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Resumo: Neste trabalho fora desenvolvida uma nova metodologia analítica para identificação de adulteração em 

amostras de açaí utilizando espectroscopia no infravermelho combinado com técnicas de reconhecimento de 

padrões. Os extratos de açaí foram adquiridos em pontos de venda local. O extrato fora dividido em 60 amostras 

e as adulterações foram realizadas utilizando farinha de trigo e fécula de mandioca. A obtenção dos dados foi 

realizada através de um equipamento AGILENT CARY 630 FTIR e as analises quimiometricas foram efetuadas 

em ambiente MatLab. Os resultados alcançados asseguram a utilização do método como alternativa viável no 

controle de qualidade do alimento.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Euterpe Oleracea, mais conhecido como açaí, é uma palmeira típica da região 

amazônica detentora de um fruto que além de sabor agradável possui elevado valor nutricional. 

Desta forma o açaí ocupa papel de destaque na economia local. Contudo, casos de adulteração 

do mesmo, pelos produtores, ocorrem com elevada frequência. De modo que uma maior 

fiscalização por parte dos órgãos reguladores, como ANVISA ou Secretaria de Vigilância 

Sanitária Estadual, por exemplo, se faz necessário. Em virtude da elevada e crescente 

quantidade de pontos de venda de açaí, para garantir uma ação eficaz é preciso método de 

controle de qualidade que sejam rápidos, de baixo custo e com capacidade de análise in situ. 

Diante deste cenário, com metodologias analíticas utilizando espectroscopia no infravermelho 

combinado com técnicas de reconhecimento de padrões para o controle de qualidades de 

alimentos sendo reportadas na literatura (Araújo et al, 2018). Para o presente trabalho, pode-se 

alcançar sucesso empregando técnicas quimiometricas multivariadas de reconhecimento de 

padrões, tais como: analise discriminante por mínimos quadrados parciais (PLS-DA), 

modelagem independente e flexível por analogia de classe (SIMCA) e analise discriminante 

linear (LDA) (Brereton, 2015). Levando em consideração as limitações frente a dados com alta 

dimensionalidade, pode-se estrategicamente contornar o problema através de métodos de 

seleção de variáveis. Para o presente trabalho, podemos alcançar sucesso empregando técnicas 

quimiometricas multivariadas de reconhecimento de padrões, tais como: analise discriminante 

por mínimos quadrados parciais (PLS-DA), modelagem independente e flexível por analogia 

de classe (SIMCA) e analise discriminante linear (LDA). Portanto, através da elaboração de 

uma metodologia analítica com as características supracitadas, propõe-se então uma alternativa 

aos métodos convencionais que são caros, laboriosos e exigem um tempo elevado de análise. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Aquisição das amostras 

Amostras de açaí in natura (60 amostras) foram adquiridas em feiras locais da cidade de 

Marabá. Para todos os casos, foi solicitado, ao produtor, que o açaí fosse processado no ato da 

compra. Amostras adulteradas foram geradas em laboratório através do uso de trigo e a fécula 



de mandioca onde foram preparadas misturas binárias açaí/fécula de mandioca e açaí/trigo na 

proporção mássica de 90/10%. 

Obtenção e processamento dos espectros 

Os espectros de infravermelho no modo de refletância total atenuada (ATR) foram 

registrados em um equipamento AGILENT CARY 630 FTIR em triplicata na faixa de 650 a 

4000 cm-1, com resolução de 4 cm-1. Todos os dados foram armazenas em formato .txt e depois 

convertidos para arquivos .mat compatível com ambiente MatLab onde todos os 

processamentos quimiométricos foram conduzidos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise exploratória 

Os espectros das 180 amostras são mostrados na (Figura 1a), é possível notar que ocorre 

uma forte sobreposição, não sendo possível distinguir amostras adulteradas de não adulteradas 

baseando-se apenas na inspeção visual dos espectros. É possível observar ainda, que em virtude 

do teor elevado de água nas amostras de açaí, a maior parte da informação contida nos espectros 

são relativos a banda de OH. A inspeção dos espectros médios das amostras de açaí adulteradas 

e não adulteradas, comparados ao perfil espectral exibido pela água deionizada (Figura 1b), 

mostra que, embora em baixa magnitude de sinal, informações do açaí e adulterantes estão 

presentes nos dados. 
 

Figura 1: Em (a) espectros das amostras de açaí, (b) perfil espectral da água deionizada (▬), média dos espectros 

das amostras adulteradas com fécula de mandioca (▬), média dos espectros das amostras adulteradas com trigo 

(▬) e médias dos espectros das amostras não adulteradas (▬). 

Com o intuito de observar tendências de separação no conjunto de dados fora utilizada 

a técnica de análise de componentes principais (PCA). Contudo, antes de aplicação do método, 

a matriz de dados fora submetida a um pré-tratamento com o objetivo de reduzir os erros 

adquiridos durante a análise. Como pode ser observado na Figura 1a, os espectros apresentam 

um pequeno espalhamento ocasionado pelas medidas de infravermelho, em modo de 

refletância, isto posto, os efeitos de espalhamento foram corrigidos usando a transformação 

SNV (Stand Normal Variate). Os resultados podem ser visualizados na (figura 2a). 
 



Figura 2: Em (a) Espectros corrigidos pela transformação SNV (b) o scree-plot da variância explicada 

em função do número de fatores do modelo PCA e em, (C) o gráfico de escores de PC1 vs PC2. 

Após o pré-tratamento do conjunto de dados a PCA foi utilizada com validação cruzada 

completa. Com base na Figura 1b, que mostra a variância explicada em função do número de 

fatores no modelo PCA, é possível notar que após a 10 componente principal (PC) não ocorrem 

variações significativas. Desta forma, podemos admitir que apenas 10 componentes principais 

são necessárias para descrever o conjunto de dados. Na Figura 2c, é apresentado o gráfico de 

escores para as duas primeiras PCs, estas duas componentes principais explicam juntas apenas 

62,99% de toda informação original. Toda via, é possível observar um agrupamento nítido, com 

valores positivos em PC1, das amostras de açaí puro (AP). Por outro lado, 45% das amostras 

de açaí adulteradas com farinha de trigo (AT) e 55% das amostras adulteradas com goma de 

mandioca (AG), estão dispersas ao longo da primeira componente principal com scores 

negativo. A partir desta análise exploratória é possível inferir que a espectroscopia no 

infravermelho porta informações químicas importantes para identificar adulterantes em 

amostras de açaí.  
Modelos de Classificação: PLS-DA e SPA-LDA 

Modelos de reconhecimento de padrões baseados em analise discriminante por mínimos 

quadros parciais e analise discriminante linear, sendo este último acoplado ao método de 

seleção de variáveis SPA foram construídos. As amostras foram previamente particionadas em 

treinamento (40 amostras por classe, totalizando um conjunto de treinamento com 120) e 

predição (20 amostras por classe). O número de variáveis latentes no caso do PLS-DA e de 

variáveis espectrais (SPA-LDA) foram estimados por validação cruzada completa visando a 

minimização da taxa de erros (ER). Para o modelo PLS-DA foram selecionadas 14 variáveis 

latentes enquanto para o SPA-LDA o ótimo foi de 8 variáveis. Na Figura 3 são exibidos os 

gráficos de escores resultantes dos modelos PLS-DA e SPA-LDA respectivamente. 

 

Figura 3: Resultados dos modelos de reconhecimento de padrões supervisionado. Em (a) o PLS-DA e 

em (B) o SPA-LDA 
Como pode ser observado na Figura 3, ambos os modelos apresentam uma boa 

discriminabilidade entre as amostras de açaí (não adulteradas e adulteradas). Os valores de taxa de erro 

obtidas foram de 0/5,6 %; 17/5,6 % e 17/0% para as etapas de treinamento validação cruzada e teste 

respectivamente considerando os modelos PLS-DA/SPA-LDA. Podemos mencionar ainda que o modelo 

SPA-LDA se mostrou mais generalizável o que assegurou taxa de classificação correta de 100% no 

conjunto de teste. 

4. CONCLUSÃO 

Pela análise de componentes principais foi possível observar que os espectros das amostras de 

açaí portam a informação química capaz de discriminar amostras de extrato de açaí em conformidade 

de amostras adulteradas. Bem como os modelos PLS-DA e SPA-LDA mostraram excelentes resultados 

na etapa de classificação, merecendo destaque para este último.  



5. REFERÊNCIAS E CITAÇÕES 

Araújo, A.; Marinho, W.; Gomes, A.A.; A Fast and Inexpensive Chemometric-Assisted Method to Identify 

Adulteration in Acai (Euterpe oleracea) Using Digital Images. Food Analytical Methods (2018) 11:1920–

1926.  

Brereton, R. G.; Pattern recognition in chemometrics. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems (2015). 

http://dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2015.06.012 


