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RESUMO 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DA ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO 

COMO MÉTODO DE ROTINA PARA A DETERMINAÇÃO DE CARBONO ORGÂNICO DO 

SOLO 

As pesquisas atuais apontam que a espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) é 

a técnica alternativa mais promissora para a determinação de carbono orgânico do solo 

(SOC) em substituição total ou parcial aos métodos tradicionais de via úmida. Considerado 

este fato, foi desenvolvido e validado um método para a determinação de SOC por 

espectroscopia no infravermelho próximo, visando seu emprego como método de rotina em 

laboratórios de análise de solos do Brasil. Para este fim, foram construídos modelos de 

calibração multivariada a partir de um número expressivo de amostras de solos (1490 

amostras, 2980 espectros) que englobam a variabilidade de solos brasileiros. Estes modelos 

foram validados através da submissão dos valores previstos das concentrações de matéria 

orgânica do solo (SOM) ao Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade 

(PAQLF). As questões envolvendo a transferência de calibração entre múltiplos instrumentos 

também foram abordadas e a regressão por vetores de suporte (SVR) foi avaliada como 

alternativa à regressão em mínimos quadrados parciais (PLS). 

Os resultados alcançados comprovaram de maneira contundente a robustez do 

método proposto e indicaram que o mesmo pode substituir o método de via úmida, 

superando seu desempenho em alguns casos. No estudo de transferência de calibração, foi 

demonstrado que quando dois ou mais espectrofotômetros NIR são empregados na 

aquisição dos dados, recomenda-se que ambos sejam de mesma configuração (mesma 

marca, modelo e sistema de varredura). Porém, quando instrumentos diferentes foram 

envolvidos, o método de atualização do modelo através da matriz aumentada apresentou 

resultados satisfatórios em relação aos demais métodos avaliados. 

Existem, no entanto, pelo menos dois gargalos na implementação da espectroscopia 

NIR em análises de rotina: (1) o elevado custo dos instrumentos em relação ao orçamento 

dos laboratórios de análise de solos no Brasil; (2) a necessidade do emprego da 

Quimiometria na etapa de modelagem dos dados. Ambas as questões podem ser 

solucionadas com políticas de subsídios para compra de instrumentos e intensivos 

treinamentos em Quimiometria e espectroscopia NIR, que podem ser oferecidos pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e por instituições de ensino superior do Brasil.
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ABSTRACT 

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY AS A 

ROUTINE METHOD FOR SOIL ORGANIC CARBON ANALYSIS 

Current research indicates that near infrared spectroscopy (NIR) is the most promising 

alternative technique for the determination of soil organic carbon (SOC) in laboratories around 

the world in total or partial replacement traditional wet chemistry methods. Considering this 

fact, in this research it was developed and validated a method for determination of SOC by 

NIR spectroscopy, aiming its use in soils laboratories in Brazil as a routine analysis method. 

To this end, multivariate calibration models were constructed from a large number of soil 

samples (samples 1490, 2980 spectra) covering the variability of brazilian soils. These 

models were validated using the predicted concentrations of soil organic matter (SOM) from 

the Quality Program of Analysis of Fertility Laboratories (PAQLF). Issues involving the 

calibration transfer among several instruments were discussed and the support vector 

regression (SVR) was evaluated as an alternative to PLS.  

The results proved in a conclusive way the robustness of the proposed method and 

indicated that it can replace the wet chemistry method, outperforming it in some cases. Some 

general recommendations that can be drawn from this work are: when two or more NIR 

spectrophotometers are involved, it is recommended purchase or apply those of same 

configuration because the calibration transfer methods evaluated generate better models 

when compared to those of different configuration. However, when different instruments are 

involved, the method of model updating through the augmented matrix showed satisfactory 

results when compared to other methods evaluated.  

There are at least two bottlenecks in the implementation of the NIR spectroscopy 

method in routine analysis of soil laboratories: (1) the cost of NIR spectroscopy instruments 

and their maintenance are considered high in relation to the budget of the laboratories of soil 

analysis in Brazil and (2) the spectral data treatment, which requires the use of chemometrics. 

Both aspects that hinder the implantation of NIR spectroscopy as a routine method can be 

solved, with a policy of subsidies to purchase equipment and intensive training in 

chemometrics that can be offered by Brazilian Corporation of Agricultural Research 

(Embrapa) and also by brazilian teaching institutions. 



xvi 

 

 

 

 



xvii 

 

Sumário 

Lista de abreviaturas e siglas ................................................................................................ xix 

Lista de tabelas ...................................................................................................................... xxi 

Listas de figuras .................................................................................................................... xxiii 

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................................. 1 

1.1. Solos ............................................................................................................................ 3 

1.1.1. Análise de carbono orgânico no solo .................................................................... 4 

1.2. Espectroscopia no infravermelho próximo ................................................................... 5 

1.3. Quimiometria ............................................................................................................... 7 

1.3.1. Análise de componentes principais ....................................................................... 9 

1.3.2. Regressão por quadrados mínimos parciais ....................................................... 11 

1.3.3. Regressão por vetores de suporte ...................................................................... 12 

1.3.4. Transferência de calibração ................................................................................ 14 

1.3.5. Pré-processamento ............................................................................................. 18 

1.3.6. Figuras de mérito ................................................................................................ 24 

1.4. Espectroscopia NIR aplicada à análise de solos ....................................................... 28 

1.5. Ensaio interlaboratorial .............................................................................................. 32 

CAPÍTULO 2 ........................................................................................................................... 37 

2.1. Objetivos .................................................................................................................... 39 

CAPÍTULO 3 ........................................................................................................................... 41 

3.1. Determinação do carbono orgânico do solo .............................................................. 43 

3.2. Preparo de amostras de solos ................................................................................... 44 

3.3. Aquisição dos espectros de infravermelho próximo ................................................... 44 

3.4. Notação e software .................................................................................................... 46 

CAPÍTULO 4 ........................................................................................................................... 47 

4.1. Procedimento experimental ....................................................................................... 49 

4.2. Resultados e discussão ............................................................................................. 54 

4.2.1. Seleção de variáveis ........................................................................................... 58 

4.2.2. Modelos de calibração multivariada .................................................................... 59 



xviii 

 

4.3. Conclusões parciais ................................................................................................... 65 

CAPÍTULO 5 ........................................................................................................................... 67 

5.1. Procedimento experimental ....................................................................................... 69 

5.2. Resultados e discussão ............................................................................................. 70 

5.2.1. Análise por compontentes principais ................................................................... 72 

5.2.2. Avaliação dos modelos de calibração ................................................................. 77 

5.1. Conclusões parciais ................................................................................................... 87 

CAPÍTULO 6 ........................................................................................................................... 89 

6.1. Procedimento experimental ....................................................................................... 91 

6.1.1. Amostras de solo ................................................................................................ 91 

6.1.2. Descrição dos espectrofotômetros ...................................................................... 91 

6.1.3. Seleção do conjunto de dados ............................................................................ 92 

6.1.4. Pré-processamento espectral e PCA .................................................................. 92 

6.1.5. Avaliação dos modelos ....................................................................................... 93 

6.1.6. Transferência de calibração ................................................................................ 93 

6.2. Resultados e discussão ............................................................................................. 95 

6.2.1. Pré-processamento ............................................................................................. 95 

6.2.2. Análise por componentes principais (PCA) ......................................................... 97 

6.2.3. Avaliação conjunta dos métodos de transferência de calibração ...................... 100 

6.2.4. Avaliação dos erros de previsão dos modelos (RMSEP) .................................. 106 

6.2.5. Avaliação da qualidade do ajuste linear ............................................................ 110 

6.2.6. Avaliação da qualidade (RPIQ) e tendências (t-bias) nos modelos de calibração 

multivariada ................................................................................................................... 113 

6.3. Conclusões parciais ................................................................................................. 119 

CAPÍTULO 7 ......................................................................................................................... 121 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 125 

 

 
 



 

xix 

 

Lista de abreviaturas e siglas 

BPNN: Back Propagation Neural Network 
BRT: Boosted Regression Trees 
CV: Coeficiente de Variação 
DS: Direct Standardization 
EVD: Eigenvalue Decomposition 
IC: Intervalo de Confiança 
LD: Limite de Detecção 
LQ: Limite de Quantificação 
MIR: Mid Infrared Spectroscopy 
MPLS: Modified Partial Least Squares 
MS: Mass Spectrometry 
MSC: Multiplicative Scatter Correction 
MSEC: Mean Square Error of Calibration 
MSECV: Mean Square Error in Cross Validation 
NAS: Net Analyte Signal 
NIPALS: Nonlinear Iterative Partial Least Squares 
NIR: Near Infrared Spectroscopy 
NMR: Nuclear Magnetic Ressonance 
OSC: Ortogonal Signal Correction 
PAQLF: Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade 
PC: Principal Component 
PCA: Principal Component Analysis 
PCR: Principal Component Regression 
PDS: Piece Wise Direct Standardization 
PLS: Partial Least Squares 
PRS: Piecewise Reverse Standardization 
RMSEC: Root Mean Square Error of Calibration 
RS: Reverse Standardization 
SBC: Slope and Bias Correction 
SiBCS: Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 
SOC: Soil Organic Carbon 
SOM: Soil Organic Matter, 5; Soil Orgânic Matter 
SVD: Singular Value Decomposition 
TFSA: Terra Fina Seca ao Ar 
UV/VIS: Espectroscopia de absorção no ultra-violeta e visível 
V(PE): Variância dos Erros de Previsão 
VIP: Variable Important to Projection 
 

 

 

 

 



 

xx 

 

 



 

xxi 

 

Lista de tabelas 

Tabela 1: Equações empregadas nos cálculos dos outiliers. ................................................. 23 

Tabela 2: Equações para cálculos das figuras de mérito........................................................ 27 

Tabela 3: Equações para desenvolvimento de um modelo de calibração univariado 

empregando o sinal analítico líquido. ..................................................................................... 28 

Tabela 4: Revisão da literatura (apenas trabalhos recentes) comparando os números de 

amostras empregados nos conjunto de calibração (cal)/validação (val), os métodos de pré-

processamento espectral, os valores de RMSEP e R2. .......................................................... 31 

Tabela 5: Equações empregadas para avaliação dos laboratórios participantes dos ensaios 

Interlaboratoriais promovidos pelo PAQLF (Quaggio, 1987). ................................................. 35 

Tabela 6: Amostras de solos empregadas no cálculo da precisão dos métodos de referência 

e espectroscopia NIR.............................................................................................................. 53 

Tabela 7: Figuras de mérito dos modelos de calibração multivariada construídos a partir da 

biblioteca de espectros de amostras de solo representativas do território brasileiro. ............. 63 

Tabela 8: Penalização dos modelos nas amostras simples e nas médias das replicatas com 

asteriscos em cada uma das três rodadas de cálculo do PAQLF de 2011. ............................ 78 

Tabela 9: Penalização dos modelos nas amostras simples e nas médias das replicatas com 

asteriscos em cada uma das três rodadas de cálculo do PAQLF de 2013. ............................ 79 

Tabela 10: Avaliação dos modelos de calibração através da previsão da concentração de 

SOM nas amostras do programa interlaboratorial (PAQLF 2011), e comparação através do 

método de via úmida (método de referência). ........................................................................ 84 

Tabela 11: Avaliação dos modelos de calibração através da previsão da concentração de 

SOM nas amostras do programa interlaboratorial (PAQLF 2013), e comparação através do 

método de via úmida (método de referência). ........................................................................ 85 

Tabela 12: Média e intervalo de confiança das concentrações de SOM nas amostras do 

programa interlaboratorial (PAQLF 2011) e dos valores previstos pelo modelo de calibração 

de número 0 (M0) através da espectroscopia NIR. ................................................................ 86 

Tabela 13: Média e intervalo de confiança das concentrações de SOM nas amostras do 

programa interlaboratorial (PAQLF 2013) e dos valores previstos pelo modelo de calibração 

de número 7 (M7) através da espectroscopia NIR. ................................................................ 86 

Tabela 14: Configuração dos instrumentos utilizados no estudo. ........................................... 91 



 

xxii 

 

Tabela 15: Avaliação dos modelos de calibração multivariada obtidos por PLS e SVR na 

determinação de SOC por recalibração completa. Os dados foram pré-processados pela 

combinação da primeira derivada de Savitzky-Golay + SNV (com janela de 15 pontos e 

polinômio de segunda ordem). ............................................................................................. 102 

Tabela 16: Resultados dos modelos de calibração multivariada obtidos por PLS e SVR para a 

previsão dos teores de SOC por transferência direta. .......................................................... 102 

Tabela 17: Avaliação do desempenho do PLS e do SVR na previsão dos teores de SOC 

pelos métodos de atualização do modelo (MU1 e MU2). ..................................................... 103 

Tabela 18: Avaliação do SBC como método de transferência de calibração utilizando PLS e 

SVR na previsão de SOC. .................................................................................................... 103 

Tabela 19: Avaliação dos métodos DS e PDS utilizando PLS e SVR na previsão do SOC. 104 

Tabela 20: Avaliação dos métodos de transferência de calibração RS e PRS, e dos métodos 

de calibração multivariada PLS e SVR, para a determinação dos teores de SOC. .............. 105 

Tabela 21: Avaliação do OSC como método de transferência de calibração, e dos métodos 

de calibração multivariada PLS e SVR na determinação de SOC por espectroscopia NIR-

DRS. O método de pré-processamento espectral empregado foi o Detrend. ....................... 105 



 

xxiii 

 

Listas de figuras 

Figura 1: Divisão de um perfil de solo em horizontes. A - horizonte mineral superficial com 

mistura de matéria orgânica decomposta; B - horizonte mineral bastante afetado por 

processos de formação do solo, característico, com desenvolvimento de cor e estrutura; e C - 

horizonte mineral pouco afetado por processos de formação do solo. ..................................... 3 

Figura 2: Espectro médio de amostras de solos representativos do Brasil. Os espectros foram 

adquiridos em um espectrofotômetro VisNIR do tipo dispersivo (NIRS XDS, Metrohm®) na 

faixa de 400 a 2500 nm. As faixas classificadas como primeiro, segundo, terceiro sobretons e 

bandas de combinação, foram atribuídas segundo trabalho publicado por Stemberg e 

colaboradores (2010). ............................................................................................................. 28 

Figura 3: Etapas principas do método da oxidação com dicromato de potássio empregado 

como referência nas análises de COS: a) pesagem das amostras de solo; b) digestão das 

amostras com solução de dicromato de potássio; c) digestão a quente; d) adição da solução 

do indicador difenilamina após a etapa de digestão; e) titulação do excesso de dicromato 

com solução de sulfato ferroso amonical. ............................................................................... 44 

Figura 4: a) Espectrofotômetro NIR (Spectrum 100N, PerkinElmer®) empregado na aquisição 

dos espectros das amostras de solo; b) saída do feixe de radiação infravermelha do 

acessório de reflectância difusa (NIRA®); c) placas de vidro de 90 mm de diâmetro 

empregadas como amostradores; e d) amostras no acessório de reflectância difusa ........... 45 

Figura 5: Faixas de concentração de carbono orgânico do solo empregadas na seleção dos 

modelos locais de calibração multivariada. ............................................................................. 50 

Figura 6: Distribuição de concentração de SOC nos modelos locais. As linhas tracejadas 

representam à média, e as contínuas representam a mediana das concentrações de SOC em 

unidade de g kg-1. ................................................................................................................... 51 

Figura 7: Conjunto dos espectros da matriz X (2980 x 6001), dos conjuntos de calibração 

Xcal (1986 x 6001) e validação Xval (994 x 6001). ................................................................. 56 

Figura 8: a) Conjunto dos espectros da matriz X (2415 x 6001), b) dos conjuntos de 

calibração Xcal (1544 x 6001) e c) validação Xval (871 x 6001) após remoção de outliers, e 

d) espectro médio da matriz de espcetro X. ........................................................................... 57 



 

xxiv 

 

Figura 9: a) Espectros dos conjuntos de calibração Xcal (1544 x 6001) e b) validação Xval 

(871 x 6001), após remoção de outliers, pré-processados pela primeira derivada de Savitzky-

Golay (polinômio de segunda ordem e janela de 15 pontos). ................................................. 58 

Figura 10: Gráfico (a) das variáveis selecionadas pelo método VIP (as variáveis abaixo de 1 

foram excluídas pelo algoritmo - linha vermelha), (b) dos coeficientes de regressão do 

modelo, (c) dos pesos............................................................................................................. 59 

Figura 11: Concentração média de matéria orgânica do solo (SOM) por amostra obtida a 

partir dos resultados de 92 laboratórios participantes do programa interlaboratorial de 2011. 

As amostras com repetições (triplicata) são representadas por M1 (191, 195 e 194) e M2 

(194, 197 e 200). .................................................................................................................... 71 

Figura 12: Concentração média de matéria orgânica do solo (SOM) por amostra obtida a 

partir dos resultados de 104 laboratórios participantes do programa interlaboratorial de 2013. 

As amostras com repetições (triplicata) são representadas por M1 (217, 219 e 225) e M2 

(220, 223 e 226). .................................................................................................................... 72 

Figura 13: Gráfico dos escores da PCA das duas primeiras componentes principais dos 

conjuntos de dados de calibração, validação e PAQLF 2011. ................................................ 74 

Figura 14: Gráfico dos escores da PCA das duas primeiras componentes principais dos 

conjuntos de dados de calibração, validação e PAQLF 2013. ................................................ 75 

Figura 15: Gráfico dos pesos na PC1 (após aplicação do VIP) dos conjuntos de dados de 

calibração, validação e PAQLF 2011. ..................................................................................... 75 

Figura 16: Gráfico dos pesos na PC1 (após aplicação do VIP) dos conjuntos de dados de 

calibração, validação e PAQLF 2013. ..................................................................................... 76 

Figura 17: Gráfico do número de asteriscos obtidos por amostras simples nos ensaio 

interlaboratoriais (PAQLF 2011 e 2013) através de simulação. Foram avaliadas as 

concentrações de matéria orgânica do solo obtidas pelo método de via úmida (Lab) e pelos 

valores previstos pelos modelos de calibração para determinação de SOM por 

espectroscopia NIR................................................................................................................. 80 

Figura 18: Gráfico do número de asteriscos obtidos por amostras com repetição nos ensaio 

interlaboratoriais (PAQLF 2011 e 2013) através de simulação. Foram avaliadas as 

concentrações de matéria orgânica do solo obtidas pelo método de via úmida (Lab) e pelos 

valores previstos pelos modelos de calibração para determinação de SOM por 

espectroscopia NIR................................................................................................................. 81 



 

xxv 

 

Figura 19: Gráfico do número de asteriscos ponderados obtidos nos ensaio interlaboratoriais 

(PAQLF 2011 e 2013) através de simulação. Foram avaliadas as concentrações de matéria 

orgânica do solo obtidas pelo método de via úmida (Lab) e pelos valores previstos pelos 

modelos de calibração para determinação de SOM por espectroscopia NIR. ........................ 82 

Figura 20: Conjunto de espectros analisados nos instrumentos interferométricos (NIRFT1, 

NIRFT2, NIRFT3) e dispersivos (NIRDP1 e NIRDP2), na região de 4000 a 7800 cm-1: A) sem 

pré-processamento; B) pré-processados por SNV; C) espectros médios obtidos em cada 

instrumento, pré-processados por SNV. O espectro médio obtido no instrumento NIRFT2 

está sobreposto ao obtido com o NIRFT1. ............................................................................. 97 

Figura 21: a) Gráfico dos escores da PC1 (99,95%) vs PC2 (0,038%) a partir da matriz 

X(139x951) sem pré-processamento; b) Escores da PC1 (47,06%) vs PC2 (25,55%) a partir dos 

espectros pré-processados por SNV; c) Gráfico dos pesos da PC1 (47.06%) a partir dos 

espectros pré-processados por SNV. ..................................................................................... 99 

Figura 22: Comparação dos valores de RMSEC e RMSEP obtidos por PLS e SVR após 

aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, 

PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos de mesma configuração. ................................... 108 

Figura 23: Comparação dos valores de RMSEC e RMSEP obtidos por PLS e SVR após 

aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, 

PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos de mesmo sistema de varredura (Transformada de 

Fourier), porém de marcas e modelos diferentes. ................................................................ 108 

Figura 24: Comparação dos valores de RMSEC e RMSEP obtidos por PLS e SVR após 

aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, 

PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos de diferentes configurações. ............................. 109 

Figura 25: Comparação dos valores de RMSEC e RMSEP obtidos por PLS e SVR após 

aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, 

PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos de diferentes configurações. ............................. 109 

Figura 26: Comparação dos valores de R2 obtidos por PLS e SVR após aplicação de 

estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS 

e PRS) entre instrumentos de mesma configuração. ........................................................... 111 

Figura 27: Comparação dos valores de R2 obtidos por PLS e SVR após aplicação de 

estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS 



 

xxvi 

 

e PRS) entre instrumentos de mesmo sistema de varredura (Transformada de Fourier), 

porém de marcas e modelos diferentes. ............................................................................... 111 

Figura 28: Comparação dos valores de R2 obtidos por PLS e SVR após aplicação de 

estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS 

e PRS) entre instrumentos de diferentes configurações. ...................................................... 112 

Figura 29: Comparação dos valores de R2 obtidos por PLS e SVR após aplicação de 

estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS 

e PRS) entre instrumentos de diferentes configurações. ...................................................... 112 

Figura 30: Comparação dos valores de RPIQ obtidos por PLS e SVR após aplicação de 

estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS 

e PRS) entre instrumentos com mesma configuração. ......................................................... 115 

Figura 31: Comparação dos valores de RPIQ obtidos por PLS e SVR após aplicação de 

estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS 

e PRS) entre instrumentos com mesmo sistema de varredura (Transformada de Fourier), 

porém de marcas e modelos diferentes. ............................................................................... 115 

Figura 32: Comparação dos valores de RPIQ obtidos por PLS e SVR após aplicação de 

estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS 

e PRS) entre instrumentos com diferentes configurações. ................................................... 116 

Figura 33: Comparação dos valores de RPIQ obtidos por PLS e SVR após aplicação de 

estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS 

e PRS) entre instrumentos com diferentes configurações. ................................................... 116 

Figura 34: Comparação dos valores de t-bias obtidos por PLS e SVR após aplicação de 

estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS 

e PRS) entre instrumentos com mesma configuração. ......................................................... 117 

Figura 35: Comparação dos valores de t-bias obtidos por PLS e SVR após aplicação de 

estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS 

e PRS) entre instrumentos com mesmo sistema de varredura (Transformada de Fourier), 

porém de marcas e modelos diferentes. ............................................................................... 117 

Figura 36: Comparação dos valores de t-bias obtidos por PLS e SVR após aplicação de 

estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS 

e PRS) entre instrumentos com diferentes configurações. ................................................... 118 



 

xxvii 

 

Figura 37: Comparação dos valores de t-bias obtidos por PLS e SVR após aplicação de 

estratégias (DT, MU1 e MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS 

e PRS) entre instrumentos com diferentes configurações. ................................................... 118 



 

xxviii 

 

 



 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO  

 

 

 



 

2 

 

 

 



Capítulo 1 

 

3 

 

1.1. Solos  

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), solo é um corpo 

natural, tridimensional constituído por partes sólidas, líquidas e gasosas, formado por 

componentes mineral e orgânico e que abriga grande biodiversidade (Santos et al., 2013). 

A unidade básica do solo é denominada pedon que, do grego, significa solo, terra. Ela 

vai da camada superficial ao material de origem e se constitui na menor porção 

tridimensional, perfazendo um volume mínimo que possibilite estudar o solo, chamado de 

perfil do solo (Figura 1). O perfil do solo é utilizado para fins de exame, descrição, coleta do 

solo e classificação, sendo constituído de horizontes, que refletem o desenvolvimento 

genético do solo. As características e dados do perfil do solo identificadas em campo através 

de análise morfológica e complementadas por análises de laboratório são utilizados para a 

classificação do solo (Santos et al., 2013). 

 

Figura 1: Divisão de um perfil de solo em horizontes. A - horizonte mineral superficial com mistura de matéria orgânica 
decomposta; B - horizonte mineral bastante afetado por processos de formação do solo, característico, com 
desenvolvimento de cor e estrutura; e C - horizonte mineral pouco afetado por processos de formação do solo. 

 

Segundo Jenny (1941), o solo é função da interação de fatores ou variáveis 

ambientais, sendo eles o clima (cl), organismos (o), relevo (r), material de origem (p) e tempo 

(t) (Equação 1).  

S =  ƒ(cl, o, r, p, t … )    (1) 

Esses fatores de formação do solo são independentes entre si, porém suas interações 

são determinantes para a formação dos diversos tipos de solos existentes. O clima é um 

fator diretamente ligado a parâmetros como temperatura e umidade, que favorecem as 
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reações químicas e atividades microbianas no solo. O fator organismos se refere a plantas, 

bactérias, fungos, liquens, algas, animais, matéria orgânica em decomposição, incluindo a 

intervenção do homem. Esses organismos agem em processos físicos e químicos no solo, 

promovendo alterações que se refletem na morfologia e mineralogia dos solos. O fator relevo 

está relacionado à altitude, declividade, comprimento da rampa, distribuição da umidade e 

radiação solar nas faces do terreno, os quais influenciam os processos de erosão, 

sedimentação, dentre outros. O material de origem, por sua vez, se refere ao tipo de rocha-

mãe, como por exemplo, granito, basalto, sedimentos, etc.. Finalmente, o fator tempo está 

relacionado ao tempo em que o material ficou exposto à ação dos agentes de intemperismo, 

fortemente dependentes do material da rocha e de parâmetros climáticos (Jenny, 1941; 

Fitzpatrick, 1980).  

A interação de todos os fatores supracitados envolvidos na formação do solo o torna uma 

matriz extremamente complexa onde ocorrem diversos processos físicos, químicos e 

biológicos a exemplo de agregação, oxidação-redução e translocação (FitzPatrick, 1980). 

Devido a essa complexidade o solo é classificado de acordo com níveis categóricos, ou seja, 

conjunto de classes definidas segundo atributos diagnósticos em um mesmo nível. Os 

principais atributos diagnósticos empregados na definição das classes são a natureza do 

material do solo (orgânico ou mineral), grau de decomposição do material orgânico, atributos 

químicos do solo, atributos relacionados à mineralogia, cor do solo, dentre outros (Santos et 

al., 2013).  

São 13 as classes de solos do Brasil descritas no SiBCS: Agissolos, Cambissolos, 

Chernossolos, Espodossolos, Gleissolos, Latossolos, Luvissolos, Neossolos, Nitossolos, 

Organossolos, Planossolos, Plintossolos e Vertissolos, sendo que as classes Latossolos e 

Argissolos correspondem a 60% dos solos do Brasil (Santos et al., 2013).  

1.1.1. Análise de carbono orgânico no solo 

A dimensão continental do Brasil, a forte aptidão agrícola e a carência de 

conhecimento pleno dos seus solos fazem com que a demanda por pesquisas em solos seja 

crescente no país. Assim, anualmente, milhões de análises de diversos atributos 

relacionados à química, fertilidade e classificação do solo são realizadas em centenas de 

laboratórios de todo o Brasil. Dentre essas análises, pode-se citar uma que demanda um 
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esforço significativo e tempo da rotina dos laboratórios de análise de solo: a determinação de 

carbono orgânico do solo (Soil Organic Carbon - SOC). Este atributo, dentre outros, é 

tradicionalmente utilizado na avaliação da fertilidade do solo e é um critério diagnóstico 

utilizado no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Claessen et al., 1997). 

A grande maioria dos laboratórios de análise de solos no Brasil realiza a determinação 

do SOC por via úmida, na qual a matéria orgânica do solo (Soil Orgânic Matter - SOM) é 

oxidada com dicromato de potássio e quantificada indiretamente pela titulação do dicromato 

remanescente com sulfato ferroso amoniacal (Embrapa, 1997). Como ressalvas a este 

método destacam-se: (i) as incertezas associadas às etapas de digestão e titulação; (ii) o 

elevado consumo de reagentes químicos como, por exemplo, dicromato de potássio, ácido 

sulfúrico e sulfato ferroso amoniacal; (iii) o volume significativo de resíduos agressivos ao 

meio ambiente; e (iv) o elevado tempo da determinação desse atributo do solo, como 

resultado das etapas de moagem da amostra, digestão e titulação (Claessen et al., 1997). 

As pesquisas atuais apontam que a espectroscopia NIR é a técnica alternativa mais 

promissora para a análise de solos nos laboratórios de rotina em substituição total ou parcial 

aos métodos tradicionais, sobretudo na determinação de SOC pelo método de via úmida. O 

crescente interesse pela sua aplicação em análise de solos pode ser justificado pelas 

inúmeras e marcantes vantagens que esta apresenta em relação às análises convencionais: 

(i) ser uma técnica não destrutiva; (ii) livre de resíduos indesejáveis e, portanto, impactos 

ambientais; (iii) ser de baixo custo; ser uma técnica (iv) rápida e inovadora, requerendo 

pouco manuseio das amostras quando combinada à Quimiometria. Entretanto, sua principal 

limitação está na dependência da Quimiometria para tratamento dos dados espectrais. 

Devido a este e demais fatores, até o presente momento, a técnica não é amplamente 

utilizada nos laboratórios de análise de solos, destacando-se à dificuldade de se construir 

modelos de calibração robustos. 

1.2. Espectroscopia no infravermelho próximo 

No espectro eletromagnético, a região do Infravermelho próximo (Near Infrared - NIR), 

está localizada entre o visível e o infravermelho médio, na faixa espectral de 12.500 a 4000 

cm-1 ou 800 a 2500 nm. Nesta região são detectadas as vibrações de primeiro, segundo e 

terceiro sobretons (overtones) de bandas fundamentais observadas no infravermelho médio 
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bem como bandas de combinação. Sobretons são transições múltiplas das transições 

fundamentais, ou seja, acontecem do nível vibracional fundamental  = 0 para os diversos 

níveis vibracionais  =  2, 3, 4. ... Bandas de combinação são obtidas a partir da diferença ou 

soma de duas ou mais frequências e são observadas quando um fóton excita 

simultaneamente mais de um modo vibracional. Devido aos fenômenos descritos que 

ocorrem na região espectral do NIR, as bandas observadas são tipicamente largas, fracas e 

sobrepostas (Pasquini, 2003). Da mesma maneira que para o infravermelho médio (Mid 

Infrared Spectroscospy - MIR), localizado na região de 4000 a 200 cm-1 ou 2500 a 5000 nm, 

a absorção de radiação na região NIR implica que a molécula apresente variação no 

momento de dipolo elétrico. 

São diversos os tipos de espectrofotômetros NIR disponíveis comercialmente dedicados à 

análise de amostras gasosas, líquidas e sólidas. Basicamente, a parte óptica destes 

instrumentos são semelhantes aos utilizados para a espectroscopia de absorção no ultra-

violeta e visível (UV/VIS, 400 a 700 nm). Nos instrumentos modernos, basicamente varia-se 

o tipo de material empregado na confecção dos detectores da radiação NIR, o tipo da fonte 

de radiação e o sistema de aquisição dos espectros (Pasquini, 2003). Os detectores mais 

comumente empregados são aqueles fabricados a partir de PbS e AsInGa conhecidos por 

apresentarem alta detectividade e velocidade de varredura; as fontes de radiação presentes 

na maioria dos instrumentos comerciais são lâmpadas de halogênio e filamento de 

tungstêncio, que associadas aos detectores supracitados produzem alta relação sinal/ruído; 

o sistema de varredura espectral pode ser do tipo dispersivo, baseado em grades de 

difração, ou interferométrico, ou seja, do tipo que emprega interferômetros ao invés de 

grades de difração e transformada de Fourier para gerar os espectros.  

A aquisição do espectro NIR pode ser realizada de diferentes modos, cuja escolha da 

maneira mais apropriada depende, dentre outros fatores, do estado físico da amostra. No 

caso de amostras sólidas, como por exemplo, amostras de solo, o modo mais apropriado de 

aquisição de espectros é o da reflectância difusa: neste modo, mede-se a radiação que é 

refletida ou espalhada pela superfície da amostra, sendo que a fonte e o detector são 

montados em um ângulo específico, de maneira a evitar reflexão especular. Estão 

disponíveis comercialmente diferentes configurações de portadores de amostras (ou 

amostradores), sendo os mais comuns aqueles equipados com sistema giratório, no qual um 
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suporte de amostra no formato de placa de Petri confeccionado em vidro é encaixado de 

forma a girar durante as varreduras espectrais.  

1.3. Quimiometria 

Diversos autores afirmam que a espectroscopia NIR e a Quimiometria convivem em 

simbiose. Devido ao fato da espectroscopia NIR possuir bandas largas e sobrepostas 

(características que limitam uma análise univariada dos espectros), esta se beneficia da 

Quimiometria para tornar-se uma ferramenta cada vez mais robusta para identificação e 

quantificação de diversos parâmetros em diferentes matrizes. Por sua vez, a Quimiometria se 

beneficia do tipo e da elevada quantidade de informação espectral gerada pela 

espectroscopia NIR para o desenvolvimento e aplicações de novos métodos (McClure, 1994; 

Pasquini, 2003). 

A Quimiometria envolve a aplicação de métodos matemáticos, estatísticos e 

computacionais para planejar, investigar, e fazer previsão de conjuntos de dados de 

interesse químico (Wold, 1995). O termo foi introduzido em 1971 pelo Prof. Svante Wold 

(Umeå University) que definiu a arte de extrair a informação química relevante de dados 

produzidos em experimentos químicos como Quimiometria, em analogia à Biometria e a 

Econometria (Wold, 1995). Em 1974 o Prof. Svante Wold, fundou, em conjunto com o 

professor Bruce R. Kowalski (University of Washington), a Sociedade Internacional de 

Quimiometria (International Chemometrics Society), instituição pioneira na divulgação desta 

nova ciência. Em 1980, o Prof. Kowalski ministrou o primeiro curso de Quimiometria no 

Brasil, no Instituto de Química da Unicamp, a convite do Prof. Roy Edward Bruns, docente 

desta Instituição (Neto et al., 2006). 

O surgimento da Quimiometria na década de 70 foi impulsionado pelo 

desenvolvimento de métodos instrumentais computadorizados para a análise química, os 

quais possibilitaram a obtenção de grande quantidade de dados de forma muito mais rápida 

e eficiente (Neto et al., 2006). Com isto, aumentou significativamente o número de variáveis 

que podem ser medidas em uma única amostra. Um exemplo notável é a intensidade de 

absorção em mais de um comprimento de onda, que é rotineiramente registrada em um 

único espectro. Diante da possibilidade de obtenção de respostas instrumentais a partir de 

múltiplas variáveis, surgiu também a necessidade de extrair resultados confiáveis e 
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informações relevantes de forma rápida e eficiente, o que veio a ser feito muito 

eficientemente pelos métodos quimiométricos (Ferreira et al., 1999). 

Na década de 80 surgiram dois periódicos dedicados à area: Journal of 

Chemometrics, Chemometrics Intelligent and Laboratory Systems, cobrindo aspectos 

fundamentais e metodológicos da pesquisa em Quimiometria. Além disto, muitas aplicações 

da Quimiometria passaram a ser publicadas em outros periódicos de Química Analítica, tais 

como Applied Spectroscopy, Analytical Chemistry, Analytica Chimica Acta, Talanta, etc. O 

primeiro trabalho científico publicado no Brasil sobre o tema é de 1985 por Bruns e Faigle 

(Bruns and Faigle, 1985). Neste trabalho, os autores introduziram aspectos gerais sobre 

teoria e prática em Quimiometria, além de incentivar a criação de disciplinas de Quimiometria 

nos cursos de graduação e pós-graduação das universidades brasileiras. Também no ano de 

1985 foi realizado o primeiro curso de Quimiometria como disciplina de pós-graduacão no 

Brasil. O curso foi ministrado no programa de pós-graduacão em Química da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) pelo prof. Roy Eduard Bruns e contou com apenas dois 

alunos (Neto et al., 2006), uma realidade completamente diferente do que é observado 

atualmente. 

Embora a Quimiometria atinja todos os ramos da Quimica, a Quimica Analítica foi à 

área mais beneficiada devido ao desenvolvimento da instrumentacao analítica e à sua 

associacão aos computadores (Bruns and Faigle, 1985). Espectroscopia no ultravioleta-

visível (UV-Vis), no Infravermelho próximo e médio, espectrometria de massas (Mass 

Spectrometry - MS), ressonância magnetica nuclear (Nuclear Magnetic Ressonance, NMR), 

absorcao/emissao atomica e cromatografia líquida/gasosa, são exemplos de tecnicas 

analíticas que oferecem possibilidade de geracão de dados caracterizados como 

multivariados. 

São muitos os métodos quimiométricos e suas aplicacões dependem da natureza do 

problema que se deseja resolver ou do tipo de informação que se pretende obter. De 

maneira geral, os métodos que formam a base da Quimiometria podem ser classificados 

como de reconhecimento de padrões, calibracão multivariada, resolução multivariada de 

sinais e planejamento de experimentos. A aplicação desses métodos basicamente requer 

algumas etapas fundamentais para a correta interpretação dos dados, como pré-
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processamento das respostas instrumentais, seleção de variáveis, remoção de outliers e o 

cálculo de algumas figuras de mérito, para assegurar a validade dos modelos construídos.  

Nas próximas subseções serão introduzidos brevemente alguns dos principais 

métodos quimiométricos empregados neste trabalho, tais como a análise de componentes 

principais (Principal Component Analysis - PCA), a regressão por quadrados mínimos 

parciais (Partial Least Squares - PLS), a regressão por vetores de suporte (Support Vector 

Regression, SVR) e métodos de transferência de calibração. 

1.3.1. Análise de componentes principais 

A PCA é um método que permite a redução da dimensionalidade através da 

representação do conjunto de dados em um novo sistema de eixos, denominados 

Componentes Principais (Principal Component - PC), permitindo a visualização da natureza 

multivariada dos dados em poucas dimensões. No espaço original, as amostras são pontos 

localizados em um espaço n- dimensional, sendo n igual ao número de variáveis. Com a 

redução de dimensionalidade proporcionada pela PCA, as amostras se tornam pontos 

localizados em espaços de dimensões reduzidas definidas pelas PCs, por exemplo, bi ou tri 

dimensionais. Matematicamente, na PCA, a matriz 𝐗 é decomposta em um produto de duas 

matrizes, denominadas escores (𝐓) e pesos (𝐏), mais uma matriz de erros (𝐄) (Wold and 

Sjöström, 1998), como mostrado na Equação 2:  

𝐗 = 𝐓𝐏′ + 𝐄     (2) 

Os escores se referem à similaridade entre as amostras e representam suas coordenadas no 

sistema de eixos formados pelas Componentes Principais (PC). A PC é constituída pela 

combinação linear das variáveis originais e os coeficientes da combinação são denominados 

pesos. Matematicamente, os pesos são os cossenos dos ângulos entre as variáveis originais 

e as PCs, representando, portanto, o quanto cada variável original contribui para uma 

determinada PC. A primeira componente principal (PC1) é traçada no sentido da maior 

variação no conjunto de dados; a segunda (PC2) é traçada ortogonalmente à primeira, com o 

intuito de descrever a maior porcentagem da variação não explicada pela PC1 e assim por 

diante. A avaliação dos pesos permite entender quais variáveis contribuem mais para os 

agrupamentos observados no gráfico dos escores. Através da análise conjunta do gráfico de 

escores e pesos, é possível verificar quais variáveis são responsáveis pelas diferenças 
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observadas entre as amostras. O número de PCs a ser utilizado no modelo PCA é 

determinado pela porcentagem de variância explicada. Assim, seleciona-se um número de 

componentes de tal maneira que a maior porcentagem da variação presente no conjunto de 

dados originais seja capturada (Wold, 2002). Diversos algoritmos estão disponíveis para a 

realização da PCA e quatro deles aparecem freqüentemente na literatura: Nonlinear Iterative 

Partial Least Squares (NIPALS)1, decomposição por valores singulares (Singular Value 

Decomposition - SVD), os quais utilizam a matriz de dados 𝐗, POWER e decomposição por 

autovalores (Eigenvalue Decompostion - EVD) que trabalham com a matriz de produto 

cruzado 𝐗’𝐗. SVD e EVD extraem os Componentes Principais simultaneamente, enquanto 

NIPALS e POWER calculam as PC sequencialmente (Geladi and Kowalski, 1986; 

Andersson, 2009; Souza and Poppi, 2012). 

O SVD (Equação 3) é baseado no teorema da álgebra linear que afirma que uma 

matriz 𝐗 (mxn), m colunas e n linhas, pode ser transformada em um produto de três matrizes 

𝐔, 𝐒, 𝐕′ (‘ subescrito significa transposta) e que têm propriedades específicas: (1) as matrizes 

𝐔 e 𝐕 são quadradas e ortonormais (2), a matriz 𝐒 é uma matriz retangular diagonal contendo 

os valores singulares na diagonal e todos os elementos fora da diagonal iguais a zero (Wold, 

2002). Nesse caso, os pesos são dados pela matriz V e os escores por: 𝐓 = 𝐔𝐒.  

𝐗 = 𝐔𝐒𝐕′    (3) 

EVD é um método similar ao SVD utilizado para calcular autovalores e autovetores de uma 

matriz. Ambos SVD e EVD são métodos relativamente fáceis de utilizar no Matlab, porque 

neste software há funções internas para a decomposição de valores singulares e para 

estimar autovetores e autovalores de uma matriz.  

O NIPALS é um método comumente utilizado para o cálculo das Componentes 

Principais de um conjunto de dados, no qual os vetores dos pesos e dos escores são 

calculados iterativamente, um de cada vez, em ordem decrescente de importância. O 

processo iterativo, para a primeira componente principal, é inicializado com uma primeira 

estimativa de escores, que pode ser a coluna de 𝐗 que tem maior variância. Utilizando estes 

escores, calculam-se os pesos como: 𝐩 = 𝐭𝐗/𝐭′𝐭, sendo normalizados para comprimento 

igual a um. Após isso, os escores são calculados como: 𝐭 = 𝐗𝐩/𝐩′𝐩. Esses valores de 

                                            
1
 Normalmente a sigla NIPALS não é traduzida para o Português. 
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escores são comparados com os anteriores e se forem diferentes (dentro de um critério pré-

estabelecido), os pesos são novamente calculados como mostrado acima. Esse processo 

continua até que os escores sejam semelhantes ou um dado número de iterações tenha sido 

realizado. Após a convergência, o produto 𝐭𝐩′ é subtraído de 𝐗, obtendo-se o resíduo 𝐄 

(Equação 4): 

𝐄 = 𝐗 −  𝐭𝐩′   (4) 

O processo continua para a próxima componente principal, substituindo 𝐄 por 𝐗 (Wold, 2002; 

Andersson, 2009; Souza and Poppi, 2012). 

A PCA foi empregada na análise exploratória das três aplicações apresentadas nas 

partes I, II e III desta Tese. Maiores detalhes sobre seu funcionamento podem ser 

encontrados em diversos artigos citados na literatura (Wold, 2002), e uma explicação 

objetiva, sucinta e associada a um exemplo prático de como aplicar a PCA em Matalb®, pode 

ser encontrada no tutorial publicado em Português pelo autor desta Tese no periódico 

Química Nova (Souza and Poppi, 2012). 

1.3.2. Regressão por quadrados mínimos parciais 

Certamente o PLS é ao lado da PCA um dos métodos mais proeminentemente 

empregados em Quimiometria, sendo considerado o método de calibração multivariada tido 

como referência para este tipo de aplicação. No PLS a variação da resposta espectral está 

relacionada aos atributos (ou propriedades) de interesse através de uma regressão 

multivariada (Geladi and Kowalski, 1986). O PLS utiliza a PCA para a redução da 

dimensionalidade do conjunto de dados para posterior correlação entre os espectros (matriz 

𝐗) e as propriedades de interesse (vetor 𝐲) (Geladi and Kowalski, 1986). A propriedade de 

interesse muitas vezes é a concentração de um analito, porém não limitada à esta, podendo 

até mesmo ser propriedades físico-químicas, tais como densidade e viscosidade, as quais 

são relacionadas a composição da amostra. A matriz 𝐗 e o vetor 𝐲 são decompostas por 

PCA por meio das Equações 4 e 5: 

𝐗 = 𝐓 𝐏′  +  𝐄                 (5) 

𝐲 =  𝐔𝐪′  +  𝐟                    (6)  



Capítulo 1 

 

12 

 

onde: 𝐏 e 𝐪 são os pesos de  𝐗 e 𝐲, respectivamente; 𝐓 e 𝐔 são os escores de 𝐗 e 𝐲, 

respectivamente, e 𝐄 e 𝐟 representam as matrizes de resíduos de 𝐗 e 𝐲, respectivamente. A 

matriz de scores 𝐓 é estimada como uma combinação linear de 𝐗 com os coeficientes 

ponderados por 𝐖 (chamados pesos): 

𝐓 = 𝐗𝐖                                (7) 

A partir de 𝐖, os coeficientes de regressão do modelo PLS podem ser estimados por: 

𝐛PLS = 𝐖(𝐏′𝐖)−1𝐪′        (8) 

O modelo linear PLS pode ser representado por: 

𝐲 = 𝐗. 𝐛PLS                          (9) 

O PLS foi empregado na criação dos modelos de calibração e de previsão das três 

aplicações apresentadas nas partes I, II e III. Detalhes sobre o funcionamento do PLS podem 

ser encontrados em diversos artigos citados na literatura (Wold et al., 2001), e uma 

explicação objetiva, sucinta e associada a um exemplo prático de como aplicar o PLS em 

Matalb®, pode ser encontrada no tutorial publicado pelo autor desta Tese de Doutorado no 

periódico Química Nova (Souza et al., 2013). 

1.3.3. Regressão por vetores de suporte 

Apesar do ostensivo e predominante uso do PLS em trabalhos nos quais a regressão 

multivariada é abordada no tratamento de dados de origem de química, nota-se um 

crescente emprego de métodos não-lineares de regressão multivariada, como, por exemplo, 

a regressão por vetores de suporte (Support Vector Regression, SVR) (Kovačević et al., 

2010). 

O emprego do SVR é recente e objetiva lidar com possíveis não linearidades refletidas 

nos espectros NIR como consequência da complexidade de algumas matrizes (a exemplo de 

solos), e da ampla faixa de calibração nos modelos. Comparado ao PLS, o funcionamento do 

SVR é mais complexo do ponto de vista matemático, pois é baseado na teoria da 

aprendizagem estatística (Statistical Learning Theory) (Vapnik, 1999). O SVR é capaz de 

lidar com dados de altíssimas dimensões e com padrões induzidos por ruídos, e o ajuste dos 

dados é realizado através de funções Kernel (Vapnik, 1999; Vohland et al., 2011).  
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O SVR deriva das Máquinas de Suporte de Vetores (Support Vector Machines, SVM) 

e foi originalmente desenvolvido para resolver problemas de classificação (Vapnik, 1999). No 

entanto, ele pode ser aplicado à regressão, transformando-a num problema de classificação 

binária (duas classes), no qual um hiperplano de máxima separação é obtido para estas duas 

novas classes de forma a ajustar os valores de 𝒚𝑖 (Cortes and Vapnik, 1995; Brereton and 

Lloyd, 2010; Filgueiras et al., 2014).  

No SVR alguns ajustes são feitos na função objetiva original do SVM de forma a 

adaptá-lo a problemas de regressão: 

Minimize:  
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onde a constante 0C  pondera os erros da função ( 0, * ii  ), que são delimitados por uma 

tolerância “ ”, descrita pela função de perda  -insensível. O limite de tolerância   forma um 

tubo em torno da função de regressão, na qual são aceitáveis erros na exatidão. Nesta 

abordagem temos duas variáveis de folga, i  e *

i , que estão relacionadas aos erros 

positivos e negativos respectivamente. 

O problema descrito pelas Equações 10 e 11 é resolvido pela aplicação dos 

multiplicadores de Lagrange:  
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onde L é a Lagrangiana 
 *

i  e 
 *

i  são os multiplicadores de Langrange que satisfazem a 

restrição: 
    0, ** ii  . As derivadas parciais de L com relação às respectivas variáveis 

primárias (
*,,, iib w ) têm como otimização: 



Capítulo 1 

 

14 

 

  0
1

*  


N

i

iib L                                                                      (13) 

  0
1

*  


i

N

i

iiL xww                                                          (14) 

    0**
(*)  iiCL
i




                                                               (15) 

A partir da Equação 14, obtemos o valor de w : 
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Assim, a solução da Equação 12 é representada por: 

     



m

i

iii bKf
1

* ,xxx                                                            (17) 

onde  xx ,iK  representa a função kernel aplicada aos dados de entrada. 

Neste trabalho, empregou-se o SVR na criação dos modelos de calibração e de 

previsão e na avaliação dos métodos de transferência de calibração. Seu desempenho foi 

comparado ao do PLS através do test F de Snedecor (ASTM E1655-05, 2012) aplicado aos 

valores da raiz quadrada do erro médio de previsão (Root Mean Squares Error of Prediction, 

RMSEP). Detalhes do seu funcionamento e aplicações em dados analíticos podem ser 

encontrados em diversos artigos de revisão (Cortes and Vapnik, 1995; Vapnik, 1999; 

Brereton and Lloyd, 2010). 

1.3.4. Transferência de calibração 

A transferência de calibração é uma importante etapa na implantação prática de 

modelos de calibração multivariada, principalmente nos casos em que múltiplos 

espectrofotômetros são utilizados na obtenção do conjunto de dados espectrais ou quando 

um mesmo instrumento é submetido à manutenção e substituição de componentes físicos 

(de Noord, 1994; Fearn, 2001). Sua função é padronizar respostas espectrais de forma a 

eliminar diferenças físicas e sua utilização é a alternativa mais viável em substituição à 

recalibração completa na implantação da espectroscopia NIR como método de rotina, uma 

vez que esse procedimento não é pragmático, dispendendo muito tempo e dinheiro (Fearn, 

2001). 
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A deterioração dos modelos de calibração pode ocorrer principalmente devido a 

diferenças instrumentais causadas pelo emprego de um instrumento, chamado primário, na 

construção do modelo de calibração e no emprego de um segundo instrumento ,denominado 

secundário, na análise de amostras a serem previstas naquele modelo (Fearn, 2001; 

Barboza, 2003). Este tipo de situação requer alguma intervenção no sentido de minimizar os 

efeitos negativos refletidos, por exemplo, nos erros de previsão. A intervenção no conjunto 

de espectros visando corrigir ou minimizar os problemas citados anteriormente é chamada de 

transferência de calibração.  

Na literatura podem ser encontrados diversos artigos sobre os métodos de 

transferência de calibração mais empregados em espectroscopia NIR em diferentes matrizes 

(Wang et al., 1991; Bouveresse et al., 1994; Ge et al., 2011; Oliveri et al., 2013; Salguero-

Chaparro et al., 2013). Um exemplo de aplicação em dados de solos é encontrado no 

trabalho de Ge et al. (2011), no qual os autores avaliaram o desempenho de três métodos de 

transferência de calibração para determinação de carbono orgânico do solo por 

espectroscopia VisNIR: padronização direta (Direct Standardization - DS), padronização 

direta por partes (Piecewise Direct Standardization - PDS) e correção de inclinação e 

intercepto (Slop and Bias Correction - SBC), e empregaram o PLS na construção dos 

modelos de calibração multivariada. Na conclusão dos autores é mencionada a alta 

dependência dos espectros NIR em relação à instrumentação e condições de varredura, fato 

que limita sua aplicação como método de rotina; a aplicação direta de modelos de calibração 

construídos num instrumento diferente daquele empregado na análise de novas amostras 

gera resultados de previsão pobres, e a influência das condições de varredura e 

instrumentação pode ser minimizada empregando os métodos de padronização das 

respostas espectrais. 

A avaliação do estudo de transferência de calibração visando à implantação da 

espectroscopia NIR como método de rotina em análise de solos ainda é excipiente e carece 

de mais estudo. Diante do exposto, nas próximas seções serão apresentadas breves 

introduções sobre os métodos de transferência de calibração empregados neste trabalho, 

objetivando traçar estratégia a fim de tornar a espectroscopia NIR método de rotina para 

análise de solos em laboratórios do Brasil.  
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Correção de inclinação e intercepto (SBC) 

Este método é considerado um método univariado de transferência de calibração, em 

que o ajuste dos valores previstos pelo modelo de calibração é feito com base nos 

coeficientes angular e linear da reta de regressão (Feudale et al., 2002; Honorato et al., 

2007). De forma suscinta, o modelo de calibração (𝐗cal
p

, 𝐲cal
p

) desenvolvido no instrumento 

primário é empregado na previsão dos teores de SOC do conjunto de transferência analizado 

no instrumento secundário (𝐗t
S, 𝐲t

S), resultando num vetor �̂�t
S. Os coeficientes de inclinação e 

intercepto (𝑏, 𝑏0) são calculados pela regressão linear entre os valores previstos �̂�𝑡
𝑆 e os 

valores obtidos pelo método de referência 𝐲t
S. Então, o modelo de calibração do instrumento 

primário é empregado na previsão do conjunto de validação do instrumento secundário 

𝐗val
S , 𝐲val

S  e o valor previsto �̂�val
S  é corrigido empregando os coefiecientes (𝑏, 𝑏0) obtidos 

anteriormente.  

Padronização direta (DS) e reversa (RS) 

No DS os espectros analisados no instrumento secundário 𝐗S são corrigidos para 

corresponder aos espectros do instrumento primário 𝐗P (Wang et al., 1991). As matrizes dos 

conjuntos de transferências do instrumento primário e secundário são relacionadas de forma 

linear por uma matriz de transformação (𝐅).  

𝐗P = 𝐗S𝐅                             (18) 

A matriz de transformação pode ser estimada empregando-se métodos multivariados, 

como regressão em componentes principais (Principal Component Regression - PCR) ou 

PLS e decomposição em valores singulares. Os escores obtidos nessas projeções são 

empregados ao invés das matrizes originais, tanto na padronização como na posterior 

calibração.  

O DS e RS (Reverse Standardization) são ambos idênticos do ponto de vista 

algébrico, no entanto, no caso do RS a matriz a ser padronizada é a matriz de calibração 

oriunda do instrumento primário. 
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Padronização direta por partes (PDS) e reversa por partes (PRS) 

O PDS é similar ao DS, cuja diferença é que na padronização DS o espectro inteiro 

oriundo do instrumento secundário 𝐗S é, em princípio, utilizado para reproduzir cada 

comprimento de onda do instrumento primário 𝐗P, enquanto na PDS, cada comprimento de 

onda no primário é relacionado somente aos comprimentos de onda de uma pequena região 

do espectro obtido no instrumento secundário utilizando-se uma janela espectral móvel em 

torno do comprimento de onda em questão. No método PDS, as matrizes espectrais das 

amostras de transferência também se relacionam através da matriz de transformação 𝐅, 

porém para cada janela calcula-se um vetor de regressão 𝐟 que são dispostos na matriz de 

transformação (Wang et al., 1991): 

𝐅 = [𝐟𝟏  𝐟𝟐  𝐟𝟑  … 𝐟𝐣   𝐟𝐥 ]   (19) 

nnde j representa o comprimento de onda e l o tamanho da janela. 

O método PDS é empregado como referência para avaliação de novas propostas de 

transferência de calibração, por permitir correção simultânea de diferenças de intensidade, 

deslocamentos de comprimentos de onda e alteração na largura das bandas. O PDS e PRS 

(Piecewise Reverse Standardization) são ambos idênticos do ponto de vista algébrico, no 

entanto, no caso do PRS, a matriz a ser padronizada é a matriz de calibração oriunda do 

instrumento primário. Uma abordagem mais completa sobre o funcionamento tanto do 

PDS/PRS quanto do DS/RS foge do escopo desse trabalho e pode ser encontrada no artigo 

original publicado por Wang et. al (2001) e em artigos de revisão (Fearn, 2001; Feudale et 

al., 2002; Honorato et al., 2007). 

Correção ortogonal de sinal (OSC) 

O objetivo do OSC (Ortogonal Signal Correction) é reduzir a variação em 𝐗 (matriz das 

respostas instrumentais) que não esteja relacionada (isto é, seja ortogonal) a 𝐲 (resposta do 

método de referência), e assim simplificar o modelo (Wold et al., 1998).  

O método OSC emprega o algorítmo NIPALS para calcular as componentes principais  

𝐗 = 𝐭𝐩𝐓  +  𝐄                                    (20) 

O vetor de escores é ortogonalizado contra as variáveis a serem previstas (𝒚), resultando em 

𝒕∗: 
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𝐭∗ = (𝐈 − 𝐘)((𝐘T𝐘) − 1𝐘T)𝐭       (21) 

Após a ortogonalização, os pesos w do PLS são calculados de maneira que: 

𝐭∗ = 𝐗𝐰                                             (22) 

Os pesos w são utilizados para minimizar a covariância entre 𝐗 e 𝐲. Estimativa de 𝐭∗ é 

calculada: 

𝐭∗ = 𝐗𝐰 (𝐭∗ é ortogonal a 𝐘)        (23) 

A matrix de dados espectrais ortogonais é:  

𝐗 = 𝐭∗𝐩∗  +  𝐄                                     (24) 

Os resíduos 𝐄 constituem os dados filtrados após a remoção dos componentes ortogonais a 

𝐘: 

𝐄 = 𝐗 − 𝐭∗𝐩∗                                        (25) 

𝐗𝐨𝐬𝐜 = 𝐄                                                 (26) 

Maiores detalhes sobre o funcionamento do OSC pode ser encontrado em (Wold et 

al., 1998). Na transferência de calibração, os vetores ortogonais a 𝐲 e comuns aos 

instrumentos envolvidos são removidos, o que torna o modelo mais transferível. Quando 

utilizada em calibração multivariada, a OSC é calculada apenas com amostras de calibração. 

Para fins de transferência, a correção deve ser calculada para um conjunto de amostras de 

transferência medidas nos instrumentos primários e secundários envolvidos, a fim de permitir 

que todas as fontes de variação sejam consideradas. Posteriormente, a correção é aplicada 

aos conjuntos de calibração do instrumento primário e ao conjunto de validação (ou teste) do 

instrumento secundário e somente após estas etapas são calculados os modelos de 

calibração e de previsão.  

1.3.5. Pré-processamento  

A etapa de pré-processamento dos dados é fundamental para o sucesso da análise 

multivariada. Os principais objetivos da aplicação das técnicas de pré-processamento são 

eliminar informações não relevantes do ponto de vista químico e tornar a matriz de dados 

melhor condicionada para a análise, possibilitando a subseqüente análise exploratória do 

conjunto de dados com eficiência. Existe vasta literatura disponível a respeito dos diversos 

métodos de processamento de dados em espectroscopia (Xu et al., 2008). Normalizar os 
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espectros, centrar os dados na média, derivar e suavizar utilizando o algoritmo de Savitzky-

Golay e aplicar a correção de espalhamento multiplicativo (Multiplicative Scatter Correction - 

MSC) são alguns dos métodos mais aplicados (Rinnan et al., 2009; Souza and Poppi, 2012). 

Centrar os dados na média (Equação 27) consiste em calcular a média das 

intensidades para cada comprimento de onda e subtrair cada uma das intensidades do valor 

médio. Desta maneira, cada variável passará a ter média zero, ou seja, as coordenadas são 

movidas para o centro dos dados, permitindo que diferenças nas intensidades relativas das 

variáveis sejam mais fáceis de perceber.  

𝑥𝑖𝑗(𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎) = 𝑥𝑖𝑗(𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙) − 𝑥𝑖𝑗(𝑚é𝑑𝑖𝑎)    (27)   

Deslocamento e inclinação de linha de base podem ser corrigidos por derivação dos 

espectros. Os métodos de alisamento são utilizados para reduzir matematicamente o ruído, 

aumentando com isto a relação sinal/ruído. Nestes métodos, é selecionada uma janela, a 

qual contém certo número de variáveis. Os pontos na janela são então utilizados para 

determinar o valor no ponto central da janela e, assim, o tamanho da janela influencia 

diretamente o resultado do alisamento. No método de Savitzky-Golay, um polinômio de 

ordem baixa é ajustado aos pontos da janela e utilizado para recalcular o ponto central 

(Savitzky and Golay, 1964). 

A correção de espalhamento multiplicativo é um método de transformação utilizado 

para compensar os efeitos aditivos e/ou multiplicativos em dados espectrais. Este método 

remove a influência de efeitos físicos nos espectros, tais como o tamanho de partícula, a 

rugosidade e opacidade, os quais não trazem informações químicas sobre as amostras e 

introduzem variações espectrais como o deslocamento da linha de base. Para fazer a 

correção, o método MSC assume que cada espectro é determinado pelas características 

químicas da amostra somadas às características físicas indesejadas. A equação 28 descreve 

o princípio de funcionamento do MSC: 

𝑥𝑖𝑘(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜) =  
[𝑥𝑖𝑘(𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙) − 𝑎𝑖]

𝑏𝑖
      (28) 

onde: 𝑥𝑖𝑘 (original) e 𝑥𝑖𝑘 (transformado) são os valores de absorbância antes e depois 

correção com o MSC em 𝑘 comprimentos de onda; 𝑎𝑖 e 𝑏𝑖 são constantes estimadas a partir 

de uma regressão em mínimos quadrados de um espectro individual 𝑥𝑖𝑘 contra um espectro 
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médio �̅� do conjunto de calibração em todos os comprimentos de onda ou em um 

subconjunto, seguindo a Equação 29: 

𝑥𝑖𝑘 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖�̅� + 𝑒𝑖𝑘                                          (29) 

onde 𝑒𝑖𝑘 corresponde a todos os outros efeitos nos espectros que não foram modelados 

(Rinnan et al., 2009; Souza and Poppi, 2012). 

Seleção de variáveis 

A seleção de variáveis se refere à escolha de determinadas regiões espectrais 

(intervalos de comprimentos de onda ou números de onda) que possuam sinais de 

absorbância relevantes para o analito de interesse (excluindo principalmente ruído e linha de 

base). O intervalo selecionado deve resultar na mitigação dos erros de previsão e na redução 

do tempo gasto nos cálculos devido à redução do número de variáveis na matriz de dados. 

Como consequência da seleção de variáveis, é possível produzir um modelo mais robusto, 

simples de interpretar e com melhor precisão nas previsões (Oliveira et al., 2004).  

Existem diversos métodos de seleção de variáveis disponíveis na literatura e um 

grande número de artigos de revisão e de aplicação que oferecem uma abordagem teórica 

completa dos seus funcionamentos (Chong and Jun, 2005; Brereton, 2006; Balabin and 

Smirnov, 2011). Nesse trabalho, a seleção de variáveis foi realizada empregando o método 

das variáveis importantes para projeção (variables important for projection - VIP) (Chong and 

Jun, 2005). No VIP, os pesos oriundos do PLS são empregados no critério para seleção das 

variáveis. De forma suscinta, se uma variável tiver baixos coeficientes de regressão e valor 

de VIP, será forte canditada à eliminação. O VIP pode ser calculado pela Equação 30: 

VIPj = √
∑ wjf

2 . SS𝐲f. JF
f=1

SS𝐲total. F
       (30) 

onde 𝑤𝑖𝑓 é o valor do peso da variável 𝑗 e 𝑓 da componente principal; 𝑆𝑆𝒚𝑓 é a soma dos 

quadrados da variância explicada para a 𝑓é𝑠𝑖𝑚𝑎 componente a 𝐽 é o número de variáveis. 

𝑆𝑆𝒚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 é a soma total dos quadrados da variância explicada da variável dependente. Em 

linhas gerais, valores de VIP menores que 1 são indicação de variáveis irrelevantes para o 

modelo, as quais certamente serão excluídas (Andersen and Bro, 2010). 
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Remoção de outliers 

Outliers (ou anomalias) é o termo utilizado para designar amostras anômalas que 

podem estar presentes nos conjuntos de calibração e de validação, empregados na 

construção de modelos em calibração multivariada. Normalmente, essas amostras anômalas 

possuem comportamento diferente das demais amostras do conjunto de dados, e sua 

presença no conjunto de calibração pode resultar em modelos com baixa capacidade 

preditiva, ou seja, que produzem altos valores de erro de previsão (Naes and Martens, 1984; 

Valderrama, 2005). 

No presente trabalho a identificação de outliers nos conjuntos de calibração e 

validação foi realizada seguindo as recomendações da norma E1655-05 da ASTM e de 

Martens e Naes (1984) (Tabela 1). Portanto, eles foram avaliados com base no leverage 

extremo, resíduos não modelados nos dados espectrais e resíduos não modelados na 

variável dependente. As principais equações empregadas nos cáculos dos outiliers estão 

descritas na Tabela 1 (Valderrama, 2005; ASTM E1655-05, 2012)  

O leverage (Tabela 1) é a distância de uma amostra à média do centro do conjunto de 

dados. No caso de espectros NIR, trata-se de uma medida da similaridade de um dado 

espectro (perfil espectral) em relação aos demais espectros presentes na média. Sendo 

assim, amostras com elevados valores de leverage são potenciais outliers no conjunto de 

dados e podem ser eliminadas segundo um dado critério arbitrário (Valderrama, 2005).  

A Identificação de anomalias em relação aos resíduos não modelados nos dados 

espectrais é obtida por comparação entre o desvio padrão residual total (𝑠(ê)) e o desvio 

padrão residual de uma amostra i (𝑠(ê𝑖)), definidos na Tabela 1. Se uma amostra apresentar 

s(ê𝑖) > 2𝑠(ê)esta é removida do conjunto de calibração (Valderrama, 2005).  

Com relação aos resíduos não modelados na variável dependente, os outliers são 

identificados através da comparação da raiz quadrada do erro médio da calibração (Root 

Mean Square Error of Calibration - RMSEC) com o erro absoluto daquela amostra (Tabela 1). 

Se a amostra apresentar erro absoluto (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)maior do que (3 × 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶), esta é definida 

como sendo um outlier (Valderrama, 2005).  

A remoção de outliers no conjunto de validação também é realizada através dos 

cálculos do leverage e dos resíduos não modelados nos dados espectrais, entretanto, além 
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disso, pode ser realizado um teste que considera os resíduos não modelados da 

repetibilidade espectral de amostras com no mínimo três níveis de concentração com seis 

replicatas para cada nível. Este teste é baseado na raiz quadrada média dos resíduos 

espectrais (Root Mean Square Spectral Residuals - RMSSR), que, para uma amostra, é 

definida na Tabela 1. Se o valor da 𝑅𝑀𝑆𝑆𝑅 de uma amostra de validação apresentar um 

valor maior do que 𝑅𝑀𝑆𝑆𝑅𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 (Tabela 1), esta amostra deverá ser removida do conjunto de 

validação (Valderrama, 2005). 
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Tabela 1: Equações empregadas nos cálculos dos outiliers. 

Outiliers Equação 

Leverage hi = �̂�i
′(�̂�′�̂�)

−1
�̂�i                                                                                       (30) 

Resíduos não modelados 

(espectros) 
s(ê)2 =

1

nJ − J − Amax(n, J)
∑ [∑(𝐱i,j − �̂�i,j)

2

J

j=1

]

n

i=1

                             (31) 

Desvio padrão residual s(ê𝑖)2 =
1

nJ − J − Amax(n, J)
∑(𝐱i,j − �̂�i,j)

2

J

j=1

                                     (32) 

Erro absoluto vs RMSEC 𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑏𝑠 (𝑦𝑖 − �̂�𝑖) = 3 × RMSEC =
1

n − A − 1
√∑(yi − ŷi)

2

n

i=1

  (33) 

Amostras anômalas na validação 

RMSSR =
1

J
√∑(𝐱j − �̂�j)

2
   (34)

J

j=1

 

𝑅𝑀𝑆𝑆𝑅𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 = [∑
𝑅𝑀𝑆𝑆𝑅𝑟𝑒𝑝𝑙𝑦(𝑖)

𝑅𝑀𝑆𝑆𝑅𝑐𝑎𝑙(𝑖)

] × 𝑅𝑀𝑆𝑆𝑅𝑚𝑎𝑥                          (35) 

𝑻 são os scores de todas as amostras de calibração, 𝒕𝑖  é o vetor de scores de uma amostra em particular. 𝐽 é o número de 

variáveis espectrais e 𝑛 é o número de amostras da calibração. 𝑅𝑀𝑆𝑆𝑅𝑚𝑎𝑥 é o valor máximo observado para as amostras de 
calibração, 𝑅𝑀𝑆𝑆𝑅𝑐𝑎𝑙(𝑖) é a raiz quadrada da média dos resíduos espectrais para uma replicata de cada nível que são 

incluídas no conjunto de calibração e 𝑅𝑀𝑆𝑆𝑅𝑟𝑒𝑝𝑙𝑦(𝑖) é a raiz quadrada da média dos resíduos espectrais para a média de 

seis replicatas de cada nível que não estarão incluídas no conjunto de calibração (Valderrama, 2005; ASTM E1655-05, 
2012). 
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1.3.6. Figuras de mérito 

A proposição ou desenvolvimento de um método analítico requer obrigatoriamente 

uma criteriosa e sistemática avaliação do seu desempenho e robustez frente às condições 

nas quais será aplicado. A esse processo de adequação analítica no qual os requisitos 

especificados no método são adequados para um uso pretendido dá-se o nome de validação 

(VIM, 2008).  

A validação de um método analítico pode ser atestada através da determinação de 

parâmetros conhecidos como figuras de mérito (Lorber, 1986; Valderrama, 2005; Valderrama 

et al., 2009). Em Química Analítica as principais figuras de mérito comumente empregadas 

num processo de validação (Tabela 2), são: exatidão, precisão, sensibilidade, sensibilidade 

analítica, Seletividade, Razão sinal/ruído, Limite de detecção, Limite de quantificação, 

Intervalos de confiança e teste para bias ou viés (Valderrama et al., 2009).  

Segundo o vocabulário internacional de metrologia (VIM, 2008), a exatidão de uma 

medida (Accuracy of Measurement) expressa o grau de concordância entre um valor medido 

e um valor verdadeiro de um mensurando; a precisão (Precision) trata-se da concordância 

entre indicações ou valores medidos, obtidos por medições repetidas, no mesmo objeto ou 

em objetos similares, sob condições especificadas; a sensibilidade de um sistema de medida 

(Sensitivity of a Measuring System) se refere ao quociente entre a variação de uma indicação 

de um sistema de medição e a variação correspondente do valor da grandeza medida.  

Em calibração univariada, a sensibilidade é dada pela inclinação da curva de 

calibração (Skoog et al., 2006); a sensibilidade analítica é a razão entre a inclinação da curva 

de calibração e o desvio padrão do sinal analítico a uma dada concentração do analito 

(Skoog et al., 2006); a seletividade (Sensitivity) é a capacidade de determinar uma espécie 

de interesse em misturas ou matrizes na presença de interferentes (Valderrama et al., 2009); 

a razão sinal ruído pode ser definida pela razão do sinal analítico da propriedade de 

interesse e o sinal do ruído instrumental, que é estimado pela flutuação do sinal do branco 

(Valderrama et al., 2009); o limite de detecção é a menor concentração que pode ser 

distinguida com um certo nível (Skoog et al., 2006); o limite de quantificação equivale à 

menor concentração da substância de interesse que pode ser quantificada com uma 

incerteza associada de 10%, respectivamente (Valderrama et al., 2009); o intervalo de 
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confiança para a média é a faixa de valores entre os quais se espera que a média da 

população µ esteja contida com certa probabilidade (Skoog et al., 2006).  

A determinação de alguns desses parâmetros em modelos de calibração multivariada 

é estimada de maneira bastante similar aos métodos de calibração univariada (Tabela 2). No 

entanto, essa similaridade não pode ser observada para parâmetros como intervalos de 

confiança ou incerteza, linearidade, sensibilidade, razão sinal/ruído, e seletividade 

(Valderrama et al., 2009).  

As figuras de mérito como a linearidade, sensibilidade, razão sinal/ruído, e 

seletividade, somente podem ser estimadas mediante o cálculo do sinal analítico líquido (Net 

Analyte Signal - NAS) para a propriedade de interesse a ser quantificada pelo método 

multivariado (Lorber et al., 1997; Valderrama et al., 2009). O NAS é a fração do sinal analítico 

relativo à propriedade que está sendo medida pelo método multivariado “livre” do sinal dos 

demais compostos presentes na amostra (Lorber et al., 1997; Valderrama et al., 2009). No 

caso do PLS, obtém-se um vetor de NAS que pode ser representado em sua forma escalar 

pela Equação 53 (Tabela 3). De posse de um valor escalar que representa apenas o sinal do 

analito para “𝑖” amostas de calibração, e não mais um espectro (vetor), é construído um 

modelo de regressão pseudo-univariada, por mínimos quadrados, entre o vetor contendo os 

valores de NAS e o vetor contendo os valores de y (Lorber et al., 1997; Faber, 2000; 

Valderrama, 2005). 

O intervalo de confiança (φ) para métodos multivariados é calculado em função da 

estimativa da variância dos erros de previsão (V(PE)) por amostras desconhecidas, e de um 

número apropriado de graus de liberdade apresentadas na Tabela 2. O número efetivo de 

graus de liberdade é expresso pelo número de pseudograu de liberdade (nGL), que considera 

o número de amostras do conjunto de calibração, o erro médio quadrático de calibração 

(Mean Square Error of Calibration - MSEC) e de validação cruzada (Mean Square Error in 

Cross validation - MSECV). O cálculo de 𝑉(𝑃𝐸) necessita também do pseudoerro médio 

quadrático de calibração (Pseudo Mean Square Error of Calibration - RMSECp), que é função 

do número de graus de liberdade efetivo. De posse dessas três importantes variáveis 𝑉(𝑃𝐸), 

(nGL), e 𝑀𝑆𝐸𝐶𝑝, calcula-se o intervalo de confiança por amostra prevista pelo modelo de 

calibração segundo a Tabela 2 (Valderrama et al., 2009). 
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Para fins de aprofundamento, na literatura existem diversos trabalhos abordando 

aspectos teóricos à respeito de figuras de mérito em análise multivariada (Lorber, 1986), e 

aplicação de figuras de mérito em dados de espectroscopia NIR (Valderrama et al., 2009; 

Rambo et al., 2013). Especificamente em língua portuguesa, Valderrama e coloaboradores 

(2009) publicaram um artigo sobre o estado da arte de figuras de mérito em calibração 

multivariada, que aborda aspectos práticos e teóricos de forma acessível. No caso específico 

do emprego de figuras de mérito na validação da espectroscopia NIR para análise de solos, 

Bellon-Maurel e colaboradores (2010) publicaram um artigo que apresenta uma avaliação 

crítica sobre os indicadores de qualidade em modelos de calibração multivariada. No entanto, 

diversas figuras de mérito citadas anteriormente e a aplicação do NAS, não foram abordadas 

no referido trabalho. De maneira geral, até o presente momento, existe uma carência deste 

tipo de abordagem na validação da espectroscopia NIR como método de rotina para análise 

de solos. 
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Tabela 2: Equações para cálculos das figuras de mérito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMSEP: Root Mean Square Error of Prediction; 𝒚𝒊 valores observados da propriedade de interesse; �̂�𝑖 valores previsto da 

propriedade de interesse; 𝑛 - níveis de concentração; 𝑚 - número de replicatas em cada nível de concentração; 𝐛k - 

coeficiente de regressão; δx - desvio padrão do branco; V(PEi)ASTM - variância dos erros de previsão; hi - leverage; nc - 

número de amostras no conjunto de calibração; MSECP - Pseudo Mean Square Error of Calibration; nGL - número de graus 

de liberdade; 𝑀𝑆𝐸𝐶 - Mean Square Error of Calibration; 𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 - Mean Square Error of Cross validation; φi - limites de 
confiança; 𝑡1−𝛼/2𝑛𝐺𝐿  é o parâmetro estatístico da distribuição t-student com probabilidade (1 − 𝛼)/2𝑛𝐺𝐿 de recobrimento; 

𝑆𝐷𝑉 – Standard Deviation of Validation; (Valderrama, 2005; ASTM E1655-05, 2012) 

Figuras de mérito Equações 

Exatidão RMSEP = √
∑ (𝐲𝐢 − �̂�𝐢)

𝟐𝐧
𝐢−𝟏

nv

                  (36) 

Precisão precisão = √
∑ ∑ (�̂�𝐢𝐣 − �̂�𝐢)

2m
j=1

n
i=1

n(m − 1)
      (37) 

Sensibilidade 
SÊN =

1

‖𝐛𝐤‖
                                             (38) 

SÊN = ‖𝐬𝐤
𝐧𝐚𝐬‖                                          (39) 

Sensibilidade analítica γ =
SÊN

‖δX‖
                                                   (40) 

Seletividade SÊLk,i =
nâsk,i

‖𝐱𝐤,𝐢‖
                                          (41) 

Razão sinal/ruído S/Nk,i =
nâsk,i

δx

                                          (42) 

LD LD = 3,3x‖𝐛k‖ = 3,3δx

1

SÊN
                (43) 

LQ LQ = 10δx‖𝐛k‖ = 10δx

1

SÊN
                (44) 

Intervalos de confiança (IC) 

V(PEi)ASTM = (1 + hi +
1

nc

) MSECP    (45) 

MSECP = ∑
(𝐲𝐢 − �̂�𝐢)

2

nGL

nc

i=1

                            (46) 

nGL = n (1 − √
MSEC

MSECV
)                         (47) 

φi = t 1−α

2nGL

√V(PEi)                                    (48) 

Teste para bias 

bias =
∑ �̂�𝐢 − �̂�𝐢

nv
𝒊=𝟏

nv

       (49) 

SDV = √
∑[(𝐲𝐢 − �̂�𝐢) − bias]2

n𝑉

                  (50) 

                     tbias =
|bias|√nv

SDV
                    (51) 
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Tabela 3: Equações para desenvolvimento de um modelo de calibração univariado empregando o sinal 
analítico líquido. 

�̂�𝐀 = 𝐓𝐀𝐏𝐀
𝐓 + 𝐄                       (52)   

nâsi = ‖�̂�𝐀,𝐊
𝐧𝐚𝐬‖                          (53) 

�̂�𝐀 = 𝐔𝐀𝐪𝐀 + 𝐟 (54) 

b̂nas = (𝐧�̂�𝐬𝐓𝐧�̂�𝐬)−𝟏𝐧�̂�𝐬𝐓𝐲 (55) 

𝐗 = (𝐗𝐗+)𝐗                             (56)   

ŷ = b̂nas𝐧�̂�𝐬 + E                   (57) 

𝑻 e 𝑼 são os scores; 𝑷 e 𝒒 são os loadings; e 𝑬 e 𝒇 representam o erro da decomposição da matrix 𝑿 e o vetor 

𝒚,respectivamente;�̂�A,k é o vetor da concentração da espécie de interesse k estimado com 𝐴 variáveis latentes; �̂�A é o vetor 

de respostas instrumentais de uma amostra estimado com 𝐴 variáveis latentes; ‖ ‖ representa a norma Euclidiano vetor 

�̂�A,k
nas (Valderrama, 2005). 

1.4. Espectroscopia NIR aplicada à análise de solos  

A maior parte das aplicações da espectroscopia no infravermelho em Ciência de Solos 

tem sido realizada na região do infravermelho médio e próximo associado ou não ao visível 

(Vis/NIR, 400 -2500 nm), em análises qualitativas e quantitativas (Mccarty et al., 2002; 

Madari et al., 2006). A radiação na região do infravermelho é energética o suficiente para 

causar transições vibracionais de energia, que basicamente resulta numa impressão digital 

química e física da amostra de solos, conforme apresentado na Figura 2 (Fidencio and 

Poppi, 2002; Stenberg et al., 2010).  

 

Figura 2: Espectro médio de amostras de solos representativos do Brasil. Os espectros foram adquiridos em um 
espectrofotômetro VisNIR do tipo dispersivo (NIRS XDS, Metrohm®) na faixa de 400 a 2500 nm. As faixas classificadas 
como primeiro, segundo, terceiro sobretons e bandas de combinação, foram atribuídas segundo trabalho publicado por 
Stemberg e colaboradores (2010). 

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

V
is

ív
e
l

T
e
rc

e
ir
o
 s

o
b

re
to

n

S
e
g

u
n
d
o

 s
o
b
re

to
n

P
ri
m

e
ir
o
 s

o
b

re
to

n
 s

o
b
re

to
n

B
a
n

d
a
s
 d

e
 c

o
m

b
in

a
ç
ã
o

R
e

fl
e

c
tâ

n
c
ia

 

Comprimento de onda (nm)

Espectro de solo



Capítulo 1 

 

29 

 

 

As técnicas de espectroscopia no infravermelho próximo e no infravermelho médio 

estão sendo cada vez mais utilizadas para medir vários atributos, tanto aqueles relacionados 

à sua composição química (por exemplo, teores de carbono orgânico, capacidade de troca 

catiônica, pH) e mineralógica, como aos parâmetros físicos dos solos (por exemplo, 

granulometria) (Fidencio and Poppi, 2002; Demattê et al., 2004; Cañasveras et al., 2010; 

Fontán et al., 2010; Mouazen et al., 2010; Stenberg et al., 2010; Viscarra Rossel and 

Behrens, 2010; Nocita et al., 2011; Vohland et al., 2011). A efetividade de seu uso 

generalizado como técnica analítica de rotina nos laboratórios de solos ainda requer muito 

esforço da pesquisa. No entanto, Fuentes et al. (2012) afirmam que é crescente na literatura 

as calibrações de sucesso entre os espectros NIR e, por exemplo, os teores de um ou mais 

atributos do solo; calibrações essas já suficientes para serem utilizadas como substitutas das 

análises convencionais de solos. Entretanto, eles alertam para a necessidade de verificar a 

robustez desses modelos frente a novas amostras e ao uso de novos instrumentos.  

O crescente interesse em espectroscopia NIR como técnica instrumental alternativa à 

análise de solos pode ser justificado pelas inúmeras e marcantes vantagens que esta técnica 

apresenta em relação às análises convencionais. Fuentes et al. (2012) argumentam que o 

fato da tecnologia NIR ser não destrutiva e livre de resíduos indesejáveis e impactos 

ambientais, ser de baixo custo, rápida, requerendo pouco manuseio das amostras quando 

combinada à Quimiometria (ou análise multivariada), está dentre as suas principais 

vantagens. Entretanto, a interpretação dos espectros NIR não é imediata, pois na sua região 

espectral são observadas bandas de sobretom e de combinação, que são pouco intensas e 

sobrepostas, portanto, a análise univariada torna-se inviável (Figura 2).  

A fim de possibilitar o uso da espectroscopia NIR e a interpretação eficaz de seus 

resultados é fundamental a utilização de métodos quimiométricos, sendo esse aspecto 

considerado como uma das limitações da técnica (Souza and Poppi, 2012). São inúmeros os 

trabalhos encontrados na literatura empregando métodos quimiométricos associados à 

espectroscopia NIR para a determinação de SOC. Alguns trabalhos recentes são 

apresentados na Tabela 4, em que diversos métodos de pré-processamento espectral e 

calibração multivariada são empregados para essa finalidade.  
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O emprego da análise exploratória através da PCA e do PLS em calibração 

multivariada é bastante difundido, tendo cada vez mais novos usuários interessados em seu 

uso para interpretação de dados de espectroscopia NIR de amostras de solos (Sarkhot et al., 

2011). Contudo, esses novos usuários estão sujeitos a limitações iniciais no estudo da 

Quimiometria devido à falta de conhecimento teórico prévio e habilidade de operação de 

softwares e ambientes computacionais indispensáveis à sua aplicação. Em geral, os artigos 

científicos e os livros da área apresentam a teoria e aplicação dos métodos quimiométricos. 

Entretanto, sua abordagem na utilização dos ambientes computacionais é escassa ou muito 

pouco didática. Por outro lado, a importância do entendimento dos procedimentos realizados 

pelos softwares é fundamental para avaliação dos resultados obtidos, bem como para o 

questionamento da maneira pelo qual tais softwares os realizam. Diversos softwares 

quimiométricos e ambientes computacionais estão disponíveis no mercado, dentre eles, 

pode-se destacar o Matlab, o Minitab, o Pirouette, o SIMCA-P+ e o Unscrambler, além de 

ambientes baseados em “software livre”, como o Octave e o R (Souza e Poppi, 2012).  
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Tabela 4: Revisão da literatura (apenas trabalhos recentes) comparando os números de amostras empregados nos conjunto de calibração (cal)/validação (val), os 
métodos de pré-processamento espectral, os valores de RMSEP e R

2
. 

Número de  

Amostras 
Faixa Espectal Pré-processamento Espectral Calibração multivariada RMSEP R

2
 Referência 

371 cal / 20 val 350-2500 (nm) 1ª dervida de Saviztky-Golay + SNV PLS 0,498 (g 100 g
-1

) 0,83 (Minasny et al., 2011) 

104 cal / 25 val 1100-2500 (nm) 1ª dervida de Saviztky-Golay PLS 0,32 % (3,2 g kg
-1

) 0,85 (Cambule et al., 2012) 

306 cal / 50 val 300-1700 (nm) MSC + 1ª derivada de Saviztky-Golay PLS 0,48% (4,8 g kg
-1

) 0,74 (Mouazen et al., 2007) 

4184 cal/ CV
2
 350-2500 (nm) 1ª derivada de Saviztky-Golay BRT

3
 9,0 (g kg

-1
) 0,82 (Brown et al., 2006) 

295 cal / 60 val 1100-2000 (nm) MSC MPLS
4
 1,2 (g kg

-1
) - (Fuentes et al., 2012) 

360 cal / 154 val 350-2500 (nm) Alisamento Saviztky-Golay com polinômio 

de 3ª ordem 

PLS 2,88 (g kg
-1

) 0,86 (Sarkhot et al., 2011) 

168 cal/ CV 453-2448 (nm) Normalização + 1ª derivada de Saviztky-

Golay 

BPNN
5
 0,68% (6,8 g kg

-1
) 0,84 (Mouazen et al., 2010) 

19969 cal / 8731
6
 400-2500 (nm)  1ª derivda de Savitzky-Golay LOCAL-PLS 3,9 (g kg

-1
) 0,79 (Nocita et al., 2014) 

228 cal / CV 350-2500 (nm) Remoção visual de ruído instrumental PLS 0,35 % (3,5 g kg
-1

) 0,57 (Summers et al., 2011) 

                                            
2
 Validação cruzada (Cross Validation, CV). 

3
 BRT - Boosted Regression Trees: método não linear de regressão multivariada. 

4
 MPLS - Modified Partial Least Squares. 

5
 BPNN - Back Propagation Neural Network. 

6
 Resultado apresentados apenas para um dos conjuntos externos avaliados no trabalho de Stemberg e colaboradores (2010).  
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1.5. Ensaio interlaboratorial 

A análise química de solo é uma das melhores formas para detecção dos fatores 

limitantes ao crescimento e à produção vegetal, além de servir como base para a 

recomendação de adubação e calagem7 do solo (Freire et al., 2013). Devido à sua 

relevância, é de extrema importância que os agricultores sempre recebam resultados 

confiáveis dos laboratórios de análise de solo.  

No Brasil, existem diversos programas de controle de qualidade para laboratórios de 

análise de solo que avaliam a sua fertilidade. Nesses programas, os laboratórios são 

avaliados e comparados uns com os outros e, decorrido um ano da avaliação, os que têm 

melhor desempenho são habilitados ao uso de um selo de qualidade. Atualmente, existem 

cinco programas de controle de qualidade de análise de solos no Brasil. Dentre esses está o 

Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF), coordenado pela 

Embrapa Solos, no qual mais de 100 laboratórios de 25 estados participam e utilizam os 

métodos preconizados pela Embrapa para a análise de solos (Quaggio, 1987; Claessen et 

al., 1997). 

O PAQLF envia regularmente amostras padrão de referência (ou controle) não 

certificadas para os laboratórios participantes do programa, totalizando, em média, 12 

amostras anuais (Quaggio, 1997). Os critérios de avalição dos laboratórios e as equações 

empregadas são sintetizados na Tabela 5. São oito os analitos ou atributos avaliados, para 

fins de classificação no PAQLF. Dentre eles está à matéria orgânica do solo, atributo 

determinado pela multiplicação da concentração de carbono orgânico do solo por 1,724 

(Claessen et al., 1997).  

De posse de todos os resultados, os laboratórios são avaliados com base na exatidão 

e precisão das medidas. Os critérios estabelecidos para a rejeição de resultados (ou 

penalizações) e classificação dos laboratórios são: (i) número de asteriscos ponderados, (ii) 

inexatidão (%), (iii) imprecisão (%) e (iv) índice de excelência (𝐼. 𝐸).  

                                            
7
 Calagem é uma etapa do preparo do solo para cultivo agrícola na qual se aplica calcário com os objetivos de 

elevar os teores de cálcio e magnésio, neutralização do alumínio trivalente (elemento tóxico para as plantas) e 
corrigir o pH do solo, para um desenvolvimento satisfatório das culturas de acordo com o Manual de adubação 
e calagem do estado do Rio de Janeiro (Freire et. al., 2013). 
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Os laboratórios são avaliados amostra a amostra, sendo realizadas 3 rodadas de 

cálculo empregandos os resultados obtidos por todos. Na primeira rodada, são obtidas as 

estimativas da média (média 1), desvio padrão (𝑠1) e coeficiente de variação (𝐶𝑉1). Em 

função desses três parâmetros são determinados os limites ou intervalos de tolerância 

(Tabela 5). Os laboratórios com resultados fora desse intervalo são excluídos da próxima 

rodada de avaliação e penalizados com 1 asterisco (*). Em seguida, uma nova rodada de 

cálculos é realizada (sem a presença dos resultados dos laboratórios excluídos), no qual são 

recalculados a média (média 2), o desvio padrão (𝑠2) e o coeficiente de variação (𝐶𝑉2). Um 

novo intervalo é determinado e, se for o caso, novos laboratórios são excluídos e atribuídos 

asteriscos a cada um deles. São realizadas no máximo 3 rodadas de cálculos e no mínimo 

duas, quando não houver outros laboratórios fora do intervalo estabelecido.  

Os asteriscos são contabilizados da seguinte forma: nas amostras simples cada 

asterisco possui peso 1; logo, o laboratório pode ser penalizado com até 3 asteriscos; duas 

das amostras são analisadas em triplicata (amostras com repetição), e aos asteriscos 

recebidos nessas amostras é atribuído peso 3 por rodada (Quaggio, 1987). Portanto, o 

laboratório pode ser penalizado com até 3 asteriscos em amostras simples, e com número 

máximo de 9 asteriscos em amostras com repetição;. Em seguida, calcula-se o número de 

asteriscos ponderado: dado pelo produto da soma do número de asteriscos simples e o 

número de asteriscos com repetição, a qual se atribui peso 3 (Tabela 5). 

A inexatidão (Tabela 5) é função do número de asteriscos ponderados recebidos 

durante o ano. A imprecisão percentual (Tabela 5) avalia a reprodutibilidade dos resultados e 

independe da inexatidão. Um laboratório pode ser exato, porém impreciso, ou seja, a média 

entre alguns resultados de uma mesma medida pode se aproximar do valor verdadeiro, mas 

com grande dispersão entre os resultados. A imprecisão é representada pela média 

aritmética dos coeficientes de variação obtidos com os dados das 3 repetições de cada 

amostra reanalisada (Tabela 5). 

O índice de excelência (Tabela 5) considera que a excelência de um laboratório é 

igual à excelência máxima (𝐼. 𝐸. = 100%) menos os erros que ele possui em relação à 

precisão e à exatidão, considerados como igualmente importantes. Os laboratórios que não 

atendem a todo o ensaio, ou seja, que não analisaram todas as amostras são excluídos do 

Programa.  
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De posse dos parâmetros supracitados, os laboratórios são classificados por grupos 

de excelência A, B ou C (Tabela 5). Os laboratórios do grupo A são aqueles que 

apresentam 𝐼. 𝐸 maior que 91%, os do grupo B apresentam 𝐼. 𝐸 entre 71-90%, e os do grupo 

C aqueles que possuem 𝐼. 𝐸 menor que 70% (Quaggio, 1987). 
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 Tabela 5: Equações empregadas para avaliação dos laboratórios participantes dos ensaios Interlaboratoriais 
promovidos pelo PAQLF (Quaggio, 1987). 

Ensaio interlaboratorial Equação 

Coeficiente de variação (CV) CV (%) =  
s

x̅
× 100                                                                          (58) 

Limites de tolerância 

CV > 50% −  intervalo =  média ±  1,0s                             (59) 

20% < CV < 50% −  intervalo =  média ±  1,5s              (60) 

CV < 20% −  intervalo =  média ±  2,0s                            (61) 

Imprecisão Imprecisão (%) =
CV1 + CV2

2
                                                  (62) 

Asteriscos ponderados nº = [(total anual)x1 + (total com repetição)x3]              (63) 

Inexatidão Inexatidão =
número de asteriscos ponderados

número de determinações
× 100    (64) 

Índice de excelência I. E = 100 −
(inexatidão + imprecisão)

2
                                  (65) 

Grupos de excelência 

I. E > 90% − A                                                                                 (66) 

70 < I. E < 90% − B                                                                      (67) 

I. E < 70% − C                                                                               (68) 
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2.1. Objetivos 

O presente trabalho objetiva, em termos gerais, desenvolver e validar um método para 

a determinação de carbono orgânico do solo, por espectroscopia NIR e calibração 

multivariada, para ser empregado como método de rotina em laboratórios de análise de solos 

do Brasil. Como objetivos específicos destacam-se: (1) construir uma biblioteca espectral 

empregando amostras representativas de solos brasileiros; (2) validar o modelo de 

calibração multivariada submetendo os valores previstos de matéria orgânica do solo (Soil 

Orgânic Matter - SOM) ao ensaio interlaboratorial; (3) avaliar o desempenho de oito métodos 

de transferência de calibração comumente utilizados em dados de espectroscopia NIR, e 

traçar estratégias a fim de tornar o modelo de calibração robusto o suficiente para ser 

empregado na previsão de amostras analisadas em diferentes espectrofotômetros NIR; (4) 

Avaliar o potencial da regressão por vetores de suporte SVR em relação à regressão por 

quadrados mínimos parciais PLS em transferência de calibração envolvendo múltiplos 

instrumentos.  
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CAPÍTULO 3 

Procedimento experimental comum a todas as 

aplicações 
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3.1. Determinação do carbono orgânico do solo 

O carbono orgânico é determinado pelo método volumétrico do dicromato de potássio 

(K2Cr2O7 0,2 mol.L-1) descrito no Manual de Método de Análise de Solos da Embrapa Solos 

(Claessen et al., 1997). No referido método, o excesso de dicromato é titulado com sulfato 

ferroso amoniacal e os resultados são expressos em g kg-1 (grama de SOC / kilograma de 

solo). 

Para o cálculo do teor de matéria orgânica do solo (SOM), necessário para a etapa de 

validação empregando ensaio interlaboratorial, multiplica-se o valor de SOC por 1,724 

(presumindo que a matéria orgânica do solo contenha 58% de carbono) (Claessen et al., 

1997). As etapas principais dessa determinação estão ilustradas na Figura 3. 
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Figura 3: Etapas principas do método da oxidação com dicromato de potássio empregado como referência nas análises de 
COS: a) pesagem das amostras de solo; b) digestão das amostras com solução de dicromato de potássio; c) digestão a 
quente; d) adição da solução do indicador difenilamina após a etapa de digestão; e) titulação do excesso de dicromato com 
solução de sulfato ferroso amonical. 

3.2. Preparo de amostras de solos 

As amostras de solos foram secas em estufa a 40 oC durante 48 horas, destorroadas 

com um martelo de borracha e passadas em peneira (10 mesh), obtendo-se a fração 

conhecida como terra fina seca ao ar (TFSA) (Claessen et al., 1997).  

3.3. Aquisição dos espectros de infravermelho próximo 
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Os espectros foram adquiridos em duplicata, na região de 4000 a 10000 cm-1, com 

resolução de 4 cm-1, 64 varreduras, no modo de porcentagem de refletância (% R). O método 

de préprocessamento espectral empregado foi o da primeira derivada de Savitzky-Golay, 

com polinômio de segunda ordem e janela de 15 pontos (SGD1). As análises foram 

realizadas em espectrofotômetro NIR PerkinElmer®, equipado com acessório de reflectância 

difusa (NIRA). O espectrofotômetro e a esfera de integração são equipados com detectores 

de DTGS/AsInGa, respectivamente. A Figura 4 mostra o equipamento utilizado para a 

aquisição dos espectros. 

 

 

 

Figura 4: a) Espectrofotômetro NIR (Spectrum 100N, PerkinElmer®) empregado na aquisição dos espectros das amostras 
de solo; b) saída do feixe de radiação infravermelha do acessório de reflectância difusa (NIRA®); c) placas de vidro de 90 
mm de diâmetro empregadas como amostradores; e d) amostras no acessório de reflectância difusa 
. 
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3.4. Notação e software  

Letras maiúsculas em negrito foram utilizadas para matrizes, por exemplo, 𝐗; letras 

minúsculas em negrito para vetores, por exemplo, 𝐱i; com “i” representando a i-ésima  

coluna da matriz 𝐗; vetores coluna foram representados pela notação transposta “T”, por 

exemplo, 𝐱j
T, com “j” representando a j-ésima (jth) coluna da matriz 𝐗; os escalares foram 

representados por letras minúsculas sem negrito, por exemplo, xij são os elementos matriz 𝐗; 

As dimensões da matriz 𝐗 foram representadas por p como sendo as respostas espectrais e 

n as amostras, ou seja, 𝐗 (nxp). Todas as rotinas de cálculos e programas desenvolvidos 

pelo grupo de pesquisa do Lababoratório de Quimiometria em Química Analítica (LAQQA) do 

Instituto de Química da Unicamp, utilizados neste trabalho foram executados no software 

Matlab R2011b (The Math-Works, Natick, MA). O pacote PLS_toolbox 7.5 (R7.5) 

(Eigenvector Research, Wenatchee, WA) também foi utilizado.  
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CAPÍTULO 4 

Modelos de calibração para determinação de 

carbono orgânico do solo  por espectroscopia 

NIR 
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4.1. Procedimento experimental 

A construção dos modelos de calibração envolveu 1.490 amostras de solos de perfis 

completos (2.980 espectros) representativas do Brasil, selecionadas a partir da coleção 

nacional de amostras de terra (Soloteca) da Embrapa Solos. O critério de seleção das 

amostras considerou sua representatividade ambiental dos solos brasileiros de tal forma que 

foram selecionadas todas as classes de solos em nível de subordem taxonômica (segundo 

nível categórico8), de acordo com o Sistema Brasileiro de Classifiação de Solos (SiBCS) 

(Santos et al., 2013).  

Foram 11 os modelos de calibração construídos empiricamente com base nos valores 

da variável y (concentração de SOC, g.kg-1). O método descrito por Kennard e Stone (1969) 

foi empregado na seleção dos subconjuntos de dados para a construção dos modelos de 

calibração multivariada (2/3 para calibração e 1/3 para validação). Os modelos foram 

construídos empregando-se os seguintes intervalos de concentração de SOC: (M0) 0,1 <y < 

36,4; (M1) 5< y < 10; (M2) 10 < y < 15; (M3) 15 < y< 20; (M4) 20 <y < 25; (M5) 25 < y < 40; 

(M6) 25 < y < 70; (M7) 10 < y < 50 (gkg-1); (M8) 5 < y < 70 (gkg-1); (M9) 5 < y < 55 (gkg-1); 

(M10) 3 < y < 60 (gkg-1). A Figura 5 ilustra as faixas de concentração empregadas nos 

modelos de calibração multivariada. 

                                            
8 Nível categórico de um sistema de classificação de solos é um conjunto de classes definidas segundo atributos 

diagnósticos em um mesmo nível de generalização ou abstração e incluindo todos os solos que satisfizerem a essa 
definição (Santos et al., 2013) 
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Figura 5: Faixas de concentração de carbono orgânico do solo empregadas na seleção dos modelos locais de calibração 
multivariada. 

 

A Figura 6 apresenta a distribuição dos valores de SOC nos modelos de calibração 

multivariada. 
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Figura 6: Distribuição de concentração de SOC nos modelos locais. As linhas tracejadas representam à média, e as contínuas representam a mediana das 
concentrações de SOC em unidade de g kg

-1
. 
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As figuras de mérito foram estimadas seguindo a norma E1655-05 da ASTM (2012), 

com o intuito de validar os modelos PLS construídos a partir de espectros NIR para 

determinações de SOC. A precisão do método de referência, no nível de precisão 

intermediária, foi calculada pela análise de amostras em 23 níveis de concentração, cobrindo 

a faixa de concentração de 0,1 a 43,8 g kg-1 de SOC, com seis replicatas em cada nível, 

analisadas por diferentes analistas em dias diferentes (Tabela 6). As mesmas amostras 

foram utilizadas para o cálculo da precisão do método de espectroscopia NIR (ASTM E1655-

05, 2012). 
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Tabela 6: Amostras de solos empregadas no cálculo da precisão dos métodos de referência e espectroscopia NIR. 

Amostras 
Repetições (gkg

-1
) 

Média (gkg
-1

) 
Desvio 

Padrão (s) 
DPR* (%) 

1 2 3 4 5 6 

000991 8,2 7,7 8,4 9,3 9,4 9,5 8,8 0,8 8,6 

001539 43,8 37,5 32,8 30,2 35,6 32,5 35,4 4,8 13,7 

021271 5,3 5,5 5,3 5,2 5,4 5,3 5,3 0,1 1,9 

021288 27 25,4 25,7 24,7 25,3 25,5 25,6 0,8 3,0 

030121 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1 0,3 0,8 0,3 35,0 

030124 0,3 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,1 28,3 

030676 3,7 4,0 4,2 4,2 4,5 4,2 4,1 0,3 6,4 

040135 2,2 1,9 2,2 2,1 2,3 1,6 2,1 0,3 12,6 

040138 18,3 19,9 19,2 19,4 19,2 20,1 19,4 0,6 3,3 

040225 2,2 2,0 3,9 2,2 2,0 1,8 2,4 0,8 32,9 

090719 21,4 21,4 20,7 21 21,8 22,3 21,4 0,6 2,7 

090736 6,4 6,0 6,1 6,4 6,3 6,0 6,2 0,2 3,1 

090739 3,5 3,9 3,6 4,0 3,1 2,9 3,5 0,4 12,4 

110127 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 0,1 1,9 

120114 1,0 1,2 0,1 2,6 1,5 1,2 1,3 0,8 63,9 

850623 5,5 5,6 5,7 5,3 5,4 4,7 5,4 0,4 6,6 

850681 13,7 13,2 13,0 10,2 13,1 13,2 12,7 1,3 9,9 

850712 7,8 8,0 7,9 8,0 6,8 6,7 7,5 0,6 8,1 

940322 7,5 9,9 14 12,2 11,1 11,1 11,0 2,2 19,9 

940323 1,0 1,3 1,5 0,8 2,0 2,4 1,5 0,6 40,4 

940327 13,2 12,8 13,4 13,0 14,4 10,7 12,9 1,2 9,4 

971480 4,4 4,0 4,4 5,3 4,2 4,7 4,5 0,5 10,1 

990397 6,3 6,1 6,2 6,2 6,0 5,8 6,1 0,2 2,9 

* Desvio padrão relativo ou coeficiente de variação dentro dos níveis de concentração. 
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A precisão do método de referência foi calculada pelas Equações 69 e 70 (ASTM 

E1655-05, 2012): 

𝑆𝑖(𝐷.𝑂) = √
1

𝑚(𝑛 − 1)
∑ ∑(𝑦𝑗𝑘 − �̅�𝑗)

2
𝑛

𝑘=1

𝑡

𝑗=1

        (69) 

CV = DPR =
Si(D.O)

y̅
× 100                                 (70) 

onde: 

Si(D.O) - desvio padrão de precisão intermediária (dias e operadores diferentes); 

 𝑚 – total de amostras ensaiadas; 

 𝑛 – total de ensaios efetuados por amostra; 
 𝑗 – nº da amostra, 𝑗 =  1, 𝑚; 
 𝑘 – nº do ensaio da amostra j, 𝑘 =  1, 𝑛; 
 𝑦𝑗𝑘 – valor do resultado k para a amostra 𝑗; 

 �̅�𝑗 - representa a média aritmética dos resultados da amostra 𝑗. 

𝐶𝑉 (%) = 𝐷𝑃𝑅 - coeficiente de variação ou desvio padrão relativo de precisão intermediária. 
 

4.2. Resultados e discussão 

A Figura 7 possibilita a visualização geral dos espectros NIR presentes nos conjuntos 

de dados da Matriz 𝐗 (2.980 x 6001), calibração 𝐗cal  (1544 x 6001) e validação 

𝐗val (994 x 6001) antes da remoção de outliers. Na Matriz 𝐗 é evidente a presença de pelo 

menos dois espectros com comportamento diferente dos demais (formato em “V” invertido).  

A Figura 8, análoga a anterior, apresenta o conjunto de dados após as devidas 

remoções de outliers. A remoção de outliers foi caracterizada não apenas pela remoção de 

amostras com perfil distorcido instrumentalmente como se pode observar nos espectros, mas 

também por remover amostras com elevados teores de SOC e baixa representatividade em 

termos de concentração nos conjuntos de calibração e validação.  

Além da presença de outliers, é evidente no conjunto de dados (Figura 8) que existem 

deslocamentos verticais de um espectro em relação ao outro nas matrizes de calibração e 

validação. Este efeito é indesejável do ponto de vista químico, pois carrega informações que 

não estão relacionadas com o analito (concentrações de SOC) o qual estamos calibrando 

(Fearn, 2003). Estas diferenças espectrais estão relacionadas aos diferentes tamanhos de 

partículas de solo presentes nas amostras e com a sua maneira de compactação no 
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amostrador. Diversos métodos de pré-processamento de dados foram avaliados nesse 

trabalho (dados não mostrados) com objetivo de remover informações físicas nos espectros, 

e o método da primeira derivada de Savitzky-Glolay foi eficiente devido a sua capacidade de 

remover deslocamentos verticais de linha de base (ou offset) e deslocada o eixo dos 

espectros para o zero, conforme demonstrado na Figura 9 (Fearn, 2003).  
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Figura 7: Conjunto dos espectros da matriz X (2980 x 6001), dos conjuntos de calibração Xcal (1986 x 6001) e validação 
Xval (994 x 6001). 
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Figura 8: a) Conjunto dos espectros da matriz X (2415 x 6001), b) dos conjuntos de calibração Xcal (1544 x 6001) e c) 
validação Xval (871 x 6001) após remoção de outliers, e d) espectro médio da matriz de espcetro X. 
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Figura 9: a) Espectros dos conjuntos de calibração Xcal (1544 x 6001) e b) validação Xval (871 x 6001), após remoção de 
outliers, pré-processados pela primeira derivada de Savitzky-Golay (polinômio de segunda ordem e janela de 15 pontos). 

4.2.1. Seleção de variáveis 

Os modelos de calibração (“livres de outiliers”) foram construídos após seleção de 

variáveis pelo método VIP (Chong and Jun, 2005). Em termos gerais, o VIP excluiu as 

variáveis que apresentaram valores abaixo de 1, caracterizadas por baixos sinais de pseudo-

reflectância (log 1/R) dos espectros (ou linha de base; Figura 10a), resultando na redução do 

número de variáveis (de 6001 para 1033) empregadas na construção dos modelos. As 
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Figuras 10b e 10c são complementares e evidenciam os critérios empregados pelo VIP para 

seleção de variáveis. O gráfico dos coeficientes de regressão (Figura 10b), por exemplo, 

mostra que as variáveis a partir de aproximadamente 7500 cm-1 foram excluídas do modelo 

por se tratar de ruído instrumental. O gráfico dos pesos (Figura 10c) utilizado no cálculo do 

VIP, por sua vez, evidencia que as regiões espectrais com maior variação estão situadas nos 

intervalos aproximados de 4200 a 4800, de 5100 a 5600, e de 6800 a 7500 cm-1.  

 

Figura 10: Gráfico (a) das variáveis selecionadas pelo método VIP (as variáveis abaixo de 1 foram excluídas pelo algoritmo - 
linha vermelha), (b) dos coeficientes de regressão do modelo, (c) dos pesos. 

4.2.2. Modelos de calibração multivariada 

A Tabela 7 apresenta um resumo dos resultados obtidos com as figuras de mérito 

avaliadas neste trabalho. Inicialmente, nota-se que modelo M0 não apresentou o melhor 

desempenho dentre os modelos avaliados com base em algumas figuras de mérito da 

Tabela 7. Isso pode ser observado (1) pelos valores do LQ e LD: a maioria absoluta das 

amostras (57%) está abaixo de seu limite de quantificação (LQ = 6,84 g kg-1; Tabela 7) e 

18% abaixo do seu limite de detecção; (2) pelos menores valores de RMSEP e RMSEC dos 

modelos menos abrangentes em termos de faixa de concentração de SOC, que evidenciam 

a menor variabilidade espectral no seu conjunto de calibração, e também (3) pelo menor 

número de variáveis latentes empregada na contrução desses modelos mais restritos. No 
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entanto, o modelo M0 apresentou elevado valor de R2 (0,83), entretanto seu uso está restrito 

à faixa de calibração acima do seu LQ (6,84 g kg-1).  

O número de variáveis latentes empregado na construção dos modelos de calibração 

multivariada variou de 5 a 20 (Tabela 7). Valores elevados de variáveis latentes são 

característicos em modelagem de dados de espectroscopia NIR de amostras de solo em 

função da heterogeneidade e complexidade deste tipo de amostra (Viscarra Rossel, 2007). 

Pelos mesmos motivos, os valores de RMSEC e RMSEP também são elevados e 

característicos da modelagem deste tipo de amostras (Bartholomeus et al., 2008). Nesse 

sentido, uma atenção especial foi dispensada aos valores de RMSEC e RMSEP de forma a 

assegurar que ambos foram estatisticamente equivalentes (Test F). Este cuidado se faz 

necessário devido ao risco de superajuste (overfitting) dos modelos. O elevado valor da 

exatidão média relativa, ou coeficiente de variação, [(
𝑅𝑀𝑆𝐸𝑃

�̅�
) ∗ 100%] de aproximadamente 

36,4% (Tabela 7) para o modelo M0, é também consequência da heterogeneidade das 

amostras, inerente à matriz estudada. 

A distribuição das concentrações de SOC nas amostras de solo empregadas no 

estudo não segue uma distribuição gaussiana (Figura 6). Devido a isso, o RPIQ é 

recomendado em relação ao RPD para avaliar a qualidade dos modelos, pois a mediana 

(considerada no cálculo do RPIQ) representa melhor essa distribuição do que a média, 

considerada no cálculo do RPD (Tabela 7) (Bellon-Maurel et al., 2010). Os seguintes critérios 

foram utilizados na avaliação dos modelos por RPIQ ou RPD: (1) Modelos excelentes, RPIQ 

> 2,0; (2) Modelos aceitáveis, 1,4 < RPIQ < 2,0; (3) Modelos não confiáveis, RPIQ < 1,4. De 

acordo com essa figura de mérito, poucos modelos apresentaram qualidade excelente. Os 

modelos M0 e M7 foram considerados de excelente qualidade segundo esse critério, 

enquanto o modelo M2 foi aceitável. Os demais modelos foram considerados de baixa 

qualidade, entretanto, a qualidade desses modelos não deve ser avalida apenas por esse 

parâmetro. É recomendada uma análise conjunta com as demais figuras de mérito. Alguns 

modelos (por exemplo, modelos M3, M4 e M6; Tabela 7) podem ser avaliados por ambas as 

figuras de mérito, pois os valores de RPIQ e RPD não apresentam diferença estatística entre 

si.  

A precisão dos métodos de referência (Tabela 6) e da espectroscopia NIR (Tabela 7) 

foi avaliada em nível de precisão intermediária. O método de referência apresentou precisão 
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de 5,8%, enquanto no método proposto a precisão variou de 0,1 a 4,8%. Esses resultados 

demonstram que o método baseado da espectroscopia NIR é mais preciso do que o de via 

úmida (oxidação do SOC por dicromato de potássio) para determinação de SOC. Isso se 

deve à alta repetividade da espectroscopia NIR e aos erros relativos aos processos de 

digestão e titulação do método da oxidação com dicromato de potássio (método de 

referência).  

A sensibilidade (SÊN) - a fração do sinal responsável pelo acréscimo de uma unidade 

de concentração à propriedade de interesse - estimada através do inverso da norma do vetor 

de regressão do modelo PLS, apresentou valores da ordem de 10-5. Esse baixo valor é 

consequência dos altos valores do coeficiente de regressão que representam a importância 

das variáveis para o modelo. No entanto, a sensibilidade analítica (sensibilidade do método 

em termos da unidade de concentração) e o inverso da sensibilidade analítica (menor 

diferença de concentração entre amostras, que pode ser distinguida pelo método de 

calibração multivariada) apresentaram valores coerentes com as faixas de concentração 

empregadas nos modelos de calibração. Observando os dados da Tabela 7, o modelo M0 foi 

o mais sensível (SÊN(A) = 1,46 g kg-1), enquanto o modelo M4 foi o menos sensível (SÊN(A) = 

11,83 g kg-1). 

A razão sinal/ruído em calibração multivariada representa o quanto da intensidade do 

NAS para o SOC está acima do desvio padrão da flutuação do sinal instrumental (Lorber et 

al., 1997; Valderrama, 2005). Observando a Tabela 7, a relação sinal/ruído da espécie de 

interesse foi maior para os modelos M3, M4, M5 e M6. Os valores de seletividade referem-se 

à parte do sinal disponível para quantificação do analito de interesse ou à parte do sinal que 

não pode ser usada devido à sobreposição entre o sinal do analito de interesse com outros 

componentes presentes na amostra (Lorber et al., 1997). Levando em consideração a 

definição do NAS, o vetor �̂�𝑘,𝑖
𝑛𝑎𝑠 é a parte do sinal que é ortogonal à matriz de interferentes 

�̂�𝐴,−𝑘 e os valores de seletividade apresentados na Tabela 7, foram determinados através da 

razão entre o escalar 𝑛â𝑠𝑘 e a norma do vetor de resposta instrumental (Valderrama, 2005). 

Os valores de seletividade (max) foram superiores para os modelos de faixa de concentração 

mais restritas, pelos mesmos motivos elencados anteriormente para esses tipos de modelos. 

Portanto, ambas as figuras de mérito (razão sinal/ruído e seletividade) evidenciam que a 
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espectroscopia NIR é uma técnica adequada para determinação de SOC nos casos 

avaliados. 

A inclinação, o intercepto e o coeficiente de correlação (r) dos modelos são mostrados na 

Tabela 7.  
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Tabela 7: Figuras de mérito dos modelos de calibração multivariada construídos a partir da biblioteca de espectros de amostras de solo representativas do território 
brasileiro. 

 
Figuras de 

Mérito 

M0 
COS 

(g/kg) 

M1 
COS 

(g/kg) 

M2 
COS 

(g/kg) 

M3 
COS 

(g/kg) 

M4 
COS 

(g/kg) 

M5 
COS 

(g/kg) 

M6 
COS 

(g/kg) 

M7 
COS 

(g/kg) 

M8 
COS 
(g/kg) 

M9 
COS 
(g/kg) 

M10 
COS 
(g/kg) 

Exatidão RMSEC 2,7 0,8 0,8 0,8 1,0 2,0 5,0 2,4 2.6 2.5 2.3 

 
RMSEP 2,5 0,9 0,9 1,0 0,9 2,7 6,2 2,5 2.3 2.3 2.1 

Exatidão média relativa (%) 
(2)

CV (%) 36,4 12,6 7,3 5,5 4,0 9,2 15,6 16,1 21.4 21.5 23.6 

RPD RPD 2,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 1,6 1,4 1.9 1.9 2.2 

RPIQ RPIQ 2,7 1,4 1,4 1,2 0,8 1,3 2,3 2,1 2.7 2.7 2.9 

Precisão Precisão (%) 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 2,1 1,1 0.6 0.6 0.5 

Sensibilidade 
(3)

SÊN (g kg
-1

) 4,1E-05 8,2E-05 1,5E-04 2,5E-04 7,2E-04 3,0E-04 3,4E-05 4,0E-05 0.0 0.0 0.0 

Sensibilidade analítica 
(4)

SÊN(A) (g kg
-1

) 1,5 3,4 4,2 5,1 11,8 3,9 0,7 1,5 1.7 1.8 1.8 

Inverso da sensibilidade analítica 
(5)

1/ SÊN(A) 1/(g kg
-1

) 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 1,5 0,6 0.6 0.5 0.6 

Limite de detecção 
¨(6)

LD (g kg
-1

) 2,1 0,9 0,7 0,6 0,3 0,8 4,4 1,9 1.8 1.6 1.7 

Limite de quantificação 
(7)

LQ (g kg
-1

) 6,8 2,9 2,4 2,0 0,8 2,6 14,5 6,5 5.9 5.4 5.6 

Sinal/Ruido Valor máximo 44,4 37,2 59,9 105,5 288,9 139,2 44,5 50,2 59.1 64.0 57.2 

 
Valor mínimo 0,0 16,1 40,8 77,5 235,5 95,9 15,9 10,0 1.7 2.4 0.6 

Seletividade Valor máximo 9,4E-02 7,2E-02 1,8E-01 7,6E-01 1,6 1,1 2,6E-01 1,9E-01 3.7E-01 2.1E-01 9.8E-02 

 
Valor mínimo -1,6E-02 3,1E-02 1,2E-01 5,6E-01 1,3 7,9E-01 9,2E-02 3,8E-02 1.1E-02 8.0E-03 9.8E-04 

 
Intecepto 6,8E-11 1,0E-11 7,6E-13 -7,6E-13 6,0E-13 1,9E-13 4,6E-14 2,0E-12 

-5.7E-

11 

-1.1E-

12 

1.5E-11 

Ajuste Inclinação 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0E+00 1.0E+00 1.0E+00 

 
Coef. corr 8,3E-01 6,5E-01 6,1E-01 6,9E-01 6,7E-01 7,0E-01 8,6E-01 7,4E-01 7.9E-01 8.0E-01 8.3E-01 

 
Intercepto -7,7E+00 -7,1E+00 -1,2E+01 -1,7E+01 -2,2E+01 -3,1E+01 -3,8E+01 -1,6E+01 

-

1.2E+01 

-

1.2E+01 

-

9.5E+00 

Ajuste do NAS Inclinação 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0E+00 1.0E+00 1.0E+00 

 
Coef. corr 8,3E-01 6,5E-01 6,1E-01 6,9E-01 6,7E-01 7,0E-01 8,6E-01 7,4E-01 7.9E-01 8.0E-01 8.3E-01 

Intervalo de confiança Valor máximo 5,5 1,7 1,8 1,8 2,3 5,1 12,7 5,2 5.6 5.1 4.7 

 
Valor mínimo 5,3 1,5 1,6 1,6 2,0 4,2 10,3 4,8 5.1 4.9 4.5 

Variáveis latentes vl 20,0 20,0 13,0 9,0 6,0 5,0 9,0 17,0 17 17 18 

Númerode amostras cal 1986,0 484,0 260,0 138,0 81,0 36,0 54,0 528,0 1026 1026 1368 
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Númerode amostras val 994,0 243,0 130,0 70,0 41,0 18,0 28,0 264,0 513 505 684 

Remoção de outliers 1 cal 1772,0 405,0 217,0 116,0 70,0 32,0 47,0 463,0 908 898 1181 

Remoção de outliers 1 val 936,0 210,0 106,0 49,0 26,0 2,0 16,0 246,0 481 470 632 

Remoção de outliers 2 cal 1544,0 351,0 185,0 104,0 57,0 32,0 47,0 396,0 780 758 992 

Remoção de outliers 2 val 871,0 188,0 73,0 32,0 19,0 2,0 16,0 222,0 441 430 575 

 (1)
M = modelo de calibração construído em uma determinada faixa de valores de SOC; M0 - 0,1<y<36,4; M1 - 5<y<10; M2 - 10<y<15; M3 - 15<y<20;M4 20<y<25; M5 - 

25<y<40; M6 - 25<y<70; M7 - 10<y<50. 
(2)

CV= coeficiente de variação ou exatidão média relativa (%);
(3)

Sensibilidade (valores encontrados da ordem de 10
-5

); 
(4)

Sensiblidade analítica;
(5)

Inverso da sensibilidade analítica;
(6)

Limite de detecção;
(7)

Limite de quantificação. 
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4.3.  Conclusões parciais 

A julgar pela avaliação das figuras de mérito, os modelos de calibração construídos a 

partir do banco espectral de amostras representativas dos tipos de solos do Brasil possuem 

elevado potencial de aplicação, pois: (1) Os valores de RMSEP são similares àqueles 

relatados na literatura para previsão de SOC (Stenberg et al., 2010); (2) Alguns modelos de 

calibração obtidos apresentaram qualidades excelentes ou aceitáveis conforme foi 

demonstrado; (3) o método baseada em espectroscopia NIR é mais preciso que o de via 

úmida (método da oxidação com dicromato); (4) foi verificado que a técnica tem sensibilidade 

adequada para determinação de SOC; (6) a relação sinal/ruído foi alta o suficiente para 

permitir a modelagem do parâmetro de interesse.  

Destaca-se que futuramente, o número de amostras nos modelos de calibração deverá 

aumentar semanalmente como consequência da inserção da espectroscopia NIR na rotina 

de análise de SOC e de outros atributos do solo. Devido a isso, ressalta-se, por exemplo, a 

necessidade de uma infraestrutura computacional mais robusta, dedicada ao tratamento de 

grandes bancos de dados (> 10.000 amostras).  
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CAPÍTULO 5 

Avaliação dos modelos de calibração 

empregando ensaio interlaboratorial para 

determinação de matéria orgânica do solo por 

espectroscopia NIR  
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5.1. Procedimento experimental 

O Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF) 

orginalmente classifica os laboratórios baseando nos resultados dos oito atributos 

necessários para avaliação da fertilidade do solo. Entretanto, sendo o foco deste trabalho 

avaliar apenas a matéria orgânica do solo (SOM), obtida através análise do carbono orgânico 

do solo (SOM), os cálculos foram adptados para avaliação apenas desse atributo. Conforme 

mencionado anteriormente, a percentagem de MOS é calculada multiplicando o resultado do 

SOC por 1,724 (Claessen et al., 1997). Nessa etapa de validação dos modelos de calibração 

construídos no capítulo anterior, foram empregadas amostras dos ensaios interlaboratorias 

dos anos 2011 (11 amostras: 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202) e 2013 

(12 amostras: 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226). A amostra 193 do 

programa de 2011 esta ausente em estoque, por isso, não fará parte da avaliação.  

As amostras do PAQLF foram analisadas por espectroscopia NIR. Posteriormente esses 

espectros foram utilizados nos modelos de calibração multivariada construídos no capítulo 

anterior para previsão das concentrações de SOM nessas amostras. De posse dos valores 

de SOM previstos pelos modelos, dos resultados de todos os laboartórios participantes dos 

PAQLFs 2011 e 2013, cada modelo de calibração foi avaliado como se fosse um novo 

laboratório participante dos ensaios, via simulação. Para fins de comparação, as amostras 

dos PAQLFs de 2009, 2011 e 2013 foram analisadas pelo método de referência (oxidação 

por dicromato de potássio) e tiveram seus resultados avaliados pelo programa de maneira 

similar (via simulação). 
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5.2. Resultados e discussão 

As Figuras 11 e 12 apresentam o perfil médio de concentração de SOM por amostra 

calculadas a partir dos resultados compilados dos programas interlaboratoriais de 2011 e 

2013, respectivamente. Os perfiis de concentração observados nas amostras do PAQLF de 

2013 e 2011 diferem entre si devido à maioria das amostras do programa de 2013 

apresentarem concentração entre 40 e 50 g kg-1 de SOM. Além disso, a amostra mais 

concentrada apresenta em torno de 65 g kg-1 de SOM, diferindo consideravelmente da 

análoga no programa de 2011. Estes perfis de concentração de SOM apresentados pelas 

amostras dos programas Interlaboratoriais avaliados serão importantes no entendimento dos 

resultados apresentados mais adiante. 
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Figura 11: Concentração média de matéria orgânica do solo (SOM) por amostra obtida a partir dos resultados de 92 
laboratórios participantes do programa interlaboratorial de 2011. As amostras com repetições (triplicata) são representadas 
por M1 (191, 195 e 194) e M2 (194, 197 e 200). 
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Figura 12: Concentração média de matéria orgânica do solo (SOM) por amostra obtida a partir dos resultados de 104 
laboratórios participantes do programa interlaboratorial de 2013. As amostras com repetições (triplicata) são representadas 
por M1 (217, 219 e 225) e M2 (220, 223 e 226). 

5.2.1. Análise por compontentes principais 

A fim de estimar qualitativamente a representatividade das amostras dos programas 

interlaboratoriais de 2011 e 2013, realizou-se a análise a PCA dos conjuntos de calibração e 

validação, na qual as amostras dos programas foram projetadas. A Figura 13 apresenta o 

gráfico de escores da PC1 (61,5%) versus PC 2(18,4%) dos conjuntos de calibração, 

validação e PAQLF 2013. O gráfico dos escores destas duas primeiras componentes 

principais foi aquele que melhor demonstrou a relação entre os conjuntos de calibração, 

validação e PAQLF, portanto, as demais combinações não serão mostradas. De forma 

análoga, as amostras do programa interlaboratorial de 2009 foi projetada na PCA da Figura 

14.  

A PCA demonstrou que existe representatividade das amostras do PAQLF frente aos 

conjuntos de calibração e validação. No entanto, os espaços vazios no lado direito da PC1 

indicaram que a representatividade das amostras do PAQLF pode ser melhorada com a 

inserção de amostras com concentrações de SOM mais elevada. Os gráficos dos pesos (ou 

loadings) na PC1 (mais relevante na visualização dos dados) das Figuras 15 a 16 
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apresentaram perfis similares nos 2 casos avalidados. Portanto, eles não revelaram qualquer 

tipo de informação que permitisse diferenciar as amostras dos programas de 2011 e 2013 ou 

qualquer tipo de relação com os conjuntos de calibração e validação. Os perfis apresentados 

nos gráficos dos pesos são caracterizados por sobretons de ligação CH de grupos 

aromáticos (ν1 C-H 7200 cm-1; ± 1388 nm), bem como bandas de combinação de transições 

fundamentais devido ligação CH de grupos alifáticos (ν1 C-H 4600 cm-1; ± 2173 nm) 

(Stenberg et al., 2010). 
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Figura 13: Gráfico dos escores da PCA das duas primeiras componentes principais dos conjuntos de dados de calibração, 
validação e PAQLF 2011. 

 

-0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
-0,020

-0,015

-0,010

-0,005

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

Escores na PC1 (61,8%)

E
s
c
o

re
s
 n

a
 P

C
2

 (
1

8
,4

)

PAQLF 2011 - COS (NIR)

 

 

Conjunto de calibração

Conjunto de validação

Conjunto do PAQLF



Capítulo 5 

75 

 

 

 
Figura 14: Gráfico dos escores da PCA das duas primeiras componentes principais dos conjuntos de dados de calibração, 
validação e PAQLF 2013. 

 

Figura 15: Gráfico dos pesos na PC1 (após aplicação do VIP) dos conjuntos de dados de calibração, validação e PAQLF 
2011. 
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Figura 16: Gráfico dos pesos na PC1 (após aplicação do VIP) dos conjuntos de dados de calibração, validação e PAQLF 
2013. 
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5.2.2. Avaliação dos modelos de calibração 

As Tabelas 8 e 9 mostram as penalizações por amostras e modelos de calibração 

empregadas na previsão da concentração de SOM por espectroscopia NIR. Para fins de 

comparação, os asteriscos recebidos pelo método de via úmida (ou referência) também são 

mostrados. Nas tabelas supracitadas, o número 3 equivale a 3 asteriscos obtidos por um 

dado modelo (ou método de referência) em uma determinada amostra, ou seja, 1 asterisco 

(ou penalização) por rodada de cálculo, totalizando 3 asteriscos. De forma análoga, o 

número 2 equivale à penalização com dois asteriscos (penalizações na segunda e terceria 

rodada, consequentemente), o número 1 se refere a apenas 1 (uma) penalização, 

consequentemente, adquirida na terceira e última rodada de cálculo. Finalmente, o número 

zero representa ausência de penalizações naquela amostra.  

O modelo ideal (última linha das Tabelas 8 e 9) se refere a uma simulação para a 

escolha de um determinado modelo para prever uma amostra com o mínimo possível de 

penalizações. Os modelos foram construídos com base na faixa de calibração específica e 

adequada para prever uma determinada amostra. Trata-se de uma situação hipotética, que 

só foi possível de atingir porque os resultados dos demais laboratórios participantes dos 

programas Interlaboratoriais eram previamente conhecidos. Portanto, esta simulação foi 

empregada para demonstrar que é possível obter resultados excelentes empregando 

espectroscopia NIR e calibração multivariada na determinação de SOM (consequentemente, 

SOC). Diante dessa possibilidade, surge, como perspectiva futura, a possibilidade de 

construir algoritmos capazes de otimizar a seleção de amostras no conjunto de calibração 

(tendo como base o perfil espectral), objetivando construir modelos específicos para a 

previsão de uma amostra de concentração desconhecida a partir de seu perfil espectral. 
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Tabela 8: Penalização dos modelos nas amostras simples e nas médias das replicatas com asteriscos em cada uma das 
três rodadas de cálculo do PAQLF de 2011. 

Modelo Amostras simples Replicata 1 Replicata 2 
Média 

1* 
Média 

2
#
 PAQLF 2011 192 196 198 201 202 191 195 199 194 197 200 

Via úmida 0 2 0 3 3 0 2 0 0 1 0 2 1 

NIR Modelo 0 2 3 0 0 3 0 0 0 1 2 2 0 5 

NIR modelo 1 0 0 0 3 3 2 3 3 0 0 0 8 0 

NIR modelo 2 0 3 2 3 0 1 3 2 0 0 0 6 0 

NIR modelo 3 2 3 3 2 3 0 0 0 3 3 3 0 9 

NIR modelo 4 3 3 3 0 3 0 0 0 3 3 3 0 9 

NIR modelo 5 3 3 3 0 3 2 3 3 3 3 3 8 9 

NIR modelo 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9 

NIR modelo 7 2 3 3 3 3 1 2 1 0 1 1 4 2 

NIR modelo 8 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NIR modelo 9 2 0 3 3 3 2 3 2 0 0 0 7 0 

NIR modelo 10 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modelo ideal+ 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
*Média 1: amostras 191, 195, 199; 

#
Média 2: amostras 194, 197, 200; 

+
Número de asteriscos obtidos pela previsão da 

concentração de MOS na amostra pelo melhor modelo possível, ou seja, aquele que não foi penalizado com asteriscos. 
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Tabela 9: Penalização dos modelos nas amostras simples e nas médias das replicatas com asteriscos em cada uma das 
três rodadas de cálculo do PAQLF de 2013. 

Modelo Amostras simples Replicata 1 Replicata 2 

Média 1* Média 2
#
 

PAQLF 2013 215 216 218 221 222 224 217 219 225 220 223 226 

Via úmida 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

NIR Modelo 0 2 2 0 3 3 2 2 2 2 1 0 1 6 2 

NIR modelo 1 0 3 3 0 0 2 2 3 3 3 3 3 8 9 

NIR modelo 2 3 0 3 3 3 0 1 2 2 3 2 3 5 8 

NIR modelo 3 3 0 3 3 3 0 0 0 1 2 1 2 1 5 

NIR modelo 4 3 2 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

NIR modelo 5 3 1 0 3 3 2 1 1 2 3 3 3 4 8 

NIR modelo 6 3 3 0 3 3 3 1 0 1 3 2 3 2 8 

NIR modelo 7 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NIR modelo 8 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NIR modelo 9 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NIR modelo 10 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modelo ideal+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*Média 1: amostras 217, 219 e 225; 

#
Média 2: amostras 220, 223 e 226; 

+
Número de asteriscos obtidos pela previsão da 

concentração de MOS na amostra pelo melhor modelo possível, ou seja, aquele que não foi penalizado com asteriscos. 
 

A Figura 17 apresenta um gráfico do número de asteriscos recebidos em amostras 

simples por modelo de calibração. No gráfico referente ao PAQLF de 2011 observa-se que 

os modelos de calibração M0 e M7 receberam o menor número de asteriscos dentre os 

avaliados (5 asteriscos). Portanto, os referidos modelos superam o desempenho do método 

de via úmida (UM, 7 asteriscos) nesse critério. De forma análoga, na avaliação do método 

proposto empregando as amostras do PAQLF 2013, os modelos de calibração M8 (5 

asteriscos) e M10 (6 asteriscos) foram menos penalizados que o método de via úmida (UM, 8 

asteriscos).  

A Figura 18 apresenta o número de asteriscos com repetição vs modelos de 

calibração. Nesse caso, alguns modelos não foram penalizados com asteriscos: M8 (2011), 

M9 (2011), M7 a M10 (2013). Portanto, nesse critério, o método de via úmida (UM) recebeu 

mais penalizações do que os modelos de calibração multivariada. Nos demais casos, o 

método de via úmida foi menos penalisado por astericos com repetição do que os modelos 

de calibração. Resultados semelhantes podem ser observados no gráfico do número de 

asteriscos ponderados por modelos de calibração da Figura 19. Nesse caso, os modelos M6 

e M10 foram menos penalizados no PAQLF de 2011 do que o método de via úmida, e os 

modelos M7, M8, M9 e M10 foram os menos penalizados no programa de 2013.  
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Figura 17: Gráfico do número de asteriscos obtidos por amostras simples nos ensaio interlaboratoriais (PAQLF 2011 e 2013) através de simulação. Foram avaliadas as 
concentrações de matéria orgânica do solo obtidas pelo método de via úmida (Lab) e pelos valores previstos pelos modelos de calibração para determinação de SOM 
por espectroscopia NIR. 

 

UM M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

 7.00

 5.00

 6.00

11.00

10.00

 9.00

12.00

18.00

13.00

 6.00

11.00

 5.00

PAQLF 2011

UM M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
0

2

4

6

8

10

12

14

 8.00

10.00

 9.00

14.00

13.00 13.00

12.00

14.00

 9.00

 5.00

 9.00

 6.00

PAQLF 2013

N
ú

m
e
ro

 d
e
 a

s
te

ri
s
c

o
s
 s

im
p

le
s

Previsão de MOS pelos modelos de calibração



Capítulo 5 

81 

 

 

 

Figura 18: Gráfico do número de asteriscos obtidos por amostras com repetição nos ensaio interlaboratoriais (PAQLF 2011 e 2013) através de simulação. Foram 
avaliadas as concentrações de matéria orgânica do solo obtidas pelo método de via úmida (Lab) e pelos valores previstos pelos modelos de calibração para 
determinação de SOM por espectroscopia NIR. 
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Figura 19: Gráfico do número de asteriscos ponderados obtidos nos ensaio interlaboratoriais (PAQLF 2011 e 2013) através de simulação. Foram avaliadas as 
concentrações de matéria orgânica do solo obtidas pelo método de via úmida (Lab) e pelos valores previstos pelos modelos de calibração para determinação de SOM 
por espectroscopia NIR. 
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Nas Tabelas 10 e 11 foram compilados os indicadores empregados na avaliação do 

desempenho dos laboratórios participantes do PAQLF nos programas 2011 e 2013 

respectivamente. Os indicadores são: número total de asteriscos ponderados, imprecisão, 

inexatidão, classificação geral, índice de excência e classificão no grupo de excelência A, B 

ou C. Tomando-se como exemplo os resultados do PAQLF de 2013, na Tabela 13 está 

demonstrado que a maioria dos modelos de calibração (M0 a M7, e M9) apresentaram 

desempenho apenas satisfatório no programa interlaboratorial, obtendo conceito C, assim 

como o método de via úmida. Por outro lado, os modelos M8 e M10 obteviram o conceito B, 

superando, portanto, o método de via úmida. Analogamente, os desempenhos do método de 

via úmida e dos modelos de calibração no programa de 2011 foram semelhantes aos 

apresentados no PAQLF de 2013. Estes resultados estão relacionados com as faixas de 

trabalho (concentração de SOC) empregadas nos modelos de calibração M8 e M10, que 

abrangeram as concentrações de SOC presentes nas amostras dos PAQLFs de 2011 e 

2013. 

A simulação no ensaio interlaboratórial empregando os melhores resultados de 

previsão de SOC por espectroscopia NIR através do modelo hipotético (denominado modelo 

ideal), fez com que o método proposto obtivesse o melhor desempenho possível através dos 

modelos construídos e alcançasse resultados muito superiores aos obtidos pelo método de 

via úmida. Nesse caso, o método da espectroscopia NIR seria pouco penalizado, alcançaria 

níveis de exatidão e de precisão de aproximadamente 100%, e classificação do método no 

grupo de excelência A (Máximo nível de qualidade). Estes resultados demonstram que é 

possível alcançar excelentes resultados nos ensaios Interlaboratoriais promovidos entre 

laboratórios que empregam o método de via úmida (método do dicromato) como referência, 

empregando modelos de calibração multivariada construídos na faixa de calibração 

adequada, e com amostras semelhantes aquelas que serão previstas.  
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Tabela 10: Avaliação dos modelos de calibração através da previsão da concentração de SOM nas amostras do programa interlaboratorial (PAQLF 2011), e comparação 
através do método de via úmida (método de referência). 

PAQLF 2011 Número de asteriscos Desempenho dos modelos 

Modelos Total/anual 
Total com 

Repetições 
Ponderado Inexatidão (%) Imprecisão (%) I.E* Geral+ Grupo 

Via úmida 7 5 22 169 5 13 70 C 

Modelo 0 5 15 50 385 1 -93 85 C 

Modelo 1 6 8 30 231 1 -16 73 C 

Modelo 2 11 6 29 223 1 -12 72 C 

Modelo 3 10 27 91 700 1 -251 89 C 

Modelo 4 9 27 90 9 27 90 89 C 

Modelo 5 12 35 117 900 0 -350 91 C 

Modelo 6 18 36 126 969 1 -385 92 C 

Modelo 7 13 10 43 331 2 -66 81 C 

Modelo 8 6 0 6 46 2 76 53 B 

Modelo 9 11 7 32 246 2 -24 74 C 

Modelo 10 5 0 5 38 2 80 51 B 

Modelo ideal# 0 0 0 0 2 99 6 A 

*I.E: índice de excelência. 
+Classificação geral do laboratório.

  

#
Desempenho no ensaio interlaboratorial através compilação dos melhores modelos de previsão. 
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Tabela 11: Avaliação dos modelos de calibração através da previsão da concentração de SOM nas amostras do programa interlaboratorial (PAQLF 2013), e comparação 
através do método de via úmida (método de referência). 

PAQLF 2013 Número de asteriscos Desempenho dos modelos 

Modelos Total/anual 
Total com 

Repetições 
Ponderado Inexatidão (%) Imprecisão (%) I.E* Geral+ Grupo 

Via úmida 8 1 11 79 7 57 79 C 

Modelo 0 10 8 34 243 2 -22 95 C 

Modelo 1 9 17 60 429 1 -115 104 C 

Modelo 2 14 13 53 379 1 -90 103 C 

Modelo 3 13 6 31 221 1 -11 92 C 

Modelo 4 13 0 13 93 0 53 80 C 

Modelo 5 12 12 48 343 1 -72 103 C 

Modelo 6 14 10 44 314 1 -58 102 C 

Modelo 7 9 0 9 64 4 66 76 C 

Modelo 8 5 0 5 36 2 81 63 B 

Modelo 9 9 0 9 64 2 67 76 C 

Modelo 10 6 0 6 43 2 77 67 B 

Modelo ideal# 0 0 0 0 4 98 13 A 

*I.E: índice de excelência. 
+Classificação geral do laboratório. 
 #

Desempenho no ensaio interlaboratorial através compilação dos melhores modelos de previsão. 
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A título de exemplo, as Tabelas 12 e 13 apresentam os valores de concentração de 

SOM previstos por alguns modelos de calibração nas amostras dos PAQLFs de 2011 e 2013, 

seguidos de seus intervalos de confiança. Os intervalos de confiança para o método de via 

úmida (ou referência) foram calculados de forma univariada. Esses resultados demonstram 

que os ICs calculados para o método proposto estão na mesma ordem de grandeza que 

aqueles relativos ao método de via úmida. Esse fato demonstra que existe a possibilidade 

desses ICs serem reduzidos com a inserção de um número maior de amostras 

representativas nos conjuntos de calibração. 

 

Tabela 12: Média e intervalo de confiança das concentrações de SOM nas amostras do programa interlaboratorial (PAQLF 
2011) e dos valores previstos pelo modelo de calibração de número 0 (M0) através da espectroscopia NIR. 

Amostras 
PAQLF 2011 

PAQLF - MOS 
(g kg

-1
) 

IC 
PAQLF (g kg

-1
) 

NIR - MOS 
(g kg

-1
) 

IC 
NIR (g kg

-1
) 

191 35,6 5,9 39,3 5,3 
192 17,6 3,0 28,9 5,4 
194 19,0 1,3 26,4 5,3 
195 31,7 1,4 39,2 5,3 
196 11,8 1,3 29,1 5,3 
197 19,2 1,3 27,6 5,3 
198 12,0 1,1 12,4 5,3 
199 31,5 1,4 38,0 5,3 
200 18,7 1,2 26,8 5,3 
201 47,2 2,6 47,0 5,3 
202 8,8 2,2 37,8 5,3 

 

Tabela 13: Média e intervalo de confiança das concentrações de SOM nas amostras do programa interlaboratorial (PAQLF 
2013) e dos valores previstos pelo modelo de calibração de número 7 (M7) através da espectroscopia NIR. 

Amostras 
PAQLF 2013 

PAQLF - MOS 
(g kg

-1
) 

IC 
PAQLF (g kg

-1
) 

NIR - MOS 
(g kg

-1
) 

IC 
NIR (g kg

-1
) 

215 14,7 0,9 -11,0 6,0 
216 28,1 6,5 30,4 5,5 
217 45,6 4,2 34,6 5,6 
218 65,4 3,7 25,9 5,6 
219 45,1 2,4 37,9 5,6 
220 46,3 2,5 40,0 5,6 
221 11,5 1,9 15,7 5,4 
222 13,2 1,4 16,4 5,1 
223 47,8 5,1 38,6 5,5 
224 24,8 1,7 20,6 5,5 
225 43,8 2,3 33,6 5,6 
226 45,1 2,3 40,0 5,6 
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5.1. Conclusões parciais 

Alguns modelos de calibração validados empregando amostras do PAQLF de 2011 e 

2013, foram robustos o suficiente para serem classificados na categoria B. Considerando que 

os valores de concentração de SOM obtidos pelo método de via úmida adquiriu o conceito C 

(menor nível de classificação) nos programas avaliados, os resultados alcançados pelos 

modelos de calibração habilitam a espectroscopia NIR a substituir o método de referência. 

Além disso, foi demonstrado que a espectroscopia NIR pode fornecer resultados ainda 

melhores se houver seleção de modelos locais (mais apropriados) para a previsão de uma 

amostra específica e com a inserção de novas amostras representativas das faixas de 

concentração de interesse.  

Desta maneira, fica evidente o potencial da espectroscopia NIR como método de 

rotina em laboratórios de solos para análise de SOC (ou SOM) uma vez que, após sua 

implantação, o banco espectral poderá crescer semanalmente, alcançando níveis de 

robustez ainda mais significativos. No entanto, pelo menos dois são os gargalos da 

implantação da técica proposta em rotinas de análise: (1) o custo dos espectrofotômetros 

NIR atualmente elevado em relação aos orçamentos dos laboratórios de análise de solos no 

Brasil; (2) e a etapa de modelagem dos dados espectrais que demanda conhecimentos em 

Quimiometria. Ambos os aspectos contrários à implantação da espectroscopia NIR como 

método de rotina de análise de atributos de solos no Brasil, podem ser solucionados, por 

exemplo, com políticas de subsídios para compra de instrumentos e intensivos treinamentos 

em Quimiometria e espectroscopia NIR, que podem ser oferecidos, por exemplo, pela 

Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).  

A Embrapa vem atuando no âmbito da formação de recursos humanos, 

desenvolvimento e implantação da espectroscopaia NIR como método de rotina por meio de 

diversos Projetos fomentados com recursos co-financiados pela Empresa. Esses projetos 

objetivam o desenvolvimento de métodos de análise mais “limpos”, rápidos e de menor 

custo, baseados em espectroscopia NIR, e, consequentemente, no tratamento quimiométrico 

dos dados gerados. Dois exemplos proeminentes dessa tendência são o Projeto MP5: “Rede 

Embrapa em Espectroscopia no Infravermelho Próximo (Net-NIRS)”, Liderado pela Dra. 

Maria Lúcia Ferreira Simeone (Embrapa Milho e Sorgo). Esse Projeto, iniciado em abril de 

2011, tem como objetivo geral a estruturação de uma rede laboratorial para implementação 
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da espectroscopia NIR como método de rotina em Unidades da Embrapa. O outro exemplo, 

trata-se do Projeto MP5: “Capacitação em quimiometria na avaliação simultânea de vários 

atributos dos solos (Chemolabs)”, Liderado pelo autor desta Tese (Embrapa Solos). Cujo 

objetivo é internalizar a aplicação de conhecimentos de Quimiometria no aperfeiçoamento de 

métodos de análise de atributos de solo e de outras matrizes de interesse da Embrapa.  
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6.1. Procedimento experimental 

6.1.1. Amostras de solo 

Foram selecionadas 139 amostras de solo obtidas de horizontes em perfis completos, 

descritos e amostrados para fins de estudos de mapeamento digital de solos no Parque 

Estadual da Mata Seca (PEMS) no estado de Minas Gerais. Os teores de carbono das 

amostras variaram de 0,5 a 23,9 g kg-1, com média de 4,9 g kg-1 e mediana de 2,8 g kg-1. As 

análises foram realizadas em cinco diferentes espectrofotômetros instalados em quatro 

laboratórios distintos, por diferentes analistas, ao longo de aproximadamente três meses. A 

determinação de carbono orgânico do solo pelo método de referência foi realizada por via 

úmida, através do método volumétrico do dicromato de potássio descrito no manual de 

métodos da Embrapa Solos (Claessen et al., 1997).  

6.1.2. Descrição dos espectrofotômetros 

Os 5 espectrofotômetros NIR empregados neste estudo são equipados com acessórios 

de reflectância difusa e identificados da seguinte maneira: NIRFT2 é o instrumento primário e 

os 4 demais são os instrumentos secundários (NIRFT1, NIRFT3, NIRDP1 e NIRDP2). A 

Tabela 14 apresenta as características físicas dos espectrofotômetros NIR envolvidos neste 

estudo. Três desses instrumentos são de mesmo sistema de varredura, do tipo 

interferométrico com Transformada de Fourier (NIRFT1, NIRFT2 e NIRFT3), sendo os dois 

primeiros instrumentos idênticos, de mesma marca e modelo. Os dois outros são de mesma 

marca e sistema de varredura (tipo dispersivo - NIRDP1 e NIRDP2), entretanto, são de 

modelos diferentes. Os instrumentos interferométricos (NIRFT1, NIRFT2 e NIRFT3) são 

equipados com amostradores giratórios e suporte para placa de Petri de vidro, com noventa 

milímetros de diâmetro e 10 milímetros de altura, e capacidade para aproximadamente 50 g 

de amostra de solo. Entretanto, no instrumento NIRFT1 utilizou-se suporte fixo de amostra, 

tipo placa de Petri (com trinta milímetros de diâmetro e dez milímetros de altura) ao invés do 

sistema giratório, no qual os espectros foram adquiridos em um único ponto da amostra. Os 

instrumentos dispersivos são equipados com amostradores pontuais.  

 

Tabela 14: Configuração dos instrumentos utilizados no estudo. 
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Instrumento Sigla Tipo Amostrador Detector 

Primário NIRFT2 FT
c
  Pontual DTGS/AsInGa

a 

Secundário NIRFT1 FT Prato giratório DTGS/AsInGa
a
 

Secundário NIRFT3 FT Prato giratório PbS/PbS
b
 

Secundário NIRDP1 Dispersivos Pontual PbS/PbS
b
 

Secundário NIRDP2 Dispersivos Pontual PbS/PbS
b
 

a
 O detector do espectrofotômetro é DTGS e do acessório de reflectância difusa é AsInGa. 

b
Ambos os 

detectores são PbS. 
c
 Transformada de Fourier (FT) 

6.1.3. Seleção do conjunto de dados 

As 139 amostras foram parcionadas em três subconjuntos com o auxílio do algoritmo de 

Kennard-Stone (Kennard and Stone, 1969): calibração (𝐗cal = 80 amostras), validação 

(𝐗val = 59 amostras) e transferência (𝐗trans =  10 amostras). O conjunto de transferência se 

refere a amostras analisadas em ambos os instrumentos, primário e secundário, usado nas 

etapas de transferência dos algoritmos avaliados nesse trabalho. 

6.1.4. Pré-processamento espectral e PCA 

Na etapa de pré-processamento dos dados espectrais foram avaliados dezenove 

métodos comumente empregados em espectroscopia NIR (Xu et al., 2008; Balabin and 

Safieva, 2011): (1) Correção de espalhamento multiplicative (Multiplicative Scatter Correction, 

MSC); (2) variação normal padrão (Standard Normal Variate, SNV); (3) 1ª derivada de 

Savitzky-Golay, com janela de 15 pontos e polinômio de segunda ordem (SGD1); (4) 2ª 

derivada de Savitzky-Golay, com janela de 15 pontos e polinômio de segunda ordem 

(SGD2); (5) 1ª derivada de Savitzky-Golay com janela de 3 pontos e polinômio de segunda 

ordem (SGD3); (6) 2ª derivada de Savitzky-Golay com janela de 3 pontos e polinômio de 

segunda (SGD4); (7) 1ª derivada de Savitzky-Golay com janela de 9 pontos e polinômio de 

segunda ordem (SGD5); (8) 2ª derivada de Savitzky-Golay com janela de 9 pontos e 

polinômio de segunda ordem (SGD6); (9) 1ª derivada de Savitzky-Golay, com janela de 15 

pontos e polinômio de segunda ordem + MSC (SGD1 + MSC); (10) 2ª derivada de Savitzky-

Golay, com janela de 15 pontos e polinômio de segunda ordem + MSC (SGD2 + MSC); (11) 

1ª derivada de Savitzky-Golay, com janela de 15 pontos e polinômio de segunda ordem + 

SNV (SGD1+SNV); (12) 2ª derivada de Savitzky-Golay, com janela de 15 pontos e polinômio 

de segunda ordem + SNV (SGD2+SNV); (13) 1ª derivada de Savitzky-Golay, com janela de 3 



Capítulo 6 

93 

 

pontos e polinômio de segunda ordem + SNV (SGD3+SNV); (14) 2ª derivada de Savitzky-

Golay, com janela de 3 pontos e polinômio de segunda ordem + SNV (SGD4+SNV); (15) 1ª 

derivada de Savitzky-Golay, com janela de 9 pontos e polinômio de segunda ordem + SNV 

(SGD5+SNV); (16) Detrend; (17) SNV +Detrend; (18) correção ortogonal de sinal (Orthogonal 

Signal Correction, OSC); (19) SNV + OSC.  

A PCA foi empregada para reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados e como 

critério qualitativo de seleção do método de pré-processamento através da avaliação do 

gráfico de escores (Wold, 2002). 

6.1.5. Avaliação dos modelos 

Cinco figuras de mérito foram empregadas conjuntamente para avaliar o desempenho 

dos modelos de calibração multivariada: RMSEC, RMSEP, R2, RPIQ e teste para bias. 

Comparou-se estatisticamente o desempenho do PLS e do SVR por meio do teste-F de 

Snedecor (ASTM E1655-05, 2012). 

6.1.6. Transferência de calibração 

Alguns métodos clássicos e estratégias de transferência de calibração em 

espectroscopia NIR foram testados e comparados entre si:  

(1) recalibração completa (Full Recalibration, FR), trata-se da construção dos modelos de 

calibração multivariada em cada um dos 5 instrumentos disponíveis. A FR seria o 

procedimento ideal, porém, é não pragmático para fins de análise de rotina;  

(2) transferência direta (Direct Transfer, TD): consiste em utilizar o modelo de calibração 

construído no instrumento primário para previsão do conjunto de validação analisado no 

instrumento secundário. Neste trabalho, os espectros das 59 amostras de validação obtidos 

nos instrumentos secundários (NIRFT1, NIRFT3, NIRDP1 e NIRDP2) foram utilizados para 

prever os teores de SOC no modelo de calibração do instrumento primário (NIRFT2);  

(3) atualização de modelos (Model Updating, MU): refere-se à atualização do modelo de 

calibração do instrumento primário com o conjunto de amostras analisadas no instrumento 

secundário. Posteriormente, o modelo de calibração atualizado do instrumento primário é 

empregado na previsão de amostras analisadas no instrumento secundário. O método MU foi 

aplicado de duas maneiras, identificadas como MU1 e MU2: (MU1) construindo quatro 

modelos de calibração a partir dos 80 espectros (conjunto de calibração) obtidos no 



Capítulo 6 

94 

 

instrumento primário acrescidos de 10 espectros por vez (conjunto de transferência). Esse 

procedimento foi repetido para cada um dos quatro instrumentos secundários, resultando em 

4 modelos MU1; (MU2) construindo um único modelo de calibração a partir de 80 espectros 

(conjunto de calibração) obtidos no instrumento primário acrescidos de 40 espectros dos 

instrumentos secundários (10 espectros do conjunto de transferência de cada instrumento 

secundário). Neste caso, o modelo é global.  

(4) correção de inclinação e intercepto (SBC): trata-se da correção da equação de 

calibração do instrumento primário com amostras do instrumento secundário. Neste trabalho, 

o modelo de calibração desenvolvido no instrumento primário foi empregado na previsão da 

concentração de SOC do conjunto de transferência analisado no instrumento secundário. Os 

coeficientes de inclinação e intercepto (b e b0) foram calculados pela regressão linear entre 

os valores previstos e os obtidos pelo método de referência. Então, o modelo de calibração 

do instrumento primário foi empregado na previsão do conjunto de validação do instrumento 

secundário e o valor previsto corrigido empregando-se os coeficientes (b,b0) obtidos 

anteriormente (Feudale, 2002); 

(5) padronização direta (DS, Direct Standardization) e padronização reversa (RS, Reverse 

Standardization): referem-se a métodos de padronização multivariada que torna similar dois 

conjuntos de dados a partir de uma matriz de transformação (Wang et al., 1991). Neste 

trabalho, os conjuntos de transferência dos instrumentos primário (NIRFT2) e secundário 

(NIRFT1, NIRFT3, NIRDP1 e NIRDP2) foram utilizados para compor uma matriz de 

transformação cujos parâtros foram aplicados no conjunto de validação do instrumento 

secundário para torná-lo mais similar aos espectros do instrumento primário (DS). Por tanto, 

foram gerados 4 modelos (sendo um para cada instrumento secundário). No RS, ao invés de 

padronizar a matriz de validação do instrumento secundário, padronizou-se a matriz de 

calibração do instrumento primário;  

(6) padronização direta por partes (Piece Wise Direct Standardization, PDS) e 

padronização reversa por partes (Piece Wise Reverse Standardization, PRS): o PDS é 

similar ao DS; enquanto este último utiliza todo o espectro na etapa de padronização, o PDS 

emprega pequenas regiões do espectro ou janelas para relacionar dois conjuntos de dados 

(Wang et al., 1991). Neste trabalho, foram gerados 4 modelos (sendo um para cada 

instrumento secundário) em que o tamanho da janela empregada no PDS foi otimizado 

(n=5), sendo o modo de aplicação do PDS idêntico ao descrito para o DS. No caso do PRS, 
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ao invés de padronizarmos a matriz de validação do instrumento secundário, padronizou-se a 

matriz de calibração do instrumento primário;  

(7) correção ortogonal de sinal (Ortogonal Signal Correction, OSC): o objetivo da OSC é 

reduzir a variação em X (matriz das respostas instrumentais) que não esteja relacionada (isto 

é, seja ortogonal) a y (resposta do método de referência) simplificando, assim, o modelo 

(Sjöblom et al., 1998). Neste trabalho calculou-se quatro modelos OSC empregando as 

matrizes de transferência dos instrumentos primário e secundário (um para cada instrumento 

secundário), segundo Sjöblom et al., (1998). 

Após a etapa de transferência, todos os modelos de calibração multivariada foram 

construídos com PLS e SVR e seus desempenhos foram comparados através das figuras de 

mérito mencionadas anteriomente. 

6.2. Resultados e discussão 

6.2.1. Pré-processamento 

Dentre os 19 métodos de pré-processamento estudados, quatro apresentaram os 

melhores modelos de previsão baseado nas figuras de mérito. São eles: (1) SNV; (2) 

primeira derivada de Saviztky-Golay (SGD1); (3) SGD1 + SNV e (4) Detrend. Conforme 

esperado, esses métodos de pré-processamento minimizaram a influência de efeitos físicos 

nos espectros, tais como o tamanho de partícula, rugosidade e opacidade, os quais não 

trazem informações químicas sobre as amostras e introduzem variações espectrais, como o 

deslocamento da linha de base (Fearn, 2003). 

As Figuras 20A e 20B mostram, respectivamente, os espectros brutos e pré-

processados por SNV para os cinco equipamentos utilizados no estudo. Na escala 

observada, é evidente: (a) o pronunciado deslocamento vertical entre o conjunto de 

espectros obtidos no instrumento NIRFT3 e os demais, com valores de absorbância (log 1/R) 

no primeiro acima de 2,5 (Figura 2a); (b) a sobreposição do conjunto de espectros obtidos 

entre os instrumentos NIRDP1 e NIRDP2 e (c) entre NIRFT1 e NIRFT2; e (d) o leve 

deslocamento entre os pares NIRDP1/NIRDP2 e NIRFT1/NIRFT2. Os deslocamentos 

verticais observados estão relacionados, em última análise, a diferenças físicas entre 

instrumentos e contribuem negativamente para a qualidade dos modelos de previsão; daí a 

necessidade do pré-processamento (Fearn, 2001).  
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O pré-processamento minimizou os deslocamentos verticais entre o conjunto de 

espectros obtidos nos diferentes instrumentos, como pode ser observado na Figura 24B, 

centrando o conjunto de dados em torno do zero (Fearn, 2003). No entanto, mesmo pré-

processando as amostras, ainda se observa o reflexo das diferenças instrumentais no 

espectro médio dos intrumentos, como pode ser visualizado na Figura 24C. Nesta Figura, os 

instrumentos interferométricos (NIRFT1, NIRFT2 e NIRFT3) apresentaram, por exemplo, 

bandas mais largas e deslocadas em relação aos dispersivos na região de 5000 cm-1 a 5500 

cm-1. Esse fato, associado à presença de uma banda de menor resolução do instrumento 

NIRDP1 em relação aos demais na região entre 6800 a 7400 cm-1, e a sobreposição do 

espectro médio dos instrumentos NIRFT1 e NIRFT2 na escala observada (Figura 20C), 

possibilita recomendar a utilização ou aquisição de instrumentos de mesma configuração 

(marca e modelo) para uso da espectroscopia NIR na rotina para análise de carbono 

orgânico do solo, conforme esperado segundo dados da literatura (Fearn, 2001; Ge et al., 

2011). 

Ressalta-se que os instrumentos NIRFT1 e NIRFT2 são de mesma marca e modelo, 

localizam-se em laboratórios diferentes, distantes aproximadamente 500 km entre si. Além 

disso, as leituras foram realizadas em diferentes períodos e por diferentes analistas. Essas 

considerações corroboram (a) que as diferenças observadas entre os espectros das Figuras 

20A e 20C são predominantemente de origem instrumental, (b) a recomendação de 

espectrofotômetros NIR-DRS de mesma configuração para análises de rotina em solo. 

 



Capítulo 6 

97 

 

 

Figura 20: Conjunto de espectros analisados nos instrumentos interferométricos (NIRFT1, NIRFT2, NIRFT3) e 
dispersivos (NIRDP1 e NIRDP2), na região de 4000 a 7800 cm

-1
: A) sem pré-processamento; B) pré-

processados por SNV; C) espectros médios obtidos em cada instrumento, pré-processados por SNV. O 
espectro médio obtido no instrumento NIRFT2 está sobreposto ao obtido com o NIRFT1. 

6.2.2. Análise por componentes principais (PCA) 

A análise exploratória empregando PCA permitiu avaliar a necessidade de pré-

processamento (Figuras 21a e 21b), corroborando os resultados anteriores, bem como a 

viabilidade do uso da faixa de 4000 a 7800 cm-1 na modelagem de SOC (Figura 21c). Na 

Figura 21a, o gráfico de escores da PC1 vs PC2 sem pré-processamento (Figura 21a) 
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evidencia a segregação dos espectros analisados no instrumento NIRFT3 em relação aos 

demais, devida a variações instrumentais e não ao sinal do analito no espectro. Essa 

segregação é reduzida após o pré-processamento do conjunto de espectros por SNV, como 

pode ser observado na Figura 21b, que é capaz de diminuir o deslocamento vertical e os 

efeitos muliplicativos (Fearn, 2003). Resultados similares foram obtidos com a aplicação da 

SGD1 e da SGD1 + SNV ao conjunto de espectros estudados (dados não mostrados). 

O gráfico de pesos mostrado na Figura 21c apresenta a forma de um espectro, com 

presença de bandas de importância para determinação de SOC (Stenberg et al., 2010). Este 

gráfico demonstra a importância de todo o espectro (4000 a 7800 cm-1) na configuração dos 

escores e, em consequência, a viabilidade de seu uso na modelagem do SOC. Assim, a 

utilização de todo o espectro na modelagem de SOC atende aos objetivos deste trabalho. 
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Figura 21: a) Gráfico dos escores da PC1 (99,95%) vs PC2 (0,038%) a partir da matriz X(139x951) sem pré-processamento; b) 
Escores da PC1 (47,06%) vs PC2 (25,55%) a partir dos espectros pré-processados por SNV; c) Gráfico dos pesos da PC1 
(47.06%) a partir dos espectros pré-processados por SNV. 
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6.2.3. Avaliação conjunta dos métodos de transferência de 

calibração 

Os valores previstos de SOC por espectroscopia NIR através do emprego do PLS e do 

SVR após aplicação dos métodos de transferência de calibração estão mostrados nas 

Tabelas 15 a 21. Na Tabela 15, é possível observar através da análise das figuras de mérito 

que os modelos de recalibração completa de cada um dos instrumentos produziram 

resultados equivalentes entre o PLS e o SVR. Na Tabela 16, nota-se o melhor desempenho 

do SVR em relação ao PLS na modelagem dos dados provenientes da transferência direta. 

Num segundo momento, é demonstrado que a transferência direta gera modelos com 

desempenho inferior em relação a recalibração completa, fato justificado pela inserção de 

erros sistemáticos ao empregar-se um modelo de calibração de um instrumento primário 

para prever dados analisados num instrumento secundário. Também se observa que a 

qualidade do modelo se deteriora ainda mais quando o instrumento secundário é dispersivo.  

Na Tabela 17, se observa que os desempenhos do PLS e do SVR ao modelar dados 

oriundos da atualização por MU1 são equivalentes. Posteriormente, é verificado que a 

qualidade dos modelos gerados pela estratégia MU1 é superior ao MU2. Analisando-se a 

Tabela 18, é verificada a superioridade do PLS em relação ao SVR em modelar os dados 

oriundos da transferência de calibração por SBC. Em segunda análise, também é verificada 

que, de forma geral, a qualidade dos modelos gerados por SBC é muito inferior aos demais 

métodos de transferência avaliados até este ponto. Na Tabela 19, é verificado o melhor 

desempenho do SVR em relação ao PLS na modelagem dos dados oriundos da 

transferência de calibração pelo método DS. Por outro lado, no caso do PDS nota-se um 

equilíbrio por parte do PLS e do SVR em modelar esses dados. Na Tabela 20, num primeiro 

momento observa-se a qualidade inferior dos modelos gerados por RS e PRS. Nota-se 

também um equilíbrio por parte dos desempenhos dos PLS e do SVR, entretanto, os 

modelos gerados por ambos são de baixa qualidade. 

Em última análise, o método de transferência de calibração empregando-se OSC 

(Tabela 21) apresentou bons resultados em relação aos demais métodos avaliados. Nota-se 

equilíbrio entre o desempenho do PLS e do SVR em modelar os dados provenientes da 

etapa de transferência. No entanto, os modelos de SVR apresentaram maior tendência nos 

dados modelados. Em geral, verifica-se que os modelos gerados pelos instrumentos 
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dispersivos primários e secundários de mesma configuração (NIRFT1 e NIRFT2) produzem 

menores erros de previsão em relação às demais combinações. No entanto, os erros de 

previsão apresentados pelo emprego do instrumento secundário (NIRFT3) de mesmo 

sistema de varredura do primário (ambos interferométricos) foram equivalentes aos 

apresentados pelos instrumentos dispersivos. 
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Tabela 15: Avaliação dos modelos de calibração multivariada obtidos por PLS e SVR na determinação de SOC por 
recalibração completa. Os dados foram pré-processados pela combinação da primeira derivada de Savitzky-Golay + SNV 
(com janela de 15 pontos e polinômio de segunda ordem).  

 Recalibração completa (PLS) 

Instrumentos RMSEP
* 
(g kg

-1
) R

2
 Bias (g kg

-1
) CV (%) RPIQ t-bias

+
 

NIRFT1 2,0 0,9 -0,3 45,6 2,0 1,2 
NIRFT2 1,9 0,9 -0,4 53,0 2,3 1,5 
NIRFT3 3,0 0,7 -0,1 72,8 1,9 0,2 
NIRDP1 2,2 0,9 -0,4 42,2 2,1 1,5 
NIRDP2 2,0 0,9 -0,5 46,0 1,8 2,0 

 Recalibração completa (SVR) 

Instrumentos RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg

-1
) CV (%) RPIQ t

+
 

NIRFT1 1,5 0,9 0,1 25,2 2,6 0,7 
NIRFT2 1,4 0,9 0,2 38,8 3,7 2,4 
NIRFT3 2,9 0,7 -0,3 48,9 1,9 0,7 
NIRDP1 1,4 1,0 0,0 28,7 2,5 1,3 
NIRDP2 1,8 0,9 0,2 43,4 1,7 3,0 

+ Teste t para bias (t crítico = 2,0) 

 

Tabela 16: Resultados dos modelos de calibração multivariada obtidos por PLS e SVR para a previsão dos teores de SOC 
por transferência direta.  

Transferência direta (PLS) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg-1) R
2
 Bias (g kg

-1
) CV (%) RPIQ t

+
 

NIRFT1* 2,1 0,8 -0,6 50,3 2,0 2,4 
NIRFT3+ 2,9 0,8 1,5 86,4 1,7 4,4 
NIRDP1+ 10,5 0,2 -7,9 341,3 0,7 8,7 
NIRDP2+ 7,1 0,5 -5,9 266,0 0,8 11,1 

Transferência direta (SVR) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg-1) R
2
 Bias (g kg

-1
) 

CV (%) RPIQ t
+
 

NIRFT1* 2,0 0,9 -0,8 44,6 2,8 3,5 
NIRFT3+ 4,0 0,6 -3,1 119,8 2,1 5,6 
NIRDP1+ 2,3 0,9 0,3 56,6 2,2 0,4 
NIRDP2+ 4,9 0,2 2,3 106,1 0,9 6,6 

Métodos de pré-processamento empregados: *Primeira derivada;+ Primeira derivada + SNV; # SNV. + Teste t para 
bias (t crítico = 2,0) 
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Tabela 17: Avaliação do desempenho do PLS e do SVR na previsão dos teores de SOC pelos métodos de atualização do 
modelo (MU1 e MU2). 

MU1 (PLS) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg

-1
) CV (%) RPIQ t-bias 

NIRFT1 1,9 0,9 1,2 47,4 2,6 5,9 
NIRFT3 2,4 0,9 1,2 45,4 1,9 4,7 
NIRDP1 2,4 0,9 -1,6 85,4 2,3 6,8 
NIRDP2 3,2 0,7 -1,4 116,0 2,1 3,5 

MU1 (SVR) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg

-1
) 

CV (%) RPIQ t-bias 

NIRFT1 1,3 1,0 0,4 29,7 3,0 2,3 
NIRFT3 2,2 0,9 0,2 40,0 1,8 0,8 
NIRDP1 1,9 0,9 0,5 73,0 2,0 1,9 
NIRDP2 2,8 0,8 1,2 76,2 1,5 3,6 

MU2 (PLS) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg

-1
) CV (%) RPIQ t-bias 

NIRFT1 1,9 0,9 0,6 45,1 2,2 2,4 
NIRFT3 2,7 0,7 0,6 61,6 1,7 1,8 
NIRDP1 2,9 0,8 -1,5 104,4 2,7 4,9 
NIRDP2 2,8 0,8 0,7 119,4 2,7 1,9 

MU2 (SVR) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg

-1
) 

CV (%) RPIQ t-bias 

NIRFT1 1,7 0,9 0,6 31,7 1,9 3,0 
NIRFT3 2,9 0,8 0,3 64,2 1,1 0,7 
NIRDP1 4,3 0,4 1,2 69,1 0,3 2,2 
NIRDP2 5,1 0,0 1,1 103,0 0,2 1,6 

 
 

Tabela 18: Avaliação do SBC como método de transferência de calibração utilizando PLS e SVR na previsão de SOC. 

Correção de inclinação e intercepto (PLS) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg-1) CV (%) RPIQ 

t-bias  
 

NIRFT1* 2,1 0,9 0,4 62,6 2,6 1,4 
NIRFT3* 2,2 0,9 0,8 78,1 2,7 2,8 
NIRDP1* 7,6 0,5 -2,5 262,2 2,1 2,7 
NIRDP2* 3,0 0,5 -0,1 88,0 1,4 0,2 

Correção de inclinação e intercepto (SVR) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg-1) 

CV (%) RPIQ t-bias 

NIRFT1+ 4,6 0,9 0,2 139,9 2,1 0,3 
NIRFT3+ 17,3 0,6 4,9 658,7 1,6 2,3 
NIRDP1+ 2,9 0,0 1,8 98,4 1,9 6,1 
NIRDP2* 33,5 0,0 -6,7 1248,7 1,6 1,5 
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Tabela 19: Avaliação dos métodos DS e PDS utilizando PLS e SVR na previsão do SOC. 

 
Métodos de pré-

processamento empregados: *Primeira derivada;+ Primeira derivada + SNV; # SNV. 

 

Padronização direta (PLS) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg

-1
) CV (%) RPIQ t-bias 

NIRFT1# 1,5 0,9 0,1 48,1 4,2 0,5 
NIRFT3# 6,0 0,6 -1,2 162,1 1,6 1,6 
NIRDP1# 2,0 0,9 0,3 78,3 3,6 1,2 
NIRDP2# 2,6 0,7 0,6 72,3 2,1 1,7 

Padronização direta (SVR) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg

-1
) 

CV (%) RPIQ t-bias 

NIRFT1# 1,5 0,9 0,1 39,7 3,5 0,3 
NIRFT3+ 2,2 0,8 -0,7 77,7 1,7 2,7 
NIRDP1* 1,8 0,9 -0,1 62,9 3,4 0,5 
NIRDP2* 2,9 0,7 0,2 70,8 1,9 0,6 

Padronização direta por partes (PLS) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg

-1
) 

CV (%) RPIQ t-bias  

NIRFT1# 1,5 0,9 0,5 40,2 3,6 2,8 
NIRFT3# 3,0 0,8 1,7 87,4 1,6 5,3 
NIRDP1# 2,8 0,7 -0,7 113,9 1,5 2,0 
NIRDP2# 3,8 0,5 0,6 103,7 1,3 1,2 

Padronização direta por partes (SVR) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg

-1
) 

CV (%) RPIQ t-bias 

NIRFT1# 1,5 0,9 -0,2 42,2 2,9 0,9 
NIRFT3# 4,3 0,7 -3,1 163,0 1,6 7,6 
NIRDP1# 2,7 0,8 0,0 90,8 2,7 0,1 
NIRDP2# 5,0 0,4 -0,4 168,1 1,7 0,6 
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Tabela 20: Avaliação dos métodos de transferência de calibração RS e PRS, e dos métodos de calibração multivariada PLS 
e SVR, para a determinação dos teores de SOC.  

Padronização reversa (PLS) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg

-1
) CV (%) RPIQ t-bias 

NIRFT1* 3,4 0,8 2,7 124,1 1,5 10,1 
NIRFT3+ 3,2 0,7 1,3 108,0 2,0 3,3 
NIRDP1# 28,7 0,1 17,2 1005,7 0,8 5,7 
NIRDP2* 40,3 0,2 32,6 1769,5 0,8 10,5 

Padronização reversa (SVR) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 

Bias 
(g kg

-1
) 

CV (%)  
RPIQ 

 
t-bias 

NIRFT1* 1,6 0,9 0,4 53,8 2,6 2,0 
NIRFT3* 6,9 0,6 5,1 307,9 1,2 8,2 
NIRDP1+ 162,7 0,0 -93,9 4605,6 0,8 5,4 
NIRDP2# 49,3 0,4 44,2 2233,1 0,7 15,4 

Padronização reversa por partes(PLS) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg

-1
) CV (%) RPIQ t-bias 

NIRFT1# 2,6 0,8 1,6 94,2 2,1 5,8 
NIRFT3* 2,5 0,8 0,6 59,3 2,0 1,8 
NIRDP1* 33,1 0,2 30,2 1432,4 0,5 17,0 
NIRDP2* 16,4 0,2 15,7 620,9 0,2 25,9 

Padronização reversa por partes (SVR) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg

-1
) 

CV (%)  
RPIQ 

 
t-bias 

NIRFT1+ 1,7 0,9 0,6 53,6 3,1 3,2 
NIRFT3+ 22,7 0,5 -22,1 1025,4 0,3 32,5 
NIRDP1# 9,6 0,4 8,8 323,0 0,4 17,2 
NIRDP2# 28,7 0,0 25,2 1121,1 0,5 14,1 

Métodos de pré-processamentos empregados: *Primeira derivada;+ Primeira derivada +SNV; # SNV. 

 

Tabela 21: Avaliação do OSC como método de transferência de calibração, e dos métodos de calibração multivariada PLS e 
SVR na determinação de SOC por espectroscopia NIR-DRS. O método de pré-processamento espectral empregado foi o 
Detrend.  

OSC (PLS) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg

-1
) CV (%) RPIQ t-bias 

NIRFT1 2,2 0,8 0,0 60,2 2,3 0,1 
NIRFT3 2,0 0,8 0,0 67,3 2,8 0,2 
NIRDP1 2,3 0,8 0,0 74,8 1,7 0,1 
NIRDP2 2,8 0,7 0,0 109,4 1,7 0,1 

OSC (SVR) 

Intrumentos 
secundários 

RMSEP (g kg
-1

) R
2
 Bias (g kg

-1
) CV (%) RPIQ t-bias 

NIRFT1 1,8 0,9 -0,2 59,7 2,5 0,9 
NIRFT3 3,1 0,7 -0,9 112,3 1,8 2,5 
NIRDP1 1,8 0,9 0,2 53,1 1,8 1,0 
NIRDP2 3,6 0,6 -0,6 127,6 1,4 1,2 
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6.2.4. Avaliação dos erros de previsão dos modelos (RMSEP) 

O RMSEP é uma figura de mérito extremamente importante para avaliar a qualidade 

de um modelo de calibração multivariada. É desejável que os modelos de calibração 

possuam o menor valor de RMSEP possível, entretanto, deve-se atentar para que os valores 

de RMSEP sejam estatisticamente equivalentes ou maior que aos valores de RMSEC. Este 

cuidado é devido ao risco de ajuste excessivo dos dados (overfitting), caracterizados por 

valores muito distintos destas duas figuras de mérito e pelo uso de um grande número de 

variáveis latentes. Uma importante consequência do overfitting é a redução da capacidade 

preditiva dos modelos de calibração. 

A Figuras 22 a 25 apresentam os gráficos de barras dos valores de RMSEP vs 

modelos e/ou estratégias de transferência de calibração. As barras duplas referem-se aos 

valores de RMSEP modelados por PLS e SVR, respectivamente. A numeração das Figuras 

supracitadas está organizadaa em ordem crescente de complexidade devido à diferenças 

instrumentais. A Figura 23 apresenta a situação mais simples, em que ambos os 

instrumentos (primários e secundários) são de mesma marca, modelo e sistema de varredura 

(idênticos): NIRFT2 vs NIRFT1, respectivamente. Na Figura 24, os instrumentos primário e 

secundário possuem mesmo sistema de varredura, entretanto, são de marcas e modelos 

diferentes: NIRFT2 vs NIRFT3, respectivamente. Nas Figuras 22 e 25 os casos mais 

complexos foram comparados, em que os instrumentos primário e secundário são 

completamente diferentes entre si, ou seja, possuem diferentes marcas, modelos e sistema 

de varredura: NIRFT2 vs NIRDP1 e NIRFT2 vs NIRDP2, respectivamente. 

 Em primeira análise, a recalibração completa realizada em ambos os instrumentos 

primário e secundário por PLS e SVR, respectivamente, representada pelas 4 primeiras 

barras nas Figuras supracitadas acima, produziu resultados estatisticamente equivalentes. A 

única excessão é mostrada Figura 24 no qual os valores de RMSEP obtidos a partir dos 

dados instrumento secundário (NIRFT3) foram superiores aos obtidos no instrumento 

primário (NIRFT2). Na PCA da Figura 21a, discutida anteriormente, ficou evidente que os 

espectros obitodos no instrumento NIRFT3 são diferentes dos espectros obtidos nos demais 

instrumentos por apresentarem uma componente principal exclusiva para descrevê-los. Este 

fato pode estar relacionado com problemas de calibração do instrumento. 
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 Os três últimos métodos de transferência de calibração (SBC, RS e PRS) geraram 

resultados aquém do esperado, por se tratar do caso no qual os instrumentos primário e 

secundário são idênticos. Provavelmente, as causas desses baixos desempenhos estejam 

relacionadas ao fato do método SBC ser um método univariado e a padronização do 

conjunto de calibração ao invés do conjunto de validação (RS e PRS) não apresentar bons 

resultados devido à maior quantidade e complexidade das amostras. Em última análise, em 

todos os casos avaliados o SVR forneceu valores de RMSEP menores que o PLS, com 

exceção do método SBC. Este fato evidencia a importância do SVR para calibração 

multivariada em dados de solos, tornando-se uma alternativa ao PLS digna de avaliação, 

sempre que possível.  

 À medida que aumenta a complexidade do conjunto de dados a ser transferido, devido 

a diferenças instrumentais, a estratégia de atualização de modelos MU1 se destaca como 

uma alternativa aos métodos de transferência. Conforme discutido anteriormente, a 

atualização de modelo se destaca pela simplicidade de aplicação e entendimento por parte 

do analista.  
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Figura 22: Comparação dos valores de RMSEC e RMSEP obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e 
MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos de mesma configuração. 

 

 

Figura 23: Comparação dos valores de RMSEC e RMSEP obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e 
MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos de mesmo sistema de 
varredura (Transformada de Fourier), porém de marcas e modelos diferentes. 
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Figura 24: Comparação dos valores de RMSEC e RMSEP obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e 
MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos de diferentes configurações. 

 

 

Figura 25: Comparação dos valores de RMSEC e RMSEP obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e 
MU2) e métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos de diferentes configurações. 
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6.2.5. Avaliação da qualidade do ajuste linear 

A qualidade do ajuste linear entre os valores previstos e observados (adquiridos pelo 

método de via úmida) é medida pelo coeficiente de correlação (r). No entanto, é comum em 

trabalhos de Quimiometria serem apresentados o coeficiente de determinação (R2), uma 

medida da fração da variação total em y que pode ser explicada pela relação linear entre os 

valores previstos e observados (Skoog et al., 2006). 

De forma análoga à seção anterior, as Figuras 26 a 29 apresentam os valores de R2 

vs modelos e/ou estratégias de transferência de calibração. Também nesse caso, as barras 

duplas referem-se aos valores de RMSEP modelados por PLS e SVR, respectivamente. Da 

mesma maneira, a numeração das Figuras supracitadas está organizada em ordem 

crescente de complexidade devido à difenças instrumentais. Primeiramente, é evidente no 

gráfico da Figura 26 (caso mais simples) que o ajuste linear oriundo da calibração por SVR é 

melhor que o PLS. Evidentemente, que existem casos nos quais os valores de R2 são 

estatisticamente iguais, como por exemplo, nos modelos de DS, PDS e SBC. À medida que a 

complexidade do conjunto de dados aumenta (em função de diferenças instrumentais), pode 

ser observado nas Figuras 27 a 29 um equilíbrio no qual em alguns casos o PLS fornece 

melhores resultados do que o SVR e vice-versa. De forma geral, a qualidade do ajuste linear 

obtida pelo método de atualização do modelo (MU1) obteve destaque, principalmente nos 

casos observados nas Figuras 26 a 28. 
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Figura 26: Comparação dos valores de R
2
 obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e 

métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos de mesma configuração. 
 

 

Figura 27: Comparação dos valores de R
2 

obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e 
métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos de mesmo sistema de varredura 
(Transformada de Fourier), porém de marcas e modelos diferentes. 
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Figura 28: Comparação dos valores de R
2 

obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e 
métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos de diferentes configurações. 

 

 

Figura 29: Comparação dos valores de R
2 

obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e 
métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos de diferentes configurações. 
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6.2.6. Avaliação da qualidade (RPIQ) e tendências (t-bias) nos 

modelos de calibração multivariada 

Conforme discutido anteriormente, as concentrações de SOC (ou SOM) nas amostras 

de solo não seguem uma distribuição gaussiana. Esse fato justifica o uso do RPIQ como 

indicativo da qualidade do modelo de calibração multivariada, uma vez que a mediana 

representa melhor o conjunto de dados que a média. As Figuras 30 a 33 apresentam os 

valores de RPIQ vs métodos e/ou estratégias de transferência de calibração, em ordem de 

complexidade devido a configuarações instrumentais, a exemplo das duas seções anteriores. 

Num primeiro momento, nota-se que a qualidade dos modelos é superior nos casos em que 

os instrumentos primários e secundários são idênticos. Neste caso, percebe-se também a 

superioridade dos modelos de calibração construídos por SVR em relação ao PLS, resultado 

demonstrado pela maioria dos métodos e/ou estratégias de transferência de calibração. 

Neste caso, as exceções foram observadas para os métodos DS, PDS e SBC.  

A qualidade dos modelos foi se deteriorando em função da complexidade instrumental, 

a exemplo do ocorrido com as demais figuras de mérito. No entanto, não se pode apontar 

com precisão um padrão de comportamento em relação aos desempenhos do PLS e do SVR 

(Figuras 31 a 33). Este fato corrobora que os resultados demonstrados pelo RPIQ não são 

conclusivos e necessitam de análise conjunta com as demais figuras de mérito para que se 

possa inferir sobre a qualidade dos modelos. No entanto, esta figura de mérito oferece uma 

indicação da qualidade dos modelos de calibração multivariada, que deve ser interpretada de 

forma critica, como no caso das demais. 

Outra figura de mérito que pode ser empregada na avaliação dos modelos de 

calibração é o teste para erros sistemáticos (t-bias). Erros sistemáticos afetam a exatidão das 

medidas, são calculados pela diferença entre a média da população e o valor verdadeiro, 

sendo associados a todas as componentes do erro que não são aleatórias (Valderrama, 

2005; Skoog et al., 2006). As Figuras 34 a 37 apresentam os valores de t-bias vs métodos 

e/ou estratégias de transferência de calibração. A análise destas Figuras foi realizada de 

forma similar às seções anteriores. De maneira geral, as configurações instrumentais são 

uma importante fonte de erros sistemáticos. Quanto maior essa diferença instrumental, maior 

a magnitude dos erros sistemáticos, como pode ser observado nas Figuras supracitadas. 
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Tanto o PLS como o SVR foram afetados pelos erroe sistemáticos. No entanto, o SVR se 

mostrou menos influenciado que o PLS em diversas situações. Este fato deve estar 

diretamente ligado à habilidade do SVR em lidar com possíveis não linearidades, que são 

traduzidas em erros sistemáticos. 
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Figura 30: Comparação dos valores de RPIQ obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e 
métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos com mesma configuração. 

 

Figura 31: Comparação dos valores de RPIQ obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e 
métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos com mesmo sistema de varredura 
(Transformada de Fourier), porém de marcas e modelos diferentes. 
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Figura 32: Comparação dos valores de RPIQ obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e 
métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos com diferentes configurações. 

 

 

 

Figura 33: Comparação dos valores de RPIQ
 
obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e 

métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos com diferentes configurações. 
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Figura 34: Comparação dos valores de t-bias obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e 
métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos com mesma configuração. 

 

 

Figura 35: Comparação dos valores de t-bias obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e 
métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos com mesmo sistema de varredura 
(Transformada de Fourier), porém de marcas e modelos diferentes. 
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Figura 36: Comparação dos valores de t-bias obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e 
métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos com diferentes configurações. 

 

 

Figura 37: Comparação dos valores de t-bias
 
obtidos por PLS e SVR após aplicação de estratégias (DT, MU1 e MU2) e 

métodos de transferência de calibração (DS, PDS, SBC, RS e PRS) entre instrumentos com diferentes configurações.
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6.3. Conclusões parciais  

Os resultados demonstraram que: (i) quando dois ou mais instrumentos estão envolvidos 

na elaboração do modelo de calibração multivariada nas análises de rotina de SOC, 

recomenda-se adquirir ou utilizar aqueles de mesma configuração, pois os métodos de 

transferência avaliados geram melhores modelos comparados aos de configuração diferente; 

Porém, quando instrumentos diferentes estão envolvidos, (ii) o método de atualização do 

modelo (MU1) apresentou resultados melhores em relação aos demais métodos. Este fato, 

associado à sua facilidade de aplicação e entendimento em relação aos demais métodos 

avaliados, nos impele a recomendá-lo prioritariamente como estratégia de transferência de 

calibração nas análises de rotina de solo antes de recorrer a outros métodos mais laboriosos 

e sofisticados; (iii) SVR pode ser uma alternativa ao PLS, em alguns casos. Logo deve ser 

avaliado como método de calibração multivariada para determinação de SOC por 

espectroscopia NIR após a etapa de transferência de calibração; (iv) as recomendações aqui 

delineadas podem ser inadequadas a situações diferentes deste estudo devido à grande 

complexidade das amostras de solo, à expressiva variedade de instrumentos, de métodos e 

estratégias disponíveis para transferência de calibração. No entanto, essas recomendações 

devem ser testadas prioritariamente antes de recorrer a outros métodos mais sofisticados 

rumo à implantação da espectroscopia NIR como método de análise de rotina de SOC. 
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Foram desenvolvidos (Parte I) e validados através de conjunto externo de dados (Parte 

II), modelos de calibração para determinação de carbono orgânico do solo (ou de matéria 

orgânica no solo) por espectroscopia NIR, a partir de um conjunto de dados altamente 

representativo dos tipos de solos encontrados em território brasileiro. A validação através do 

ensaio interlaboratorial (Parte II) foi o principal resultado alcançado nesse trabalho e não 

deixa dúvida sobre a robustez do modelo e, consequentemente sobre o potencial de 

aplicação da espectroscopia NIR como método de rotina para análise de solos no Brasil. 

Essa assertiva está suportada pela alta capacidade preditiva que os modelos de calibração 

demonstraram quando submetidos a 2 ensaios interlaboratoriais (em nível de simulação) 

distintos. Os resultados alcançados foram suficientes para classificar o laboratório hipotético 

(submetido ao ensaio através dos valores previstos pelo NIR) dentre aqueles que receberiam 

o selo de qualidade A no Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade 

(PAQLF) de 2011 e 2013, igualando e superando (em alguns modelos), em termos de 

classificação geral, o desempenho alcançado pelos método de via úmida (método do 

dicromato).  

Além disso, demonstrou-se que: (1) modelos de calibração multivariada construídos em 

espectrofotômetros NIR idêntidos (mesmo fabricante, modelo e sistema de varredura 

espectral) são mais facilmente transferíveis entre si que os construídos em instrumentos 

diferentes (diferentes fabricantes, modelos e sistema de varredura espectral); (2) Os métodos 

MU1, DS, PDS e OSC apresentaram os melhores desempenhos dentre aqueles avaliados. 

Dentre eles, o MU1 é de mais fácil aplicação e entendimento. Por esse motivo, esses 

métodos devem ser prioritariamente avaliados nas etapas de transferência de calibração; (3) 

o desempenho do SVR foi comparável ao do PLS na maioria dos casos. Portanto, 

recomenda-se sua avaliação para determinação de SOC por espectroscopia NIR, devido a 

ampla faixa de concentração e complexidade das amostras de solo inerentes às análises de 

rotina. 

Destaca-se, que a etapa de tratamento de dados é considerada um dos gargalos da 

técnica por ser bastante laboriosa e indispensável no desenvolvimento de modelos robustos. 

O tratamento dos dados exige conhecimentos em Quimiometria para seleção do melhor 

método, sendo este método função, sobretudo, da configuração dos instrumentos envolvidos 

na análise, da matriz da amostra e das condições de análise. Esses fatos dificultam a 

implantação da espectroscopia NIR como análise de rotina em solos, já que vai exigir uma 
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qualificação técnica mais sofistica de quem executa as análises em relação ao padrão 

exigido pelos procedimentos analíticos de rotina (métodos tradicionais) nos laboratórios de 

solos. Dessa forma, as questões como a disponibilidade de profissionais com conhecimento 

em Quimiometria e o custo envolvido na contratação e qualificação desses profissionais, 

também devem ser consideradas e avaliadas, objetivando a implantação da espectroscopia 

NIR como método de rotina em análise de solo no Brasil. 
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