
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5.4 COMPARATIVO ENTRE FTIR-ATR E NIRS 

 

Na Tabela 6 estão apresentados os valores das figuras de mérito para o conjunto de 

previsão dos modelos multivariados SVR tanto para o FTIR-ATR (SANCHEZ et al., 2017) 

quanto para o NIRS ultracompacto. 

 

Tabela 6. Comparação entre as figuras de mérito (FOM) para o conjunto de previsão dos 

modelos -SVR obtidos usando os espectros FTIR-ATR e NIRS ultracompacto. 
Espectro FOM IV MUFA PUFA SFA TFA UFA 

FTIR-ATR* 

RMSEP 2,65 1,97 1,98 0,68 1,98 0,65 

RPD 7,93 7,30 8,77 8,05 4,76 8,35 

r2 0,99 0,98 0,99 0,99 0,96 0,99 

RSD 2,60 4,00 6,44 3,42 16,42 0,81 

        

NIRS 

RMSEP 4,58 4,72 3,24 3,63 2,76 3,65 

RPD 4,63 3,06 5,42 1,53 3,25 1,50 

r2 0,96 0,89 0,97 0,69 0,93 0,67 

RSD 4,52 9,58 10,62 18,00 23,20 4,58 

* Fonte: (SANCHEZ et al., 2017) 

 

Os modelos obtidos através dos espectros FTIR-ATR foram superiores àqueles obtidos 

com o NIRS ultracompacto em todas as figuras de mérito. Contudo, somando as vantagens e 

desvantagens específicas das técnicas individuais, a espectroscopia NIR é uma alternativa mais 

flexível. Na espectroscopia FTIR-ATR se trabalha com um volume de amostra muito pequeno, 

se não forem tomados os devidos cuidados as análises podem apresentar erros sistemáticos, 

pois a amostra colocada sobre o cristal ATR pode não ser representativa. Já a espectroscopia 

NIR é mais adequada para análise de volumes maiores garantindo, assim, amostras mais 

representativas. A capacidade de separar o espectrômetro do ponto de amostragem é certamente 

uma outra grande vantagem para a espectroscopia de NIRS. Embora fibras leves baseadas em 

calcogenetos, ZrF4 e AgCl estejam também disponíveis para espectroscopia FTIR-ATR, deve 

ser mencionado que seu custo, propriedades de atenuação e estabilidade mecânica são ainda 

inferiores em comparação com as fibras de quartzo bem estabelecidas no NIRS. Outra grande 

vantagem do NIRS em relação ao FTIR-ATR está na sua construção, já que o primeiro não 

possui peças moveis, se torna muito mais rápido e de fácil o transporte para uso em qualquer 

local (BURNS; CIURCZAK, 2009). 
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6. CONCLUSÃO 

 

O NIRS ultracompacto possibilitou a obtenção de informações necessárias para o 

monitoramento do processo de hidrogenação com a vantagem de ser um método mais rápido, 

que exige o mínimo preparo de amostra e não produz rejeitos químicos, portanto mais 

econômico do que a cromatografia gasosa. 

A modelagem PLSR se mostrou robusta e teve o desempenho aprimorado após uma 

etapa de seleção de variáveis usando o vetor informativo de correlação. Além de propiciar a 

seleção de variáveis, o vetor informativo de correlação possibilitou avaliar quais as bandas no 

espectro NIRS são mais importantes para cada variável dependente analisada.  

A modelagem apresentada pelo SVR, também se mostrou bastante robusta, assim como 

também teve seu desempenho melhorado após uma etapa de seleção de variáveis usando o 

espectro de correlação.  

Através dos resultados obtidos, foi demonstrado que o espectrômetro NIRS em conjunto 

com a quimiometria pode ser utilizado para monitorar o processo de hidrogenação industrial de 

óleo de soja. Ressalta-se que a metodologia proposta pode ser estendida para outros parâmetros 

de interesse da indústria de óleos e gorduras. 
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