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Introdução 

O desenvolvimento dos instrumentos analíticos, 

do sistema de processamento e dos softwares, 

tornou possível obter informações multivariadas de 

uma amostra em um curto intervalo de tempo. 

Diante da necessidade de tratamento e 

interpretação desses dados surgiu a disciplina 

denominada de quimiometria.
1
 Contudo, o ensino 

desta disciplina é ainda tímido a nível de graduação 

e pós-graduação. Faltam propostas de 

experimentos didáticos que explorem conceitos 

teóricos e práticos importantes. Este trabalho tem 

como objetivo apresentar uma proposta de 

experimento que possa ser usado no ensino de 

quimiometria, mais especificamente no ensino de 

calibração multivariada e seleção de variáveis. 

Método: A construção do conjunto de calibração 

foi elaborado a partir de 61 amostras obtidas de 

diluição de soluções de bebidas energéticas 

adquiridas no comércio local. As amostras foram 

analisadas diretamente, sem qualquer preparo, em 

espectrofotômetro FTIR Varian 660-IR usando um 

acessório de refletância total atenuada (ATR). Os 

valores de referência para a concentração de 

cafeína e taurina foram obtidos a partir dos rótulos 

disponibilizados pelos fabricantes. Os dados foram 

analisados com o software Matlab 7.9 (MathWorks, 

Natik, USA), embora o software Scilab 5.4 (open 

source) possa ser usado. Os algoritmos foram 

escritos em nosso laboratório, mas podem ser 

facilmente obtidos pela internet. Modelos de 

calibração multivariada usando o método dos 

quadrados mínimos parciais (PLS) foram 

construídos. Os dados foram centrados na média e 

a primeira derivada foi obtida. Para aumentar a 

capacidade preditiva do modelo, a seleção de 

variáveis empregando o método da seleção dos 

preditores ordenados (OPS) foi aplicado.
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Resultados e Discussão 

Os parâmetros estatísticos dos modelos são 

apresentados na Tabela 1. Os valores de erro e 

coeficiente de correlação da validação cruzada, i.e. 

RMSECV e Rcv, respectivamente, serviram de 

parâmetros de verificação do ajuste do modelo. Os 

valores de erro e coeficiente de correlação da 

previsão, i.e., RMSEP e Rp, respectivamente, bem 

como os valores dos erros relativos, foram usados 

para verificar a capacidade preditiva do modelo com 

todas as variáveis e a capacidade preditiva após 

seleção de variáveis. 

Tabela 1. Resultados estatísticos para os modelos 

completos (Comp.) e com variáveis selecionadas 

pelo algoritmo OPS (Sel.). 

 

Os valores de concentração das amostras 

previstas foram comparados com seus valores 

disponíveis nos rótulos e os erros obtidos são 

apresentados na Figura 1. 

 

Figura 1. Erros relativos obtidos na previsão das 
amostras comerciais com o modelo PLS-OPS. 

Os resultados mostraram que o modelo é capaz 

de prever concentrações de amostras 

desconhecidas com boa exatidão. Mais do que isso, 

diversos conceitos teóricos e práticos de química, 

química analítica, instrumentação e principalmente, 

quimiometria podem ser explorados com este 

experimento. 

Conclusões 

O experimento mostrou ser relativamente 

simples, rápido e muito didático, possibilitando a 

aplicação em cursos de graduação e pós-

graduação. 
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Comp. Sel. Comp. Sel.

n Vars 1798 415 1798 385

RMSECV 219,7 95,60 27,7 9,90

Rcv 0,992 0,998 0,978 0,997

RMSEP 158,6 70,82 15,0 6,48

Rp 0,998 0,999 0,993 0,999
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