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RESUMO 
 
 
TREVISOLI, Thayse Renata. Aplicação de espectroscopia de infravermelho próximo 
para classificação de amostras de farelo de soja. 2018. 59 f. Dissertação (Mestrado 
em Inovações Tecnológicas) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Campo 
Mourão, 2008. 
 
 
A soja é uma das mais importantes commodities brasileiras, sendo utilizada na maioria 
dos casos na forma de farelo como matéria prima de diversos tipos de alimentos. A 
composição química do farelo pode variar devido a inúmeros fatores, comprometendo 
seu valor nutricional e financeiro, demandando a aplicação de técnicas que tragam 
informações sobre parâmetros físicos e químicos da matéria-prima para possibilitar a 
produção de formulações mais adequadas, diminuindo o desperdício de recursos que 
levam sempre ao aumento de custos. Na maioria das indústrias, são utilizados 
procedimentos padrões na determinação e quantificação de componentes geralmente 
trabalhosos e que oferecem risco ao meio ambiente e ao analista, gerando uma 
necessidade urgente de inovações tecnológicas para tais análises. A fim de contribuir 
para a resolução deste problema, este estudo propõe uma metodologia para classificação 
de farelo soja com relação aos teores de proteína bruta, proteína solúvel, extrato etéreo 
(gordura), fibra bruta, cinzas e atividade ureática, utilizando-se espectroscopia na região 
do infravermelho próximo a partir de reconhecimento de padrões. O objetivo da 
metodologia é propor uma inovação tecnológica na produção de farelo de soja de modo 
a oferecer vantagens como a não utilização de reagentes químicos e que sejam análises 
suficientemente rápidas e não destrutivas para implementação em estabelecimentos que 
fazem controle de qualidade de farelo de soja. Os resultados obtidos sugerem que a 
metodologia tem potencial para ser implementada na indústria para aprimorar o 
monitoramento dos parâmetros avaliados, oferecendo elevados índices de acerto nas 
classificações para todos os casos estudados, sendo 90,9% de acertos na classificação 
de amostras para teores de proteína bruta, 91,3% para proteína solúvel, 91,2% para 
extrato etéreo, 87% para fibra bruta, 94,5% para cinzas e 81,9% para atividade ureática. 
Avaliou-se ainda a umidade dos grãos intactos, apresentando índice de acertos de 
86,3%. A partir dos resultados e considerando-se as diferenças de complexidade das 
informações obtidas, é possível aplicar essa ferramenta de análises na indústria, 
constituindo um impacto significativo na produção e comercialização de farelo de soja. 
 
 
 
Palavras-chave: Classificação. Controle de Qualidade. Alimentos. Inovações 
Tecnológicas. Análises. 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
TREVISOLI, Thayse Renata. Application of near-infrared spectroscopy for the 
classification of soybean bran samples. 2018. 59 f. Dissertação (Mestrado em 
Inovações Tecnológicas) - Federal University of Technology of the Paraná State. Campo 
Mourão, 2018. 
 
 
 
Soy is one of the most important Brazilian commodities, being used in the majority of 
cases in the form of bran as raw material of various types of food. The chemical 
composition of the bran can vary due to numerous factors, compromising its nutritional 
and financial value, demanding the application of techniques that bring information about 
physical and chemical parameters of the raw material to enable the production of more 
adequate formulations, reducing the waste of resources which always lead to increased 
costs. In most industries, standard procedures are used in the determination and 
quantification of generally cumbersome components that pose risks to the environment 
and the analyst, generating an urgent need for technological innovations for such 
analyzes. In order to contribute to the resolution of this problem, this study proposes a 
methodology for the classification of soybean meal in relation to crude protein, soluble 
protein, ethereal (fat), crude fiber, ash and urea activity spectroscopy. near the infrared 
region from pattern recognition. The objective of the methodology is to propose a 
technological innovation in the production of soybean meal in order to offer advantages 
such as the non-use of chemical reagents and that are sufficiently fast and non-destructive 
analysis for implementation in establishments that control the quality of soybean meal. 
The results suggest that the methodology has the potential to be implemented in the 
industry to improve the monitoring of the evaluated parameters, offering high scores in 
the classifications for all the studied cases, being 90.9% correct in the classification of 
samples for protein contents crude protein, 91.3% for soluble protein, 91.2% for ethereal 
extract, 87% for crude fiber, 94.5% for ash and 81.9% for urea activity. It was also 
evaluated the moisture of the intact grains, presenting an accuracy index of 86.3%. From 
the results and considering the differences in the complexity of the information obtained, 
it is possible to apply this analysis tool in the industry, constituting a significant impact in 
the production and commercialization of soybean meal. 
 
 

Keywords: Classification. Quality control. Foods. Technological Innovations. Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A soja, devido a suas características nutritivas e qualidade proteica aliadas a 

quantidade de energia se mostra como adequada para aplicação em formulações 

alimentícias. Por isso, dentre outros alimentos, a soja é utilizada como matéria-prima de 

grande importância na produção de rações para animais (CAFÉ et al., 2000; FREITAS et 

al., 2005). Para esta finalidade, na maioria dos casos a soja é utilizada na forma de farelo, 

que pode ser obtido com ou sem a casca e é resultado do processo de moagem dos 

grãos para extração do óleo de soja, destinado à alimentação humana. Nesse 

processamento, o farelo de soja é obtido com maiores proporções quando comparado 

com o óleo e representa dois terços dos farelos proteicos consumidos na alimentação 

animal, sendo considerado como fonte primária de proteína em rações para frangos 

(COCA-SINOVA et al., 2008). 

De acordo com Karr-Lilienthal et al. (2004), o farelo de soja corresponde a 

aproximadamente 62% da matéria prima proteica utilizada na produção de rações 

animais. Devido as diversificações nas condições ambientais, variedades genéticas e 

condições de processamento (umidade, tempo e temperatura de secagem, tostagem), a 

composição química do farelo pode variar, comprometendo seu valor nutricional. Assim, 

a aplicação de técnicas que tragam informações sobre parâmetros químicos da matéria-

prima possibilita a produção de formulações mais adequadas, diminuindo o desperdício 

de recursos que levam sempre ao aumento de custos. 

Nestes processos, a qualidade das medições químicas é primordial, exigindo 

comparações, rastreabilidade e confiabilidade, já que influenciam em decisões que 

podem gerar prejuízos financeiros consideráveis (RIBANI, 2004). Na maioria das 

indústrias, são utilizados procedimentos padrões na determinação e quantificação de 

componentes geralmente trabalhosos e que oferecem risco ao meio ambiente e ao 

analista. Desta forma, se faz necessário o desenvolvimento de ferramentas 

metodológicas que possam aprimorar as formas analíticas, estando mais adequadas aos 

princípios da “química verde”, impactando o mínimo possível no meio ambiente, sem 

afetar a eficiência e acurácia das medidas desejadas. Para isso, a aplicação de métodos 
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ópticos, tais como a espectroscopia na região do infravermelho próximo, podem trazer 

benefícios importantes para a indústria. Dentre eles, a não-invasividade, não destruição 

da amostra, não necessidade ou mínimo preparo de amostra, rapidez e não geração de 

resíduos. 

Os métodos de espectroscopia no infravermelho próximo e médio têm sido 

frequentemente utilizados como ferramentas analíticas na determinação de constituintes 

em alimentos (BAKER, 1995; KAWANO et al, 1993). Tais técnicas oferecem análises 

rápidas e têm ampla aplicação analítica em análises químicas e de controle de qualidade 

de produtos das áreas de agricultura e alimentos (OSBONE, 1986; FERRÃO, 2004). 

Um espectro, diferentemente das análises convencionais, resulta em um vetor de 

resposta, enquanto as análises convencionais apresentam um valor escalar para cada 

parâmetro. Desta forma, para avaliar os resultados obtidos a partir de métodos ópticos, 

a forma mais viável é por meio de métodos multivariados de análise, mais conhecidos 

como métodos quimiométricos. Estes são provenientes de métodos matemáticos e 

estatísticos aplicados com o intuito de se extrair informações não triviais a partir de um 

conjunto de dados complexos (MARÇO, 2009; NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2007; 

VALDERRAMA, 2009). 

Considerando a importância da soja no cenário nacional e a crescente demanda 

por derivados deste cultivar, este estudo propõe uma metodologia para classificação de 

farelo soja com relação aos teores de proteína bruta, proteína solúvel, extrato etéreo 

(gordura), fibra bruta, cinzas e atividade ureática, utilizando-se de espectroscopia na 

região do infravermelho próximo a partir de reconhecimento de padrões. O objetivo da 

metodologia é propor uma inovação tecnológica na produção de farelo de soja de modo 

a oferecer vantagens como a não utilização de reagentes químicos e que sejam análises 

suficientemente rápidas e não destrutivas para implementação em estabelecimentos que 

fazem controle de qualidade de farelo de soja para serem implementadas em 

equipamentos portáteis. Para este fim, os métodos espectroscópicos podem ser 

utilizados como métodos alternativos, permitindo análises em tempo real e reduzindo 

significantemente a quantidade de reagentes utilizados, oferecendo, além de outras 

vantagens, maior segurança ao analista.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 SOJA 

 

 

A soja (Glycine max L.) é uma cultura de grande importância no cenário financeiro 

mundial, principalmente devido a diversidade de possibilidades de aplicações, 

proporcionando lucratividade elevada com as exportações, tanto na forma de grãos 

quanto seus derivados (óleo e farelo de soja). Figurando entre as mais importantes 

commodities nacionais, a soja é considerada como o produto agrícola responsável pelo 

maior volume de exportação para o Brasil e, de acordo com a Associação Brasileira das 

Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE (2018), o Brasil é responsável por cerca de 32% 

da produção mundial, sendo considerado o segundo maior produtor e exportador mundial 

da soja. Por apresentar teores elevados de proteínas, os derivados da soja podem ser 

utilizados na alimentação tanto humana quanto de grande parte dos animais, 

representando uma cadeia produtiva bastante abrangente, movimentando diversas áreas 

da economia (SANCHES, MICHELLON, ROESSING, 2005). 

De acordo com Góes-Favoni et al (2004), a Soja surgiu primeiramente do leste 

da Ásia, onde em 1712, Engelbert Kaempher propôs aos europeus diferentes 

possibilidades de se utilizar soja como alimento, tomando como base aplicações 

observadas no Japão. Porém, a primeira experiência de plantio europeu ocorreu somente 

em 1739. Na Inglaterra, o primeiro cultivo aconteceu em 1780 no Jardim Botânico Real. 

Na América o interesse pelo plantio de soja aconteceu a partir dos produtores em 1880. 

Em 1873 na Europa, o professor Friedrich Hamberlandt, da Universidade de Viena expôs 

19 variedades de soja originárias do Japão e da China. Em 1876 disseminou sementes 

para diversos países, tais como Áustria, Alemanha, Polônia, Hungria, Suíça e Holanda. 

No Brasil, o primeiro registro de introdução da soja data de 1882 na Bahia, sem 

alcançar êxito, pois as sementes plantadas foram trazidas dos Estados Unidos e as 

condições climáticas da Bahia impediram seu desenvolvimento. Outros registros 

demonstram que a soja amarela foi inicialmente plantada na Estação agronômica de 



13 

 

Campinas, em 1891. No entanto, apenas na década de 60 a soja começou a apresentar 

desenvolvimento significativo no Brasil (GOLDFLUS, 2001).  

Os subprodutos da soja mais utilizados e comercializados são o óleo e o farelo, 

estes são mais consideráveis na produção final, além do grão in natura para exportação. 

O processo de obtenção de óleo e farelo de soja geralmente possui as seguintes 

unidades de produção, exibidas na Figura 1 como apresenta Castro (2015): 

 

 

Figura 1 - Cadeia produtiva da soja 

 

Fonte: CASTRO (2015). 

 

 

 

2.2 FARELO DE SOJA 

 

O farelo de soja é um produto extremamente rico em nutrientes, capaz de originar 

diversos produtos alimentícios, além de estar presente na composição de óleos, tintas, 

graxas, dentre outros. O farelo de soja pode ser utilizado na nutrição de ruminantes, 

suínos e aves, sendo um ótimo complemento ao milho para formar a base de uma ração. 
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O processamento do farelo de soja se dá inicialmente com o recebimento dos grãos de 

soja que passam pelo processo de secagem, limpeza e retirada da casca. A soja sem 

casca é condicionada e laminada para a obtenção de flocos com gordura. Faz-se a 

expansão para melhorar a eficiência da extração com solvente. A temperatura de 110 ºC 

garante a percolação e a drenagem do solvente nas lâminas. Extrai-se o óleo com 

solvente (hexano 65-70 °C), para a obtenção do farelo sem gordura, que passa pela 

remoção de hexano utilizando-se temperatura entre 33-35 °C e posterior tostagem, 

deixando o material durante 15 a 30 minutos em temperatura entre 105-110 °C. Em 

seguida, este ainda passa por um processo de secagem e resfriamento em temperatura 

de -10 °C, sendo moído na sequência (GOLDFLUS, 2001). 

Com o desenvolvimento de produtos derivados de soja, indústrias de 

esmagamento foram aumentando, tanto em capacidade de processamento como em 

qualidade. A modernização das indústrias ocorreu devido a necessidade de atualização 

dos processos de extração. Por exemplo, na década de 80 o procedimento de extração 

utilizando solvente representou 88,5% da capacidade total, proporcionando assim maior 

rendimento e diminuição de custos de processamento de matéria-prima. Como 

consequência desta evolução nos processos de extração, o rendimento industrial do 

aproveitamento de farelo e óleo da soja foi aumentado consideravelmente (BONATO, 

1987). Por exemplo, de acordo com Willians (2005), o processo de extração é dito 

eficiente se o farelo, ao sair do extrator, apresentar um teor de óleo menor que 1%, ou 

seja, uma retirada de mais de 99% da capacidade de retirada total.  

Dal Corso, Fumagalli e Silva (2009), explanam que a exportação é um processo 

estratégico complexo das empresas, pois a presença de mercados internacionais 

propicia ao incentivo da produtividade. O aumento na concorrência e probabilidade de 

expansão de exportação requeria e ainda demandam estratégias competitivas por parte 

das empresas. Neste contexto pôde-se dizer que o maior desafio foi à eficiência na 

articulação das distintas fases da cadeia de produção, que foram demonstradas na 

propagação da fronteira agrícola, bem como qualidade e aproveitamento dos grãos e 

subprodutos. 

Moraes (2002) relata que há um valor extra, descrito como “prêmio”, pago para a 

exportação de soja e farelo de soja é resultante do cálculo de balanceamento proteico, 
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como forma de compensar regiões e períodos que apresentam déficit deste parâmetro 

para os demais produtores. O prêmio representa um mecanismo de uniformizar o custo 

de investimento das diversas fontes de proteína vegetal, que são utilizadas na 

preparação de rações animais e de óleos vegetais (PARCELL, 1999). Teores de proteína 

e óleo em sementes de soja determinam seu valor comercial. O farelo de soja destinado 

à exportação é classificado em três categorias, de acordo com seu conteúdo de proteína: 

HyPro (>48%), Normal (46%) e LowPro (<43,5%) (MORAES, 2006), e o valor final 

depende diretamente desta classificação. 

Ainda que os mercados de óleo e farelo estejam amplamente independentes um 

do outro, cada um destes produtos faz parte de um complexo setor econômico nos quais 

a competição e substituição entre as commodities são importantes. Consequentemente, 

a qualidade dos grãos é um parâmetro considerável não só para os produtores, mas 

também para a indústria, sendo que em muitos países o preço do grão, bem como seus 

subprodutos são determinados pelas suas propriedades físico-químicas (HUANG et al., 

2008).  

O processo de produção de farelo de soja demanda a utilização de diferentes 

solventes, tais como hexano, utilizado para extração de óleo, éter de petróleo (ou o 

próprio hexano) para análise de extrato de éter, além de outros como ácido sulfúrico, 

hidróxido de sódio ou potássio, etanol e acetona, utilizados para análise de fibra bruta, 

proteína bruta e proteína solúvel. Com a elevada geração de resíduos, é preciso utilizar 

sistemas de descarte adequados, o que aumenta diretamente os custos além da 

possibilidade de prejudicar tanto o analista quanto o meio ambiente. Portanto, inovações 

tecnológicas no processo de produção desta matriz podem proporcionar redução de 

custos, redução de riscos com manipulação de amostras e reagentes, redução de 

resíduos gerados, bem como tempo gasto com a realização das análises (BOTELHO, 

2014). 
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2.3 A EXPEDIÇÃO PARA EXPORTAÇÃO 

 

A certificação da Good Manufactoring Productive animal feed – GMP plus, foi 

desenvolvida em 1992 por uma indústria de alimentos holandesa devido ao 

acontecimento de vários incidentes envolvendo contaminação de matérias-primas. 

Recentemente a norma é aplicada mundialmente com o propósito de exportar produtos 

de cadeia animal para a União Europeia, garantindo que neles há a segurança alimentar 

esperada independente do setor da cadeia produtiva em que estejam situados (GMPplus, 

2018). 

Para atendimento a essa norma de exportação é necessário pessoal treinado 

para realização de análises e fiscalização do processo. A empresa tem deve ter atenção 

redobrada, visto que seus produtos correm riscos de serem contaminados pela carga de 

outras empresas, principalmente nos terminais portuários. O procedimento para 

expedição de farelo se dá a partir de coleta de amostra durante o embarque do farelo nos 

caminhões e vagões. Antes de cada carregamento para os navios, a empresa movimenta 

todas as correias transportadoras por no mínimo 15 minutos para garantir que nenhum 

vestígio de carregamento anterior entre em contato com as mercadorias. Testes físico-

químicos são realizados na amostra composta do dia (pool do dia), onde a mesma é 

arquivada por no mínimo seis meses (AQUINO,2007).  

Existe uma grande necessidade de troca de informações em todos os setores da 

comercialização da soja, sendo denominada comunicação interativa o fluxo de 

informação ao longo da cadeia alimentar, incluindo também os clientes e fornecedores. 

Esta comunicação é essencial para garantir a identificação de todos os perigos de 

contaminação do produto dentro da cadeia produtiva (ABNT, 2006). Conforme explica 

Nicoloso (2010), a comunicação dentro da cadeia produtiva é fundamental para que as 

ameaças à segurança do alimento sejam identificadas e controladas. A comunicação 

externa auxilia na identificação das exigências dos clientes e nos termos dos 

fornecedores. A norma estabelece que esta comunicação seja planejada e mantida. 

Os fatores de qualidade são extremamente relevantes para a competir no 

mercado, sendo eles: preço, qualidade, sanidade dos produtos e a capacidade de 

adequação do sistema produtivo às requisições dos diversos clientes, principalmente os 
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de mercado internacional. Deste modo, estes fatores viabilizam a obtenção regular e 

padronizada de matéria-prima, permitindo alta performance de exportação (THOMAS et 

al, 2007). 

As indústrias estão gradativamente se adaptando as mudanças no sistema de 

produção, os quais demandam controle de qualidade eficiente para um volume de 

amostras cada vez maior. O apelo atual é para o desenvolvimento de análises que sejam 

ao mesmo tempo rápidas, que dependam minimamente de preparo de amostras (a fim 

de possibilitar medidas online), não-invasivas, não destrutivas e, além disso, que 

produzam pouco ou nenhum resíduo, de modo a colaborar com a o meio ambiente. Neste 

contexto, os métodos ópticos de análise, tais como os espectroscópicos, podem oferecer 

vantagens que se aproximam da idealidade requerida. 
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2.4 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO PRÓXIMO 

 

Dentre os métodos ópticos, pode-se citar a espectroscopia de infravermelho 

próximo (NIR – Near Infrared Spectroscopy), que se fundamenta na interação da radiação 

eletromagnética com a amostra (SKOOG; WEST; HOLLER, 2006). A NIR tem um campo 

de aplicação bastante extenso sendo aplicada nas áreas da agricultura, indústria 

alimentar, indústria do petróleo e dos combustíveis, ambiente, indústria têxtil, medicina, 

indústria farmacêutica, cosméticos, polímeros, entre outras (PASQUINI, 2003; BENITO 

et al., 2008). 

Desde o princípio, o uso das informações dos espectros do NIR para efeitos de 

análise baseou-se na abordagem multivariada para a calibração. Hoje, essa 

interdependência é ainda mais importante, devido ao crescente poder dos 

microcomputadores e da qualidade dos espectrofotômetros NIR, que permitem que 

milhares de dados sejam obtidos em questão de segundos. Como a essa tecnologia 

sugere uma medida direta da amostra sem pré-tratamento, ela também não apresenta 

nenhum fator inibitório para aquisição de dados, contribuindo para a geração de grandes 

conjuntos durante a fase de calibração (PASQUINI, 2003). 

Os métodos de espectroscopia no infravermelho próximo e médio têm sido 

frequentemente utilizados como ferramenta analítica na determinação de constituintes 

em alimentos (BAKER, 1995; KAWANO et al., 1993). As principais aplicações para a 

região do infravermelho próximo encontram-se na análise quantitativa de materiais 

industriais e agrícolas e no controle de processos. Inicialmente, as medidas eram apenas 

realizadas em fotômetros e espectrofotômetros dispersivos baseados em filtros e redes 

de difração, respectivamente. Atualmente, devido ao reconhecimento do potencial da 

aplicação do NIR principalmente nas análises quantitativas, equipamentos modernos 

vêm sendo desenvolvidos especificamente para análises nesta região e já se encontram 

disponíveis acessórios para análises de amostras sólidas, líquidas e gasosas (BURNS, 

2001). 

No entanto, o uso das informações proporcionadas pela medida de espectros 

NIR é significativamente dependente de análises multivariadas, sendo que o principal uso 
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desta técnica está relacionado a medidas de quantificação (calibração multivariada) 

(PASQUINI, 2003).  
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2.5 ANÁLISES MULTIVARIADAS 
 

 

As medições químicas são utilizadas para determinação da qualidade de 

produtos e, dentre outros fatores, permitem a comparabilidade, rastreabilidade e 

confiabilidade dos resultados, o que é requerido para tentar evitar que dados analíticos 

não confiáveis ou resultados distorcidos conduzam a decisões precipitadas e 

desastrosas, gerando prejuízos financeiros consideráveis (RIBANI, 2004).  

A quantificação de compostos e a determinação de parâmetros de qualidade de 

produtos alimentícios envolvem procedimentos analíticos trabalhosos, especialmente em 

função da complexa composição desse tipo de matriz, o que geralmente exige, etapas 

de extração e pré-tratamento das amostras. Essas etapas levam muito tempo e 

empregam solventes e reagentes que, muitas vezes, são tóxicos e oferecem risco ao 

analista. Tudo isso colabora para a necessidade de desenvolver métodos analíticos que 

propõe o controle de qualidade de alimentos e bebidas, que sejam mais simples, rápidos 

e de baixo custo (BOTELHO, 2014). 

Na maioria das indústrias, são utilizados procedimentos padrões na 

determinação e quantificação de componentes utilizando-se geralmente metodologias 

trabalhosas que oferecem certo risco ao meio ambiente e ao analista, gerando a 

necessidade de se desenvolver um conjunto de ferramentas metodológicas que possuam 

alto grau de sensibilidade, estabilidade analítica e que gerem a mínima quantidade de 

resíduos tóxicos ao meio ambiente; bem como o uso de ferramentas estatísticas para a 

avaliação da eficiência do método. 

A quimiometria pode ser definida como a pesquisa e utilização de métodos 

matemáticos e estatísticos para tratamentos de dados químicos a fim de extrair maior 

quantidade de informações e resultados analíticos mais eficazes (JACONI, 2011). Apesar 

de a indústria dedicar atenção especial aos métodos de calibração multivariada 

(propostos para que se possam medir concentrações a partir de metodologias 

alternativas, mas que proporcionem a mesma confiabilidade do método padrão - 

BRERETON, 2000), outras metodologias têm potencial considerável para produzirem 

inovações significativas em processos de produção, como por exemplo os métodos de 

reconhecimento de padrões. Dentre as metodologias de reconhecimento de padrões, 
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existem os métodos chamados de supervisionados (quando se conhece os grupos nos 

quais as amostras podem ser classificadas) e os não supervisionados (aqueles em que 

não se tem conhecimento das possibilidades de classificação das amostras).  

Os métodos não supervisionados são também conhecidos como métodos de 

“caixa preta”, pelo fato de se iniciarem as análises de modo exploratório, ou seja, sem 

conhecer correlações entre amostras. Destes, a Análise de Componentes Principais 

(PCA, do inglês Principal Components Analysis) é um método quimiométrico de 

destaque, permitindo, além da redução da dimensionalidade dos dados, observar-se 

quais amostras se relacionam (através da visualização dos scores) e como se relacionam 

(quais são as variáveis que estão correlacionadas, o que pode ser observado a partir dos 

loadings) (CORREIA, 2007; FERREIRA, 2015; GELADI, 2003). 

A redução de dimensionalidade dos dados pode ser alcançada a partir da 

projeção das respostas analíticas em um espaço de menor dimensão gerado pela 

eliminação das variáveis correlacionadas sem que as relações entre as amostras sejam 

afetadas. Dessa forma, as informações relevantes são separadas e expandidas, tornando 

mais evidentes as diferenças entre as variáveis (loadings) e similaridades entre as 

amostras (scores) (FERREIRA, 2015). 

No espaço original, as amostras são representadas por pontos em um espaço n-

dimensional, sendo n o número de variáveis. A partir da PCA, as amostras passam a ser 

pontos localizados em espaços de dimensões reduzidas definidas por novos eixos, 

chamados Componentes Principais (PCs, do inglês Principal Components). Estas PCs 

são não-correlacionadas e, quando os dados são centrados na média, são ortogonais 

entre si, o que implica no fato de que a informação contida em uma PC não está presente 

na outra. Pela maneira com que estes novos eixos são definidos, é possível descrever 

quase toda a informação contida nos dados originais em apenas poucas PCs (CORREIA, 

2007; FERREIRA, 2015). 

Matematicamente, os dados são organizados em formato matricial, X, onde as 

na qual as linhas representam as amostras e as colunas representam as variáveis. Esta 

matriz X é decomposta em um produto de duas matrizes, T e L, sendo a matriz T relativa 

aos escores (scores) e L aos pesos (loadings), mais uma matriz de resíduos (E), como 

mostra a Equação 1 (FERREIRA, 2015; SOUZA; POPPI, 2012). 



22 

 

 

X = TLT + E                                                       (3.1) 

 

Os escores expressam as relações entre as amostras, uma vez que representam 

suas coordenadas no sistema de eixos formados pelas PCs, as quais são combinações 

lineares das variáveis originais. Os pesos representam quanto cada variável original 

contribuiu na formação de uma determinada PC. A primeira PC (PC1) é traçada no 

sentido da maior variação do conjunto de dados, sendo esta sua visão mais 

representativa. A PC2 é traçada ortogonalmente a primeira, descrevendo a maior 

porcentagem da variação não explicada por PC1, e assim por diante (FERREIRA, 2015; 

SOUZA; POPPI, 2012). A Figura 2, ilustra a projeção das PCs na formação das novas 

dimensões. 

 

Figura 2 - Ilustração da projeção das PCs na formação das novas dimensões 

 

Fonte: SHY (2017). 

 

Havendo correlação entre as variáveis originais, apenas um subconjunto das PCs 

é necessário para representar o comportamento dos dados, sendo as demais referentes 

a informações irrelevantes. Essa compressão dos dados ocorre porque as variações 

sistemáticas dos dados originais foram concentradas em um número reduzido de novos 

eixos, o que significa que as últimas PCs, representadas pela matriz E, contêm 
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informações aleatórias como erros experimentais. Dessa forma, a estrutura inerente aos 

dados é separada do ruído experimental (FERREIRA, 2015). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver uma metodologia que apresente inovação tecnológica significativa 

para a classificação de amostras de farelo de soja com relação aos teores de proteína 

bruta, proteína solúvel, extrato etéreo (gordura), fibra bruta, cinzas e atividade ureática, 

utilizando-se de espectroscopia na região do infravermelho próximo e métodos 

quimiométricos.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Obter as amostras de farelo de Soja; 

2. Avaliar as amostras de farelo de soja com relação aos teores de proteína 

bruta, proteína solúvel, extrato etéreo (gordura), fibra bruta, cinzas e atividade 

ureática no NIR; 

3. Avaliar as amostras de farelo de soja integrais com relação aos teores de 

umidade; 

4. Adquirir espectros da região do Infravermelho próximo (NIR) das amostras; 

5. Realizar o reconhecimento de Padrões para os dados físico-químicos e 

espectrais das amostras coletadas; 

6. Avaliar a eficiência do reconhecimento de padrões comparando-se a 

dispersão obtida a partir da Análise de Componentes Principais nos scores das 

análises físico-químicas com a obtida nos dados espectrais.  
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4 METODOLOGIAS 

 

 

4.1 PARTE EXPERIMENTAL 

 

As análises tradicionais de atividade ureática, extrato etéreo, proteína bruta, 

proteína solúvel, fibra bruta, cinzas e umidade, mencionadas nos itens 4.2, foram 

realizadas de acordo com o sugerido pela AOCS (2012). A soja, proveniente da região, 

foi processada em uma Cooperativa localizada na região oeste do Paraná, na Unidade 

Esmagadora de Soja, durante as safras dos anos de 2016 e 2017 gerando dois 

subprodutos, óleo e farelo de soja. Foram utilizadas 138 amostras de Farelo de soja 

coletadas utilizando-se “calador” na área de produção, sendo divididas em duas porções, 

uma íntegra (farelo sem moagem) e outra destinada a moagem em moinho de Retsch 

ZM-200. Cada porção foi subdividida em duas partes, sendo uma enviada para o 

Laboratório da Cooperativa, para execução das análises com metodologias padrões, e 

outra parte destinada para a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

campus Campo Mourão para aquisição dos espectros na região do infravermelho 

próximo. Para transportar as amostras até a UTFPR de Campo Mourão, as amostras 

foram devidamente acondicionadas em embalagens fechadas a fim de minimizar as 

interferências externas. 

 

 

 

4.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

 

4.2.1 Atividade Ureática 

 

Pesam-se duas porções de aproximadamente 0,2 g de amostra moída, 

transferindo-as para dois tubos de ensaio, sendo um para prova real e outro para prova 

em branco. A prova real é realizada a partir da adição de 10 mL de solução tamponada 
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de uréia pH 7,0 ao primeiro tubo, enquanto a prova em branco é obtida a partir da adição 

de 10ml de solução tampão fosfato (branco) pH 7,0 ao segundo tubo. Os tubos foram 

tampados e colocados em banho-maria a 30 ºC durante 30 minutos. Os tubos foram 

agitados leve e constantemente. Após 30 minutos, os tubos foram retirados do banho-

maria e o líquido sobrenadante transferido para um béquer e, então, aferiu-se o pH das 

amostras. Para calcular a atividade ureática utilizou-se a equação 4.1. 

 

Atividade ureática=  pH amostra 1° tubo (real) - pH amostra 2° tubo ( branco)      (4.1) 

 

 

4.2.2 Extrato Etéreo (Gordura) 

 

Pesou-se aproximadamente 5 g de amostra e foi transferido para um cartucho 

extrator. O cartucho extrator foi introduzido com a amostra no copo coletor do 

equipamento (aparelho extrator tipo Soxhlet). O balão foi abastecido com éter de petróleo 

ou hexano e juntamente com o copo coletor com a amostra foram conectados ao 

condensador, ajustando-se a temperatura do equipamento. Abriu-se o registro de água 

de forma que a água circulasse nos condensadores, realizando-se a condensação do 

solvente. A extração foi realizada por um período de 4 horas, arrefecendo-se em 

dessecador até temperatura ambiente (30 a 50 minutos) para subsequente pesagem. 

Para o cálculo do índice de extrato etéreo utilizou-se a equação 4.2.   

 

 
Extrato Etéreo (%) = 

(A – B)

C
 ×100 (4.2) 

 

Onde:  

A = peso do balão ou copo + gordura em grama ou peso recipiente após estufa;  

B = peso do balão ou copo em grama ou peso recipiente vazio;  

C = peso da amostra em grama. 
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4.2.3 Fibra Bruta 

 

Pesou-se entre 2 a 3 g de amostra transferindo-se para béquer de 600 mL. Foram 

adicionados 200 mL de ácido sulfúrico 0,255 N. Na sequência, a amostra foi levada para 

um digestor e, após levantar fervura, foi mantida em ebulição por 30 minutos. A solução 

foi filtrada a quente em funil de buchner provido de tela de nylon usando vácuo, sendo o 

resíduo lavado com água destilada até a completa neutralização. Aproximadamente 200 

mL dessa solução foi utilizada para uma nova filtragem com tela de nylon ou poliéster. 

Todo o resíduo foi retornado ao béquer, sendo a tela lavada com 200 mL de hidróxido de 

sódio 1,25% e encaminhou-se em seguida o béquer com amostra ao aparelho digestor, 

deixando-o por 30 minutos a partir do início da ebulição. A solução foi filtrada a quente (e 

a vácuo) em cadinho de borossilicato com placa porosa, lavado com água quente 

destilada ou deionizada até retirar todo o resíduo do béquer. A lavagem seguiu com 

aproximadamente 20 mL de etanol (C2H5OH) P.A. e 20 mL de acetona (C3H6O) P.A. O 

cadinho com amostra foi levado a estufa a 105 ºC por um período de 4 a 6 horas. Após 

esse período, o cadinho foi alocado em um dessecador apara arrefecer até equilíbrio com 

a temperatura ambiente e então pesado. A amostra foi calcinada em forno mufla a 500 

ºC 4 horas. Após esse período foi resfriada e pesada, e então realizado o cálculo a partir 

da equação 4.3. 

 

 Fibra Bruta (%)= 
[(A - B) x 100]

P
 (4.3) 

Onde:  

A = peso do cadinho + resíduo em gramas (após estufa);  

B = peso do cadinho + cinza em gramas (após forno mufla);  

P = peso da amostra. 

 

 

4.2.4 Proteína Bruta 

 

Foram pesadas aproximadamente 1,00 g da amostra transferindo-a para um tubo 

de digestão. Adicionou-se ao tubo aproximadamente 15 g de mistura catalítica (sulfato 
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de sódio (Na2SO4) e sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4*5H2O)., acrescentando-se 

25 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) P.A. onde foi homogeneizado até dissolver o 

catalizador. Os tubos foram levados à um bloco digestor, com temperatura ajustada à 

240 ºC por 40 minutos. Após esse tempo, aumentou-se a temperatura do bloco para 400 

ºC. A amostra foi digerida por aproximadamente 1 hora e retirada do bloco, arrefecendo-

a por aproximadamente 10 a 20 minutos. Adicionou-se então 100 mL de água destilada, 

agitando cuidadosamente até liquefação da amostra. Transferiu-se ao erlenmeyer 50 mL 

de ácido bórico 4% levando-o ao destilador, mergulhando o terminal do condensador na 

solução receptora. O tubo digestor foi conectado ao aparelho destilador adicionando-se 

50 mL de hidróxido de sódio (NaOH) 50%. Recolheu-se aproximadamente 150 mL do 

destilado. Titulou-se com ácido sulfúrico (H2SO4) 0,2 N até a mudança do indicador misto 

de verde para rosa brilhante. O mesmo procedimento foi realizado para o teste em 

branco, proposto para eliminar interferências e contaminação dos reagentes para evitar 

erros no valor real da concentração de nitrogênio presente na amostra, onde o valor de 

proteína bruta se dá a partir da equação 4.4. 

 

 
Proteína bruta (%) =

 [(Va – Vb) × F × N × 6,25 × 0,014 × 100]

P
 (4.4) 

 

Onde:  

Va = volume de ácido sulfúrico (H2SO4) 0,2 N gasto na titulação ou reagente de 

titulação;  

Vb = volume de ácido sulfúrico (H2SO4) 0,2 N gasto na prova em branco ou branco;  

F = fator de correção do ácido sulfúrico (H2SO4) 0,2 N;  

N = normalidade;  

P = peso da amostra em grama;  

6,25 = fator de transformação do nitrogênio em proteína considerando 16% de 

nitrogênio (100/16 = 6,25);  

0,014 = mili-equivalente grama do nitrogênio. 
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4.2.5 Proteína Solúvel  

 

Pesou-se 2 g da amostra que foi transferido para erlenmeyer de 250 ou 300 mL 

e adicionado 100 mL de solução de hidróxido de potássio (KOH) 0,2% 0,036N. A solução 

foi agitada por 20 minutos, via agitador tipo “wagner’. A amostra foi centrifugada por no 

mínimo 20 minutos e então 25 ou 50 mL desse centrifugado transferido para um tubo de 

ensaio. A proteína solúvel foi calculada conforme a proteína bruta utilizando-se o peso 

da amostra referente a alíquota utilizada, conforme equação 4.5.  

 

 
Proteína solúvel (%):

 Proteína Solúvel

 Proteína Bruta
× 100 (4.5) 

 

 

4.2.6 Umidade e Matéria seca (Cinzas) 

 

Pesou-se aproximadamente 5 g (± 0,5 g) de amostra transferindo-a para um 

béquer. A amostra foi colocada em estufa pré-aquecida a 130ºC (± 5,0ºC) por 

aproximadamente 2 horas. Após esse período a amostra foi retirada da estufa, 

arrefecendo-a em dessecador até equilíbrio com a temperatura ambiente. Em seguida, 

pesou -se a amostra para então realizar os cálculos apresentados nas equações 4.6 e 

4.7. 

 

 
Umidade (%) = 

(C - D)

B
 × 100 (4.6) 

 

 
Matéria seca (%) = 

(D - A)

B
 × 100 (4.7) 

Onde:  

A = peso da placa/béquer vazio;  

B = peso da amostra em grama (g); 

C = peso do béquer + amostra em gramas (g);  

D = peso do béquer + amostra em gramas após secagem. 
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4.3 AQUISIÇÃO DOS ESPECTROS 

 

 

Os espectros foram adquiridos em triplicata utilizando-se espectrômetro 

MicroNIR JDSU 1700®, para medidas entre 900 e 1700 nm com resolução de 6 nm. A 

calibração do equipamento foi realizada como sugerido pelo fabricante, onde um padrão 

de reflectância difusa de 99% foi utilizado como branco, sendo o zero padronizado com 

a lâmpada do equipamento desligada. Para as médias espectrais, as amostras não 

sofreram nenhum tipo de preparo, sendo estas medidas por reflectância da superfície 

das amostras. 

 

 

4.4 PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

 

Inicialmente, fez-se uma correção de espalhamento multiplicativo dos sinais 

espectrais obtidos a fim de reduzir os efeitos das diferenças granulométricas utilizando-

se o algoritmo “mscorr”, do PLS-Toobox. Os resultados obtidos a partir das análises 

padrão foram comparados com as medidas espectrais utilizando-se o método 

quimiométrico de Análise de Componentes Principais, proveniente do pacote de 

ferramentas computacionais PLS-Toolbox®, fornecido pela EMBRAPA Solos do Rio de 

Janeiro. A quantidade de PCs para cada modelo foi determinada com base na variância 

total explicada, considerando-se como PC limite aquela necessária para capturar a 

primeira variância total acima de 90%. As análises matemáticas e estatísticas realizadas 

durante as etapas de pré-processamento e processamento dos dados foram realizadas 

através do software Matlab 2013a®, de propriedade do professor orientador (licença 

40662928). 
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4.4.1 Dados espectrais 

 

Os espectros NIR foram organizados em formato matricial, sendo as amostras 

dispostas nas linhas e as variáveis (valores das absorbâncias para os diferentes 

comprimentos de onda medidos) dispostas nas colunas. Foi realizada correção da linha 

de base utilizando-se segunda derivada seguida de alisamento pelo algoritmo de 

Savitzky-Golay (1964), com janela de 5 pontos e polinômio de 1ª ordem (FERREIRA, 

2015). A matriz foi centrada na média, movendo-se as coordenadas das variáveis para o 

centro dos dados (SOUZA; POPPI, 2012). 

 

 

4.4.2 Dados Físico Químicos 

 

Os dados físico-químicos foram organizados no formato de matriz, sendo as 

linhas referentes as amostras e cada coluna contendo informações as respostas para 

cada parâmetro físico-químico avaliado. Neste caso, os dados foram auto escalados 

graças as diferenças significativas de respostas dos parâmetros avaliados. 

 

  



32 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

5.1 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Os resultados obtidos para quantificação pela metodologia tradicional dos teores 

de proteína bruta, proteína solúvel, gordura, fibra bruta, cinzas e atividade ureática estão 

apresentados no Apêndice A. No caso de valores apresentados no apêndice como teores 

iguais a 0,00 implicam na não medida daquele respectivo parâmetro para a amostra em 

questão. A aplicação de PCA nos resultados provenientes das análises físico-químicas, 

auto escalando-se os dados, utilizou 4 componentes principais (PCs) para explicar 

95,77% da variância total. A contraposição dos scores de PC1 (42,56%) e PC2 (26,18%), 

assim como os respectivos loadings estão apresentados na Figura 3.  

 

Figura 3 - Scores da PCA (PC1 vs PC2) e respectivos loadings: aplicação de PCA nos 

resultados das análises físico-químicos das amostras. 
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A PC 1 separou as amostras mais influenciadas pelo teor de proteína bruta 

(identificada como variável 1) daquelas mais influenciadas pelos demais parâmetros 

(proteína solúvel, gordura/extrato etéreo, fibra bruta, cinzas e atividade ureática). 

Observando-se a partir da PC 2, nota-se que a separação acontece entre as amostras 

mais influenciadas pelos teores de gordura/extrato etéreo e atividade ureática das 

amostras mais influenciadas pelos teores de proteína bruta, proteína solúvel, fibra bruta 

e cinzas. Da mesma forma, fez-se a PCA dos espectros destas amostras a fim de 

conhecer a relação entre as informações obtidas pelos parâmetros físico-químicos e as 

respostas espectroscópicas. 

 

 

5.2 DADOS ESPECTRAIS  

 

A fim de se comparar as separações resultantes da aplicação de PCA, aplicou-

se PCA nos dados espectrais das amostras de farelo moído, da mesma forma que para 

os dados físico químicos (porém centrando-se os dados na média), produzindo os 

resultados apresentados na Figura 4. Neste caso, foram utilizadas 3 PCs para explicar 

94,34% da variância total dos dados. A análise minuciosa destas separações não 

permitiu nenhuma conclusão plausível, uma vez que as amostras não foram separadas 

com disposição que fosse condizente com algum dos grupos separados nos conjuntos 

de dados físico-químicos. No entanto, grande parte das amostras formadoras dos grupos 

que se apresentam na Figura 3 estavam associados e, assim, considerados para uma 

nova análise. É importante ressaltar que as diferenças nos teores dentro de cada 

parâmetro avaliado são pequenas e a extensão da variação não é reproduzida nos 

diferentes parâmetros. Assim, resolveu-se avaliar cada parâmetro individualmente com o 

objetivo de se utilizar a espectroscopia NIR para classificar entre diferenças de teores (se 

elevado ou reduzido) nas amostras. 
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Figura 4 - Scores da PCA (PC1 vs PC2) dos resultados espectrais das amostras moídas. 

 

 

A seguir, estão apresentadas as análises para cada um dos parâmetros avaliados 

(proteína bruta, proteína solúvel, gordura, fibra bruta, cinzas e atividade ureática) nas 

amostras de farelo moído, sendo que as amostras foram coletadas de acordo com 

cronograma de análises solicitadas pela cooperativa, no entanto não há resultados de 

todos esses parâmetros para todas as amostras. Nas figuras, com o intuito de facilitar a 

visualização, os grupos (teores altos ou baixos) aparecerão destacados por linhas 

tracejadas. 
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5.3 PROTEÍNA BRUTA 

 

As amostras obtidas para análise de Proteína Bruta foram separadas em teores 

de proteína bruta alta apresentados na Tabela 1, e teores de proteína bruta baixa, 

conforme Tabela 2: 

 

 

Tabela 1 - Amostras e porcentagem das 

análises tradicionais referentes á altos 

teores de Proteína Bruta. 

Amostra (%) Amostra (%) 

1 45,99 13 46,03 

2 45,90 14 46,18 

3 47,21 15 46,04 

4 47,14 16 46,19 

5 47,13 17 46,58 

6 46,82 18 46,00 

7 47,09 19 46,05 

8 46,79 20 46,32 

9 46,69 21 46,53 

10 46,47 22 46,68 

11 46,34 23 46,32 

12 46,45 24 46,30 

 

Tabela 2 - Amostras e porcentagem das 

análises tradicionais referentes á baixos 

teores de Proteína Bruta. 

Amostra (%) Amostra (%) 

25 45,88 35 45,36 

26 45,87 36 45,58 

27 45,79 37 45,49 

28 45,75 38 45,86 

29 45,78 39 45,38 

30 45,66 40 45,49 

31 45,65 41 45,70 

32 45,56 42 45,69 

33 45,66 43 44,68 

34 45,49 44 44,80 

 

 

 

 

A PCA utilizou neste caso 4 PCs para explicar 95,11% da variância total dos 

dados. Ao analisar os scores de PC1 vs PC2, Figura 5, foi possível observar que as 

amostras com alto teor de proteína bruta ficaram dispostas em PC 2 positivo, enquanto 

as amostras com baixo teor de proteína bruta apareceram em PC 2 negativo. As amostras 

de número 3, 4 e 8 foram classificadas erroneamente, apresentando-se deslocadas para 
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o quadrante de amostras com baixos teores. Porém, de acordo com os parâmetros 

utilizados pela indústria, os teores apresentados (respectivamente de 47,21%, 47,14% e 

46,79%) são considerados como altos para proteína bruta. A amostra 23 apareceu fora 

do intervalo de confiança, o que compromete as discussões a respeito desta. Dentre as 

possibilidades, as amostras podem ser classificadas erroneamente por falhas na medida 

padrão ou no espectro. O fato a se ressaltar é que para este parâmetro 90,9% (40 de 44) 

das amostras foram classificadas corretamente. 

 

 

Figura 5 - Scores de PCA (PC1 vs PC2) dos espectros adquiridos na região do 

infravermelho próximo para amostras de Farelo de Soja com teores variados de Proteína 

Bruta: (-----) Limite 95% de confiança; (........) Altos teores; (........) Baixos teores; (Números em vermelho) Erroneamente classificadas. 
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5.4 PROTEÍNA SOLÚVEL 

 

Da mesma forma que para as análises envolvendo proteína bruta, as amostras 

foram separadas entre teores de proteína solúvel alta apresentados na Tabela 3, e teores 

de proteína solúvel baixa, conforme Tabela 4. 

 

Tabela 3 - Amostras e porcentagem das 

análises tradicionais referentes á altos 

teores de proteína solúvel. 

Amostra (%) Amostra (%) 

1 82,84 9 85,17 

2 82,80 10 84,80 

3 83,15 11 85,43 

4 82,72 12 84,25 

5 82,44 13 82,74 

6 84,06 14 83,14 

7 83,99 15 83,33 

8 83,57   

 

 

Tabela 4 - Amostras e porcentagem das 

análises tradicionais referentes á baixos 

teores de proteína solúvel. 

Amostra (%) 

16 81,37 

17 80,71 

18 81,78 

19 82,09 

20 81,53 

21 79,04 

22 80,57 

23 79,76 

A PCA aplicada aos espectros das amostras de farelo de soja selecionadas para 

este parâmetro utilizou 3 PCs para explicar 90,09% da variância total dos dados. Ao 

analisar os scores de PC1 vs PC2, Figura 6, foi possível observar que as amostras com 

alto teor de proteína solúvel apareceram dispostas em PC 2 positivo, enquanto as 

amostras com baixo teor de proteína solúvel apareceram em PC 2 negativo. As amostras 

de número 14 e 15, que apresentaram teores de proteína solúvel de 83,14% e 83,33%, 

respectivamente, foram erroneamente classificadas. Uma observação interessante está 

no fato de que a amostra número 19 apresenta um teor de 82.09% de proteína solúvel, o 

que parece estar no limite entre os teores que se consideram elevados e baixos. As 

amostras 14 e 15, que são consideradas como apresentando alto teor de proteína solúvel, 
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ficaram dispostas no quadrante das amostras de baixos teores e próximas a amostra 19. 

No entanto, não foi possível concluir sobre o que levou a esta classificação equivocada 

destas amostras. De qualquer forma, o limite tênue entre a consideração para alto e baixo 

torna crítica a separação, o que permite considerar que o erro produzido foi relativamente 

baixo. Neste caso o índice de acerto foi de 91,3% (21 de 23 amostras classificadas 

corretamente). 

 

Figura 6 - Scores de PCA (PC1 vs PC2) dos espectros adquiridos na região do 

infravermelho próximo para amostras de Farelo de Soja com teores variados de Proteína 

Solúvel. (-----) Limite 95% de confiança; (........) Altos teores; (........) Baixos teores; (Números em vermelho) Erroneamente 

classificadas. 
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5.5 EXTRATO ETÉREO 

 

A Tabela 5 apresenta as amostras com teores considerados altos de extrato 

etéreo, enquanto a Tabela 6 apresenta as amostras com teores de extrato etéreo baixo. 

 

Tabela 5 - Amostras e porcentagem das 

análises tradicionais referentes á altos 

teores de extrato etéreo. 

Amostra (%) Amostra (%) 

1 1,84 9 1,87 

2 1,82 10 1,88 

3 2,15 11 2,15 

4 1,85 12 2,17 

5 1,91 13 1,98 

6 2,00 14 1,94 

7 2,00 15 2,02 

8 1,83   

 

Tabela 6 - Amostras e porcentagem das 

análises tradicionais referentes á baixos 

teores de extrato etéreo. 

Amostra (%) Amostra (%) 

16 1,42 26 1,54 

17 1,55 27 1,75 

18 1,52 28 1,58 

19 1,64 29 1,34 

20 1,43 30 1,67 

21 1,29 31 1,59 

22 1,45 32 1,24 

23 1,52 33 1,23 

24 1,49 34 1,49 

25 1,49   

 

A PCA demandou 4 PCs para explicar 95,71% da variância total. Ao analisar os 

Scores a partir da Figura 7, foi possível observar que em PC 2 positivo estavam dispostas 

as amostras com alto teor, enquanto em PC 2 negativo apresentam-se as amostras com 

baixo teor de extrato etéreo.  
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Figura 7 - Scores de PCA (PC1 vs PC2) dos espectros adquiridos na região do 

infravermelho próximo para amostras de Farelo de Soja com teores variados de Extrato 

Etéreo. (-----) Limite 95% de confiança; (........) Altos teores; (........) Baixos teores; (Números em vermelho) Erroneamente 

classificadas. 

 

  

 

As amostras 15 (2,02%) e 23 (1,52%) não foram corretamente classificadas. No 

caso da amostra 1, observa-se o posicionamento fora do intervalo de confiança de 95% 

(círculo tracejado azul), o que compromete as discussões acerca desta amostra. As 

amostras 15 e 23, apesar de erroneamente classificadas, encontram-se próximas ao 

limite de diferenciação (zero em PC2). Neste caso, a projeção possibilitou a separação 

das amostras com eficiência de 91,2% de acertos (31 acertos para 34 amostras).  
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5.6 FIBRA BRUTA 

 

Para análise do teor de fibra bruta, a Tabela 7 apresenta as amostras com teores 

de fibra bruta altos enquanto a Tabela 8 apresenta as amostras com teores de fibra bruta 

baixos. 

 

Tabela 7 - Amostras e resultados das 

análises tradicionais referentes á altos 

teores de fibra bruta. 

Amostra Resultado (%) 

1 5,31 

2 4,48 

3 4,35 

4 4,46 

5 4,42 

6 4,97 

7 4,45 

8 4,49 

9 4,70 

 

 

Tabela 8 - Amostras e resultados das 

análises tradicionais referentes á baixos 

teores de fibra bruta. 

Amostra Resultado (%) 

10 4,11 

11 4,01 

12 4,11 

13 3,66 

14 4,21 

15 4,05 

16 4,09 

 

 

 

Foram utilizadas 3 PCs para explicar 91,20% da variância total dos dados. Ao 

analisar os Scores a partir da Figura 8, nota-se que as amostras com alto teor de fibra 

bruta se apresentaram em PC 2 positivo, enquanto as amostras com baixo teor foram 

dispostas em PC 2 negativo. A amostra 5 (4,42%) foi classificada erroneamente enquanto 

a amostra de número 16 apresentou-se fora do intervalo de 95% de confiança. Não foi 

possível concluir sobre quais foram as causas do erro na classificação da amostra 

número 5. No entanto, tratando-se de espectroscopia NIR pode-se considerar que, pelo 

fato de serem amostras que não sofreram nenhum tipo de preparo, o índice de acertos 



42 
 

(87%, sendo acertadas 14 das 16 amostras) foi muito superior ao de erros (12,5%, 2 de 

16), o que ainda viabilizaria a aplicação desta metodologia. 

 

Figura 8 - Scores de PCA (PC1 vs PC2) dos espectros adquiridos na região do 

infravermelho próximo para amostras de Farelo de Soja com teores variados de Fibra 

Bruta. (-----) Limite 95% de confiança; (........) Altos teores; (........) Baixos teores; (Números em vermelho) Erroneamente classificadas. 
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interage com os ligantes da molécula. No caso dos minerais (metais, tais como ferro, 

cálcio, potássio), tal variação não acontece (SKOOG et al., 2009). 

 

 

Tabela 9 - Amostras e resultados das 

análises tradicionais referentes á altos 

teores de cinzas. 

Amostra Resultado (%) 

1 6,26 

2 6,21 

3 6,15 

4 6,21 

5 6,21 

6 6,38 

7 6,07 

8 6,03 

9 6,17 

10 6,20 

 

Tabela 10 - Amostras e resultados das 

análises tradicionais referentes á baixos 

teores de cinzas. 

Amostra Resultado (%) 

11 5,66 

12 5,70 

13 5,84 

14 5,94 

15 5,80 

16 5,97 

17 5,98 

18 5,77 

 

 

 

 

Foram utilizadas 3 PCs para explicar 92,04% da variância total dos dados. A 

Figura 9 mostra que as amostras com alto teor de cinzas foram dispostas em PC 2 

positivo enquanto em PC 2 negativo apresentam-se as amostras com baixo teor de 

cinzas. A amostra 10 (6,20%) apresentou-se fora do intervalo de 95% de confiança. 

Considerando que as medidas relacionadas ao teor de cinzas são medidas indiretas, uma 

vez que as cinzas relacionam-se diretamente com o perfil mineral da amostra – o que 

não pode ser medido por escptroscopia de infravermelho próximo - destaca-se que 

apenas a amostra 10 apresentou problemas na classificação (5,5% de erro). Mesmo 

neste caso, é pertinente observar que as diferenças entre os teores são extremamente 



44 
 

singelas, não havendo diferença significativa entre os valores. Portanto, pode-se afirmar 

que a utilização de espectroscopia NIR associada a PCA proporcionou separação 

eficiente (94,5% de acertos, sendo que a amostra 10 ficou fora do intervalo de confiança 

de 95%). 

 

Figura 9 - Scores de PCA (PC1 vs PC2) dos espectros adquiridos na região do 

infravermelho próximo para amostras de Farelo de Soja com teores variados de Cinzas. 

(-----) Limite 95% de confiança; (........) Altos teores; (........) Baixos teores; (Números em vermelho) Erroneamente classificadas. 
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91,94% da variância total dos dados. Os resultados apresentados na Figura 10 revelam 

que as amostras com alta atividade ureática ficaram dispostas em PC 2 positivo, 

enquanto aquelas com baixa atividade ureática ficaram dispostas em PC 2 negativo. 

Neste caso, 5 amostras (9, 10, 21, 30 e 33) foram classificadas erroneamente, além de 

uma outra amostra (32) aparecer disposta fora do intervalo de 95% de confiança.  

 

Tabela 11 - Amostras e resultados das 

análises tradicionais referentes a alta 

atividade ureática. 

Amostra Resultado 

1 0,08 

2 0,06 

3 0,05 

4 0,06 

5 0,05 

6 0,05 

7 0,05 

8 0,05 

9 0,06 

 

 

 

 

Tabela 12 - Amostras e resultados das 

análises tradicionais referentes a baixa 

atividade ureática. 

Amostra Result. Amostra Result. 

10 0,03 22 0,03 

11 0,04 23 0,02 

12 0,02 24 0,03 

13 0,02 25 0,02 

14 0,04 26 0,03 

15 0,02 27 0,02 

16 0,02 28 0,04 

17 0,03 29 0,03 

18 0,04 30 0,03 

19 0,03 31 0,03 

20 0,02 32 0,02 

21 0,02 33 0,04 

 

 

A amostra número 7 não foi classificada nem com relação aos teores altos ou 

baixos, encontrando-se exatamente no intervalo que separa amostras por atividade 

ureática. Destaca-se que as amostras 21 e 30 encontram-se muito próximas do limite de 

diferenciação, além de as atividades apresentadas entre são bastante próximas, sendo 

a diferença entre os teores não significativa. No entanto, utilizando-se apenas o critério 

de erros e acertos, a eficiência de classificação de amostras teve eficiência 
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significativamente reduzida, considerando que 6 amostras (18,1%) foram classificadas 

erroneamente. 

 

Figura 10 - Scores de PCA (PC1 vs PC2) dos espectros adquiridos na região do 

infravermelho próximo Farelo de Soja para as amostras selecionadas com análise de 

Atividade Ureática. (-----) Limite 95% de confiança; (........) Altos teores; (........) Baixos teores; (Números em vermelho) 

Erroneamente classificadas. 
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umidade alta, Tabela 13, e teores de umidade baixa, conforme Tabela 14. Foram 

utilizadas 4 PCs para explicar 93,12% da variância total dos dados. 

 

Tabela 13 - Resultados de Amostras com 

teor umidade elevada. 

Amostra (%) Amostra (%) 

1 13,17 22 13,19 

2 13,08 23 13,37 

3 13,05 24 13,51 

4 13,24 25 13,04 

5 13,47 26 13,13 

6 13,36 27 13,22 

7 13,59 28 13,14 

8 13,02 29 13,04 

9 13,19 30 13,41 

10 13,58 31 13,27 

11 13,54 32 14,08 

12 13,13 33 13,28 

13 13,04 34 13,19 

14 13,28 35 14,26 

15 13,27 36 13,35 

16 13,09 37 13,36 

17 13,45 38 13,33 

18 13,09 39 13,92 

19 13,05 40 13,32 

20 13,36 41 13,05 

21 13,32   

Tabela 14 – Resultados de amostras 

com teor umidade baixa. 

Amostra (%) Amostra (%) 

42 12,65 58 12,63 

43 12,35 59 12,66 

44 12,81 60 12,66 

45 12,50 61 12,47 

46 12,19 62 12,86 

47 12,03 63 12,34 

48 11,96 64 12,88 

49 12,58 65 12,67 

50 12,80 66 12,80 

51 12,81 67 12,42 

52 11,98 68 12,73 

53 12,68 69 12,52 

54 12,50 70 12,38 

55 12,83 71 12,91 

56 12,07 72 12,96 

57 12,94   
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Figura 11 - Scores de PCA (PC1 vs PC2) dos espectros adquiridos na região do 

infravermelho próximo Farelo de Soja para as amostras selecionadas com análilse de 

Umidade. (-----) Limite 95% de confiança; (........) Altos teores; (........) Baixos teores; (Números em vermelho) Erroneamente 

classificadas. 

 

 

 

Amostras com alto teor de umidade ficaram dispostas em PC 2 positivo, sendo 
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este parâmetro, considera-se que a aplicação de espectroscopia NIR é bastante crítica, 

pois a água pode ser considerada como um dos grandes “interferentes”, uma vez que 

estas moléculas absorvem a radiação na região do infravermelho com tamanha eficiência 

que são capazes de produzir bandas extremamente largas e intensas, sobrepondo sinais 

de outras espécies químicas. Assim, é esperado que pequenas diferenças em teores de 

água ou sejam difíceis de se perceber ou não possam ser percebidas, dificultando a 
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diferenças tão pequenas que possam chegar até 0,08% (caso das análises em questão), 

até mesmo pelo fato de que o NIR percebe variações de 0,1%. Portanto, quanto mais a 

variação na segunda casa decimal do percentual de umidade influenciou na primeira 

(casa decimal), melhor foi a separação entre as amostras. Mesmo assim, das 73 

amostras avaliadas, apenas 10 (13,7%) foram classificadas erroneamente. Trata-se das 

amostras 2 (13,08%), 7 (13,59%), 16 (13,09%), 20 (13,36%), 28 (13,14%), 31 (13,27%), 

38 (13,33%), 67 (12,42%) e 69 (12,52%). 

Apesar de terem sido medidas diferenças praticamente insignificantes 

(estatisticamente) em teores de proteína bruta, proteína solúvel, gordura, fibra bruta, 

cinzas, atividade ureática e umidade, a espectroscopia no infravermelho próximo, NIR, 

associada ao método de classificação de Análise de Componentes Principais possibilitou 

a separação entre níveis altos e baixos com eficiência significativa. 
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CONCLUSÕES 

 

Os resultados permitem a utilização de espectroscopia NIR na classificação de 

amostras de farelo de soja para diferenciar os teores dos parâmetros de qualidade 

avaliados. No entanto, para todos os parâmetros avaliados, ao menos uma amostra foi 

classificada erroneamente, o que sugere que estudos mais aprofundados devem ser 

utilizados, considerando-se equipamentos com melhor resolução. 

É possível que a implementação dessa ferramenta na indústria traga inovação 

tecnológica com impacto significativo na produção e comercialização de farelo de soja, 

oferecendo vantagens como agilidade nas análises, amostragem mais representativa 

(por permitir avaliar um maior número de amostras), baixo custo relativo, não utilização 

de reagentes químicos e, portanto, não gerando resíduos. Além disso, a metodologia tem 

potencial para aplicações em análises em tempo real, uma vez que não destrói as 

amostras analisadas, como acontece quando se utilizam em análises convencionais.  
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Apêndice A: Resultados das análises das amostras realizadas pela metodologia 

tradicional 

Amostra 
Proteína 

Bruta (%) 

Proteína 

Solúvel(%) 

Gordura 

(%) 

Fibra 

Bruta(%) 

Cinzas 

(%) 

Atividade 

Ureática 

1 45,44 79,41 1,58 4,97 6,05 0,04 

2 46,25 79,76 1,26 4,09 6,20 0,02 

3 46,03 0,00 1,34 0,00 0,00 0,05 

4 46,18 82,15 1,67 4,45 5,97 0,06 

5 45,63 0,00 1,59 4,49 0,00 0,00 

6 46,04 0,00 1,86 4,70 0,00 0,00 

7 46,19 84,25 1,24 4,06 5,98 0,05 

8 46,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 46,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 46,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 46,53 0,00 1,23 0,00 0,00 0,04 

13 46,68 0,00 1,98 0,00 0,00 0,04 

14 45,77 82,74 1,81 4,20 5,77 0,05 

15 46,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 46,30 0,00 1,84 0,00 0,00 0,02 

17 44,68 0,00 2,02 0,00 0,00 0,04 

18 44,80 84,21 1,65 4,65 5,91 0,04 

19 45,54 0,00 1,49 0,00 0,00 0,03 

20 45,33 0,00 2,13 0,00 0,00 0,08 

21 45,88 81,37 1,84 4,98 5,96 0,05 

22 45,37 0,00 1,42 0,00 0,00 0,06 

23 46,00 0,00 1,29 0,00 0,00 0,04 

24 45,87 0,00 1,82 0,00 0,00 0,05 

25 45,79 0,00 1,60 0,00 0,00 0,05 

26 45,75 80,71 1,64 4,65 6,21 0,02 

27 46,13 0,00 1,66 0,00 0,00 0,05 
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28 45,78 0,00 1,45 0,00 0,00 0,02 

29 45,66 0,00 2,15 0,00 0,00 0,05 

30 45,65 0,00 1,40 0,00 0,00 0,06 

31 45,56 84,90 1,69 4,40 6,15 0,04 

32 45,66 0,00 1,85 0,00 0,00 0,02 

33 45,49 0,00 1,68 0,00 0,00 0,05 

34 45,36 83,42 1,91 4,56 5,95 0,02 

35 45,58 0,00 2,00 0,00 0,00 0,03 

36 45,49 83,87 2,00 4,37 5,95 0,04 

37 45,86 81,78 1,65 4,01 6,21 0,06 

38 45,38 82,09 1,83 4,36 6,21 0,03 

39 45,49 83,20 1,68 4,11 6,38 0,02 

40 46,89 83,14 0,91 3,66 5,56 0,02 

41 47,08 83,33 1,78 0,00 0,00 0,03 

42 47,43 82,87 1,49 0,00 0,00 0,02 

43 47,75 82,96 1,88 0,00 0,00 0,03 

44 46,71 81,53 2,15 0,00 0,00 0,02 

45 46,51 83,21 2,17 0,00 0,00 0,03 

46 45,70 83,69 1,98 4,21 6,07 0,02 

47 46,85 79,04 1,10 4,05 6,03 0,04 

48 45,69 82,50 1,94 4,46 5,79 0,03 

49 46,32 82,66 1,13 4,71 5,88 0,03 

50 46,18 80,57 1,55 4,53 6,17 0,03 

51 47,21 82,36 1,29 4,46 6,31 0,03 

52 47,14 82,72 1,45 4,11 6,15 0,03 

53 47,13 82,44 1,52 4,42 6,26 0,03 

54 46,82 80,80 1,49 4,21 6,00 0,04 

55 47,09 84,06 1,49 0,00 0,00 0,00 

56 46,79 83,99 1,54 0,00 0,00 0,00 

57 46,69 83,57 1,88 0,00 0,00 0,00 

58 46,47 85,17 2,06 0,00 0,00 0,00 
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59 46,34 84,80 1,75 0,00 0,00 0,00 

60 46,45 85,43 1,84 0,00 0,00 0,00 

61 45,82 82,06 1,96 4,17 5,70 0,03 

62 45,99 82,80 1,52 0,00 6,20 0,03 

63 45,69 82,84 1,55 5,31 5,66 0,02 

64 45,83 81,78 1,80 4,48 5,84 0,03 

65 45,90 81,04 1,64 4,35 5,94 0,02 

66 45,69 83,15 1,43 4,29 5,80 0,02 

 

 


