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RESUMO 

 

As potencialidades da espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS) foram avaliadas através do 

espectrofotómetro NIR CASE, para a estimação de atributos de qualidade – dureza, TSS e MS – em 

750 peras ‘Rocha’ e 450 maçãs ‘Gala’. Paralelamente, estes atributos foram determinados por 

métodos destrutivos. Estes valores foram integrados nas equações de calibração para avaliação do 

desempenho das medições através do NIR CASE. No modelo para a pêra ‘Rocha’ obtiveram-se boas 

estimativas para o TSS (r2 = 0,87; SEP = 0,56 ºBrix; ME = 0,86) e excelentes estimativas para a MS 

(r2 = 0,96; SEP = 0,29 %; ME = 0,94). Para a dureza o modelo mostrou-se desadequado (r2 = 0,16; 

SEP = 8,83 N; ME = -1,09). Para a maçã ‘Gala’ o modelo deu bons resultados para o TSS (r2 = 0,77; 

SEP = 0,47 ºBrix; ME = 0,69) mas para a dureza revelou-se desadequado (r2 = 0,10; SEP = 9,97 N; 

ME = -3,25). Os resultados mostram que o NIR CASE pode ser utilizado para prever o TSS e MS com 

exactidão em pêra, e o TSS em maçã. No entanto, para a avaliação da dureza o NIR CASE não se 

mostra adequado. 
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ABSTRACT 

 

Title:  Evaluation of quality attributes in ‘Rocha’ pear and ‘Gala’ apple with near infrared spectroscopy 

(NIRS). 

 

Firmness, soluble solids content (SSC) and dry matter (DM) were assessed in pear ‘Rocha’ and  

‘Gala’ apple through the performance of calibration equations by the comparison between the values 

of quality attributes obtained with destructive methods and the values predicted by the 

spectrophotometer NIR CASE (NIRS). Measurements were done in 750 ‘Rocha’ pears and 450 ‘Gala’ 

apples. These fruits were from different growers, orchards, picking date, stages of maturation and 

storage conditions. The model for ‘Rocha’ pear gave good prediction for SSC (r2 = 0,87; SEP = 0,56 

ºBrix; ME = 0,86) and excellent prediction for DM (r2 = 0,96; SEP = 0,29 %; ME = 0,94). For firmness 

the model wasn’t suitable (r2 = 0,16; SEP = 8,83 N; ME = -1,09). For ‘Gala’ apple the model gave good 

results for SSC (r2 = 0,77; SEP = 0,47 ºBrix; ME = 0,69) but for firmness the model wasn’t 

appropriated (r2 = 0,10; SEP = 9,97 N; ME = -3,25). The results show that NIR CASE can be used to 

predict SSC and DM in pear and SSC in apple. NIR CASE values for firmness do not correlate with 

those measured with the penetrometer. 
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EXTENDED ABSTRACT 
 

Title:  Evaluation of quality attributes in ‘Rocha’ pear and ‘Gala’ apple with near infrared spectroscopy 

(NIRS). 

 

Firmness, soluble solids content (SSC) and dry matter (DM) are some quality attributes of pear and 

apple. Usually destructive methods are used for measurement of these attributes. Recently new non 

destructive techniques like near infrared spectroscopy (NIRS) have been developed. NIRS provides a 

method for rapid, non-destructive and accurate analysis of the composition of fruits. It allows 

discrimination of various organic compounds and can be used both to acquire qualitative and 

quantitative information. 

This work was done in FRUTUS, an apple and pear packing house that recently has acquired a near 

infrared spectrophotometer. The device used is the spectrophotometer NIR CASE (SACMI, Italy) that 

collected data in the spectral region between 600 and 1000 nm and use the transmittance mode.  

The present work aim to improve the use of NIR analysis to predict firmness, SSC in ‘Rocha’ pear and 

‘Gala’ apple. Additionally, a new equation for predicting dry matter in ‘Rocha’ pear was established. 

Measurements were done in 750 pears and 450 apples. 

There are many factors that influence spectrum of fruits. Fruits from different growers, orchards, 

picking date, maturation stages and conditions of storage were selected since these variables are 

responsible for spectral variability. Fruits were also divided in several temperature intervals for fruit 

temperature compensation because sample temperature affects near infrared spectrum in a non-linear 

way. 

The model for ‘Rocha’ pear gave good prediction for TSS (r2 = 0,87, SEP = 0,56 ºBrix and ME = 0,86) 

and excellent prediction for dry matter (r2 = 0,96, SEP = 0,29 % and ME = 0,94). For firmness the 

model wasn’t appropriate (r2 = 0,16, SEP = 8,83 N and ME = -1,09). For ‘Gala’ apple the model gave 

good results for TSS (r2 = 0,77, SEP = 0,47 ºBrix and ME = 0,69) but for firmness the model wasn’t 

suitable (r2 = 0,10, SEP = 9,97 N and ME = -3,25). 

The results show that it is possible to predict SSC in pear and apple and DM in pear using the NIR 

CASE. However, for firmness it wasn’t possible to establish a good correlation. Possibly due to the 

algorithm that SACMI uses to build the calibration might not be suitable to predict firmness or the 

wavelength interval in which NIR CASE works may also not be adequate for the detection of the 

spectral bands related to firmness. 

In the future, a new cycle of experiments to assess the best techniques to acquire the spectra and to 

limit the problems related to water content in fruits should be done. More studies to understand the 

factors that affect the NIR measurements and the precision of the models are also needed. 

Finally, it is suggested that although with few limitations, NIR CASE is a good tool to control fruit 

quality in a fast and not expensive way. 

 

Key Words:  Pear, Apple, Non destructive methods, Quality, Near infrared spectroscopy, Prediction. 
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Aplicação da Espectroscopia de Infravermelho Próximo na Avaliação de alguns Atributos de Qualidade em Pêra ‘Rocha’ e Maçã ‘Gala’ 
 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos passou-se de uma fruticultura baseada em critérios quantitativos para uma 

fruticultura baseada em critérios qualitativos, que se regem pelos conceitos de qualidade e de 

segurança alimentar no sentido de satisfazer as necessidades dos consumidores. 

Os princípios da produção integrada aplicados à cultura da pereira e da macieira visam a obtenção de 

frutos sãos, com boas características organolépticas e de conservação, de modo a respeitar as 

exigências das normas nacionais e internacionais relativas à qualidade dos frutos, segurança 

alimentar e rastreabilidade, assegurando, simultaneamente o desenvolvimento fisiológico equilibrado 

das plantas e a preservação da qualidade do ambiente.   

Actualmente, a maçã e a pêra ocupam o primeiro e terceiro lugar, respectivamente, na produção de 

fruta em Portugal, o que evidencia a enorme importância destas duas culturas na fruticultura do nosso 

país. 

Os métodos de referência utilizados para a determinação de alguns atributos de qualidade em pêra e 

maçã envolvem processos morosos, que na maioria dos casos são destrutivos. Neste sentido o 

desenvolvimento de técnicas expeditas que permitam a determinação dos atributos de qualidade 

destes frutos, de forma precisa e não destrutiva é de extrema importância. Esta importância deve-se 

às exigências actuais e futuras ao nível do controlo de qualidade, que tem que ser garantidas pelas 

centrais fruteiras e produtores, garantindo que determinado produto esteja dentro das especificações 

exigidas pelo cliente. 

 A espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS – Near Infrared Spectroscopy), não sendo, ainda, 

uma ferramenta amplamente utilizada possui diversas vantagens, comparativamente aos métodos de 

referência, que desde logo passam pela rapidez, sensibilidade e precisão de análise e sobretudo pela 

preservação da amostra analisada. Para além do exposto, a NIRS possui ainda a vantagem de 

permitir efectuar várias repetições numa mesma amostra. 

A FRUTUS uma empresa de vanguarda na área da fruticultura, com referência ao nível da fileira da 

pêra e da maçã adquiriu recentemente um espectrofotómetro de infravermelho próximo – NIR CASE, 

sendo pioneira ao nível da utilização de técnicas não destrutivas no controlo de qualidade de frutos e 

tendo desenvolvido ensaios preliminares de calibração do NIR CASE. 

Os objectivos do presente trabalho consistiram em: 

→ melhorar a utilização da análise NIR para estimar a dureza, o teor de sólidos solúveis (TSS) 

em pêra ‘Rocha’ e maçã ‘Gala’; 

→ conceber uma equação para a predição da matéria seca (MS) em pêra ‘Rocha’, uma vez que 

a FRUTUS tem ensaios de adubação e de rega e pretende compreender quais a 

consequências ao nível da MS dos frutos; 

→ estabelecer a comparação entre os valores desses atributos medidos, pelo método de 

referência e os estimados para as mesmas amostras no espectrofotómetro NIR CASE; 

→ reunir dados espectrais e valores obtidos pelos métodos de referência, com a finalidade de se 

obter novas equações de calibração, em pêra ‘Rocha’ e maçã ‘Gala’; 

→ validar as equações de calibração (avaliar o seu desempenho). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. A cultura da Pereira em Portugal e no Mundo

A produção mundial de pêra em 2007

o que mais contribuiu para esta produção, 

países produtores de pêra a nível mundial foram

América, a Espanha e a Argentina (Figura 1)

evolução crescente no período de 2005 a 2007 (FAOSTAT).

 

Figura 1.  Produção de pêra a nível mundial. Fonte: FAOSTAT.

 

Relativamente à Europa, esta detém cerca de 16 % da produ

dados de 2007, os principais produtores europeus são: Itália

(7,1 %), França (7,1 %) e Bélgica

cerca de 170 mil toneladas (FAOSTAT)

Na Figura 2 podem observar-se as principais variedades de pêra mais produzidas na EU (27) no

de 2008, de acordo com as previsões da WAPA

apresentou um aumento de produção de 2007 para 2008, todas as outras apresentaram descida

produção (WAPA). 

Em Portugal, a cultura da pereira está concentrada na região do Oeste e Ribatejo (GPP, 2006; INE, 

2007). Entre 2002 e 2004, a pêra ocupou a terceira posição na produção 

Continente representando 12,4 % do volume tot

(GPP, 2007b). 

                                                      
1 The World Apple and Pear Association 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

A cultura da Pereira em Portugal e no Mundo  

em 2007 foi cerca de 20 milhões de toneladas. O continente Asiático foi 

ibuiu para esta produção, com cerca de 72 % (Anexo I – Quadro I

s de pêra a nível mundial foram em 2007, a China, a Itália, os Estados Unidos da 

érica, a Espanha e a Argentina (Figura 1). A produção de pêra, a nível mun

evolução crescente no período de 2005 a 2007 (FAOSTAT). 

Produção de pêra a nível mundial. Fonte: FAOSTAT. 

Relativamente à Europa, esta detém cerca de 16 % da produção mundial de pêra

ados de 2007, os principais produtores europeus são: Itália (26,8 %), Espanha

e Bélgica (7,0 %). Portugal foi o sétimo maior produtor, com uma produção

(FAOSTAT). 

se as principais variedades de pêra mais produzidas na EU (27) no

de 2008, de acordo com as previsões da WAPA1. Destas variedades, apenas a cultivar ‘Rocha’ 

apresentou um aumento de produção de 2007 para 2008, todas as outras apresentaram descida

Em Portugal, a cultura da pereira está concentrada na região do Oeste e Ribatejo (GPP, 2006; INE, 

a pêra ocupou a terceira posição na produção de frutos frescos no 

representando 12,4 % do volume total, logo a seguir à maçã (26,5 %) e à laranja (24,1 %) 

              
 

China
62,8%

Itália
4,2%

Bélgica
1,1%

Índia
1,0%

Outros
11,3%

Revisão Bibliográfica 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 2 

o na Avaliação de alguns Atributos de Qualidade em Pêra ‘Rocha’ e Maçã ‘Gala’ 

. O continente Asiático foi 

Quadro I). Os cinco maiores 

, os Estados Unidos da 

A produção de pêra, a nível mundial, teve uma 

 

ção mundial de pêra. De acordo com os 

, Espanha (17,2 %), Holanda 

com uma produção de 

se as principais variedades de pêra mais produzidas na EU (27) no ano 

Destas variedades, apenas a cultivar ‘Rocha’ 

apresentou um aumento de produção de 2007 para 2008, todas as outras apresentaram descida na 

Em Portugal, a cultura da pereira está concentrada na região do Oeste e Ribatejo (GPP, 2006; INE, 

de frutos frescos no 

al, logo a seguir à maçã (26,5 %) e à laranja (24,1 %) 
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Figura 2.  As variedades de pêra mais produzidas na EU (27)

Em 2005 exportaram-se cerca de 45 mil 

de aproximadamente 26 milhões de euros, para cerca de 13 milhões correspondentes às

mil toneladas importadas (GPP, 2006).

Em Portugal, as variedades de conservação ou meia

‘Passe Crassane’, a ‘General Lecl

se a ‘Lawson’, a ‘Carapinheira’, a ‘Morettini’, a ‘Clap’s Favourite’, a ‘Pérola’

2006). 

No nosso país, a cultivar dominante é

plantadas como polinizadoras, sendo raros os pomares extremes de cultivares diferentes da ‘Rocha’ 

(COTHN, 2006). Segundo o COTHN (2005), estas últimas cultivares representam cerca de 4 % da 

produção total de pêra a nível nacional e a ‘Rocha’ cerca de 96 %.

 

2.2. A Pereira ‘Rocha’ 

A pereira ‘Rocha’ pertence à família das Rosáceas, sub

espécie Pyrus communis L.. 

Segundo Silva et al. (2005) a pereira original des

datada do meio do século XIX. Foi identificada no concelho de Sintra, na propriedade do Sr. Pedro 

Rocha, com frutos de qualidade invulgar (Alexandre 

Dada a fama desta cultivar rapidamen

2001), a principal zona de produção. Actualmente os frutos provindos desta região têm a designação 

de ‘Pêra Rocha do Oeste’ (Denominação de Origem Protegida 

DOP) (Figura 3).  

Os principais conselhos produtores desta cultivar são: Cadaval, 

Bombarral, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Alcobaça, Óbidos 

e Mafra (ANP).   

 

                               Figura 3.  Pêra Rocha do Oeste (DOP). Fonte: ANP
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As variedades de pêra mais produzidas na EU (27), no ano de 2008, segundo as previsões da WAPA

se cerca de 45 mil toneladas de pêra correspondentes a um volume de vendas 

de aproximadamente 26 milhões de euros, para cerca de 13 milhões correspondentes às

importadas (GPP, 2006). 

s variedades de conservação ou meia-estação mais importantes

‘Passe Crassane’, a ‘General Leclerc’ e a ‘Doyenné du Comice’. Das variedades de Verão

a ‘Lawson’, a ‘Carapinheira’, a ‘Morettini’, a ‘Clap’s Favourite’, a ‘Pérola’ e a ‘D. Joaquina’ (GPP, 

No nosso país, a cultivar dominante é a ‘Rocha’ (Silva et al., 2005), as restantes cultivares só são 

plantadas como polinizadoras, sendo raros os pomares extremes de cultivares diferentes da ‘Rocha’ 

(COTHN, 2006). Segundo o COTHN (2005), estas últimas cultivares representam cerca de 4 % da 

odução total de pêra a nível nacional e a ‘Rocha’ cerca de 96 %. 

A pereira ‘Rocha’ pertence à família das Rosáceas, sub-família das Pomóideas, género Pyrus e à 

. (2005) a pereira original desta cultivar surgiu, provavelmente, por via seminal e é 

datada do meio do século XIX. Foi identificada no concelho de Sintra, na propriedade do Sr. Pedro 

Rocha, com frutos de qualidade invulgar (Alexandre et al., 2001). 

rapidamente se alastrou por toda a Região do Oeste (Alexandre

2001), a principal zona de produção. Actualmente os frutos provindos desta região têm a designação 

de ‘Pêra Rocha do Oeste’ (Denominação de Origem Protegida - 

elhos produtores desta cultivar são: Cadaval, 

Bombarral, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Alcobaça, Óbidos 

Pêra Rocha do Oeste (DOP). Fonte: ANP 
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A quase totalidade da pêra Rocha é produzida em Portugal (GPP, 2007b). De acordo com informação 

cedida pela CODIMACO, o total de pêra ‘Rocha’ do Oeste exportado na campanha comercial 

2007/2008 foi de 44004 toneladas, tendo tido como principais destinos, o Reino Unido (37%), a 

França (19%), o Brasil (18%), a Irlanda (8%) e a Federação Russa (6%) (ANP, 2008). 

A pêra ‘Rocha’ é um produto agrícola cuja balança comercial tem um saldo positivo (GPP, 2007b).                                             

 

2.2.1. Características do fruto 

A pêra ‘Rocha’ é um fruto de tamanho médio-pequeno, sendo dominantes os calibres 55 a 65 mm 

(Vaysse et al., 2000). No entanto em pomares que sejam devidamente instalados, podados, 

mondados, fertilizados e irrigados podem-se atingir calibres entre os 65 e os 75 mm. A forma do fruto 

pode variar, surgindo frutos com formas mais arredondadas (redonda ovada ou redonda piriforme) ou 

formas mais alongadas (oblonga piriforme ovada) (Alexandre et al., 2001). 

A epiderme apresenta uma carepa típica à volta do pedúnculo, menos acentuada na zona apical e 

com suaves pontuações dispersas na superfície do fruto (Alexandre et al., 2001). A cor do fruto varia 

consoante o estado de maturação, desde a verde-claro ao amarelo (Vaysse et al., 2000). O 

pedúnculo é comprido, lenhoso e fino na maioria dos casos (Alexandre et al., 2001). 

A polpa do fruto é branca, granulosa, doce, muito sumarenta, de perfume ligeiramente acentuado e 

de excelente qualidade nutricional. Dependendo do estado de maturação a polpa é macia-crocante 

ou macia-fundente (Alexandre et al., 2001). 

Os valores de dureza aconselhados, à colheita, para a Pêra ‘Rocha’ variam entre os 5,5 e os 6,5 

kg/0,5 cm2  (53,9 e os 63,7 N)(Alexandre, 2001; Silva et al., 2005; Cavaco et al., 2006). Relativamente 

aos valores médios indicativos do teor em sólidos solúveis (TSS), à colheita, nesta variedade são de 

12 ± 0,5 ºBrix (Cavaco et al., 2006). 

Para além das suas características intrínsecas, a pêra Rocha apresenta como vantagem face às 

outras variedades o facto de ter uma excelente capacidade de conservação e resistência ao 

transporte e manuseamento, que se traduz na possibilidade de ter uma época de comercialização 

bastante prolongada, sem quebra de qualidade (GPP, 2007b). 

A época de colheita decorre entre os meses de Agosto e Setembro, conforme o tipo de maturação 

desejado e o objectivo comercial. Dada a sua boa capacidade de conservação, comercializa-se de 

Agosto a Maio desde que refrigerada em atmosfera controlada (Alexandre et al., 2001). 

Em atmosfera controlada é recomendada a temperatura a 0 ºC, uma concentração de O2 entre os 3 e 

os 4 % e uma concentração de CO2 de 1 % (Cavaco et al., 2006), com o objectivo de diminuir a taxa 

de respiração do fruto, controlando a produção de etileno, cuja presença desencadeia o processo de 

amadurecimento e senescência e permitindo assim conservar a fruta por um período mais alargado 

do que a atmosfera normal. 

Os frutos conservados em atmosfera normal, com temperaturas entre os -0,5 e os 0 ºC e humidade 

relativa entre os 90 e os 95 % (Cavaco et al., 2006), são comercializados durante os 4 meses após a 

colheita. Após esta data, dá-se uma redução drástica da qualidade dos frutos.  
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2.3. A Cultura da Macieira em Portugal e no Mundo

A produção mundial de maçã em 2007

continente Asiático foi o que mais contribuiu para esta produção (

mesmo anexo pode verificar-se que no período de 2005 a 2007

tendência crescente. Os cinco maiores países produtores de maç

China, os Estados Unidos da América,

Figura 4.  Produção de maçã a nível mundial. Fonte: FAOSTAT.

Na Europa, para o ano de 2007, a produção de maçã foi d

maiores produtores de maçã neste continente

Polónia (7,4 %), a Alemanha (6,5 %) e a Espanha (4,8 %)

Na Figura 5, estão presentes as variedades de maçã 

as previsões da WAPA. 

Portugal deteve, em 2007, uma produção de

região de produção é o Ribatejo e Oeste, com um peso de 39,5 % na produção total do Continente. 

Segue-se a região de Trás-os-Montes, onde se concentra cerca de 31,1 % da produção. A Beira 

Litoral é detentora de 11,6 % e a Beira Interior de 11,1 % da produção. Estes valores são respeitantes 

à média do quinquénio 2002-2006 (INE, 2007).

Para a maçã existe uma Denominação de Origem Protegida (DOP) 

quatro Indicações Geográficas Protegidas (IGP), atribuídas às maçãs da Beira Alta, Cova da Beira, 

Alcobaça e Portalegre (GPP, 2006).

Em Portugal, das cultivares com maior expressão de 

a Red Delicious/Starking, a Jonagold, a Jonagored, a Fuji, a Reineta (Parda e Branca) e a Bravo de 

Esmolfe. Com menor expressão surgem a Riscadinha de Palmela, a Casa Nova, a Granny Smith e a 

Pink Lady (GPP, 2007a). 
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A Cultura da Macieira em Portugal e no Mundo  

em 2007 rondou os 64 milhões de toneladas. Tal como na p

continente Asiático foi o que mais contribuiu para esta produção (60 %) (Anexo I 

se que no período de 2005 a 2007, a produção de maçã teve uma 

maiores países produtores de maçã (Figura 4), a nível mundial,

stados Unidos da América, o Irão, a Turquia e a Rússia (FAOSTAT). 

a nível mundial. Fonte: FAOSTAT. 

para o ano de 2007, a produção de maçã foi de cerca de 21,7 % 

neste continente foram em 2007, a Itália (14,9 %), a França (12,9 %), a 

Polónia (7,4 %), a Alemanha (6,5 %) e a Espanha (4,8 %) (FAOSTAT). 

s variedades de maçã mais produzidas na EU (27)

Portugal deteve, em 2007, uma produção de cerca de 198 mil toneladas (FAOSTAT). A principal 

região de produção é o Ribatejo e Oeste, com um peso de 39,5 % na produção total do Continente. 

Montes, onde se concentra cerca de 31,1 % da produção. A Beira 

Litoral é detentora de 11,6 % e a Beira Interior de 11,1 % da produção. Estes valores são respeitantes 

2006 (INE, 2007). 

e uma Denominação de Origem Protegida (DOP) - "Maçã Bravo de Esmolfe" e 

quatro Indicações Geográficas Protegidas (IGP), atribuídas às maçãs da Beira Alta, Cova da Beira, 

Alcobaça e Portalegre (GPP, 2006). 

com maior expressão de cultivo destacam-se: a Golden Delicious, a Gala, 

a Red Delicious/Starking, a Jonagold, a Jonagored, a Fuji, a Reineta (Parda e Branca) e a Bravo de 

Esmolfe. Com menor expressão surgem a Riscadinha de Palmela, a Casa Nova, a Granny Smith e a 

China
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. Tal como na pêra, o 

(Anexo I – Quadro II). No 

a produção de maçã teve uma 

, a nível mundial, são a 

 

 

21,7 % do total mundial. Os 

2007, a Itália (14,9 %), a França (12,9 %), a 

mais produzidas na EU (27), em 2008, segundo 

(FAOSTAT). A principal 

região de produção é o Ribatejo e Oeste, com um peso de 39,5 % na produção total do Continente. 

Montes, onde se concentra cerca de 31,1 % da produção. A Beira 

Litoral é detentora de 11,6 % e a Beira Interior de 11,1 % da produção. Estes valores são respeitantes 

"Maçã Bravo de Esmolfe" e 

quatro Indicações Geográficas Protegidas (IGP), atribuídas às maçãs da Beira Alta, Cova da Beira, 

se: a Golden Delicious, a Gala, 

a Red Delicious/Starking, a Jonagold, a Jonagored, a Fuji, a Reineta (Parda e Branca) e a Bravo de 

Esmolfe. Com menor expressão surgem a Riscadinha de Palmela, a Casa Nova, a Granny Smith e a 
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Figura 5.  As variedades de maçã mais produzidas na EU (27), no ano de 2008, segundo as previsões da WAPA.

A maçã é a espécie com maior peso no volume de produção de frutos frescos a nível do Continente

(26,5 %), no entanto, este produto

principais fornecedores do mercado nacional são a Espanha, a França e a Alemanha, e em período 

de contra-estação, a Argentina, o Chile e o Brasil. As

totalidade à União Europeia, destacando

clientes em 2005. Nesse mesmo ano

euros, face a 3 milhões de euros correspondente às saíd

de 74 mil toneladas e as saídas 8 mil

(GPP, 2007a). 

 

2.4. A Macieira ‘Gala’ 

A macieira ‘Gala’ pertence à família das Rosáceas, à sub

à espécie Malus domestica Borkh..

A cultivar ‘Gala’ teve origem na Nova Zelândia (J. H. Kidd 

de um cruzamento da ‘Cox’s Orange Pippin’ com a ‘Red Delicious’, seguido do cruzamento da 

variedade resultante (‘Kidd’s Orange Red’) com a ‘Golden Delicious’

em 1982 como variedade livre e 

A ‘Royal Gala’ é uma das principais mutações desta cultivar, juntamente c

‘Gala Must’, a ‘Galaxy’ entre outras (Trillot 

Quer a ‘Royal Gala’ quer a ‘Galaxy’ apresentam cor estriada entre ¾ a 4/4 (

et al., 2000). O clone ‘Royal Gala’ teve origem na Nova Zelândia e 

seus frutos apresentam uma intensidade de coloração média. Os

uma intensidade de coloração mais forte.

Os frutos da cv. ‘Gala’ são colhidos 

2002). A colheita é efectuada em 2 a 4 passagens conforme o clo

condições meteorológicas do ano. Esta prática deve efectuar

obterem frutos com uma cor aceitável (coloração vermelha suficiente) para

(Trillot et al., 1995). 
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de maçã mais produzidas na EU (27), no ano de 2008, segundo as previsões da WAPA.

A maçã é a espécie com maior peso no volume de produção de frutos frescos a nível do Continente

, este produto apresenta um défice na balança comercial portuguesa

principais fornecedores do mercado nacional são a Espanha, a França e a Alemanha, e em período 

estação, a Argentina, o Chile e o Brasil. As vendas ao exterior destinam

à União Europeia, destacando-se a Espanha, o Reino Unido e a Irlanda como os princi

. Nesse mesmo ano registou-se um valor de entradas em torno dos 45 milhões d

euros correspondente às saídas. As entradas de maçã totalizaram

de 74 mil toneladas e as saídas 8 mil toneladas, valor inferior ao registado nos últimos cinco anos

pertence à família das Rosáceas, à sub-família das Pomóideas, a

Borkh.. 

na Nova Zelândia (J. H. Kidd – Greytown Wairarapa), em 1939, através 

Cox’s Orange Pippin’ com a ‘Red Delicious’, seguido do cruzamento da 

ante (‘Kidd’s Orange Red’) com a ‘Golden Delicious’. Esta cultivar foi inscrita no CTPS 

variedade livre e foi difundida pelo INFEL depois de 1984 (Trillot et al.

A ‘Royal Gala’ é uma das principais mutações desta cultivar, juntamente com a ‘Mondial Gala’, a 

‘Gala Must’, a ‘Galaxy’ entre outras (Trillot et al., 1995).  

Quer a ‘Royal Gala’ quer a ‘Galaxy’ apresentam cor estriada entre ¾ a 4/4 (Trillot 

). O clone ‘Royal Gala’ teve origem na Nova Zelândia e foi o primeiro a ser difundido. Os 

seus frutos apresentam uma intensidade de coloração média. Os frutos do clone ‘Galaxy’

sidade de coloração mais forte. Este clone também teve origem na Nova Zelândia.

são colhidos desde o meio de Agosto até ao inicio de Setembro

A colheita é efectuada em 2 a 4 passagens conforme o clone, a idade do pomar

do ano. Esta prática deve efectuar-se durante 3 semanas, de forma a se 

em frutos com uma cor aceitável (coloração vermelha suficiente) para as exigências de mercado
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O facto dos frutos do clone ‘Galaxy’ atingirem a sua cor vermelha característica mais cedo que os 

frutos do clone ‘Royal Gala’, pode dar a entender que o primeiro clone seria mais precoce. No 

entanto, sabe-se que a cor pode não estar relacionada com a qualidade interna do fruto (Iglesias et 

al., 2008) e com o seu potencial de conservação (Trillot et al., 1995).  

Para a maçã ‘Gala’ existe uma boa correlação entre a cor de fundo do fruto e o seu estado de 

maturação através da passagem da cor verde a creme/amarela (Trillot et al., 1995). Segundo 

Kingston (1992) o estado de maturação ideal de colheita deve ser previsto com base em mais do que 

um parâmetro, uma vez que existem diversos factores que afectam os valores de cada um. Para esta 

cultivar é usual, utilizar como índices de maturação, para além da coloração de fundo, o teste de 

amido, a dureza do fruto, o TSS e a acidez. 

 

2.4.1. Características do fruto 

A maçã ‘Gala’ pertence ao grupo das variedades bicolores (Figura 6), cuja cor vermelha dominante é 

ligeiramente estriada em fundo amarelo e/ou verde (Trillot et al., 1993). A intensidade da cor da 

epiderme do fruto varia com o meio ambiente, consoante o clone, 

o ano e a sua posição relativa na árvore. A cor de fundo 

inicialmente verde evolui para uma coloração branco-creme a 

amarela, correspondente a um estado de sobrematuração. Os 

frutos podem perder rapidamente a coloração atraente vermelha-

laranja estriada, e passar a unicolor quando as árvores são 

adultas (Trillot et al., 1995). 

Figura 6.  Aspecto de frutos de diferentes clones da cv. 'Gala'. 

Os frutos têm uma forma tronco-cónica, semi-elevada e muito regular, com pedúnculo médio a longo. 

Apresentam calibre médio aceitável nos primeiros anos do pomar, quando as árvores são jovens, 

mas pode diminuir com o envelhecimento da árvore se não se favorecer a frutificação em verdascas 

ou se a monda não for suficiente. As classes de calibre mais representativas variam entre os 65 e os 

80 mm de diâmetro (Trillot et al., 1995). 

Os frutos têm uma boa qualidade gustativa, são bem açucarados, doces, pouco acídulos e 

medianamente perfumados (Hampson & Kemp, 2003). A consistência (textura) dos frutos é firme, 

com polpa fina, branca, sumarenta e muito crocante (Trillot et al., 1995). 

A colheita é aconselhável quando a dureza está compreendida entre os 7 e os 9 kg/cm2   (68,6 e os 

88,2 N) (Trillot et al., 1995; Cavaco et al., 2006) enquanto o TSS deve variar entre 12 a 14 ºBrix e a 

acidez entre os 3 a 5 equivalente g de ácido málico por L de sumo (Trillot et al., 1995). 

Os frutos da macieira ‘Gala’ apresentam um bom potencial de conservação e resistem bem ao 

manuseamento (Trillot et al., 1995; Vaysse et al., 2000). As condições de armazenamento 

recomendadas para a conservação dos frutos em atmosfera normal, para a ´Royal Gala’ são segundo 

Cavaco et al. (2006): temperatura entre -1 a 0 ºC e humidade relativa a 90 %. Para a conservação em 

atmosfera controlada e segundo os mesmos autores é recomendada uma temperatura entre os 3,5 a 

4 ºC e uma concentração de O2 e de CO2 de, respectivamente, 2 e 1 %. 
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2.5. Composição química da pêra e da maçã 

A composição química dos frutos é intensamente influenciada pela variedade/cultivar, grau de 

maturação, técnicas culturais, data de colheita, condições de armazenamento, entre outros factores 

(Wills et al., 2007). 

A composição química média da pêra e da maçã encontra-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Composição média dos macroconstituintes da pêra (média de 5 cultivares) e da maçã (média de 6 

cultivares). Os valores são expressos por 100 g de parte edível. (Adaptado da Tabela da Composição dos 

Alimentos do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.) 

FRUTO 
MACROCONSTITUINTES (g) 

Água  Total HC disponíveis 2 Fibra alimentar  Proteína  Ácidos orgânicos  Gordura total  

Pêra 85,1 9,4 2,2 0,3 0,1 0,4 

Maçã 82,9 13,4 2,1 0,2 0,2 0,5 

 

2.5.1. Água 

Na maioria dos frutos o teor de água ronda os 80 a 90 %. Para a pêra e maçã, o teor de água é cerca 

de 85,1 e 82,9 %, respectivamente. O teor de água de um produto varia consoante as condições a 

que está exposto durante o período da colheita e pós-colheita, nomeadamente com as variações de 

temperatura e com a humidade relativa, que alteram a disponibilidade de água nos tecidos (Wills et 

al., 2007).  

Segundo Oliveira (2007), os principais factores que influenciam a perda de água são a natureza e 

estrutura do produto, o estado de maturação e respiração, factores agroclimáticos (insolação, 

nutrição, etc.), defeitos ou feridas na epiderme (danos), arrefecimento demasiado lento ou tardio, 

temperatura de conservação demasiado elevada e irregular, humidade demasiado baixa e a 

circulação do ar à volta dos produtos. 

 

2.5.2. Hidratos de carbono 

Os hidratos de carbono são geralmente o grupo mais abundante depois da água. Grande 

percentagem da MS dos frutos é constituída por hidratos de carbono. 

Este tipo de compostos encontra-se nas células vegetais sob a forma de açúcares simples de baixa 

massa molecular ou de polímeros de elevada massa molecular. Os polímeros de elevada massa 

molecular podem ser macromoléculas estruturais como a celulose, a pectina ou a hemicelulose, que 

constituem a fibra, ou macromoléculas de reserva energética, como por exemplo o amido (Wills et al., 

2007). A fibra representa cerca de 2 % na maçã e na pêra. 

Os principais açúcares, de baixa massa molecular, presentes em frutos são a glucose, a frutose e a 

sacarose (Ryugo, 1988; Wills et al., 2007). Estes compostos estão representados no Quadro 1 como 

o total de HC disponíveis, e representam cerca de 9 % na pêra e 14 % na maçã. 

 

                                                      
2 Este grupo de compostos engloba os açúcares simples (glucose, frutose), os dissacáridos (sacarose), os oligossacáridos 

mas não engloba a fibra. 
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2.5.3. Proteínas (compostos azotados) 

As proteínas existentes na pêra e na maçã apresentam teores relativamente baixos, 0,3 e 0,2 %, 

respectivamente. Estes compostos são sobretudo enzimas, desempenhando estas um papel 

relevante no processamento e armazenamento dos frutos (Martins & Empis, 2000).  

 

2.5.4. Ácidos orgânicos 

Os ácidos orgânicos presentes nos frutos, para além de conferirem sabor ácido, “controlam” o 

desenvolvimento microbiano e influenciam a cor (Martins & Empis, 2000). 

Os ácidos mais frequentes, nos frutos, são os ácidos málico e cítrico (Ryugo, 1988; Wills et al., 2007). 

Na pêra e na maçã, estes compostos representam 0,1 e 0,2 g respectivamente. 

 

2.5.5. Lípidos 

Os lípidos constituem menos de 1 g/100 g na maioria dos frutos e estão associados as camadas 

protectoras de cutícula na superfície do produto e com as membranas celulares (Wills et al., 2007). 

Na pêra e na maçã representam 0,4 e 0,5 g, respectivamente, por 100 g de parte edível. 

 

2.5.6. Vitaminas  

Os frutos, juntamente com os hortícolas, apresentam-se como a fonte mais relevante de vitaminas.  

No Quadro 2 enunciam-se as principais vitaminas existentes na pêra e na maçã, onde se destacam 

com maior importância, de entre as vitaminas hidrossolúveis, a vitamina C (ácido ascórbico), as 

vitaminas do complexo B e a vitamina PP. Os frutos são ainda uma importante fonte de β-caroteno, 

precursor da vitamina A. 

O teor de vitamina C e de vitamina A decresce ao longo do período de armazenamento e esta muito 

dependente da temperatura (Martins & Empis, 2000). 

 

Quadro 2.  Composição média das vitaminas na pêra e na maçã (valores por 100 g de parte edível). Adaptado da 

Tabela da Composição dos Alimentos do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. 

VITAMINAS  
FRUTO 

PÊRA MAÇÃ  

A total (equivalentes retinol) (µg) 2 4 

Caroteno (µg) 9 26 

α-Tocoferol (mg) – Vitamina E 0,5 0,59 

Tiamina (mg) – Vitamina B1 0,02 0,02 

Riboflavina (mg) – Vitamina B2 0,02 0,03 

Equivalentes de niacina (mg) 0,2 0,2 

Niacina (mg) – Vitamina PP ou B3 0,2 0,1 

Triptofano/60 (mg) 0 0,1 

Vitamina B6 (mg) 0,02 0,04 

Vitamina C (mg) 3 7 

Folatos (µg) 2 5 
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2.5.7. Minerais 

A componente mineral encontra-se sob a forma de sais ou fazendo parte de complexos orgânicos 

(ex.: clorofila) (Martins & Empis, 2000). 

A maçã e a pêra possuem um teor de minerais que, apesar de ser baixo, constitui uma fonte 

importante de K, Na, Ca, Mg, P, Fe e Zn (Quadro 3). Destes, destaca-se o potássio, por ser o mineral 

que existe em maior concentração (150 mg na pêra e 139 mg na maçã por 100 g de parte edível). 

Igualmente importantes são o sódio, o cálcio e o magnésio, existindo, no entanto, em menores 

quantidades. 

 

Quadro 3. Composição média de alguns minerais na pêra e na maçã (valores por 100 g de parte edível). 

Adaptado da Tabela da Composição dos Alimentos do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. 

FRUTO 
MINERAIS 

Cinza (g)  Na (mg) K (mg)  Ca (mg) P (mg) Mg (mg)  Fe (mg) Zn (mg)  

Pêra 0,36 8,0 150 9,0 10 9 0,3 0,2 

Maçã 0,32 6,0 139 6,0 8,0 8,0 0,2 0 

 

 

2.5.8. Compostos responsáveis pelo aroma 

Os compostos responsáveis pelo aroma, presentes nos frutos, são compostos de baixa massa 

molecular (menor que 250), voláteis à temperatura ambiente que são sobretudo monoterpenos, 

aldeídos, cetonas, álcoois, ésteres e ácidos. Estes compostos estão presentes em concentrações 

mínimas (menos de 10 mg por 100 g de produto), sob o ponto de vista nutricional não apresentam 

qualquer interesse directo, sendo no entanto fundamentais no aroma e sabor característicos do fruto 

(Wills et al., 2007).  

 

2.5.9. Compostos fenólicos 

Os compostos fenólicos contribuem para a cor e sabor dos frutos. Alguns destes compostos para 

além de influenciarem o gosto conferem adstringência aos produtos em que estão presentes.  

Estes compostos podem ser classificados em flavonóides (antocianinas, flavonóis, flavonas, 

flavononas, betacinaninas), isoflavonas, derivados de ácidos fenólicos (ácidos hidroxibenzóicos, 

ácidos hidroxicinâmicos) e estilbenos (Almeida & Pintado, 2008). Na pêra, alguns dos compostos 

fenólicos presentes são o ácido clorogénico, a quercetina e o quempferol (Bronze, 2005). Na maçã 

destacam-se a quercetina e a rutina (Almeida & Pintado, 2008). 

Estes compostos criam muitas vezes problemas no decorrer do processo tecnológico, dado que na 

presença de enzimas (polifenoloxidases) sofrem um processo de oxidação com o consequente 

escurecimento dos tecidos o que na generalidade dos casos leva à perda de valor comercial do 

produto (Martins & Empis, 2000). 
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2.6. Maturação e amadurecimento dos frutos  

Os conceitos maturação e amadurecimento são por vezes utilizados indiferentemente. Um fruto é 

considerado maduro, quando se encontra apto para ser consumido. Por sua vez um fruto maturo é 

aquele que ainda na árvore atingiu um estado de desenvolvimento que lhe permitirá amadurecer 

posteriormente à colheita (Ryugo, 1988; Kader, 1999). A maturação dos frutos, esta associada a 

mudanças fisiológicas inerentes ao aumento da taxa respiratória e da produção de etileno (Kader, 

2002a; Reid, 2002). A pêra e maçã pertencem ambas ao grupo dos frutos climatéricos. Durante o 

desenvolvimento e período de maturação do fruto, as mudanças na composição química são muito 

pronunciadas (Reid, 2002). Estas mudanças são traduzidas por modificações ao nível sensorial assim 

como pelo aumento do teor de açúcares e a diminuição do teor de ácidos. Para além disso, ocorre a 

biossíntese dos compostos responsáveis pelo aroma, a textura torna-se menos firme, dado que se 

dão reacções de hidrólise enzimática de macromoléculas estruturais (Martins & Empis, 2000). 

O amido acumulado na maçã e na pêra durante o crescimento do fruto é convertido, quase 

totalmente, a açúcares por hidrólise quando a fruta se encontra madura (Ryugo, 1988; Kingston, 

1992), aumentando a doçura do fruto, e afectando o seu sabor tornando-o mais aceitável (Kader, 

2002a), particularmente em peras (Wills et al., 2007). A hidrólise do amido inicia-se no centro do fruto, 

evoluindo para a periferia. Este processo é acelerado após a colheita dos frutos (Kingston, 1992). 

Assim, verifica-se um aumento no teor de açúcares nos vacúolos celulares devido à hidrólise do 

amido.  

A degradação dos polímeros de hidratos de carbono, especialmente substâncias pécticas e 

hemiceluloses, enfraquece as paredes celulares e as forças de ligação coesão que mantêm as 

células unidas. A taxa de degradação das substâncias pécticas está directamente correlacionada com 

a taxa de amolecimento do fruto afectando a textura do produto (Wills et al., 2007). A textura vai 

ficando mais agradável, até à desintegração da estrutura do fruto (Wills et al., 2007). Durante o 

amadurecimento das Pomóideas a lamela média, o material que une as células, dissolve-se. Esta 

alteração associada às mudanças nos fluidos celulares resulta no começo do amolecimento do fruto 

(Kingston, 1992). 

 

2.7. Qualidade dos frutos 

 

2.7.1. Definição de qualidade 

A qualidade é um conceito subjectivo de difícil definição, pois depende da perspectiva do observador.  

Numa fileira como a dos produtos hortofrutícolas, com diversos intervenientes, a qualidade não é 

definida da mesma forma por cada um deles (Abbott, 1999; Jongen, 2000; Kader, 2000; Kader, 

2002b; Almeida, 2004). Compreender as diferentes perspectivas dos diferentes participantes na 

distribuição pós-colheita é essencial em qualquer tentativa para melhorar a qualidade de um produto 

agrícola para o consumidor (Shewfelt, 1999). Este autor define qualidade orientada para o produto e 

qualidade orientada para o consumidor. A qualidade orientada para o produto, vê a qualidade como 

um conjunto de atributos que são inerentes no produto e podem ser rapidamente quantificados em 
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todo o manuseamento e distribuição. A qualidade orientada para o consumidor define qualidade em 

termos da satisfação do consumidor, um conceito muito menos claro e menos quantificável.

Almeida (2005) define qualidade como o conjunto dos atributos 

estão relacionadas com a sua capacidade para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas. O 

conceito de qualidade abrange a aparência do produto,

segurança (Shewfelt, 1993; Abbott, 1999; 

2006). Para além dos factores característicos dos próprios frutos, podem, eventualmente, intervir a 

apresentação e aspecto dos frutos no local de venda, assim como a embalagem e os rót

utilizados (Silva & Morais, 2000)

superioridade, como sendo a combinação de atributos, propriedades ou características que dão valor 

a um produto, em termos do seu uso.

Mainguy (1989) cit. in Costa (2007) tem um

neste conceito, a saúde, a segurança,

 

Uma das características especiais dos produtos agrícolas é a grande variação da qualidade do 

produto que pode ocorrer como consequência 

dentro da cultivar (Jongen, 2000). A qualidade dos frutos constrói

escolha criteriosa dos genótipos

qualidade (Almeida, 2004). 

 

2.7.2. Atributos de Qualidade

Os vários atributos da qualidade (Quadro 4

especificações de classificação e calibragem, selecção em programas de melhor

das respostas a vários factores ambientais e tratament

 

Satisfação

Figura 7. Os 4 Ss de Mainguy (Adaptado d

Sem risco 

Ausência de resíduos de pesticidas

Ausência de microrganismos perigosos

Sensorial 

Aspecto,  Aroma,  

Sabor, Textura 

Frescura 

Turgidez, Brilho 
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todo o manuseamento e distribuição. A qualidade orientada para o consumidor define qualidade em 

termos da satisfação do consumidor, um conceito muito menos claro e menos quantificável.

Almeida (2005) define qualidade como o conjunto dos atributos e características de um produto que 

estão relacionadas com a sua capacidade para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas. O 

conceito de qualidade abrange a aparência do produto, o aroma, a sua textura

Abbott, 1999; Jha & Matsuoka, 2000; Kader, 2001; Kader, 2002b

ara além dos factores característicos dos próprios frutos, podem, eventualmente, intervir a 

apresentação e aspecto dos frutos no local de venda, assim como a embalagem e os rót

(Silva & Morais, 2000). Kader (2000) define qualidade, o grau de excelência ou 

superioridade, como sendo a combinação de atributos, propriedades ou características que dão valor 

a um produto, em termos do seu uso. 

ta (2007) tem uma visão alargada do conceito de qualidade 

segurança, a satisfação e o serviço – os 4 Ss. (Figura 7

 

Uma das características especiais dos produtos agrícolas é a grande variação da qualidade do 

roduto que pode ocorrer como consequência das variações sazonais, práticas culturais 

(Jongen, 2000). A qualidade dos frutos constrói-se no pomar, através de uma 

genótipos e da utilização de uma tecnologia de produção que favoreça a 

de Qualidade  

da qualidade (Quadro 4) são utilizados para avaliar os produtos em relação a 

especificações de classificação e calibragem, selecção em programas de melhor

das respostas a vários factores ambientais e tratamentos pós-colheita (Kader, 2002b).

Qualidade

Segurança

Serviço

Saúde

Satisfação

Os 4 Ss de Mainguy (Adaptado de Costa (2007)). 
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a sua textura, valor nutritivo e 

Kader, 2002b; Zerbini, 

ara além dos factores característicos dos próprios frutos, podem, eventualmente, intervir a 

apresentação e aspecto dos frutos no local de venda, assim como a embalagem e os rótulos 

qualidade, o grau de excelência ou 

superioridade, como sendo a combinação de atributos, propriedades ou características que dão valor 

qualidade englobando 
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Quadro 4.  Atributos da qualidade de frutas e hortícolas. Adaptado de Kader (2002b). 

FACTOR PRINCIPAL  ATRIBUTOS 

Aparência (visão) Tamanho: dimensões, peso, volume. Forma. Cor: intensidade, uniformidade. 

Brilho. 

Defeitos externos e internos (morfológicos, físicos e mecânicos, fisiológicos, 

patológicos e entomológicos). 

Textura (tacto) Firmeza, dureza, moleza. Estaladiço, crocante. 

Suculência, sumarento. Fibrosidade 

Aroma (gosto e olfacto) Doçura, acidez, amargura, adstringência 

Odor 

Valor nutritivo Hidratos de carbono (incluindo fibra). Proteínas. Lípidos. Vitaminas. Minerais. 

Segurança Toxinas naturais. Contaminantes (resíduos químicos, metais pesados). 

Micotoxinas. 

 Contaminação microbiológica. 

 

A importância relativa de cada factor de qualidade depende do produto em causa e do seu objectivo 

de uso (fresco ou processado) (Silva & Morais, 2000; Kader, 2002b). 

Os atributos de qualidade, podem ser considerados, relativamente mais importantes, para um grupo 

de consumidores do que para outro, dependendo da sua preferência, nacionalidade, idade, hábitos 

alimentares, entre outros (Silva & Morais, 2000). 

Almeida (2005), classifica os atributos de qualidade, quando se considera a ocorrência de 

determinadas características no produto, num determinado momento como: 

→ Atributos de qualidade externos.  São aqueles que são imediatamente observados na 

presença do produto, sendo percebidos através da visão e do tacto. O cheiro de diversos 

produtos (alguns frutos maduros), embora relacionado com os atributos internos, é também 

imediatamente entendido. Estes atributos desempenham um papel importante na decisão da 

compra. 

→ Atributos de qualidade internos.  São normalmente percebidos apenas quando o produto é 

cortado ou consumido. Estes atributos estão relacionados com o cheiro e o gosto, 

(frequentemente percebidos em conjunto como sabor) e sensações tácteis na boca. Estes 

têm um papel relevante na decisão de repetir a compra de determinado produto, caso a 

experiencia de consumo tenha sido satisfatória. 

→ Atributos de qualidade ocultos . Estes atributos são aqueles que o consumidor tem mais 

dificuldade de avaliar. A percepção destes atributos, pelo consumidor, contribui para as suas 

decisões de aceitação ou diferenciação de produtos. 

No Quadro 5 encontram-se os processos fisiológicos associados a alguns atributos de qualidade. 
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Quadro 5.  Processos fisiológicos subjacentes a alguns atributos de qualidade. Adaptado de Almeida (2004). 

PROCESSOS FISIOLÓGICOS ATRIBUTOS 

Síntese e acção do etileno Regulação do amadurecimento dos frutos climatéricos, 

senescência, cor, textura, sabor, odor, acidentes 

fisiológicos, vida pós-colheita  

Metabolismo das paredes celulares Textura, susceptibilidade a doenças pós-colheita, vida 

pós-colheita 

Metabolismo dos lípidos e das membranas Aroma, danos causados pelo frio, acidentes fisiológicos, 

vida pós-colheita 

Fotossíntese, respiração, metabolismo dos hidratos de 

carbono e dos ácidos orgânicos 

Tamanho, sabor (doce, ácido), odor 

Relações hídricas Tamanho, teor em água, sabor, vida pós-colheita 

Metabolismo dos compostos fenólicos Sabor (adstringência), cor (antocianinas), descolorações 

(acastanhamento enzimático) 

Metabolismo dos pigmentos (clorofilas, antocianinas, 

carotenóides) 

Cor 

Outras rotas do metabolismo secundário Valor nutritivo, fitonutrientes 

Nutrição mineral Sabor, valor nutritivo, textura (cálcio) 

 

2.7.3. Factores que influenciam a qualidade dos fru tos 

São muitos os factores pré-colheita e pós-colheita que afectam a composição e qualidade dos frutos. 

Estes podem ser factores genéticos (selecção das cultivares e porta-enxertos), factores ambientais 

pré-colheita (condições climáticas, tipo de solo e práticas culturais), estado de maturação à colheita, 

método de colheita, e procedimentos de manuseamento pós-colheita (Beverly et al., 1993; Crisosto & 

Mitchell, 2002; Kader, 2002b; Almeida, 2004; Wills et al., 2007). 

Os factores pré-colheita que influenciam a dureza dos frutos são a região, hábitos de frutificação 

(mais ou menos esporões), porta-enxerto, azoto, manutenção do solo, produção, época da monda, 

calibre, época de colheita. Os factores pós-colheita são a aplicação de cálcio, perda de água, 

temperatura de conservação, estado de maturação à colheita, conservação em atmosfera controlada 

(Harker et al., 2000). Os factores ambientais, incluindo a luz, a temperatura e a humidade têm efeitos 

pronunciados na textura (Sams, 1999). Outros factores a ter em conta são a posição do fruto na 

árvore, defeitos internos, e a temperatura do fruto (Blanpied et al., 1978 cit. in Kingston, 1992) e 

devem ser tidos em conta quando se faz uma amostragem de forma a diminuir a variação. As durezas 

mais elevadas dos frutos são necessárias para uma longa vida de prateleira, transporte e 

armazenamento. 

A posição do fruto na árvore pode influenciar a concentração de sólidos solúveis em frutos (Shaw & 

Rowe, 1982 cit. in Kingston, 1992). Tal deve-se, principalmente, à exposição do fruto e folhas 

adjacentes à luz. O aumento da exposição à luz aumenta a concentração de sólidos solúveis 

(Robinson et al., 1983; Tustin et al., 1988). O valor da concentração de sólidos solúveis para uma 

campanha não é necessariamente o mesmo nas campanhas seguintes (Ingle & D’Souza, 1989).  

Na pesquisa bibliográfica não foi encontrada nenhuma referência acerca dos factores que influenciam 

a MS, apenas poucas referências acerca da sua correlação com o TSS (Jordan et al., 2000; McGlone 

et al., 2003). 
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2.7.4. Normas de qualidade dos frutos 

Os frutos comercializados devem obedecer à regulamentação em vigor no mercado a que se 

destinam (Almeida, 2004). As normas de comercialização da pêra encontram-se presentes no 

Regulamento (CE) N.º 86/2004 (Jornal Oficial da União Europeia, 2004). Relativamente à maçã, 

encontram-se no Regulamento (CE) N.º 85/2004 (Jornal Oficial da União Europeia, 2004) com 

alteração posterior estabelecida no Regulamento (CE) N.º 460/2008 (Jornal Oficial da União 

Europeia, 2008). Estas normas podem ser visualizadas no Anexo II. 

 

2.7.5. Métodos para avaliação da qualidade 

A qualidade do produto e os métodos para a sua avaliação são de extrema importância. Os métodos 

para avaliação da qualidade podem ser destrutivos ou não destrutivos (Kader, 2002b; Zerbini, 2006). 

Estes incluem escalas objectivas baseadas em leituras de instrumentos e métodos subjectivos 

baseados em provas humanas usando escalas hedónicas (Kader, 2002b). 

A maioria dos métodos de medição convencional é destrutiva. São exemplos, a dureza medida com o 

penetrómetro, a análise do TSS com um refractómetro e métodos químicos. Apenas a medição da cor 

da epiderme com um colorímetro e a evolução da aparência por meio de análise de imagem, são 

métodos não destrutivos (Zerbini, 2006). 

Com os métodos destrutivos, a amostra do fruto deve ser medida para estimar a qualidade do lote. 

Para além da perda económica, devida à destruição do fruto, existe também o problema de quanto a 

amostra é representativa de todo o lote (Zerbini, 2006). Neste sentido, tem sido importante o 

desenvolvimento de métodos não destrutivos, evitando assim a destruição dos frutos (Jha & 

Matsuoka, 2000). Nos últimos anos aumentou o interesse por estes métodos não destrutivos 

encontrando-se actualmente diversas publicações com diferentes aplicações (Jha & Matsuoka, 2000; 

Butz et al., 2005; Nicolaï et al., 2005; Nicolaï et al., 2007a). No entanto, o problema consiste em saber 

como explorar estes métodos na prática e que dificuldades existem na sua implementação. Várias 

técnicas não destrutivas para avaliação da qualidade têm sido desenvolvidas baseando-se na 

detecção de várias propriedades físicas bem correlacionadas com certos atributos do produto (Jha & 

Matsuoka, 2000). 

Os métodos não destrutivos podem ser classificados de acordo com o princípio utilizado para detectar 

as propriedades do fruto: mecânico, acústico, óptico, electroquímico, entre outros (Abbott, 1999; 

Zerbini, 2006). No entanto, segundo Abbott (1999), a aparência relaciona-se com as propriedades 

ópticas, a textura com as propriedades mecânicas e o “flavour” (sabor e aroma) com as propriedades 

químicas. 

Alguns dos métodos mais importantes são a espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS), a 

ressonância magnética nuclear, e a análise raios X (Tollner et al., 1993; Jha & Matsuoka, 2000; Butz 

et al., 2005; Nicolaï et al., 2006a). 

A necessidade de monitorizar eficazmente os atributos de qualidade, obriga a observar, 

constantemente, um número de frutos bastante elevado. Neste sentido, é importante o 

desenvolvimento de novos métodos não destrutivos para avaliar a qualidade em frutos.  
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2.8. Espectroscopia de Infravermelho Próximo (NIRS – Near Infrared Spectroscopy ) 

A espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS – Near Infrared Spectroscopy) baseia-se na 

interacção da radiação NIR com a matéria a ser analisada (Givens et al., 1997). 

A NIRS é uma das ferramentas disponíveis mais importantes para identificar compostos orgânicos e 

inorgânicos puros, porque com excepção de algumas moléculas homonucleares como o O2, N2 e Cl2, 

todas as espécies moleculares absorvem radiação infravermelha. (Skoog et al., 1996; Costa et al., 

1997). 

A NIRS tem um campo de aplicação bastante vasto sendo aplicada nas áreas da agricultura, indústria 

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

farmacêutica, cosméticos, polímeros, entre outras (Pasquini, 2003; Benito et al., 2008). 

A NIRS foi utilizada pela primeira vez em aplicações agrícolas, por Norris para medir o teor de 

humidade em grãos e sementes (Norris & Hart 1965 cit. in Dryden, 2003). Desde então tem sido 

utilizada para inúmeras aplicações, tais como a análise do teor de água, proteína e teor em gordura 

de uma grande variedade de produtos agrícolas (Nicolaï et al., 2007a). Ao nível da Fruticultura, esta 

técnica desenvolveu-se rapidamente, permitindo a determinação rápida da MS (McGlone et al., 2003; 

Clark et al., 2003b) e do TSS (Alamar et al., 2007; Nicolaï et al., 2008). Desde então muitas outras 

aplicações se seguiram. 

Como a propagação da radiação NIR nos tecidos dos frutos é afectada pela sua microestrutura 

descobriu-se ainda que a NIRS poderia ser utilizada para medir atributos relacionados com a 

microestrutura, tais como a dureza (Nicolaï et al., 2008), danos internos (Han et al., 2006; Fu et al., 

2007a) e mesmo atributos sensoriais (Mehinagic et al., 2003; Mehinagic et al., 2004). 

Nicolaï et al. (2007a) apresentam uma boa revisão bibliográfica sobre a aplicação da NIRS em frutos.  

Esta técnica tem vindo a ser aplicada em diversos frutos (Quadro 6), para medir a sua qualidade e o 

seu estado de maturação, para estimar a sua data de colheita óptima (Peirs et al., 2000b; Peirs et al., 

2005) e para detectar a adulteração em alguns dos seus componentes (Reid et al., 2006). Para além 

disso esta tecnologia pode ser utilizada para calibragem de fruta (Walsh, 2005). 
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Quadro 6. Aplicação da NIRS em alguns frutos. 

FRUTO REFERÊNCIAS 

Maçã Lovász et al. (1994); Ventura et al. (1998); Lu et al. (2000); Peirs et al. (2000a); McGlone et al. (2002a); Peirs 

et al. (2002); Clark et al., (2003a); Peirs et al. (2003b); Abu-Khalaf & Bennedsen (2004); Liu & Ying (2004); Liu 

& Ying (2005) ; McGlone et al. (2005); Peirs et al. (2005); Zanella et al. (2005); Nicolaï et al. (2006b); Xing et 

al. (2006); Zude et al. (2006); Alamar et al. (2007) Liu et al. (2007); Nicolaï et al. (2007b); Xiaobo et al. 

(2007a); Xiaobo et al. (2007b); Xing & De Baerdemaeker (2007); Vittayapadung et al. (2008) 

Pêra Costa et al. (2002); Zerbini et al. (2002); Zerbini & Grassi (2003) ; Liu et al. (2008); Ying & Liu (2008); Nicolaï 

et al. (2008); Cavaco et al. (2009) 

Ameixa Abu-Khalaf & Bennedsen (2002); Golic & Walsh (2006); Paz et al. (2008) 

Kiwi McGlone et al. (1997); Martinsen & Schaare (1998) ; McGlone & Kawano (1998); Jorden et al. (2000); 

Schaare & Fraser (2000); McGlone et al. (2002b); Clark et al. (2004); Fu et al. (2007b); McGlone et al. (2007) 

Laranja Steuer et al. (2001); Cayuela (2008) 

Limão Steuer et al. (2001) 

Manga Schmilovitch et al. (2000); Saranwong et al. (2001); Saranwong et al. (2003a) ; Saranwong et al. (2003b); 

Saranwong et al. (2004) 

Melão Flores et al. (2008) 

Melancia Flores et al. (2008) 

Pêssego Kawano et al. (1995); Carlomagno et al. (2004) ; Golic & Walsh (2006) 

Cereja Lu (2001) 

Alperce Bureau et al. (2009) 

Uva Moigne et al. (2008) 

Papaia Slaughter et al. (1999) 

Tangerina Kawano et al. (1993); Fraser et al. (2003) Gómes et al. (2006) 

Mirtilo Sinneli et al. (2008) 

Morango Kwak et al. (2007) 

 

2.8.1. Espectro NIR 

Quando o fruto é irradiado com radiação de NIR, a luz é absorvida selectivamente de acordo com as 

frequências específicas de vibração das moléculas presentes e dá origem a um espectro (Givens et 

al., 1997). 

O espectro NIR dos frutos compreende bandas largas que resultam da sobreposição das absorções, 

correspondendo principalmente às overtones e combinações dos modos vibracionais, envolvendo as 

ligações químicas C-H, O-H e N-H (Osborne, 2000; Butz et al., 2005) (Figura 8). Este facto torna a 

NIRS uma técnica capaz de medir em sistemas orgânicos e biológicos (Huang, 2008). 

A absorção da radiação infravermelha induz a transição entre os níveis de energia vibracionais e a 

frequência e a quantidade de radiação absorvida dão informação acerca dos tipos e número de 

ligações entre átomos ou grupos funcionais nas moléculas. Consequentemente, os espectros 

reflectem a composição química do material a ser analisado, e fornecem informação sobre a 

quantidade de proteína, gordura, amido ou qualquer outra molécula orgânica numa amostra. Na 

região NIR, a interpretação directa das absorvâncias espectrais é muito difícil para misturas 

complexas devido às bandas de absorção largas e sobrepostas (Gottlieb et al., 2004). 
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Figura 8.  Principais tipos de bandas de absorção NIR e sua localização. Adaptado de Osborne (2000). 

As concentrações de constituintes como água, proteína, gordura e hidratos de carbono podem, em 

princípio, ser determinados utilizando a NIRS. No entanto, para a maioria dos frutos, a informação 

química é encoberta por mudanças no espectro, causadas por propriedades físicas (Osborne, 2000). 

Todas as moléculas, têm vibrações a comprimentos de onda característicos e todos os grupos 

funcionais dos átomos do mesmo tipo vibram na molécula à mesma frequência (Gottlieb et al., 2004). 

Uma vez que o material é formado por mais que um composto e com várias ligações capazes de 

absorver a diferentes comprimentos de onda, forma-se um espectro de absorção com diferentes picos 

de absorção característicos de cada amostra (Murray & Williams, 1987 cit. in Pereira, 2000). 

Os espectros de frutos são muito semelhantes e são dominados pelo espectro da água com bandas 

overtone, das ligações OH a 760, 970 e 1450 nm e a banda de combinação a 1940 nm (Polessello & 

Giangiacomo, 1981 cit. in Nicolaï et al., 2007a). 

Esta é a razão pela qual as técnicas sofisticadas de estatística multivariada são essenciais para 

extrair a maioria da informação útil do espectro NIR (Nicolaï et al., 2007a).  

Um espectro NIR não permite que com apenas um comprimento de onda se possa construir uma 

calibração para quantificar determinado composto. A construção de calibrações em espectroscopia 

NIR é feita combinando a intensidade medida a diversos comprimentos de onda, uma vez que a 

presença de um composto se revela em diferentes partes do mesmo espectro (Costa et al., 2001). 

 

2.8.2. Princípio de funcionamento da NIRS 

A espectroscopia de infravermelho próximo é baseada na absorção de radiação electromagnética, no 

intervalo de comprimentos de onda entre os 780 e os 2500 nm (Nicolaï et al., 2007a; Huang et al., 

2008). 

Quando a radiação atinge uma partícula elementar (molécula, átomo, ou ião), ocorre absorção de 

energia se e só se, a energia da radiação corresponder exactamente à diferença de energia entre o 

estado fundamental e um estado de maior energia da partícula (Skoog et al., 1998).  

As moléculas estão sujeitas a três tipos de transições quantizadas quando excitadas por radiação 

ultravioleta, visível e infravermelha: transição electrónica, transição vibracional e transição vibracional 

(Skoog et al., 1996). A energia total E associada a uma molécula é então dada por: 

� =  �������ó
��� + ���������
�� + ��������
�� 
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onde, Eelectrónica é a energia associada aos electrões em várias orbitais exteriores da molécula, 

Evibracional é a energia da molécula como um todo devido às vibrações interatómicas e Erotacional 

quantifica a energia associada à rotação da molécula em torno do seu centro de gravidade. 
A radiação infravermelha geralmente não é suficientemente energética para provocar transições 

electrónicas mas pode induzir transições nos estados vibracionais e rotacionais associados ao estado 

electrónico fundamental da molécula (Skoog et al., 1996; Costa et al., 2001). 

 

2.8.2.1. Propriedades ópticas dos frutos 

As propriedades ópticas são baseadas na reflectância, transmitância, absorvância e dispersão da luz 

pelo fruto (Abbott, 1999). Quando um fruto é exposto à luz, cerca de 4 % da luz incidente é reflectida 

pela superfície externa, causando reflectância especular ou brilho. Os restantes 96 % da energia 

incidente são transmitidos, através da superfície para a estrutura celular do produto, onde esta é 

dispersa pelas pequenas interfaces no interior do tecido ou 

absorvida pelos constituintes celulares (Birth, 1976 cit. in 

Abbott,1999). 

          

Figura 9.  Interacção da radiação de NIR com as partículas sólidas 

numa amostra. (a) Reflectância especular; (b) Reflectância difusa; 

(c) Absorção; (d) Transmitância; (e) Refracção; (f) Dispersão. 

Adaptado de Givens et al. (1997) 

A estrutura física complexa dos tecidos cria um produto opticamente denso que é difícil de penetrar e 

altera a trajectória percorrida pela luz (Figura 9). A maior parte da luz apenas penetra numa distância 

muito curta e sai perto do ponto de entrada. A outra parte da luz penetra em maior profundidade 

(geralmente poucos milímetros, dependendo da densidade óptica) nos tecidos sendo modificada pela 

absorvância diferencial de vários comprimentos de onda antes de sair, contendo informações 

quimiométricas úteis (Abbott, 1999). 

A reflexão pode ser de 3 tipos: reflexão especular, reflexão difusa e dispersão. A reflexão especular 

causa brilho, enquanto a reflexão difusa externa é induzida por superfícies rugosas. Ambas apenas 

fornecem informações sobre a superfície da amostra. A dispersão resulta de refracções múltiplas em 

mudanças de fase no dentro do material. Os principais elementos de dispersão nos frutos são as 

interfaces da parede celular visto que induzem alterações bruscas no índice de refracção (McGlone et 

al., 1997), mas partículas em suspensão, como grânulos de amido, cloroplastos e mitocôndrias 

podem também induzir a dispersão causada pela difracção na superfície da partícula onde o índice 

refracção é diferente do meio circundante (Il'yasov & Krasnikov, 1991 cit. in Nicolaï et al., 2007a). A 

dispersão está também dependente do tamanho, da forma e da microestrutura das partículas. A 

dispersão pode também aparecer devido a heterogeneidades, tais como, poros, aberturas, 

capilaridades que estão distribuídos irregularmente através da amostra. Os múltiplos eventos de 

dispersão determinam em larga medida a intensidade da luz dispersa, que é emitida (McGlone et al., 

1997). A dispersão também depende de outras propriedades físicas, como o teor de humidade e a 

temperatura da amostra (Givens et al. 1997). 
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2.8.2.2. Interacção entre a radiação e o fruto

Quando a radiação atinge o fruto

a contribuição relativa de cada fenómeno depende

da amostra (Nicolaï et al., 2007

espectrais mudam através de comprimento de onda dependentes dos processos de reflexão, 

dispersão e absorção. Esta mudança depende da composição do fruto incluindo o conteúdo em 

açúcar e ácidos, bem como das suas propriedades de dispersão da luz, as quais estão relacionadas 

com a microestrutura e de uma certa forma

Segundo a lei da conservação da energia, a radiação total incidente (I

radiação absorvida (Ia), transmitida

Não sendo possível medir directamente a energia absorvida pel

da medição da radiação transmitida e reflectida (Nicolaï 

diferentes modos ou configurações das medições na NIRS permitindo assim diversas aplicações. 

A transmitância T, de um meio, é a fracção da radiação electromagnética incidente que é transmitida 

pela amostra (Skoog et al., 1998

Onde  

P = Atenuação do feixe de radiação

P0 = Intensidade do feixe incidente

A figura seguinte (Figura 10) mostra um

de espessura b cm e uma concentração c de uma espécie absorvente

interacções entre os fotões e as partículas absorventes, a intensidade do feixe é atenuada de P

P (Skoog et al., 1996). 

Figura 10.  Atenuação do feixe de radiação por uma solução absorvente.

Por vezes, a absorção de luz por uma amostra é expressa em absorvância (A). A absorvância

meio é definida pela equação (Skoog 

Em contraste com a transmitância, a absorvância do meio 

incidente se torna maior (Skoog et al.
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Interacção entre a radiação e o fruto  

ando a radiação atinge o fruto, a radiação incidente pode ser reflectida, absorvida ou transmitida, e 

a contribuição relativa de cada fenómeno depende da constituição química e dos parâmetros físicos 

., 2007a). Enquanto a radiação penetra no fruto, as suas características 

espectrais mudam através de comprimento de onda dependentes dos processos de reflexão, 

Esta mudança depende da composição do fruto incluindo o conteúdo em 

açúcar e ácidos, bem como das suas propriedades de dispersão da luz, as quais estão relacionadas 

de uma certa forma com a textura do produto (Nicolaï et al

Segundo a lei da conservação da energia, a radiação total incidente (I0) deve ser igual à soma da 

, transmitida (It) e reflectida (Ir), segundo a relação: 

�� = �� + �� + �� 
directamente a energia absorvida pelo fruto, esta pode ser medida 

da medição da radiação transmitida e reflectida (Nicolaï et al., 2007a). Devido a este facto, existem 

gurações das medições na NIRS permitindo assim diversas aplicações. 

A transmitância T, de um meio, é a fracção da radiação electromagnética incidente que é transmitida 

, 1998) e é dada pela seguinte equação: 

� =  ��� 

de radiação devido à absorção  

= Intensidade do feixe incidente 

) mostra um feixe de radiação paralela antes e após atravessar, um meio 

de espessura b cm e uma concentração c de uma espécie absorvente. Como consequência das 

interacções entre os fotões e as partículas absorventes, a intensidade do feixe é atenuada de P

 
Atenuação do feixe de radiação por uma solução absorvente. 

por uma amostra é expressa em absorvância (A). A absorvância

(Skoog et al., 1996):  

� =  � log�� � = log ���� � = log �1�� 

m contraste com a transmitância, a absorvância do meio aumenta quando a

et al., 1996). 

Revisão Bibliográfica 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 20 

o na Avaliação de alguns Atributos de Qualidade em Pêra ‘Rocha’ e Maçã ‘Gala’ 

, a radiação incidente pode ser reflectida, absorvida ou transmitida, e 

da constituição química e dos parâmetros físicos 

Enquanto a radiação penetra no fruto, as suas características 

espectrais mudam através de comprimento de onda dependentes dos processos de reflexão, 

Esta mudança depende da composição do fruto incluindo o conteúdo em 

açúcar e ácidos, bem como das suas propriedades de dispersão da luz, as quais estão relacionadas 

et al., 2005). 

) deve ser igual à soma da 

, esta pode ser medida através 

Devido a este facto, existem 

gurações das medições na NIRS permitindo assim diversas aplicações.  

A transmitância T, de um meio, é a fracção da radiação electromagnética incidente que é transmitida 

feixe de radiação paralela antes e após atravessar, um meio 

. Como consequência das 

interacções entre os fotões e as partículas absorventes, a intensidade do feixe é atenuada de P0 para 

por uma amostra é expressa em absorvância (A). A absorvância de um 

a quando a atenuação do feixe 
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A interacção da radiação com a 

redução da energia radiante. A atenuação da radiação transmitida devida à absorção é d

lei de Beer-Lambert. Segundo esta, à uma relação precisa entre a concentração de uma determinada 

substancia, no interior de uma amostra e a absorção da radiação luminosa (Skoog 

Givens et al., 1997). Esta relação é dada por:

Onde A é a absorvância, ε é a absortividade molar (L 

atravessada pela radiação (cm) e c a concentração da espécie absorvente

Na selecção da configuração de medição, é importante saber que a p

tecidos de frutos diminui exponencialmente com a profundidade (Lammertyn 

profundidade de penetração é relativamente pequena (1 a 5 mm para o modo de reflexão típico), 

dependendo do comprimento de onda. A aplica

a menos que sejam utilizados meios de transmissão

2005). 

Segundo Nicolaï et al. (2007a) existem três configurações diferentes para se obter espectros de NI

reflectância, transmitância e interactância.

de transmitância. Este modo mede a luz transmitida através dos tecidos e reflecte os atributos 

internos do fruto. Segundo a

classificadas como half transmittance

amostra, detector e fontes de luz. A 

pequenos e tecidos moles, como citrinos e tomates. Por outro lado, o arranjo 

largamente utilizado para muitos tipos de frutos e vegetais como maçã, pêra, melão, melancia, etc., 

porque a alta intensidade da radiação pode ser atingida

amostra. 

Figura 11. Esquema em half transmitance

monocromador/detector e suporte (Adaptado

A limitada profundidade de penetração restringe o potencial de

interactância para detectar defeitos internos, e diminui a precisão do NIR nas medições baseadas nos 

atributos de qualidade interna de frutos de casca espessa, tal como citrinos (Nicolaï 

As medições no modo de transmi

pode facilmente queimar a superfície dos frutos e alterar as suas propriedades espectrais. Além 
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A interacção da radiação com a amostra provoca uma absorção de energia por parte desta e uma 

redução da energia radiante. A atenuação da radiação transmitida devida à absorção é d

Lambert. Segundo esta, à uma relação precisa entre a concentração de uma determinada 

substancia, no interior de uma amostra e a absorção da radiação luminosa (Skoog 

Esta relação é dada por: 

� =  � �   

é a absortividade molar (L mol-1 cm-1), b a espessura da substância 

atravessada pela radiação (cm) e c a concentração da espécie absorvente (mol L

Na selecção da configuração de medição, é importante saber que a penetração da radiação NIR em 

tecidos de frutos diminui exponencialmente com a profundidade (Lammertyn 

profundidade de penetração é relativamente pequena (1 a 5 mm para o modo de reflexão típico), 

dependendo do comprimento de onda. A aplicabilidade a frutos com casca espessa 

meios de transmissão, com alto poder de iluminação (Nicolaï 

) existem três configurações diferentes para se obter espectros de NI

reflectância, transmitância e interactância. Neste trabalho, o aparelho utilizado trabalha sobre o modo 

mede a luz transmitida através dos tecidos e reflecte os atributos 

 APCAEM3, este modo pode ter duas configurações que são 

half transmittance (Figura 11) e full transmitance dependendo da disposição da 

amostra, detector e fontes de luz. A full transmitance é aplicada geralmente a frutos relativamente 

mo citrinos e tomates. Por outro lado, o arranjo 

largamente utilizado para muitos tipos de frutos e vegetais como maçã, pêra, melão, melancia, etc., 

nsidade da radiação pode ser atingida colocando várias lâmpadas à vol

 
half transmitance, onde se pode observar a posição da fonte de luz, fruto, 

suporte (Adaptado de APCAEM).  

A limitada profundidade de penetração restringe o potencial de medições de reflectância ou 

interactância para detectar defeitos internos, e diminui a precisão do NIR nas medições baseadas nos 

atributos de qualidade interna de frutos de casca espessa, tal como citrinos (Nicolaï 

transmitância, por outro lado, requerem elevadas intensidades de luz, o que 

pode facilmente queimar a superfície dos frutos e alterar as suas propriedades espectrais. Além 
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mostra provoca uma absorção de energia por parte desta e uma 

redução da energia radiante. A atenuação da radiação transmitida devida à absorção é descrita pela 

Lambert. Segundo esta, à uma relação precisa entre a concentração de uma determinada 

substancia, no interior de uma amostra e a absorção da radiação luminosa (Skoog et al., 1996; 

), b a espessura da substância 

L-1). 

enetração da radiação NIR em 

tecidos de frutos diminui exponencialmente com a profundidade (Lammertyn et al., 2000). A 

profundidade de penetração é relativamente pequena (1 a 5 mm para o modo de reflexão típico), 

bilidade a frutos com casca espessa pode ser limitada 

com alto poder de iluminação (Nicolaï et al., 

) existem três configurações diferentes para se obter espectros de NIR: 

Neste trabalho, o aparelho utilizado trabalha sobre o modo 

mede a luz transmitida através dos tecidos e reflecte os atributos 

er duas configurações que são 

dependendo da disposição da 

é aplicada geralmente a frutos relativamente 

mo citrinos e tomates. Por outro lado, o arranjo half transmitance é 

largamente utilizado para muitos tipos de frutos e vegetais como maçã, pêra, melão, melancia, etc., 

colocando várias lâmpadas à volta da 

, onde se pode observar a posição da fonte de luz, fruto, 

medições de reflectância ou 

interactância para detectar defeitos internos, e diminui a precisão do NIR nas medições baseadas nos 

atributos de qualidade interna de frutos de casca espessa, tal como citrinos (Nicolaï et al., 2007a).  

, por outro lado, requerem elevadas intensidades de luz, o que 

pode facilmente queimar a superfície dos frutos e alterar as suas propriedades espectrais. Além 
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disso, a luz transmitida transporta informações sobre a casca e o interior da fruta, que podem ou não 

ser relevantes, dependendo da aplicação (Nicolaï et al., 2007a). 

Schaare & Fraser (2000) compararam medições de reflectância, interactância e transmitância para 

medir o TSS, a densidade e a cor interna da polpa de kiwis de polpa amarela. Estes autores 

verificaram que espectros em modo de interactância fornecem estimativas mais precisas, seguidos 

dos espectros em modo de transmitância e reflectância (menos preciso) Lammertyn et al. (2000) 

encontraram apenas diferenças marginais entre medições de reflectância e interactância para 

determinar o TSS da maçã. 

 

2.8.2.3. Variáveis que influenciam as medições e af ectam o espectro NIR  

Na maior parte dos casos, as medições na NIRS não são efectuadas em condições laboratoriais bem 

controladas, sendo influenciadas por variações de variáveis físicas externas ao processo, tais como a 

temperatura, a pressão e a viscosidade/fluxo turbulento. A dificuldade em manter estas variáveis 

constantes ou mesmo a necessidade de alterar o seu valor durante o processo torna necessário 

estudar a influência no espectro e portanto também nos modelos de calibração (Wülfert et al., 1998). 

Estas variações externas dão origem a mudanças nas formas das bandas por alterações nas forças 

intermoleculares e intramoleculares fracas. Os efeitos mais acentuados podem ser observados para 

bandas de grupos funcionais com ligações de hidrogénio, tais como grupos hidroxilo, devido ao facto 

de as forças intermoleculares terem efeitos mais fortes nestes. (Wülfert et al., 2000). 

Para além do mencionado, a região geográfica, a data de colheita, a cultivar, o pré-tratamento dos 

dados e o algoritmo do modelo, podem afectar o desempenho do modelo preditivo (Wiedemann et al., 

1998). Algumas destas variáveis são discutidas de seguida. 

 

2.8.2.3.1. Variabilidade biológica dos frutos 

Segundo Peirs et al. (2003b), a composição do fruto está dependente de diferentes tipos de 

variabilidade: 

→ a variabilidade dentro da árvore  (idade da árvore, carga, idade do esporão, posição dentro 

da árvore, efeito da luz (Robinson et al., 1983; Barritt et al., 1987; Tustin et al., 1988; Volz et 

al., 1994)),  

→ variabilidade dentro do pomar  (localização da árvore, efeitos da luz),  

→ variabilidade do pomar  tal como as características do solo, nutrição, condições 

meteorológicas (Peirs et al., 2000b), idade das árvores (Knee & Smith, 1989; Wilson, 1998) e 

→ variabilidade sazonal  (Marguery & Sangwan, 1993). 

O problema da variabilidade biológica dos frutos coloca algumas restrições severas na aplicação bem 

sucedida de modelos de calibração multivariados. Na bibliografia, em geral, é dado muito pouco 

relevo a este problema (Peirs et al., 2003b). 

Os frutos utilizados para o controlo da calibração são seleccionados de tal forma que o composto de 

interesse, bem como os outros factores composicionais, variem num intervalo apropriado de 

concentração.  
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Delwiche & Norris (1993) examinaram o efeito da diversidade genética, campanha e época de 

colheita (Inverno ou Primavera) para o teor de proteína, dureza e proteína em trigo. Estes autores 

concluíram que incorporando amostras heterogéneas na equação de calibração melhora-se a 

precisão de classificação desta equação mas diminui a precisão da predição de amostras não 

heterogéneas. 

McGlone & Kawano (1998) reuniram kiwis de diferentes tamanhos, diferentes origens e idade e 

conservaram-nos sob várias condições. Quando a variabilidade na origem, tamanho e dureza não 

eram consideradas no conjunto de calibração, obtinham-se erros de validação significativos. 

Peirs et al. (2003b) estudaram o efeito da influência do pomar, da campanha e da cultivar na robustez 

dos modelos NIR para a estimação do TSS. Estes autores concluíram que mais de metade da 

variabilidade espectral se deve ao efeito do pomar, da campanha e da cultivar. A cultivar e a 

campanha parecem ter mais influência que o pomar. A restante variabilidade foi provocada pelo ruído 

e factores composicionais não relacionados com os factores anteriores.  

 

2.8.2.3.2. Temperatura da amostra 

A temperatura dos frutos pode variar consideravelmente e influenciar as medições espectrais. Estas 

variações devem-se à variação de condições ambientais ou do impróprio acondicionamento da fruta 

após a colheita (Peirs et al., 2003a).  

Os espectros NIR dos frutos são sensíveis à temperatura devido ao alto teor em água e à presença 

de ligações de hidrogénio entre as moléculas polares dos frutos. Quando a temperatura aumenta, a 

extensão das ligações de hidrogénio diminui (Golic & Walsh, 2006).  

Espectralmente, o efeito de temperaturas altas é manifestado como uma mudança de banda para 

menores comprimentos de onda e diminuição da largura da banda (Segtnan et al., 2001).  

Existem vários métodos para compensar as variações de temperatura dos frutos. Peirs et al. (2003a) 

desenvolveram duas técnicas bem ajustadas e capazes de compensar as variações de temperatura, 

para controlar a precisão dos modelos de calibração, para o TSS em maçã. A primeira e mais prática 

consiste no desenvolvimento de um modelo de calibração global robusto que cobre o intervalo de 

temperatura esperado em futuras medições. A segunda envolve o desenvolvimento de diferentes 

modelos de calibração para diferentes temperaturas. Os mesmos autores concluíram que os 

espectros de infravermelho próximo de reflectância são afectados pela temperatura da amostra de 

uma forma não linear, principalmente devido a mudanças nas overtones-OH da água e sugerem que 

o conjunto de amostras utilizado na calibração deve cobrir uma variação da temperatura da amostra 

representativa. 

Kawano et al. (1995) desenvolveram equações de calibração, com compensação de temperatura e 

sem compensação de temperatura. Estes autores estudaram o efeito da temperatura nas medições 

espectrais, para o TSS em pêssegos e concluíram que a equação de calibração desenvolvida usando 

amostras a temperatura constante (sem compensação de temperatura) não era adequada na 

estimação do TSS quando a temperatura da amostra variou. Considerou-se que a água foi um factor 

importante, tendo causado um viés devido ao facto da variação da temperatura influenciar o espectro 

de absorção da água. A equação desenvolvida com compensação de temperatura pôde ser 
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desenvolvida, utilizando um conjunto de amostras na calibração que cobriu a variação de temperatura 

esperada, para as amostras no futuro. 

O efeito da temperatura dos frutos, no espectro NIR encontra-se descrito apenas em algumas 

publicações (Peirs et al., 2003a). Nicolaï et al. (2007a) referem que é necessária mais investigação 

para avaliar estas técnicas em diferentes aplicações. 

 

2.8.3. Vantagens e limitações da NIRS 

A NIRS é uma técnica relativamente fácil de implementar (Lu, 2007), podendo ser utilizada quer no 

campo com instrumentos portáteis (Herold et al., 2005) quer nas centrais fruteiras (à entrada da fruta 

na central ou na linha de calibragem da fruta) para a determinação da qualidade. Permite uma rápida 

execução das medições (Huang et al., 2008), não necessita de qualquer preparação a amostra 

(Osborne, 2000). Tem potencial para estimar vários atributos de qualidade simultaneamente (Huang 

et al., 2008) e permitir a repetição das medições na mesma amostra (Nicolaï et al., 2006a). Outra 

vantagem é a não utilização de reagentes, o que é importante do ponto de vista ambiental (Scotter, 

1997). 

A maior limitação da espectroscopia NIR, na análise de frutos, é a sua dependência por métodos de 

referência pouco precisos (Osborne, 2000). A incapacidade de um modelo desenvolvido num 

instrumento ser directamente utilizado noutro, mesmo entre aparelhos do mesmo tipo, é outra 

limitação significativa desta técnica (Alamar et al., 2007). 

Outras desvantagens são a relativa complexidade dos métodos de construção e manutenção das 

calibrações (i.e., métodos de regressão e classificação multivariável de dados) e por fim o preço dos 

equipamentos (Costa et al., 2001). 

 

2.8.4. Aplicações da NIRS em frutos 

A importância crescente da espectroscopia NIR na tecnologia pós-colheita de frutos é evidente pelo 

recente aumento do número de publicações nesta área (Nicolaï et al., 2007a).  

A NIRS tem sido utilizada para estimar o TSS, mas também outras propriedades, como a MS, a 

dureza e a acidez. No geral, a estimação do TSS é satisfatória e consistente, enquanto para a dureza 

e para a acidez os resultados são mais variáveis (Zerbini, 2006).  

Nos quadros seguintes (Quadros 7, 8 e 9) encontram-se algumas das referências mais importantes 

da aplicação da espectroscopia NIR para medir o TSS, a dureza e a MS em pêra e maçã. 
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Quadro 7. Aplicações da NIRS para medir o TSS (ºBrix) em maçã e pêra. 

Espécie Cultivar Espectrofotómetro 
Modo de 

aquisição 

Intervalo 

espectral 

(nm) 

RMSEP Referência 

Maçã 

(Malus domestica 

Borkh.) 

 

Jonagold 

Golden Delicious 
PDA Interactância 350-999 

~1,1 

(SEP) 
Ventura et al. (1998) 

Empire 

Golden 

Red Delicious 

Scanning Reflectância 800-1700 0,4-0,5 Lu et al. (2000) 

Várias Scanning Reflectância 380-2000 0,7 Peirs et al. (2000b) 

Várias FT_NIR, Scanning Reflectância 1000-2000 
0,7-0,9 

(SEP) 
Peirs et al. (2002) 

Royal Gala PDA Interactância 500-1100 0,5-0,7 McGlone et al. (2002a) 

Royal Gala PDA Interactância 800-1000 0,3-0,5 McGlone et al. (2003) 

Várias Scanning Reflectância 380-2000 0,8-1,6 Peirs et al. (2003a) 

Fuji FT-NIR Interactância 812-2357 0,5 Liu & Ying (2005) 

Golden Delicious PDA Reflectância 800-1690 0,4 Nicolaï et al. (2006a) 

Pêra 

(Pyrus communis L.) 

Conference NIR Reflectância 780-1700 0,44 Nicolaï et al. (2008) 

Várias NIR - 700-900 
1,15 

(SEP) 
Costa et al. (2002) 

 

Quadro 8.  Aplicações da NIRS para medir a dureza em maçã e pêra (N). 

Espécie Cultivar 
Espectrofotó

metro 

Modo de 

aquisição 

Intervalo 

espectral 
RMSEP Referência 

Maçã 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Royal Gala PDA Interactância 500-1000 7,0 – 7,5 McGlone et al. (2002a) 

Várias 
FT-NIR, 

Scanning 
Reflectância 1000-2000 

8,3 – 12,1 

(SEP) 
Peirs et al. (2002) 

Pêra 

(Pyrus communis L.) 
Conference NIR Reflectância 780-1700 10,4 Nicolaï et al. (2008) 

 

Quadro 9.  Aplicações da NIRS para medir a MS em maçã (%). 

Espécie Cultivar Espectrofotómetro 
Modo de 

aquisição 

Intervalo 

espectral 
RMSEP Referência 

Maçã 

(Malus domestica Borkh.) 

 

Royal Gala PDA Interactância 800-1000 0,2 – 0,3 McGlone et al. (2003) 

 

Em pêra ‘Rocha’ são ainda conhecidos poucos estudos, ao nível da aplicação da NIRS, destacando-

se os artigos recentes de Cavaco et al. (2008) e de Cavaco et al. (2009).  

Cavaco et al. (2009) estimaram a dureza através da segmentação de um modelo comparando-o com 

o modelo não segmentado. O modelo segmentado foi dividido em dois segmentos, o primeiro 

constituído por peras imaturas, a amadurecer e maduras (dureza alta) e o segundo constituído por 

peras sobremaduras (dureza baixa). Estes autores concluíram que segmentando o modelo se obtinha 

uma melhoria significativa dos valores de RMSEP e RDP. 

Em relação à maçã ‘Gala’ conhecem-se vários trabalhos, destacando-se o de McGlone et al. (2002a). 
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2.9. Modelos de calibração 

Para desenvolver um modelo quantitativo é necessário ter um método de referência para avaliar a 

propriedade das amostras que serão utilizadas no estabelecimento do modelo. Os valores obtidos por 

estes métodos são designados valores de referência (Givens et al., 1997; Osborne, 2000; Roggo et 

al., 2007).  

Um modelo é construído (Anexo IV) e validado pela utilização de vários conjuntos de amostras. O 

primeiro é o conjunto de calibração usado para estabelecer o modelo. O segundo conjunto de 

amostras é o conjunto de validação usado para avaliar a capacidade do modelo para estimar 

amostras desconhecidas (Roggo et al., 2007). O conjunto de calibração e de validação têm de ser 

independentes, eles devem consistir em amostras de lotes distintos (Costa et al., 2001; Roggo et al., 

2007). No Anexo III pode observar-se um esquema representativo dos modelos de calibração 

utilizados neste trabalho e no Anexo IV encontra-se uma descrição mais detalhada dos modelos de 

calibração. 

De acordo com Peirs et al. (2002) e Zerbini (2006), para cada espécie de fruto e variedade é 

necessário um novo modelo de calibração. Estes modelos devem ser baseados em grandes 

conjuntos de dados, incluindo frutos de diferentes pomares, épocas de colheita, sistemas de 

produção, entre outros.  

As amostras necessárias para produzir um modelo robusto devem incluir a variabilidade natural da 

concentração, ou propriedade de interesse e o número de amostras distribuídas mais ou menos 

uniformemente, entre os valores extremos (Pasquini, 2003).  

Os factores que afectam o espectro NIR devem ser representados no conjunto de amostras, e o 

número de amostras depende da sua complexidade (Pasquini, 2003). No caso dos frutos, as maiores 

influências devem-se à variedade, à região, à época de colheita e às condições de conservação 

(Reita et al., 2008). 

Wang et al. (1991) descreveram três causas intimamente relacionadas que podem ser responsáveis 

por desvios em relação às amostras, e que podem induzir resultados erróneos: 

•••• o modelo de calibração desenvolvido num instrumento é transportado para outro instrumento que 

produz respostas instrumentais que diferem das respostas obtidas no primeiro instrumento; 

•••• as respostas instrumentais medidas num único instrumento variam por causa de variações de 

temperatura, desvios electrónicos e mudanças no comprimento de onda ou na estabilidade da 

intensidade do detector ao longo do tempo; 

•••• as amostras pertencentes a diferentes lotes de produção, no caso da concentração do composto 

de interesse, bem como as concentrações de outros factores composicionais poderem desviar-se 

do conjunto de calibração. 

A identificação de importantes factores de ruído (erros aleatórios provocados pelo funcionamento do 

instrumento) é em geral, crucial para o desenvolvimento de um modelo de calibração que conduza a 

boas predições.  

Para além destas causas, Swierenga et al. (2000) indicam que algumas regiões espectrais 

relacionadas ao atributo de interesse podem conter uma variação larga causada por influências tais 

como variações de temperatura ou interferentes; podem existir regiões espectrais cujas intensidades 
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(absorvâncias) são não lineares relacionadas ao atributo a ser estimado e podem existir regiões 

espectrais que exibem uma correlação indirecta com o atributo de interesse (aleatoriedade aparente). 

A validade dos modelos de calibração para futuras predições depende do modo como o conjunto de 

calibração representa a composição das novas amostras (Peirs et al., 2003b). 

A NIRS é um método muito útil para a determinação de atributos de qualidade no entanto, torna-se 

impraticável quando as características de amostras futuras não podem ser previstas (Reita et al., 

2008). 

 

2.9.1. Calibração 

Calibração é o processo que conduz à determinação do conjunto de parâmetros que minimiza os 

erros das previsões do modelo, segundo determinado critério e utilizando determinada base de dados 

de calibração (De Melo e Abreu, comunicação pessoal). Por outras palavras, calibração é o processo 

de cálculo das equações de calibração, que relacionam o resultado espectral com a concentração de 

uma dada substância ou o valor de determinada característica. 

Quando se constrói um conjunto de calibração, três parâmetros devem ser tidos em consideração: o 

número de amostras, o intervalo de concentrações coberto pelas amostras e a distribuição dentro 

desse intervalo (Wiedemann et al., 1998). Contudo, quer o custo, quer o tempo dispendido para se 

obter um número elevado de amostras de calibração nem sempre se proporcionam. A variabilidade 

dos dados analíticos para estas amostras deve ser tal que cubra tanto quanto possível o intervalo de 

variação das amostras que se pretende analisar futuramente. As amostras de calibração devem ser 

representativas das amostras a analisar no futuro. Estas amostras são submetidas à análise NIRS 

para a obtenção dos dados espectrais e são efectuadas medições laboratoriais com os métodos de 

referência para se obter informação relativa ao constituinte ou à característica que se pretende 

prever. Depois de recolhidos os dados, relacionam-se os dados espectrais com os dados analíticos 

dos métodos de referência, utilizando um algoritmo de regressão, obtendo-se a equação de 

calibração, com a qual se torna possível prever a concentração ou o valor da característica 

considerada a partir do espectro NIR da amostra (Pereira, 2000). A escolha do modelo de regressão 

a utilizar é um momento delicado, uma vez que se podem observar diferenças nos resultados em 

função do algoritmo utilizado.  

Para que as equações de calibração sejam calculadas com êxito, é fundamental que a repetibilidade 

e a reprodutibilidade das determinações analíticas de referência sejam elevadas (Wiedemann et al., 

1998). 

Existem três causas principais que introduzem variação e que geralmente não são consideradas na 

calibração do equipamento (Alamar et al., 2007): 

• Mudanças em componentes físicas e/ou químicas da amostra; 

• Mudanças nas funções de resposta instrumental (instrumentos diferentes, envelhecimento das 

fontes, substituição de algumas partes); 

• Mudanças no ambiente do instrumento (temperatura, humidade). 

Sendo um método correlativo, a precisão da análise NIRS depende essencialmente da precisão das 

análises de referência (Wiedemann et al., 1998). 
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2.9.2. Validação 

A fase seguinte à calibração designa-se por validação e tem como objectivo validar as equações de 

calibração, avaliando a precisão e a robustez destas. Assim, a equação de calibração é utilizada, 

fazendo-se novas medições para confrontar os valores estimados pelo aparelho com os valores 

obtidos pelo método de referência, para o mesmo atributo. Por outras palavras, a validação consiste 

em comparar o comportamento dum modelo com o comportamento do sistema que representa (De 

Melo e Abreu, comunicação pessoal). 

Após reunir estes dados analisa-se o desempenho desta equação. Se adequada, pode ser utilizada 

para estimar o mesmo atributo em medições futuras. Caso contrário, não poderá ser utilizada pois os 

valores estimados poderão afastam-se substancialmente dos valores obtidos pelo método de 

referência. No entanto, pode voltar-se sempre à fase inicial, ou seja tentar obter uma nova calibração. 

De referir ainda que se os futuros valores se afastarem daqueles que foram utilizados para fazer a 

curva de calibração provavelmente surgiram erros. 

 

2.10. Parâmetros estatísticos 

Após reunir os dados espectrais fornecidos pela NIRS e os dados obtidos pelos métodos de 

referência para cada atributo de qualidade, estes são representados graficamente por meio de um 

diagrama de dispersão (nuvem de pontos), dando-nos uma ideia grosseira da correlação que poderá 

existir. 

A precisão e a robustez das equações de calibração são confrontadas através do uso de diferentes 

parâmetros estatísticos: o coeficiente de determinação (r2), o erro quadrático médio dos valores 

previstos (RMSEP - Root Mean Square Error of Prediction), o enviesamento (b - bias) o erro padrão 

dos valores previstos (SEP - Standard Error of Prediction) e a eficiência do modelo (ME - Modelling 

efficiency) e o rácio do desvio padrão (RDP – Ratio of the standard deviation). 

 

2.10.1. Coeficiente de determinação 

O coeficiente de determinação (r2) dá-nos a proporção da variabilidade de y que é explicada pela 

regressão, isto é pondo em relevo em que medida o conhecimento de x serve para através de 

! "  = # + � $ estimar ou explicar a variação de y. Este parâmetro trata-se então de uma medida de 

precisão da recta de regressão e o seu valor varia entre 0 e 1, sendo a recta de regressão um modelo 

perfeito quando r2 = 1. 

 

2.10.2. Raiz do erro médio quadrático dos valores p revistos 

O erro de previsão do modelo é definido como a raiz do erro médio quadrático dos valores previstos 

(RMSEP – Root mean square error of prediction) (Nicolaï et al, 2007a). Este parâmetro vem expresso 

em unidades do parâmetro que se quer estimar e determina-se da seguinte forma: 

 

%&'�� =  (∑ *!+� � !�,-
.�/� 01  
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onde: 

!+�  = valor estimado pelo modelo (equação de regressão) a i-ésima amostra (média das duas 

observações por amostra) e para o atributo em estudo; !�  = valor medido pelo método de referência 

para a i-ésima amostra (média das duas observações por amostra) e para o atributo em estudo; 01 =
 número de amostras no conjunto de validação. 

 

2.10.3. Enviesamento 

A diferença sistemática entre os valores medidos e os valores estimados pelo modelo é nos dada por 

(McGlone et al., 2007): 

� =  ∑ *!+� �  !�,
2�/� 01  

onde: 

� = viés; !+�  = valor estimado pelo modelo (equação de regressão) a i-ésima amostra (média das 

duas observações por amostra) e para o atributo em estudo; !�  = valor medido pelo método de 

referência para a i-ésima amostra (média das duas observações por amostra) e para o atributo em 

estudo; 01 = número de amostras no conjunto de validação. 

 

2.10.4. Erro padrão dos valores previstos  

Em algumas publicações, o erro padrão é apresentado como alternativa ao erro médio quadrático 

(Nicolaï et al, 2007a). O erro padrão dos valores previstos (SEP – Standard error of prediction) é dado 

por: 

'�� =  (∑ *!+�  �  !�  � �,-
2�/�  0�   
Onde: � = viés (enviesamento do modelo); !+�  = valor estimado pelo modelo (equação de regressão) 

para a i-ésima amostra (média das duas observações por amostra) e para o atributo em estudo; !�  = 

valor medido pelo método de referência para a i-ésima amostra (média das duas observações por 

amostra) e para o atributo em estudo; 01 = número de amostras no conjunto de validação. 

O SEP vem expresso em unidades do parâmetro que se quer estimar e é reportado, de preferência 

em relação ao RMSEP, quando é obtido um viés significativo nos resultados de validação (McGlone 

et al., 2007). 

A relação entre os parâmetros RMSEP, SEP e b pode ser descrita como (Golic & Walsh, 2006; 

McGlone et al., 2007):  

'�� =  3%&'��-  �  45é7- 

 

O RMSEP e o SEP permitem a comparação com outras equações de calibração para a estimativa de 

um mesmo componente. 
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2.10.5. Eficiência de modelação 

A eficiência de modelação (ME – Modelling efficiency) é uma estatística análoga ao R2 que fornece 

um índice do desempenho numa escala relativa, de medição da capacidade do modelo para 

descrever o sistema real. O valor unitário corresponde ao ajustamento perfeito, e o valor zero significa 

que a capacidade do modelo para descrever o sistema real é semelhante à utilização da média dos 

valores observados, e valores negativos indicam um modelo com reduzido poder de descrição da 

realidade (De Melo-Abreu et al., 2004). 

A determinação da ME vem dada por (Jansen & Heuberger, 1995; Vanclay & Skovsgaard, 1997): 

&� = 8∑ *9� � 9:,-
� � ∑ *�� � 9�,-
� ;8∑ *9� � 9:,-
� ;  

Em que: 

9� são os valores observados no método de referência para a i-ésima amostra; 9: é a média dos 

valores observados no método de referência; �� são os valores estimados pelo modelo para a i-ésima 

amostra. 

 

2.10.6. Rácio do desvio padrão 

O rácio do desvio padrão (Ratio of the standard deviation - RDP) é dado pelo quociente entre o 

desvio padrão e o RMSEP, de acordo com: 

%<� =  <=7>5? �#@Aã?%&'��  

 

Este parâmetro permite classificar a precisão do modelo. O significado dos valores de RDP é: 

• RDP < 1,5, significa que o modelo é desadequado; 

• 1,5 < RDP < 2, significa que o modelo pode descriminar valores baixos de valores altos; 

• 2 < RDP < 2,5, indica que é possível prever quantitativamente este atributo mas de uma 

forma, relativamente, pouco ajustada.  

• 2,5 <RDP < 3, corresponde a uma boa precisão da estimação; 

• RDP > 3, corresponde a uma excelente precisão da estimação. 

 

A adequabilidade de um modelo de predição pode ser avaliada de acordo com os seguintes critérios 

(Abu-Khalaf, 2002 cit. in Bordeleau et al., 2002; De Melo e Abreu et al., 2004; Roggo et al., 2007): 

baixo SEP, baixo RMSEP, alto r2 entre os valores estimados e os valores medidos, baixo viés e alto 

ME.
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. A central fruteira e sua localização 

A parte prática deste trabalho realizou-se na FRUTUS - Estação Fruteira de Montejunto, C.R.L.. Esta 

central fruteira está localizada na freguesia do Peral, concelho do Cadaval e foi construída em 1992.  

A FRUTUS tem uma área coberta de 15000 m2 que inclui 26 câmaras, 10 de atmosfera normal com 

capacidade total para receber 3200 toneladas de fruta e 16 de atmosfera controlada com capacidade 

para 4000 toneladas. 

Possui 34 produtores associados constituindo uma área de produção de 418 ha com uma produção 

em 2008 de 13000 toneladas (Dionísio, 2008), produzindo maioritariamente pêra ‘Rocha’, algumas 

cultivares de maçã (‘Gala’, ‘Reineta’ e ‘Fuji’) e ameixas (Black’s, ‘Fortune’, ‘Angeleno’, ‘Songold’ entre 

outras). 

No Anexo V encontra-se uma breve descrição da central e no Anexo VI a descrição de como é feito o 

controlo de qualidade nesta central. 

 

3.2. Material Vegetal 

Neste trabalho utilizaram-se peras cv. ‘Rocha’ e maçãs cv. ‘Gala’ representadas por dois clones - 

‘Royal Gala’ e ‘Galaxy’ que apenas diferem na cor da epiderme (Iglesias et al., 2008). 

Os frutos escolhidos foram provenientes de diferentes pomares localizados nos concelhos do Cadaval 

e das Caldas da Rainha, com datas de colheita distintas. 

 

3.2.1. Caracterização dos pomares 

Os pomares seleccionados são representativos dos produtores da FRUTUS. A sua caracterização 

encontra-se nos anexos VIII, IX, X, XI e XII, sendo cada um destes anexos correspondentes aos 

pomares relativos a cada um dos ensaios de validação, respectivamente 1P, 2P, 3P, 1M e 2M (ver 

3.3.). Os parâmetros utilizados na descrição dos pomares foram: ano de instalação, área, cultura, 

cultivar, porta-enxerto, sistema de condução, compasso de plantação, tipo de solo, rega, freguesia e 

concelho. No anexo VII encontra-se também uma breve caracterização do clima da região Oeste. 

 

3.3. Delineamento Experimental 

Neste trabalho foram delineados 5 ensaios de validação (Quadro 10) das equações de calibração 

fornecidas pela SACMI para o espectrofotómetro NIR CASE (SACMI, Imola, Itália), para os seguintes 

atributos de qualidade: TSS, dureza da polpa e MS. 

Paralelamente aos ensaios de validação foram reunidos dados (espectrais e valores obtidos pelos 

métodos de referência para cada um dos atributos de qualidade), correspondentes aos ensaios 1P, 

2P e 1M, para a obtenção das novas equações de calibração, respectivamente, pererocha05.cal, 

pererocha06.cal e AppleGala02.cal. 
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Quadro 10. Caracterização dos 5 ensaios de validação para o espectrofotómetro NIR CASE. 

ENSAIO CULTURA/VARIEDADE  EQUAÇÃO DE 
CALIBRAÇÃO  

Nº DE FRUTOS 
ANALISADOS  CAMPANHA  

ATRIBUTOS DE QUALIDADE 
AVALIADOS  

TSS 
DUREZA 

DA 
POLPA  

MS 

1P Pêra ‘Rocha’ pererocha04.cal 300 2007 x x x 

2P Pêra ‘Rocha’ pererocha05.cal 
300 (540 para a 
dureza da polpa) 2008 x x x 

3P Pêra ‘Rocha’ pererocha06.cal 150 2008 x x x 

1M 
Maçã ‘Gala’ 

(‘Royal Gala’ e ‘Galaxy’) 
AppleGala01.cal 300 2008 x x - 

2M 
Maçã ‘Gala’ 

(‘Royal Gala’ e ‘Galaxy’) 
AppleGala02.cal 150 2008 x x - 

 

O número de frutos analisados não foi o mesmo para os diversos ensaios, pois como referido no 

parágrafo anterior os dados obtidos nos ensaios 1P, 2P e 1M, para além de validarem a equação 

foram utilizados para efectuar novas calibrações. Os dados relativos aos restantes ensaios 3P e 2M 

apenas foram utilizados para validar as equações tendo sido utilizada uma amostra constituída por 

150 frutos, por ensaio. 

Na bibliografia, o número de amostras a utilizar numa calibração é bastante variável encontrando-se 

amostras constituídas por 80 (Liu et al., 2008), 200 (Costa et al., 2002), 333 (Liu & Ying, 2005), 340 

(Ventura et al., 1998) e 420 frutos (Nicolaï et al., 2008). Assim, para as calibrações escolheu-se um 

número de frutos igual a 300 (valor considerado intermédio) com um intervalo largo de valores para 

cada atributo a estudar. Quanto maior for o intervalo para cada atributo melhor é a consistência da 

calibração. 

Relativamente ao ensaio 2P, para além dos 300 frutos analisados foram utilizados 240 frutos 

adicionais apenas para a dureza da polpa de forma a se obter uma maior amplitude de valores para 

este atributo. A amostra dos frutos foi alargada para a análise da dureza da polpa, pois no ensaio 1P 

não se avaliaram frutos com durezas inferiores a 31,9 N. Paralelamente verificou-se que o NIR CASE 

não reconhecia durezas abaixo do valor 49,6 N em peras. 

No ensaio de validação 1P as peras foram provenientes de câmaras de atmosfera controlada. Nos 

restantes ensaios para a pêra ‘Rocha’ (2P e 3P), os frutos foram mantidos em câmaras de atmosfera 

normal ou mantidos à temperatura ambiente até serem analisados. 

Em cada um dos ensaios de validação de forma a aumentar a heterogeneidade foram escolhidos 

frutos de produtores distintos, provenientes de pomares e épocas de colheita diferentes. Para além 

disso foram ainda seleccionados frutos de diferentes calibres e em diferentes estados de maturação. 

Uma vez que a temperatura influencia consideravelmente as medições espectrais, escolheram-se 

também vários intervalos de temperatura para efectuar as medições de cada atributo analisado no 
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NIR CASE. Após efectuar as medições no NIR CASE realizaram-se as medições destrutivas para 

cada um dos atributos de qualidade. 

Na figura seguinte (Figura 12) está representado um esquema simplificado do delineamento 

experimental com os vários métodos utilizados, de forma a facilitar a sua compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida encontram-se descritos de forma detalhada os ensaios 1P, 2P, 3P, 1M e 2M assim como 

a metodologia utilizada. 

 

3.3.1. ENSAIO 1P – Validação da equação pererocha04.cal  

A equação pererocha04.cal existente no NIR CASE para a pêra ‘Rocha’ apenas efectuava leituras da 

dureza da polpa e do TSS. Neste sentido, as medições efectuadas tiveram como objectivo não só 

validar esta equação mas também obter uma nova equação (pererocha05.cal) que permita efectuar 

leituras da MS e melhorar a previsão da dureza da polpa e do TSS. 

Neste ensaio os frutos são provenientes de câmaras de atmosfera controlada (Figura 13a). Os frutos 

foram conservados nas câmaras em palotes (Figura 13b) que se encontram identificadas com uma 

etiqueta. Esta etiqueta foi colocada à entrada da fruta na central e possui um código de barras, 

Figura 12. Esquema representativo do delineamento experimental com os métodos utilizados. 
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número do lote, informação acerca do produto: variedade, produtor, pomar e data de colheita 

permitindo a rastreabilidade do produto até à parcela. 

 

  

(a) (b) 

Figura 13. (a) Câmara de atmosfera controlada; (b) Frutos armazenados em palotes no interior da câmara. 

Para este ensaio escolheram-se 6 produtores (Anexo XIII). Para cada produtor seleccionaram-se dois 

pomares com duas datas de colheita diferentes, no máximo com 5 dias de diferença. Após escolher 

os pomares e as datas de colheita marcaram-se as palotes que permaneceram no frio a cerca de 2 

ºC até à data das medições.  

No dia das medições retiraram-se as duas palotes do frio correspondentes a cada um dos dois 

pomares relativos a cada produtor. Seleccionaram-se 25 frutos de cada um dos pomares (Figura 14a) 

com a maior heterogeneidade possível, constituindo dois conjuntos. De cada um destes conjuntos 

retiraram-se 12 frutos de um pomar e 13 de outro perfazendo 25 frutos que foram analisados no 

próprio dia (Figura 15a). Os restantes frutos (Figura 15b) foram analisados passados 5 dias (57 horas 

à temperatura ambiente seguidas de 63 horas no frio (a cerca de 2 ºC)) para garantir um estado de 

maturação da fruta mais avançado. Os frutos foram armazenados em cuvetes dentro de caixas. As 

cuvetes permitem separar os frutos por diferentes classes de calibre (Figura 14b). 

 

  

(a) (b) 

Figura 14. Escolha e acondicionamento da fruta. (a) Selecção da fruta por classes de calibre. Cada um dos 

palotes contém fruta dos dois pomares escolhidos para este produtor. (b) Frutos separados por classes de 

calibre. 
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Os 25 frutos foram divididos em conjuntos de 5 frutos. Cada um dos conjuntos corresponde a um 

intervalo de temperatura (ºC): ]0;5], ]5;10], ]10;15], ]15;20], ]20;25]. Quando os frutos atingiam a 

temperatura pretendida efectuavam-se as medições no NIR CASE. De seguida realizavam-se os 

testes de referência para medir a dureza, o TSS e a MS dos frutos. 

 

  

(a) (b) 

Figura 15. Amostra de 50 frutos, separada em dois grupos de 25 frutos. O primeiro para analisar no próprio dia 

(a) e o segundo para analisar passados 5 dias (b). Estas fotografias foram tiradas no dia em que os frutos saíram 

do frio. 

3.3.2. Ensaio 2P – Validação da equação pererocha05.cal  

Neste ensaio os frutos analisados tiveram proveniência de câmaras de atmosfera normal ou foram 

mantidos à temperatura ambiente após a colheita. Pelos motivos referidos anteriormente (ver 3.3.), 

aos 300 frutos utilizados para validar a equação pererocha05.cal para a dureza da polpa, o TSS e a 

MS foram ainda analisados mais 240 frutos apenas para a dureza. 

No Quadro do Anexo XIV encontra-se os produtores escolhidos, os respectivos pomares e as datas 

de colheita dos frutos. Para além desta informação são apresentadas as condições em que 

permaneceram os frutos desde a colheita até à sua análise, bem como o número de frutos 

analisados. 

No dia das medições estes frutos foram divididos em quatro intervalos de temperatura (ºC): ]0;10], 

]10;20], ]20;30] e ]30;40], de forma a conseguir cobrir todas as temperaturas esperadas para os 

frutos. Seguidamente efectuava-se o procedimento ilustrado na Figura 12. 

As medições no NIR CASE foram efectuadas utilizando a equação resultante da calibração elaborada 

pela SACMI com os dados do ensaio 1P que é denominada pererocha05.cal. As calibrações 

efectuadas pela SACMI juntam os dados das calibrações anteriores aos dados de uma nova 

calibração. Assim o ficheiro pererocha05.cal é a junção dos dados do ensaio 1P com dados que 

constituem as calibrações anteriores. 

 

3.3.3. Ensaio 3P – Validação da equação pererocha06.cal  

Os 150 frutos utilizados foram provenientes de atmosfera normal ou mantidos à temperatura 

ambiente. Os produtores escolhidos bem como os pomares, as datas de colheita e as condições de 

conservação em que permaneceram os frutos desde a sua colheita até à sua análise podem ser 

observados no Anexo XV. Os intervalos de temperatura utilizados foram os mesmos do ensaio 

anterior.  
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3.3.4. Ensaio 1M – Validação da equação AppleGala01.cal  

Uma vez que se pretendia reunir dados para elaborar uma calibração para a maçã ‘Gala’ escolheram-

se dois clones, ‘Royal Gala’ e ‘Galaxy’ (Figura 16) que são os clones em maior representação na 

FRUTUS. Simultaneamente procedeu-se à validação da equação AppleGala01.cal.  

Como se pode constatar no quadro do Anexo XVI foram escolhidos 5 produtores e de cada um deles 

foi escolhido um pomar. No entanto, da produtora Maria Fernanda Batista e do pomar Maria Lourenço 

foram escolhidos os dois clones da variedade ‘Gala’. No mesmo anexo encontram-se ainda as datas 

de colheita, as condições (atmosfera normal ou temperatura 

ambiente) a que os frutos foram submetidos desde a colheita 

até à sua análise e o número de frutos por produtor, sendo 

constituída uma amostra de 300 frutos.  

No dia das medições estes frutos foram divididos em quatro 

intervalos de temperatura (ºC): ]0;10], ]10;20], ]20;30] e ]30;40] 

de forma a conseguir cobrir todas as temperaturas esperadas 

para os frutos, no futuro. 

Tal como nos ensaios anteriores, os frutos foram sujeitos à 

análise não destrutiva no NIR CASE e de seguida à análise 

destrutiva, onde se procedeu à determinação da dureza da 

polpa e ao TSS.  

 

3.3.5. Ensaio 2M – Validação da equação AppleGala02.cal  

Os 150 frutos utilizados foram provenientes de atmosfera normal ou mantidos à temperatura 

ambiente. Os produtores escolhidos bem como os pomares, as datas de colheita e as condições de 

conservação em que permaneceram os frutos desde a sua colheita até à sua análise podem ser 

observados no Anexo XVII. Os intervalos de temperatura utilizados foram os mesmos do ensaio 

anterior.  

 

3.3.6. Calibração dos dados obtidos nos ensaios 

Após reunir a informação dos ensaios 1P, 2P e 1M, relativa aos dados espectrais (NIR CASE) e os 

valores obtidos pelos métodos de referência para cada um dos atributos de qualidade, esta foi 

enviada para a SACMI em Itália. 

Posteriormente, a equipa técnica da SACMI estabeleceu as novas equações de calibração através do 

uso de um algoritmo. O nome do Software utilizado designa-se SACMI NCS (SACMI Nir Calibration 

Software), ao qual não foi possível aceder no decorrer do trabalho.  

Os novos ficheiros de calibração relativos aos 3 ensaios são respectivamente, pererocha05.cal, 

pererocha06.cal e AppleGala02.cal. Estes ficheiros foram sujeitos a validação posterior, através de 

novas medições dos atributos de qualidade, quer não destrutivas quer destrutivas.  

De referir ainda que os frutos escolhidos para as validações não apresentavam exteriormente, 

sintomas de doenças ou quaisquer danos pois foi feita uma observação cuidada de toda a superfície 

externa. 

Figura 16. Aspecto das maçãs 'Gala' 

prontas para análise. 
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3.4. Metodologia utilizada para determinação da qua lidade 

Nesta secção do trabalho encontra-se a descrição da metodologia utilizada. Em cada um dos ensaios 

a ordem dos métodos utilizados foi sempre a mesma começando por se medir o diâmetro e a massa 

do fruto. Seguidamente efectuava-se a medição no NIR CASE, media-se a temperatura, a dureza e o 

TSS do fruto. No caso da pêra realizava-se ainda o procedimento para permitir a determinação da 

MS. 

 

3.4.1. Testes não destrutivos 

 

3.4.1.1. Determinação das classes de calibre 

Aquando da selecção dos frutos para os 5 ensaios de validação e de forma a se obter uma amostra 

representativa das diversas classes de calibre, os frutos foram divididos por classes. Para este efeito 

foi utilizado um calibrador manual (Verlan, S. A.) (Figura 17a). 

 

3.4.1.2. Medição do diâmetro do fruto ou calibre 

A medição do diâmetro equatorial de cada fruto foi efectuada na zona equatorial de maior diâmetro, 

recorrendo a uma craveira manual metálica (Figura 17b) graduada em milímetros (mm). 

 

  

(a) (b) 

Figura 17. Calibrar. (a) Escolha dos frutos por classes de calibre com recurso a um calibrador manual; (b) 

determinação do diâmetro equatorial do fruto usando uma craveira metálica graduada em mm. 

 

3.4.1.3. Massa 

No primeiro ensaio 1P, a determinação da massa dos frutos foi efectuada com uma balança Soehnle 

(Figura 18a) com precisão de decigramas, sendo cada fruto pesado individualmente. Para os 

restantes ensaios utilizou-se uma balança digital de precisão Kern EG (Figura 18b) com precisão de 

miligramas de forma a obter valores mais precisos. Os resultados são expressos em gramas (g). 
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(a) (b) 

Figura 18.  Balanças utilizadas para a determinação da massa dos frutos e para as pesagens das massas 

utilizadas no cálculo da MS. (a) Balança Soehnle para a pesagem individual dos frutos, no ensaio 1P; (b) 

Balança digital de precisão Kern EG utilizada nos ensaios 2P, 3P, 1M e 2M. 

 

3.4.1.4. Espectrofotómetro NIR CASE 

O instrumento utilizado para determinar a qualidade dos frutos de forma não destrutiva foi o 

espectrofotómetro NIR CASE (SACMI, Imola, Itália) (Figura 19 e Figura 21a).  

Este aparelho portátil efectua as medições no modo de 

transmitância e está preparado segundo a SACMI para 

ser calibrado para uma grande diversidade de frutos 

como maçã, pêra, pêssego, ameixa, alperce, tomate, 

laranja, clementina, manga, papaia, melão e kiwi. 

 

Figura 19. Espectrofotómetro NIR CASE preparado para ser 

calibrado para uma grande diversidade de frutos. Fonte: 

SACMI. 

 

Segundo o fabricante quando calibrado para tal permite analisar diversos atributos de qualidade como 

o TSS, a dureza da polpa, a acidez, a MS, o teor de amido, a cor da polpa, alguns defeitos internos, 

tais como Water Core e Brown Core, entre outros. A fonte de luz é constituída por oito lâmpadas de 

halogéneo e o comprimento de onda varia entre os 600 e os 1000 nm. O tempo de medição varia 

entre os 6 mili-segundos e os 2 segundos. 

Antes de se efectuar as medições na zona equatorial do fruto, em dois lados diametralmente opostos 

(lado A e B), de forma a termos duas repetições por fruto efectuou-se o procedimento de configuração 

e calibração do aparelho (Anexo XVIII). Efectuam-se duas medições no fruto de modo a diminuir a 

variância dos dados obtidos. 

O fruto deve ser colocado e correctamente orientado no anel de borracha sobre o sensor. Quando o 

fruto é iluminado pela bateria de lâmpadas de halogéneo a luz que passa através do fruto é recolhida 

via sensor e fibra óptica (Figura 20). 
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(a) (b) 

Figura 20.  Medição dos atributos de qualidade no NIR CASE, com o fruto colocado no anel de borracha sobre o 

sensor. O fruto é iluminado pela bateria de 8 lâmpadas de halogéneo e a luz passa através da (a) pêra ou da (b) 

maçã. 

 

A informação do espectro é descodificada instantaneamente pelos algoritmos e software 

desenvolvidos pela SACMI e as propriedades do fruto são indicadas no monitor do NIR CASE (Figura 

21b).  

 

  

(a) (b) 

Figura 21.  NIR CASE. (a) Aspecto; (b) Ecrã do mesmo, onde se pode ver o espectro correspondente à medição 

efectuada. Abaixo do espectro podem observar-se o nome do ficheiro de calibração usado e o valor dos atributos 

de qualidade para essa mesma medição. 

 

3.4.2. Testes destrutivos 

 

3.4.2.1. Temperatura do fruto 

Para garantir que os frutos se encontravam no intervalo de 

temperatura pretendido utilizou-se um termómetro digital 

Deluxe (Figura 22) em peras testemunhas para medir a 

temperatura antes de efectuar a medição não destrutiva no 

NIR CASE. Após efectuar a medição no NIR CASE mediu-se 

a temperatura do fruto. 

 

Figura 22.  Medição da temperatura dos frutos com um termómetro digital Deluxe. 
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3.4.2.2. Dureza da polpa 

Para determinar a dureza da polpa das peras e maçãs utilizou-se um penetrómetro Fruit Pressure 

Tester mod. FT 327 (3 – 27 Lbs.). No caso das peras a dureza é expressa em kg/0,5cm2 e o ponteiro 

do penetrómetro tem um diâmetro de 8 mm (Figura 23a). Nas maçãs a dureza é expressa em kg/cm2 

e o ponteiro tem um diâmetro de 11 mm (Figura 23b).  

Na zona equatorial do fruto, em dois locais diametralmente opostos (A e B), corta-se uma fina película 

de epiderme (área entre 1 a 2 cm2) com uma lâmina fruit peeler, pois este tecido varia de forma 

diferente da dos tecidos subepidérmicos (Ryugo, 1988). 

Segurando o fruto com uma mão apoiada na bancada coloca-se a ponta do penetrómetro à superfície 

descoberta e pressiona-se lentamente com uma velocidade uniforme até à ranhura do aparelho. A 

penetração deverá ser sempre perpendicular ao corte feito. Registou-se o valor da força máxima dada 

pelo penetrómetro para os dois lados e calculou-se a média dos dois resultados. 

Os valores da dureza da polpa foram convertidos em Newtons. 

 

  
(a) (b) 

Figura 23.  Penetrómetro Fruit Pressure Tester mod. FT 327 para medir a dureza da polpa; (a) com ponteiro de 8 

mm de diâmetro para medir a dureza em peras; (b) com ponteiro de 11 mm de diâmetro para medir a dureza em 

maçãs. 

 

3.4.2.3. Teor de Sólidos Solúveis (TSS) 

Na determinação do TSS recorreu-se a um refractómetro de bolso digital Atago, modelo Pocket PAL – 

1 (Figura 24), com compensação de temperatura e graduado de 0 a 53 %.  

Fez-se um corte no fruto na zona equatorial retirando-se uma pequena fatia (lado A). Com uma faca 

fez-se cortes nessa fatia para facilitar a saída do sumo. 

Espremeu-se algumas gotas de sumo para o prisma do 

refractómetro. Efectuou-se o mesmo procedimento para o 

lado diametralmente oposto (lado B). Antes de iniciar as 

medições o aparelho era calibrado com água destilada. A 

leitura do TSS é expressa em ºBrix (% Brix). Anotou-se o 

valor dado pelo refractómetro para os dois lados e 

calculou-se a média dos dois resultados. 

 

Figura 24.  Refractómetro digital Atago modelo Pocket PAL-1, com compensação de temperatura utilizado na 

determinação do TSS. 
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3.4.2.4. Matéria Seca (MS) 

Para proceder à determinação da MS começou-se por pesar 

rigorosamente a tampa de uma placa de Petri com papel de 

alumínio devidamente identificada (Massa A).  

Os frutos foram limpos de forma a retirar vestígios de humidade 

existente na casca. Seguidamente cortaram-se 2 pequenas fatias 

do fruto com aproximadamente 2 a 3 mm para facilitar a secagem 

destas, do lado A do fruto, onde já tinha sido efectuada a medição 

NIR. Colocaram-se as 2 fatias na placa de Petri com o papel de 

alumínio e pesou-se o conjunto (Massa B). Aplicou-se o mesmo 

procedimento para o lado B do fruto. Colocou-se as placas de Petri 

destapadas com as fatias na estufa Memmert (Figura 25) a 65°C 

durante o tempo suficiente para a amostra atingir peso constante 

que se determinou ser aproximadamente 48 horas através de 

experiências feitas anteriormente. Findo esse tempo retiram-se as 

caixas da estufa e pesou-se de novo (Massa C). 

 

Figura 25. (a) Aspecto exterior da estufa Memmert com capacidade para 

60 caixas de Petri; (b) Aspecto do seu interior com as placas de Petri onde é efectuada a secagem das peras a 

65 ºC até peso constante. 

O cálculo da % de MS do fruto (g) foi efectuado do seguinte modo (Figura 26): 

� Massa A = Massa da Placa de Petri + Papel de Alumínio (g); 

� Massa B = Massa da Placa de Petri + Papel de Alumínio + 2 Fatias de Fruto Fresco (g); 

� Massa C = Massa da Placa de Petri + Papel de Alumínio + 2 Fatias de Fruto Seco a 65°C (g); 

� Massa de matéria fresca inicial (MFI) = Massa B – Massa A 

� Massa da MS final (MSF) = Massa C – Massa A 

� % de MS = (MSF/MFI) x 100 
 

   

Figura 26.  Determinação da massa A, B e C para posterior determinação da MS. 

 

3.5. Análise estatística dos dados 

O tratamento estatístico dos dados consistiu na construção de várias regressões lineares entre o 

método destrutivo e não destrutivo dos atributos de qualidade estudados. Para este efeito recorreu-se 

ao programa Microsoft Office Excel Enterprise 2007. 

 

(a) 

 

(b) 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. Validação das equações para a Pêra ‘Rocha’ 

 

4.1.1. Validação da equação pererocha04.cal  (Ensaio 1P) 

Pretendeu-se neste ensaio obter uma nova equação de calibração para a pêra ‘Rocha’, de forma a 

estimar valores de dureza e do TSS mais próximos dos obtidos pelos métodos de referência e obter 

uma equação que permitisse estimar a MS. Deste modo foram analisados 300 frutos provenientes de 

atmosfera controlada, na equação pererocha04.cal (Figura 27) já existente para o NIR CASE, fazendo 

duas medições por fruto para diminuir a variância. Estes dados foram posteriormente enviados para a 

SACMI e deram origem a uma nova equação de calibração (pererocha05.cal). Os dados permitiram 

também avaliar o desempenho da equação pererocha04.cal (validação). 

 

  

(a) (b) 

Figura 27.  Gráficos relativos à equação de calibração pererocha04.cal, fornecidos pela SACMI, para a dureza da 

polpa expressa em kg/0,5 cm2 (a) e o TSS expresso em ºBrix (b) da pêra. 

 

Pela análise dos gráficos respeitantes à equação pererocha04.cal, relativos à dureza (Figura 27a) e 

ao TSS (Figura 27b), constata-se que existe uma baixa representatividade dos valores fornecidos nas 

calibrações anteriores, especialmente para a dureza. Neste caso, verifica-se que praticamente não 

foram fornecidos valores de dureza inferiores a 4,6 kg/0,5 cm2 (45,1 N). Este facto constitui uma 

limitação substancial para a predição de valores pelo NIR CASE, fora do intervalo de dados das 

calibrações anteriores.  

 

4.1.1.1. Dureza da polpa 

Neste ensaio, a dureza da pêra variou entre os 31,85 e os 86,24 N (Quadro 11). Este intervalo afasta-

se daquele utilizado por Nicolaï et al. (2008) para peras ‘Conference’ onde a dureza variou entre os 

9,9 e 110,7 N. Pela leitura do mesmo quadro observa-se que os valores da dureza, para o NIR CASE, 
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se afastam dos valores obtidos pelo penetrómetro pois existe

mínimo, o máximo e a média obtidos pelos dois métodos.

 

Quadro 11.  Resultados da estatística descritiva dos valores de dureza da polpa,

CASE e pela leitura no método destrutivo, para as

Atributo de qualidade Método

Dureza da polpa (N) 
NIR CASE

Penetrómetro

 

Em média o valor de dureza da polpa, medido pelo pe

CASE foi de 60,36 N existindo uma diferença de 

Deste modo é colocada a hipótese 

da dureza da polpa. 

Pela observação da Figura 28 verifica

no NIR CASE é extremamente reduzido, estando os valores praticamente todos comp

50 e 70 N. Em contraste com os v

de referência (penetrómetro) apresentam uma distribuição aproximadamente normal. Por outro lado, 

não foram conseguidos valores de dureza quer muito elevados, quer muito baixos. Este ponto foi 

em consideração na amostragem para as calibrações posteriores de forma a alargar o intervalo para 

dureza. 

Figura 28. Histograma com a distribuição dos 300 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

classes de dureza da polpa (N). 

 

O motivo pelo qual não foram obtidas durezas muito elevadas deve

peras serem provenientes de atmosfera controlada

Verifica-se ainda que a classe mais representativa p

coincidente, o que é revelador que a equação 

ser adequada para medir a dureza da polpa em pêra ‘Rocha’.

Pela análise da Figura 29 relativa

pelos dois métodos, infere-se definitivamente que esta equação de calibração (

é adequada para prever valores de dureza da polpa. Tendo em conta que para haver uma correlação 

perfeita teria de se verificar a equação y
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obtidos pelo penetrómetro pois existe um afastamento 

obtidos pelos dois métodos. 

da estatística descritiva dos valores de dureza da polpa, obtidos, pela leitura no NIR 

CASE e pela leitura no método destrutivo, para as peras utilizadas na validação da equação 

Método  Mínimo Máximo Média Desvio padrão

NIR CASE 49,59 70,12 60,36 3,82 

Penetrómetro 31,85 86,24 48,46 7,32 

dureza da polpa, medido pelo penetrómetro, foi de 48,46 N 

existindo uma diferença de 11,9 N entre a média obtida pelos dois métodos

a hipótese de que a equação pererocha04.cal não é adequada à 

verifica-se que o intervalo abrangido pelos valores de

SE é extremamente reduzido, estando os valores praticamente todos comp

Em contraste com os valores obtidos pelo NIR CASE, os valores fornecidos pelo método 

de referência (penetrómetro) apresentam uma distribuição aproximadamente normal. Por outro lado, 

não foram conseguidos valores de dureza quer muito elevados, quer muito baixos. Este ponto foi 

em consideração na amostragem para as calibrações posteriores de forma a alargar o intervalo para 

Histograma com a distribuição dos 300 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

O motivo pelo qual não foram obtidas durezas muito elevadas deve-se ao facto de 

de atmosfera controlada, no mínimo com 7 meses de conservação

se ainda que a classe mais representativa para cada um dos métodos

coincidente, o que é revelador que a equação pererocha04.cal, utilizada pelo NIR CASE parece não 

para medir a dureza da polpa em pêra ‘Rocha’. 

relativa à correlação existente entre os valores de dureza 

se definitivamente que esta equação de calibração (pererocha04.cal

é adequada para prever valores de dureza da polpa. Tendo em conta que para haver uma correlação 

verificar a equação y = x, facilmente se deduz o quanto a recta obtida se afasta do 

]40;50] ]50;60] ]60;70] ]70;80] ]80;90]

Dureza da polpa (N)

Dureza da polpa - Leitura no Penetrómetro
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um afastamento entre os valores 

tidos, pela leitura no NIR 

peras utilizadas na validação da equação pererocha04.cal. 

Desvio padrão  Nº de frutos 

300 

300 

 enquanto para o NIR 

entre a média obtida pelos dois métodos. 

não é adequada à estimação 

se que o intervalo abrangido pelos valores de dureza obtidos 

SE é extremamente reduzido, estando os valores praticamente todos compreendidos entre 

alores obtidos pelo NIR CASE, os valores fornecidos pelo método 

de referência (penetrómetro) apresentam uma distribuição aproximadamente normal. Por outro lado, 

não foram conseguidos valores de dureza quer muito elevados, quer muito baixos. Este ponto foi tido 

em consideração na amostragem para as calibrações posteriores de forma a alargar o intervalo para 

 
Histograma com a distribuição dos 300 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

se ao facto de neste ensaio as 

7 meses de conservação. 

métodos utilizados não foi 

pelo NIR CASE parece não 

valores de dureza determinados 

pererocha04.cal) não 

é adequada para prever valores de dureza da polpa. Tendo em conta que para haver uma correlação 

a recta obtida se afasta do 

]80;90]
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ideal. Paralelamente, o coeficiente de determinação obtido (r

afirmação. 

Figura 29.  Relação entre os valores de du

penetrómetro, para os 300 frutos utilizados na validação da 

O valor do r2 obtido foi baixo quando comparado com outras referências. 

analisando pêra ‘Conference’ encontraram um r

os modelos de calibração estudados para a dureza

espectroscópicas utilizadas por estes

comprimento de onda entre os 350 e os 1800 nm

obtido. Costa et al. (2002) determinaram um r

No Quadro 12 encontra-se os parâmetros estatísticos relativos à validaç

sua observação verifica-se que o R

ligeiramente inferior (RMSEP = 10,4 N).

aceitável de aproximadamente 1,23

 

Quadro 12.  Estatísticas de validação da 

Atributo de qualidade

Dureza da polpa (N) 

 

Costa et al. (2002) obtiveram um viés de 2,45, muito inferior ao obtido neste t

N. Os mesmos autores obtiveram um SEP 

que foi de 6,80 N. O valor de RDP obtido foi bastante interior 

(2009) num modelo segmentado, para

para este atributo (ME = -2,52) indica que o modelo não pode ser utilizado para estimar a dureza da 

polpa, em pêra ‘Rocha’. Tal como

para a determinação da dureza. 
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ideal. Paralelamente, o coeficiente de determinação obtido (r2 = 0,15) também sustenta esta 

Relação entre os valores de dureza da polpa estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no 

frutos utilizados na validação da pererocha04.cal. 

obtido foi baixo quando comparado com outras referências. Nicolaï 

ence’ encontraram um r2 = 0,35 para este atributo. Estes autores afirmam que 

estudados para a dureza não são válidos para as técnicas 

utilizadas por estes. Liu et al. (2008) analisando peras ‘Fengshui’

comprimento de onda entre os 350 e os 1800 nm obtiveram um r2 de 0,73, muito superior ao

. (2002) determinaram um r2 de 0,50 em quatro cultivares de pêra

se os parâmetros estatísticos relativos à validação da pererocha04.cal

se que o RMSEP foi de 13,71 N. Nicolaï et al. (2008) encontraram um valor 

ligeiramente inferior (RMSEP = 10,4 N). Liu et al. (2008) obtiveram um valor do RMSEP bastante

aceitável de aproximadamente 1,23 N. 

Estatísticas de validação da pererocha04.cal para a previsão da dureza da polpa (

Atributo de qualidade  
Parâmetros estatísticos 

r2 RMSEP b SEP RDP

 0,15 13,71 11,91 6,80 0,53

obtiveram um viés de 2,45, muito inferior ao obtido neste trabalho que foi de 11,91 

obtiveram um SEP de 8,82 N, superior ao SEP determinado para a dureza

O valor de RDP obtido foi bastante interior aos determinados

num modelo segmentado, para pêra ‘Rocha’, que variaram entre 1,89 e 2,77. 

2,52) indica que o modelo não pode ser utilizado para estimar a dureza da 

Tal como a ME, o valor de RDP (0,53) indica que o modelo é desajustado 

 

y = 0,2036x + 50,5
R² = 0,1525

40 50 60 70 80

Dureza da polpa - valores lidos no penetrómetro (N)
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= 0,15) também sustenta esta 

 

reza da polpa estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no 

Nicolaï et al. (2008) 

. Estes autores afirmam que 

válidos para as técnicas 

) analisando peras ‘Fengshui’, no intervalo de 

muito superior ao valor 

pêra. 

pererocha04.cal. Pela 

. (2008) encontraram um valor 

obtiveram um valor do RMSEP bastante 

para a previsão da dureza da polpa (N). 

RDP ME 

0,53 -2,52 

rabalho que foi de 11,91 

superior ao SEP determinado para a dureza 

determinados por Cavaco et al. 

que variaram entre 1,89 e 2,77. A ME obtida 

2,52) indica que o modelo não pode ser utilizado para estimar a dureza da 

indica que o modelo é desajustado 

y = 0,2036x + 50,5

90
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4.1.1.2. TSS 

O TSS variou entre os 8,85 e 17,40 ºBrix (Quadro 13).

o utilizado por Nicolaï et al. (2008), que utilizaram 

do mínimo, máximo e da média 

refractómetro), são relativamente próximos

Pela observação do mesmo Quadro

semelhantes. Para o refractómetro o valor médio obtido foi de

previsões obtidas pelo NIR CASE foi de

 

Quadro 13.  Resultados da estatística descritiva dos valore

leitura no refractómetro, para as peras utilizadas na validação da equação 

Atributo de qualidade Método

TSS (ºBrix) 
NIR CASE

Refractómetro

 

Em contraste com a dureza, os valores obtidos no NIR CASE para o TSS aproximam

substancialmente dos valores obtidos pelo refractómetro

aproximadamente normal (Figura 30

obtidos pelos dois métodos é bastante semelhante

obteve maior número de observações

ambos os métodos se encontrem bem correlacionados para medir o TSS.

 

Figura 30.  Histograma com a distribuição dos 300 frutos analisados, no NIR CASE e no refractómetro, pelas 

classes de TSS (ºBrix). 

No entanto, os valores das classes

de referência não são alcançados pelo NIR CASE

Tal ilação talvez se possa atribuir

aquando da calibração, conforme ilustrado 

Pela observação do gráfico da Figura 31

CASE e no refractómetro, reforça

rigor este atributo. Para este atributo de qualidade, obteve
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O TSS variou entre os 8,85 e 17,40 ºBrix (Quadro 13). Este intervalo de valores foi mais largo do que 

. (2008), que utilizaram valores de TSS entre 10,4 e 15,4 ºBrix.

obtidos para os dois métodos de determinação do

refractómetro), são relativamente próximos.  

Pela observação do mesmo Quadro, os valores médios obtidos para o TSS pelos dois métodos foram 

. Para o refractómetro o valor médio obtido foi de 12,87 ºBrix e o valor médio das 

previsões obtidas pelo NIR CASE foi de 12,69 ºBrix. 

Resultados da estatística descritiva dos valores do TSS obtidos, pela leitura no NIR CASE e p

, para as peras utilizadas na validação da equação pererocha04.cal

Método  Mínimo Máximo Média Desvio padrão

NIR CASE 9,15 16,76 12,69 1,22 

Refractómetro 8,85 17,40 12,87 1,46 

Em contraste com a dureza, os valores obtidos no NIR CASE para o TSS aproximam

substancialmente dos valores obtidos pelo refractómetro, e apresentam uma distribuição 

(Figura 30). Para além do exposto, é de referir que o intervalo de valores 

obtidos pelos dois métodos é bastante semelhante para as várias classes, sendo o

maior número de observações coincidente. Desta forma, pode levantar-se a hipótese de 

ambos os métodos se encontrem bem correlacionados para medir o TSS. 

istograma com a distribuição dos 300 frutos analisados, no NIR CASE e no refractómetro, pelas 

classes, mais altas e mais baixas, relativas ao TSS 

de referência não são alcançados pelo NIR CASE, ainda que tal efeito não seja muito pronunciado

atribuir ao facto de não se ter fornecido muitos valores de

aquando da calibração, conforme ilustrado na Figura 27b. 

Figura 31, relativo à correlação dos valores do TSS obtidos no NIR 

reforça-se a ideia de que a equação pererocha04.cal 

rigor este atributo. Para este atributo de qualidade, obteve-se um r2 = 0,84. Este valor foi inferior a

]10;11] ]11;12] ]12;13] ]13;14] ]14;15] ]15;16] ]16;17]
TSS (ºBrix)

TSS - Leitura no refractómetro
TSS - Leitura no NIR CASE
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Este intervalo de valores foi mais largo do que 

lores de TSS entre 10,4 e 15,4 ºBrix. Os valores 

os dois métodos de determinação do TSS (NIR CASE e 

pelos dois métodos foram 

e o valor médio das 

s do TSS obtidos, pela leitura no NIR CASE e pela 

pererocha04.cal. 

Desvio padrão  Nº de frutos 

 300 

 300 

Em contraste com a dureza, os valores obtidos no NIR CASE para o TSS aproximam-se 

e apresentam uma distribuição 

. Para além do exposto, é de referir que o intervalo de valores 

, sendo o intervalo onde se 

se a hipótese de que 

 
istograma com a distribuição dos 300 frutos analisados, no NIR CASE e no refractómetro, pelas 

 obtidos pelo método 

ainda que tal efeito não seja muito pronunciado. 

muitos valores dessas classes 

à correlação dos valores do TSS obtidos no NIR 

 permite estimar com 

Este valor foi inferior ao 

]16;17] ]17;18]

Leitura no refractómetro
Leitura no NIR CASE
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obtido por Sobreiro (2007), para pêra ‘Rocha’, que foi de 0,86. No entanto

obtidos por Nicolaï et al. (2008) e por Co

0,60 em peras ‘Conference’, que foi obtido 

os 780 e os 1700 nm. Os segundos 

 

Figura 31. Relação entre os valores de TSS estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro, 

para os 300 frutos utilizados na validação da 

O valor do RMSEP obtido para o TSS

et al. (2008) encontraram valores mais baixos (0,44 ºBrix) para a NIRS no modo de reflectância e o 

comprimento de onda a variar entre os 780 e os 1700 nm. 

semelhantes (RMSEP = 0,58 ºB

de determinação de 0,66 ºBrix em peras ‘Fengshui

O SEP obtido foi de 0,60 ºBrix muito inferior ao determinado por Costa 

ºBrix. Os mesmos autores encontraram um viés de 

de RDP = 2,35 indica que é possível prever este atributo mas de uma forma, relativamente, pouco 

ajustada. O ME determinado (0,82) indica que é possí

 

Quadro 14.  Estatísticas de validação da 

Atributo de qualidade

TSS (ºBrix) 

 

4.1.1.3. MS 

Uma vez que a equação pererocha04.cal

proceder à sua à sua calibração. 

médio de 16,15 % (Quadro 15). 
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), para pêra ‘Rocha’, que foi de 0,86. No entanto, valores inferiores foram 

e por Costa et al. (2002). Os primeiros autores obtiveram um

em peras ‘Conference’, que foi obtido por NIRS de reflectância e no comprimento de onda entre 

Os segundos obtiveram um r2 de 0,5 utilizando várias cultivares de pêra.

Relação entre os valores de TSS estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro, 

para os 300 frutos utilizados na validação da pererocha04.cal. 

para o TSS foi igual a 0,62 ºBrix (Quadro 14). Outros autores

. (2008) encontraram valores mais baixos (0,44 ºBrix) para a NIRS no modo de reflectância e o 

comprimento de onda a variar entre os 780 e os 1700 nm. Sobreiro (2007

semelhantes (RMSEP = 0,58 ºBrix) para pêra ‘Rocha’. Liu et al. (2008) determinaram um coefic

Brix em peras ‘Fengshui, num comprimento de onda entre 350 e 1800 nm.

O SEP obtido foi de 0,60 ºBrix muito inferior ao determinado por Costa et al. (2002) que fo

Os mesmos autores encontraram um viés de -0,1 semelhante ao obtido neste trabalho.

= 2,35 indica que é possível prever este atributo mas de uma forma, relativamente, pouco 

O ME determinado (0,82) indica que é possível estimar o TSS através desta equação.

icas de validação da pererocha04.cal para a previsão do TSS (ºBrix). 

Atributo de qualidade  
Parâmetros estatísticos 

r2 RMSEP b SEP RDP

0,84 0,62 -0,18 0,60 2,35

pererocha04.cal não se encontrava calibrada para medir a MS

proceder à sua à sua calibração. Os valores de MS variam entre 11,66 % e 20,96 %, sendo o valor 

 

y = 0,7613x + 2,8951
R² = 0,8402

10 11 12 13 14 15 16 17

TSS - valores lidos no refractómetro (ºBrix)
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valores inferiores foram 

(2002). Os primeiros autores obtiveram um r2 igual a 

reflectância e no comprimento de onda entre 

várias cultivares de pêra. 

 

Relação entre os valores de TSS estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro, 

utros autores, como Nicolaï 

. (2008) encontraram valores mais baixos (0,44 ºBrix) para a NIRS no modo de reflectância e o 

2007) obteve valores 

) determinaram um coeficiente 

, num comprimento de onda entre 350 e 1800 nm. 

. (2002) que foi de 1,15 

0,1 semelhante ao obtido neste trabalho. O valor 

= 2,35 indica que é possível prever este atributo mas de uma forma, relativamente, pouco 

vel estimar o TSS através desta equação.  

 

RDP ME 

2,35 0,82 

ibrada para medir a MS foi necessário 

variam entre 11,66 % e 20,96 %, sendo o valor 

y = 0,7613x + 2,8951

17 18
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Quadro 15. Resultados da estatística descri

peso constante, para as peras utilizadas na validação da equação 

Atributo de qualidade Método

MS (%) 
Secagem na e
ºC até peso constante

 

Os dados da Figura 32 dizem resp

calibrar a pererocha05.cal. Os valores seguem uma distrib

de MS com mais representatividade varia entre 15 e 16 %.

 

Figura 32.  Histograma com a distribuição dos 300 frutos, secos na estufa a 65 ºC até peso constant

classes de MS (%). 

 

4.1.2. Valid ação da equação 

Quando se inseriu a nova equação

validação foi efectuada com 300 frutos, com excepção da dureza para a qual se utilizaram 540 frutos. 

Estes dados foram também enviados

equação de calibração (pererocha.0

 

4.1.2.1. Dureza 

Tal como para a equação pererocha04.cal

dureza, para o NIR CASE, se afastam

afastamento entre o mínimo, o máximo e a média dos valores

variou entre 4,90 e 99,96 N. Este intervalo aproxima

peras ‘Conference’ onde a dureza variou entre os 9,9 e 110,7 N

polpa, medido pelo penetrómetro, foi de 42,50 N

uma diferença de 8,98 N entre os dois métodos

anterior, não deixando de ser substancial. O afastamento relativo

obtido pelos dois métodos é também devido ao facto dos frutos utilizados terem durezas mais altas e 

mais baixas àquelas utilizadas para ca
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stica descritiva dos valores da MS obtidos pela secagem na 

peso constante, para as peras utilizadas na validação da equação pererocha04.cal. 

Método  Mínimo Máximo Média Desvi o padrão

Secagem na estufa a 65 
ºC até peso constante 11,66 20,96 16,15 1,63

dizem respeito aos valores de MS expressa em % que foram utilizados para 

. Os valores seguem uma distribuição aproximadamente normal.

com mais representatividade varia entre 15 e 16 %. 

Histograma com a distribuição dos 300 frutos, secos na estufa a 65 ºC até peso constant

ação da equação pererocha05.cal  (Ensaio 2P) 

Quando se inseriu a nova equação (pererocha05.cal) no NIR CASE procedeu-se à sua validação. A 

validação foi efectuada com 300 frutos, com excepção da dureza para a qual se utilizaram 540 frutos. 

enviados para Itália para se proceder à determinação de uma nova 

pererocha.06.cal).  

 

pererocha04.cal, a leitura do Quadro 16 evidencia que 

dureza, para o NIR CASE, se afastam dos valores obtidos pelo penetrómetro pois existe

afastamento entre o mínimo, o máximo e a média dos valores obtidos pelos dois métodos. 

Este intervalo aproxima-se do utilizado por Nicolaï 

erence’ onde a dureza variou entre os 9,9 e 110,7 N. Em média o valor de dureza da 

penetrómetro, foi de 42,50 N enquanto para o NIR CASE foi de 51,48 N 

entre os dois métodos. Este diferença foi inferior à obtida na validação 

anterior, não deixando de ser substancial. O afastamento relativo entre o valor mínimo e máximo

é também devido ao facto dos frutos utilizados terem durezas mais altas e 

mais baixas àquelas utilizadas para calibrar a pererocha05.cal. 

]12;13] ]13;14] ]14;15] ]15;16] ]16;17] ]17;18] ]18;19] ]19;20]
Matéria seca (%)

Secagem na estufa a 65 ºC até peso constante

Apresentação e Discussão dos Resultados 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 47 

o na Avaliação de alguns Atributos de Qualidade em Pêra ‘Rocha’ e Maçã ‘Gala’ 

obtidos pela secagem na estufa a 65 ºC até 

o padrão  Nº de frutos 

1,63 300 

expressa em % que foram utilizados para 

uição aproximadamente normal. A classe 

 
Histograma com a distribuição dos 300 frutos, secos na estufa a 65 ºC até peso constante, pelas 

se à sua validação. A 

validação foi efectuada com 300 frutos, com excepção da dureza para a qual se utilizaram 540 frutos. 

para Itália para se proceder à determinação de uma nova 

evidencia que os valores da 

obtidos pelo penetrómetro pois existe um 

obtidos pelos dois métodos. A dureza 

do utilizado por Nicolaï et al. (2008) para 

Em média o valor de dureza da 

ra o NIR CASE foi de 51,48 N existindo 

à obtida na validação 

valor mínimo e máximo 

é também devido ao facto dos frutos utilizados terem durezas mais altas e 

]19;20] ]20;21]

Secagem na estufa a 65 ºC até peso constante
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Quadro 16.  Resultados da estatística descritiva dos valores de dureza da polpa, obtidos, pela leitura no NIR 

CASE e pela leitura no penetrómetro, para as peras utilizadas na validação da equação 

Atributo de qualidade Método

Dureza da polpa (N) 
NIR CASE

Penetrómetro

 

Ao comparar os valores obtidos para a dureza, pelo método de referência

33), verifica-se que as leituras no penetrómetro correspondem a um intervalo

quando comparado com o intervalo de valores obtido no NIR CASE que é limitado entre os 40 e os

N. Esta nova equação (pererocha05

dureza da polpa em pêra ‘Rocha’. Assim, de forma a eliminar qualquer dúvida, os valores utilizados

para a nova calibração englobaram

desta equação para não efectuar leituras de 

Figura 33.  Histograma com a distribuição dos 540 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

classes de dureza da polpa (N).  

Pela observação do gráfico (Figura 34

pelos dois métodos ser fraca (r2 

e ao obtido por Nicolaï et al. (2008) para peras ‘Conference’ que foi r

analisando peras ‘Fengshui’ obtiveram um r

(2002) acharam um r2 de 0,5 para várias variedades de peras.

não é ainda adequada para a previsã
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Resultados da estatística descritiva dos valores de dureza da polpa, obtidos, pela leitura no NIR 

CASE e pela leitura no penetrómetro, para as peras utilizadas na validação da equação pererocha

Método  Mínimo Máximo Média Desvio padrão

NIR CASE 40,13 68,94 51,48 5,84 

Penetrómetro 4,90 99,96 42,50 17,75 

Ao comparar os valores obtidos para a dureza, pelo método de referência e pelo NIR CASE (Figura 

as leituras no penetrómetro correspondem a um intervalo de valores mais amplo

quando comparado com o intervalo de valores obtido no NIR CASE que é limitado entre os 40 e os

pererocha05.cal) parece também não ser adequada para prever valores de 

dureza da polpa em pêra ‘Rocha’. Assim, de forma a eliminar qualquer dúvida, os valores utilizados

para a nova calibração englobaram valores mais baixos de dureza, a fim de minimizar a tendência 

esta equação para não efectuar leituras de durezas inferiores a 40 N. 

Histograma com a distribuição dos 540 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

(Figura 34) nota-se que apesar da correlação entre os valores obtidos 

 = 0,53), o r2 foi superior ao obtido para a equação anterior (r

. (2008) para peras ‘Conference’ que foi r2 = 0,35

analisando peras ‘Fengshui’ obtiveram um r2 = 0,73 superior ao obtido. Por sua vez Costa 

de 0,5 para várias variedades de peras. O valor obtido indica que esta equação 

não é ainda adequada para a previsão da dureza da polpa. 

]10;20] ]20;30] ]30;40] ]40;50] ]50;60] ]60;70] ]70;80] ]80;90]
Dureza da polpa (N)

Dureza da polpa - Leitura no 
penetrómetro
Dureza da polpa - Leitura no NIR 
CASE
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Resultados da estatística descritiva dos valores de dureza da polpa, obtidos, pela leitura no NIR 

pererocha05.cal. 

Desvio padrão  Nº de frutos 

540 

540 

e pelo NIR CASE (Figura 

de valores mais amplo, 

quando comparado com o intervalo de valores obtido no NIR CASE que é limitado entre os 40 e os 70 

) parece também não ser adequada para prever valores de 

dureza da polpa em pêra ‘Rocha’. Assim, de forma a eliminar qualquer dúvida, os valores utilizados 

valores mais baixos de dureza, a fim de minimizar a tendência 

 

Histograma com a distribuição dos 540 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

correlação entre os valores obtidos 

superior ao obtido para a equação anterior (r2 = 0,15) 

0,35. Liu et al. (2008) 

Por sua vez Costa et al. 

O valor obtido indica que esta equação 

]80;90] ]90;100]

Leitura no 

Leitura no NIR 
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Figura 34. Relação entre os valore

penetrómetro, para os 540 frutos utilizados na validação da 

Pela observação do Quadro 17

encontraram um valor inferior (RMSEP = 10,4 N).

equação anterior e podem ser devidos ao conjunto de validação ter tido uma gama elevada

com durezas baixas. 

 

Quadro 17. Estatísticas de validação da 

Atributo de qualidade

Dureza da polpa

 

O SEP determinado para a dureza foi de 14,06 N

N) com pêra ‘Abbé Fétel’, ‘Passe Crassane’, ‘Conference’ e ‘Comice’

modelo é desajustado para a determinação da dureza

uma fraca estimação deste atributo de qualidade.

 

4.1.2.2. TSS 

O intervalo do TSS variou entre os 7,60 e 

de valores e bastante representativo desta cultivar.

utilizado por Nicolaï et al. (2008), que utilizaram valores de TSS entre 10,4 e 15,4 ºBrix.

Por outro lado, para o TSS, os valores do mínimo, máximo e média são relativamente próximos quer 

para os valores obtidos pelo NIR CASE quer para o refractómetro, tal como também já se tinha 

verificado para a equação pererocha04.cal

11,92 ºBrix e o estimado pelo NIR CASE foi de 11,85 ºBrix, com uma diferença de 0,07 º

diferença para o TSS médio obtido pelos dois métodos também é inferior à verificada na equação 

anterior (0,18).  
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Relação entre os valores de dureza da polpa, estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no 

penetrómetro, para os 540 frutos utilizados na validação da pererocha05.cal. 

17 verifica-se que o RMSEP foi de 16,68 N. Nicolaï 

encontraram um valor inferior (RMSEP = 10,4 N). Estes valores foram superiores aos obtidos na 

equação anterior e podem ser devidos ao conjunto de validação ter tido uma gama elevada

tatísticas de validação da pererocha05.cal para a previsão da dureza da polpa (

Atributo de qualidade  
Parâmetros estatísticos 

r2 RMSEP b SEP RDP 

Dureza da polpa 0,53 16,68 8,98 14,06 1,06 

a a dureza foi de 14,06 N. Costa et al. (2002) obtiveram um SEP inferior (8,82 

) com pêra ‘Abbé Fétel’, ‘Passe Crassane’, ‘Conference’ e ‘Comice’. O valor de 

determinação da dureza da polpa e o valor de ME de 0,11 aponta para 

uma fraca estimação deste atributo de qualidade. 

O intervalo do TSS variou entre os 7,60 e os 17,35 ºBrix (Quadro 18), abrangendo um intervalo largo 

representativo desta cultivar. Este intervalo de valores foi mais largo do que o 

. (2008), que utilizaram valores de TSS entre 10,4 e 15,4 ºBrix.

Por outro lado, para o TSS, os valores do mínimo, máximo e média são relativamente próximos quer 

dos pelo NIR CASE quer para o refractómetro, tal como também já se tinha 

pererocha04.cal. O valor médio de TSS obtido pelo refractómetro foi de 

11,92 ºBrix e o estimado pelo NIR CASE foi de 11,85 ºBrix, com uma diferença de 0,07 º

diferença para o TSS médio obtido pelos dois métodos também é inferior à verificada na equação 

y = 0,24x + 41,275
R² = 0,5317

20 40 60 80 100
Dureza da polpa  (N) - Leitura no Penetrómetro
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de dureza da polpa, estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no 

. Nicolaï et al. (2008) 

Estes valores foram superiores aos obtidos na 

equação anterior e podem ser devidos ao conjunto de validação ter tido uma gama elevada de frutos 

para a previsão da dureza da polpa (N). 

 ME 

 0,11 

m um SEP inferior (8,82 

O valor de RDP indica que o 

da polpa e o valor de ME de 0,11 aponta para 

, abrangendo um intervalo largo 

e intervalo de valores foi mais largo do que o 

. (2008), que utilizaram valores de TSS entre 10,4 e 15,4 ºBrix. 

Por outro lado, para o TSS, os valores do mínimo, máximo e média são relativamente próximos quer 

dos pelo NIR CASE quer para o refractómetro, tal como também já se tinha 

. O valor médio de TSS obtido pelo refractómetro foi de 

11,92 ºBrix e o estimado pelo NIR CASE foi de 11,85 ºBrix, com uma diferença de 0,07 ºBrix. Esta 

diferença para o TSS médio obtido pelos dois métodos também é inferior à verificada na equação 

120
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Quadro 18. Estatísticas de validação da 

Atributo de qualidade  Método

TSS  (ºBrix) 
NIR CASE

Refractómetro

 

O gráfico relativo à distribuição do número de frutos pelos intervalos de TSS

os frutos se encontram divididos de forma semelhante por todas as classes

possa existir uma boa correlação entre o

pelo refractómetro para este atributo

NIR CASE para o TSS aproximam

apresentam uma distribuição aproximadamente normal. Assim, é corroborada a hipótese de que 

ambos os métodos se encontram bem correl

 

Figura 35. Histograma com a distribuição dos 300

classes de TSS (ºBrix). 

 

Com esta nova equação foram conseguidas boas correlações para o

estimados pelo NIR CASE e obt

elevado (r2 = 0,90) indicando que esta equação se encontra bem a

atributo de qualidade. Relativamente ao T

0,84). O valor obtido vem reforçar a 

rigor este atributo. Comparativamente com outras referências bibliográficas, este valor foi superior

obtido por Sobreiro (2007), para pêra ‘Rocha’, que foi de 0,86. Nicolaï 

igual a 0,60 em peras ‘Conference’. Costa 

cultivares de pêra. Liu et al. (2008
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Estatísticas de validação da pererocha05.cal para a previsão do TSS (ºBrix). 

Método  Mínimo  Máximo Média Desvio padrão

NIR CASE 8,49 16,21 11,85 1,47 

Refractómetro 7,60 17,35 11,92 1,60 

à distribuição do número de frutos pelos intervalos de TSS (Figura 35

utos se encontram divididos de forma semelhante por todas as classes, o que leva a supor

possa existir uma boa correlação entre os valores estimados pelo NIR CASE e os

para este atributo de qualidade. Em contraste com a dureza, os valores obtidos no 

NIR CASE para o TSS aproximam-se substancialmente dos valores obtidos pelo refractómetro, e 

apresentam uma distribuição aproximadamente normal. Assim, é corroborada a hipótese de que 

ambos os métodos se encontram bem correlacionados para medir o TSS. 

a distribuição dos 300 frutos analisados, no NIR CASE e no refractómetro, pelas 

Com esta nova equação foram conseguidas boas correlações para os valores

estimados pelo NIR CASE e obtidos pelo método de referência. O coeficiente de determinação foi 

= 0,90) indicando que esta equação se encontra bem ajustada para a estimação deste 

de qualidade. Relativamente ao TSS o valor obtido foi superior ao da equação anterior (r

O valor obtido vem reforçar a ideia de que a equação pererocha05.cal 

atributo. Comparativamente com outras referências bibliográficas, este valor foi superior

), para pêra ‘Rocha’, que foi de 0,86. Nicolaï et al. (2008) obtiveram um r

igual a 0,60 em peras ‘Conference’. Costa et al. (2002) acharam um r2 de 0,5 utilizando várias 

. (2008) obtiveram um r2 de 0,73 analisando peras ‘Fengshui’.

]9;10] ]10;11] ]11;12] ]12;13] ]13;14] ]14;15] ]15;16] ]16;17]

TSS (ºBrix)

TSS - Leitura no refractómetro
TSS - Leitura no NIR CASE
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Desvio padrão  Nº de frutos  

 300 

 300 

(Figura 35) mostra que 

, o que leva a supor que 

NIR CASE e os valores obtidos 

a dureza, os valores obtidos no 

se substancialmente dos valores obtidos pelo refractómetro, e 

apresentam uma distribuição aproximadamente normal. Assim, é corroborada a hipótese de que 

 
frutos analisados, no NIR CASE e no refractómetro, pelas 

lores de TSS (Figura 36) 

coeficiente de determinação foi 

justada para a estimação deste 

SS o valor obtido foi superior ao da equação anterior (r2 = 

 permite estimar com 

atributo. Comparativamente com outras referências bibliográficas, este valor foi superior ao 

. (2008) obtiveram um r2 

de 0,5 utilizando várias 

e 0,73 analisando peras ‘Fengshui’. 

]16;17] ]17;18]

Leitura no refractómetro
Leitura no NIR CASE
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Figura 36. Relação entre os valores de TSS estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro, 

para os 300 frutos utilizados na validação da 

O valor do RMSEP obtido para o TSS foi igual a 0,50 ºBrix

equação anterior. No entanto outros autores como Nicolaï 

baixos (0,44 ºBrix). Sobreiro (2007

‘Rocha’. Liu et al. (2008) determinaram um 

foi de 0,50 ºBrix, também inferior ao obtido na equação anterior. Este valor foi

por Costa et al. (2002) que foi de 1,15 ºBr

igual a -0,07. O valor de RDP = 3,20

estimação para este atributo de qualidade.

 

Quadro 19. Estatísticas de validação da 

Atributo de qualidade

TSS 

 

 

4.1.2.3. MS 

O Quadro 20 indica os resultados da estatística descri

métodos, para as peras utilizadas n

variam entre 11,66 % e 20,11 %, sendo o valor médio de 15,25 %. O valor médio obtido pelo NIR 

CASE para este atributo foi de 15,31 % obtendo

entre os dois métodos. Os valores de MS

até peso constante parecem estar bem correlacionado

14,9 % segundo a Tabela dos alimento

próximo dos valores médios obtidos por ambos os métodos para este atributo. 
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Relação entre os valores de TSS estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro, 

para os 300 frutos utilizados na validação da pererocha05.cal. 

para o TSS foi igual a 0,50 ºBrix (Quadro 19), valor inferior ao obtido na 

equação anterior. No entanto outros autores como Nicolaï et al. (2008) encontraram valores mais 

2007) obteve valores semelhantes (RMSEP = 0,58 ºBrix)

) determinaram um RMSEP de 0,66 ºBrix em peras ‘Fengshui’.

, também inferior ao obtido na equação anterior. Este valor foi inferior ao determinado 

. (2002) que foi de 1,15 ºBrix. O viés obtido esteve muito perto do valor zero, sendo 

= 3,20 e o valor de ME = 0,90 indicam uma excelente precisão da 

para este atributo de qualidade. 

o da pererocha05.cal para a previsão do TSS (ºBrix). 

Atributo de qualidade  
Parâmetros estatísticos 

r2 RMSEP b SEP RDP 

0,90 0,50 -0,07 0,50 3,20 

O Quadro 20 indica os resultados da estatística descritiva dos valores da MS

métodos, para as peras utilizadas na validação da equação pererocha05.cal.

variam entre 11,66 % e 20,11 %, sendo o valor médio de 15,25 %. O valor médio obtido pelo NIR 

CASE para este atributo foi de 15,31 % obtendo-se uma diferença do valor médio de MS

odos. Os valores de MS obtidos pelo NIR CASE e pela secagem na estufa a 65 ºC 

até peso constante parecem estar bem correlacionados. O valor médio de MS 

segundo a Tabela dos alimentos do Instituto Ricardo Jorge. Este valor encontra

próximo dos valores médios obtidos por ambos os métodos para este atributo.  

y = 0,8742x + 1,429

R² = 0,9049

9 10 11 12 13 14 15 16 17

TSS (ºBrix) - Leitura no Refractómetro
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Relação entre os valores de TSS estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro, 

, valor inferior ao obtido na 

. (2008) encontraram valores mais 

valores semelhantes (RMSEP = 0,58 ºBrix) para pêra 

Brix em peras ‘Fengshui’. O SEP obtido 

inferior ao determinado 

muito perto do valor zero, sendo 

excelente precisão da 

 

 ME 

 0,90 

tiva dos valores da MS obtidos pelos dois 

. Os valores de MS 

variam entre 11,66 % e 20,11 %, sendo o valor médio de 15,25 %. O valor médio obtido pelo NIR 

o valor médio de MS de 0,06 % 

obtidos pelo NIR CASE e pela secagem na estufa a 65 ºC 

 para este fruto é de 

s do Instituto Ricardo Jorge. Este valor encontra-se bastante 

18
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Quadro 20.  Resultados da estatística descri

secagem na estufa a 65ºC até peso constante, para as peras utilizadas na validação da equação 

pererocha05.cal. 

Atributo de qualidade Método

MS (%) 
NIR CASE

Secagem na estufa a 65 ºC 
até peso constante

 

Tal como para o TSS, também 

semelhante por todas as classes

correlação entre os valores estimados pelo NIR CASE e os

referência.  

Os valores obtidos no NIR CASE para a MS

secagem na estufa a 65 ºC até peso constante

normal (Figura 37). Assim, é fortalecida 

correlacionados para medir a MS

 

Figura 37.  Histograma com a distribuição dos 300 frutos analisados, no NIR CASE e

peso constante, pelas classes de MS

Seguidamente é apresentado o gráfico relativo

(NIR CASE e método de referência)
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sultados da estatística descritiva dos valores da MS obtidos, pela leitura no 

secagem na estufa a 65ºC até peso constante, para as peras utilizadas na validação da equação 

Método  Mínimo Máximo Média Desvio padrão

NIR CASE 11,12 20,35 15,31 1,73

na estufa a 65 ºC 
até peso constante 11,66 20,11 15,25 1,59

Tal como para o TSS, também para a MS o número de frutos encontra-se dividido de forma 

semelhante por todas as classes (Figura 38), o que leva a supor que possa existir uma boa 

ntre os valores estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos pelo método

no NIR CASE para a MS aproximam-se substancialmente dos va

secagem na estufa a 65 ºC até peso constante, e apresentam uma distribuição aproximadamente 

fortalecida a hipótese de que ambos os métodos se encontram bem 

onados para medir a MS. 

Histograma com a distribuição dos 300 frutos analisados, no NIR CASE e secos na estufa a 65 ºC até 

e, pelas classes de MS (%). 

Seguidamente é apresentado o gráfico relativo à correlação obtida para a MS

método de referência) (Figura 38). 

]12;13] ]13;14] ]14;15] ]15;16] ]16;17] ]17;18] ]18;19] ]19;20]

Matéria seca (%)

Matéria seca - Secagem na estufa a 65 ºC até peso constante
Matéria seca - Leitura no NIR CASE
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obtidos, pela leitura no NIR CASE e pela 

secagem na estufa a 65ºC até peso constante, para as peras utilizadas na validação da equação 

Desvio padrão  Nº de frutos 

1,73 300 

1,59 300 

se dividido de forma 

, o que leva a supor que possa existir uma boa 

valores obtidos pelo método de 

se substancialmente dos valores obtidos pela 

ição aproximadamente 

a hipótese de que ambos os métodos se encontram bem 

 
secos na estufa a 65 ºC até 

MS pelos dois métodos 

]19;20] ]20;21]

Secagem na estufa a 65 ºC até peso constante
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Figura 38.  Relação entre os valores de MS

dos frutos na estufa a 65 ºC até peso constante, para os 300 frutos utilizados na validação da 

Pela observação da Figura 38

encontram bem correlacionados 

foi obtido logo na primeira calibração pa

nenhum artigo que tenha estudado a predição da MS

termo de comparação uma referência em maçã. Assim sendo, McGlone 

valores ligeiramente superiores (0,95 e 0,97) em maçã ‘Royal Gala’. 

No Quadro 21 são apresentados os parâmetros estatísticos relativos à

para a previsão da MS (%). 

 

Quadro 21. Estatísticas de validação

Atributo de qualidade

MS (%) 

 

McGlone et al. (2003) obtiveram

próximo do obtido neste trabalho.

através desta equação. O valor de 

 

4.1.3. Validação da equação 

Neste caso foram apenas analisados apenas 150 frutos pois já não se pretendia efectuar mais 

nenhuma calibração. 

 

4.1.3.1. Dureza da polpa

Após a observação do Quadro 22

penetrómetro variou entre os 25,48 N e os 64,68 N, sendo o valor médio de 42,89 N. O valor médio 

obtido pelo NIR CASE foi de 38,07 N
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entre os valores de MS (%) estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos pela secagem 

dos frutos na estufa a 65 ºC até peso constante, para os 300 frutos utilizados na validação da 

Pela observação da Figura 38 verifica-se que ambos os métodos de determinação da MS

encontram bem correlacionados tendo sido obtido um r2 de 0,90. Este valor é excelente, uma vez que 

foi obtido logo na primeira calibração para a MS. Devido ao facto de não se conhecer na bibliografia 

studado a predição da MS pela NIRS em peras resolveu

termo de comparação uma referência em maçã. Assim sendo, McGlone et al

valores ligeiramente superiores (0,95 e 0,97) em maçã ‘Royal Gala’.  

os os parâmetros estatísticos relativos à validação da 

ísticas de validação da pererocha05.cal para a previsão da MS (%). 

Atributo de qualidade  
Parâmetros estatísticos 

r2 RMSEP b SEP RDP 

0,90 0,55 0,06 0,55 2,87 

. (2003) obtiveram valores de RMSEP de 0,3 e 0,5, sendo este 

próximo do obtido neste trabalho. O valor de ME indica que é possível efectuar a estimação da MS

O valor de RDP corresponde a uma boa precisão da estimação

Validação da equação pererocha06.cal  (Ensaio 3P) 

Neste caso foram apenas analisados apenas 150 frutos pois já não se pretendia efectuar mais 

Dureza da polpa  

Após a observação do Quadro 22 verifica-se que a distribuição dos valores de dureza obtidos pelo 

variou entre os 25,48 N e os 64,68 N, sendo o valor médio de 42,89 N. O valor médio 

obtido pelo NIR CASE foi de 38,07 N. Nesta última equação para esta cultivar atinge

y = 1,0369x - 0,4992
R² = 0,9007

12 13 14 15 16 17 18 19 20
Matéria seca (%) - Secagem na estufa a 65 ºC , até peso 

contante
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(%) estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos pela secagem 

dos frutos na estufa a 65 ºC até peso constante, para os 300 frutos utilizados na validação da pererocha05.cal. 

de determinação da MS se 

de 0,90. Este valor é excelente, uma vez que 

Devido ao facto de não se conhecer na bibliografia 

pela NIRS em peras resolveu-se utilizar como 

et al. (2003), encontram 

validação da pererocha05.cal 

 ME 

 0,88 

RMSEP de 0,3 e 0,5, sendo este último valor muito 

tuar a estimação da MS 

a uma boa precisão da estimação. 

Neste caso foram apenas analisados apenas 150 frutos pois já não se pretendia efectuar mais 

dos valores de dureza obtidos pelo 

variou entre os 25,48 N e os 64,68 N, sendo o valor médio de 42,89 N. O valor médio 

a esta cultivar atinge-se a menor 

0,4992

20 21
Secagem na estufa a 65 ºC , até peso 
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diferença entre médias obtidas para

equações anteriores. Quando se compara o

dois métodos verifica-se que também 

CASE e para o penetrómetro.  

 

Quadro 22.  Resultados da estatística descri

CASE e pela secagem na estufa a 65º

pererocha06.cal. 

Atributo de qualidade 

Dureza da polpa (N) 
NIR CASE

Penetrómetro

 

Pela análise do histograma da Figura 39

estimados pelo NIR CASE, em comparação com os ensaios anteriores (1P e 2P).

existir uma sobre estimação para valor

equação pererocha06.cal já reconhe

anteriores para esta variedade. 

 

Figura 39.  Histograma com a distribuição dos 150 frutos analisados, 

classes de dureza da polpa (N). 

 

A figura seguinte (Figura 40) mostra o diagrama de correlação obtida en

pelo método destrutivo e pelo NIR CASE para a dureza da polpa, 
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obtidas para os dois métodos (4,82 N), quando comparada com as duas 

equações anteriores. Quando se compara os valores do mínimo, máximo e da média 

se que também existe um afastamento entre os valores obtidos para o NIR 

Resultados da estatística descritiva dos valores da dureza da polpa obtidos, pela leitura no NIR 

CASE e pela secagem na estufa a 65ºC até peso constante, para as peras utilizadas na 

Método Mínimo  Máximo Média  Desvio padrão

NIR CASE 22,78 52,58 38,07 8,89 

Penetrómetro 25,48 64,68 42,89 6,99 

álise do histograma da Figura 39 verifica-se uma maior amplitude de valores de

estimados pelo NIR CASE, em comparação com os ensaios anteriores (1P e 2P).

existir uma sobre estimação para valores de dureza abaixo dos 30 N. Observa

já reconhece valores inferiores a 40 N, o que não acontecia nas equações 

Histograma com a distribuição dos 150 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

) mostra o diagrama de correlação obtida entre os valores determinados 

NIR CASE para a dureza da polpa, para o conjunto dos 150 

]20;30] ]30;40] ]40;50] ]50;60] ]60;70]

Dureza da polpa (N/0,5cm 2)

Dureza da polpa - Leitura no Penetrómetro
Dureza da polpa - Leitura no NIR CASE

Apresentação e Discussão dos Resultados 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 54 

o na Avaliação de alguns Atributos de Qualidade em Pêra ‘Rocha’ e Maçã ‘Gala’ 

quando comparada com as duas 

a média obtidos para os 

existe um afastamento entre os valores obtidos para o NIR 

obtidos, pela leitura no NIR 

C até peso constante, para as peras utilizadas na validação da equação 

Desvio padrão  Nº de frutos 

150 

150 

se uma maior amplitude de valores de dureza 

estimados pelo NIR CASE, em comparação com os ensaios anteriores (1P e 2P). No entanto parece 

. Observa-se ainda que a 

, o que não acontecia nas equações 

 
no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

tre os valores determinados 

para o conjunto dos 150 frutos. 
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Figura 40.  Relação entre os valores de dureza da polpa estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no 

penetrómetro, para os 150 frutos utilizados na 

Pela análise da figura 40 verifica

estimados pelo NIR CASE é muito fraca. O r

pererocha04.cal (ensaio 1P). Tal como mencionado no ensaio 1P este valor foi inferior às referê

consultadas. Assim parece evidente que não é possível estimar a dureza da polpa

através do NIR CASE. As causas que poderão justificar esta fraca correlação para este atributo de 

qualidade são: 

• o comprimento de onda utilizado pelo NIR 

comprimento de onda poderá não ser o mais adequado para extrair a informação do 

espectro relativa às bandas que se podem relacionar com a dureza da polpa da pêra 

‘Rocha’, como referido por

aplicado outro comprimento de onda para a determinação da dureza da polpa, o que no caso 

do NIR CASE não é possível pois apenas faz leituras no intervalo de 

acima mencionado;  

• o método de referência utilizado para determinar a dureza da polpa, o penetrómetro. As 

leituras deste aparelho podem variar ligeiramente consoante o operador.

demonstraram que diferenças entre operadores podem ser o problema significativo quando 

aparelhos de mão são utilizados.

origem onde mudaria o método de referência, com a utilização de um texturómetro, ou outro 

aparelho em que o operador nã

• o algoritmo utilizado pela

informações do espectro relativas à dureza.

modelos de regressão utilizados (Xiaobo 

diferenças nos SEPs e RMSEPs para o TSS.

Pela observação do Quadro 23 verifica

anterior. Nicolaï et al. (2008) encontraram um valor semelhante
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Relação entre os valores de dureza da polpa estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no 

os 150 frutos utilizados na validação da pererocha06.cal. 

verifica-se que a correlação entre os valores obtidos no penetrómetro e os 

é muito fraca. O r2 foi de 0,15, tendo sido igual ao obtido na validação da 

Tal como mencionado no ensaio 1P este valor foi inferior às referê

evidente que não é possível estimar a dureza da polpa

através do NIR CASE. As causas que poderão justificar esta fraca correlação para este atributo de 

comprimento de onda utilizado pelo NIR CASE, que varia entre os 600 e os 1000 nm. Este 

comprimento de onda poderá não ser o mais adequado para extrair a informação do 

espectro relativa às bandas que se podem relacionar com a dureza da polpa da pêra 

a’, como referido por Swierenga et al. (2000). Neste sentido sugeria

aplicado outro comprimento de onda para a determinação da dureza da polpa, o que no caso 

do NIR CASE não é possível pois apenas faz leituras no intervalo de comprimento de onda 

cia utilizado para determinar a dureza da polpa, o penetrómetro. As 

leituras deste aparelho podem variar ligeiramente consoante o operador.

demonstraram que diferenças entre operadores podem ser o problema significativo quando 

s de mão são utilizados. Neste caso, sugeria que se fizesse uma calibração de 

gem onde mudaria o método de referência, com a utilização de um texturómetro, ou outro 

aparelho em que o operador não possa influenciar as medições; 

o algoritmo utilizado pela SACMI pode não ser o mais indicado para conseguir extrair as 

informações do espectro relativas à dureza. Vários autores estudaram a influência dos 

modelos de regressão utilizados (Xiaobo et al., 2007a; Xiaobo et al., 2007b)

Ps e RMSEPs para o TSS. 

Pela observação do Quadro 23 verifica-se que o RMSEP foi de 10,06 N, inferior ao obtido na equação 

8) encontraram um valor semelhante (RMSEP = 10,4 N).

y = 0,5042x + 16,447

R² = 0,1571

30 40 50 60

Dureza da polpa (N) - Leitura no penetrómetro
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Relação entre os valores de dureza da polpa estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no 

e a correlação entre os valores obtidos no penetrómetro e os 

, tendo sido igual ao obtido na validação da 

Tal como mencionado no ensaio 1P este valor foi inferior às referências 

evidente que não é possível estimar a dureza da polpa da pêra ‘Rocha’ 

através do NIR CASE. As causas que poderão justificar esta fraca correlação para este atributo de 

CASE, que varia entre os 600 e os 1000 nm. Este 

comprimento de onda poderá não ser o mais adequado para extrair a informação do 

espectro relativa às bandas que se podem relacionar com a dureza da polpa da pêra 

Neste sentido sugeria-se que fosse 

aplicado outro comprimento de onda para a determinação da dureza da polpa, o que no caso 

comprimento de onda 

cia utilizado para determinar a dureza da polpa, o penetrómetro. As 

leituras deste aparelho podem variar ligeiramente consoante o operador. Harker et al. (1996) 

demonstraram que diferenças entre operadores podem ser o problema significativo quando 

Neste caso, sugeria que se fizesse uma calibração de 

gem onde mudaria o método de referência, com a utilização de um texturómetro, ou outro 

o mais indicado para conseguir extrair as 

Vários autores estudaram a influência dos 

., 2007b) e encontraram 

inferior ao obtido na equação 

(RMSEP = 10,4 N). 

y = 0,5042x + 16,447

70
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Quadro 23.  Estatísticas de validação da pererocha05.cal para a previsão da dureza da polpa (N). 

Atributo de qualidade 
Parâmetros estatísticos 

r2 RMSEP b SEP RDP ME 

Dureza da polpa (N) 0,16 10,06 -4,82 8,83 0,69 -1,09 

 

O SEP determinado para a dureza foi de 8,83 N. Costa et al. (2002) obtiveram um SEP semelhante 

(8,82 N) com pêra ‘Abbé Fétel’, ‘Passe Crassane’, ‘Conference’ e ‘Comice’. O valor de RDP indica 

que o modelo é desajustado para a determinação da dureza da polpa. O valor de ME indica 

claramente que o modelo é desajustado para prever a dureza da polpa. 
 

4.1.3.2. TSS 

O TSS varia entre os 9,30 e os 16,30 ºBrix (Quadro 24). Este intervalo de valores foi mais largo do 

que o utilizado por Nicolaï et al. (2008), que utilizaram valores de TSS entre 10,4 e 15,4 ºBrix. Os 

valores de TSS obtidos por ambos os métodos continuam a apresentar os valores mínimo, máximo e 

médio muito semelhantes. A diferença entre os valores médios obtidos pelos dois métodos é de 0,09 

ºBrix, ligeiramente superior ao mesmo valor obtido na equação anterior que foi de 0,07 ºBrix. No 

entanto, parece existir uma boa correlação entre os dois métodos para a determinação do TSS. 

 

Quadro 24.  Resultados da estatística descritiva dos valores da dureza da polpa obtidos, pela leitura no NIR 

CASE e pelo penetrómetro, para as peras utilizadas na validação da equação pererocha06.cal. 

Atributo de qualidade Método Mínimo  Máximo Média  Desvio padrão  Nº de frutos 

TSS (ºBrix) 
NIR CASE 9,87 16,01 12,46 1,48 150 

Refractómetro 9,30 16,30 12,37 1,53 150 

 

No que diz respeito ao TSS verifica-se pela observação da Figura 41 que os valores obtidos em cada 

classe foram semelhantes quer para os valores estimados pelo NIR CASE quer para o método de 

referência, o que sugere que exista uma boa correlação entre os valores estimados pelo NIR CASE e 

os valores obtidos pelos métodos de referência para este atributo de qualidade. A classe dominante é 

coincidente em ambos os métodos de determinação do TSS. Os valores obtidos no NIR CASE para o 

TSS aproximam-se dos valores medidos no refractómetro. Deste modo, fundamenta-se a hipótese de 

que ambos os métodos se encontram bem correlacionados para medir o TSS. 
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Figura 41.  Histograma com a distribuição dos 150 frutos analisados, no NIR CASE e no refractóm

classes de TSS (ºBrix). 

No gráfico seguinte (Figura 42) observou

pelo NIR CASE e os valores de TSS obtidos no refractómetro, tend

outro lado foi obtida uma melhor correlação na equação 

0,90. Esta diminuição pode ser devida ao número de fruto

sido inferior ao utilizado no ensaio anterior

por Sobreiro (2007), para pêra ‘Rocha’, que foi de 0,86.

0,60 em peras ‘Conference’, Costa 

pêra e Liu et al. (2008) obtiveram um r

 

Figura 42. Relação entre os valores de TSS estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro

para os 150 frutos utilizados na validaç

O valor do RMSEP e do SEP (

superiores aos obtidos na equação anterior (

Nicolaï et al. (2008) obtiveram um valor de

valor semelhante (RMSEP = 0,58 ºBrix) para pêra ‘Rocha’. Liu 

superior (0,66 ºBrix) em peras ‘Fengshui’.

(2002) que foi de 1,15 ºBrix. 

Os valores de RDP = 2,70 e de ME = 0,86

atributo de qualidade. 
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Histograma com a distribuição dos 150 frutos analisados, no NIR CASE e no refractóm

) observou-se uma boa correlação entre os valores de TSS estimados 

pelo NIR CASE e os valores de TSS obtidos no refractómetro, tendo sido obtido um r

melhor correlação na equação pererocha05.cal, onde se obteve um 

0,90. Esta diminuição pode ser devida ao número de frutos utilizado nesta equação (150 frutos) ter 

no ensaio anterior (300 frutos). O valor obtido foi semelhan

), para pêra ‘Rocha’, que foi de 0,86. Nicolaï et al. (2008) obtiveram um r

Costa et al. (2002) obtiveram um r2 de 0,5 utilizando várias cultivares de 

am um r2 de 0,73 analisando peras ‘Fengshui’. 

Relação entre os valores de TSS estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro

150 frutos utilizados na validação da pererocha06.cal. 

(Quadro 25) foram ambos aproximadamente 0,56

superiores aos obtidos na equação anterior (pererocha05.cal). O viés aproximou-

um valor de RMSEP inferior (0,44 ºBrix). Sobreiro

(RMSEP = 0,58 ºBrix) para pêra ‘Rocha’. Liu et al. (2008) obtiveram um valor 

em peras ‘Fengshui’. O valor do SEP foi inferior ao determinado por Costa 

e de ME = 0,86 correspondem a uma boa precisão da estimação

]10;11] ]11;12] ]12;13] ]13;14] ]14;15] ]15;16] ]16;17]
TSS (ºBrix)

TSS - Leitura no Refractómetro
TSS - Leitura no NIR CASE

y = 0,9008x + 1,3103

R² = 0,8665

11 13 15 17

TSS (ºBrix) - Leitura no refractómetro
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Histograma com a distribuição dos 150 frutos analisados, no NIR CASE e no refractómetro, pelas 

se uma boa correlação entre os valores de TSS estimados 

o sido obtido um r2 de 0,87. Por 

onde se obteve um r2 de 

s utilizado nesta equação (150 frutos) ter 

O valor obtido foi semelhante ao determinado 

. (2008) obtiveram um r2 igual a 

zando várias cultivares de 

 

Relação entre os valores de TSS estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro, 

ambos aproximadamente 0,56 ºBrix, ligeiramente 

-se de zero. 

,44 ºBrix). Sobreiro (2007) obteve um 

) obtiveram um valor 

ao determinado por Costa et al. 

precisão da estimação para este 

]16;17]

17
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Quadro 25. Estatísticas de validação da 

Atributo de qualidade

TSS (ºBrix) 

 

4.1.3.3. MS 

Relativamente à MS, esta variou entre os 12,03 % e os 18,56 % (Quadro 26). Tal como para o

os valores da MS mínimo, máximo e médio, alcançados por ambos os métodos foram tam

idênticos. A diferença entre as médias obtidas pelos dois métodos

% e tal como no TSS ligeiramente superior ao obtido na equação 

 

Quadro 26.  Resultados da estatística 

método destrutivo, para as 150 peras utilizadas na validação da equação 

Atributo de qualidade 

MS (%) 
NIR CASE

Secagem na estufa a 65 ºC 
até peso constante

 

O histograma seguinte (Figura 43

equação, o que pode sugerir que estes dois atribut

não é de excluir uma vez que a MS

distribuição dos frutos por classes de MS

deste atributo. A classe dominante 
 

Figura 43.  Histograma com a distribuição

peso constante, pelas classes de MS

 

Na figura seguinte (Figura 44) observa

determinação obtido para os valores

a 65 ºC até peso constante foi de 0,96.

com maçã ‘Royal Gala’ (r2 de 0,95 e 0,97).
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Estatísticas de validação da pererocha05.cal para a previsão do TSS (ºBrix). 

Atributo de qualidade  
Parâmetros estatísticos 

r2 RMSEP b SEP RDP

0,87 0,56 0,08 0,56 2,70

, esta variou entre os 12,03 % e os 18,56 % (Quadro 26). Tal como para o

mínimo, máximo e médio, alcançados por ambos os métodos foram tam

idênticos. A diferença entre as médias obtidas pelos dois métodos de determinação da MS

% e tal como no TSS ligeiramente superior ao obtido na equação pererocha05.cal

Resultados da estatística descritiva dos valores da MS obtidos, pela leitura no NIR CASE e pelo

, para as 150 peras utilizadas na validação da equação pererocha06.cal.

Método Mínimo  Máximo Média  Desvio padrão

NIR CASE 12,46 18,47 15,11 1,26 

Secagem na estufa a 65 ºC 
até peso constante 12,03 18,56 15,02 1,36 

histograma seguinte (Figura 43) apresenta um aspecto semelhante ao do TSS para a mesma 

que pode sugerir que estes dois atributos possam estar correlacionados. Esta hipótese

cluir uma vez que a MS dos frutos é constituída quase exclusivamente por 

utos por classes de MS foi semelhante em ambos os métodos de determinação 

deste atributo. A classe dominante (entre 14 e 15 % de MS) foi a mesma para ambos os métodos.

Histograma com a distribuição dos 150 frutos analisados, no NIR CASE e secos na estufa a 65 ºC até 

e, pelas classes de MS (%). 

) observa-se a melhor correlação deste trabalho. O coeficiente de 

determinação obtido para os valores de MS (%) estimados pelo NIR CASE e pela secagem na es

foi de 0,96. Este valor foi semelhante ao obtido por McGlon

de 0,95 e 0,97). 

]12;13] ]13;14] ]14;15] ]15;16] ]16;17] ]17;18] ]18;19]
Matéria seca (%)

Matéria seca - Secagem na estufa a 65 ºC até peso constante
Matéria seca - NIR CASE
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RDP ME 

2,70 0,86 

, esta variou entre os 12,03 % e os 18,56 % (Quadro 26). Tal como para o TSS, 

mínimo, máximo e médio, alcançados por ambos os métodos foram também 

de determinação da MS foi de 0,09 

pererocha05.cal (0,06 %). 

pela leitura no NIR CASE e pelo 

. 

Desvio padrão  Nº de frutos 

 150 

 150 

um aspecto semelhante ao do TSS para a mesma 

rrelacionados. Esta hipótese 

dos frutos é constituída quase exclusivamente por açúcares. A 

foi semelhante em ambos os métodos de determinação 

) foi a mesma para ambos os métodos. 

 
dos 150 frutos analisados, no NIR CASE e secos na estufa a 65 ºC até 

este trabalho. O coeficiente de 

pelo NIR CASE e pela secagem na estufa 

Este valor foi semelhante ao obtido por McGlone et al. (2003) 

]18;19]
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Figura 44.  Relação entre os valores de MS

em estufa a 65 ºC até peso constante, 

Pela análise do Quadro 27 verifica

baixos, 0,31 % e 0,29 % respectivamente.

anterior. O valor de RDP de 4,41 indica uma excelente precisão de estim

equação. O valor da ME (0,94) aproxima

NIR CASE permite efectuar previsões de MS

Quadro 27.  Resultados dos parâmetros estatísticos para a MS

Atributo de qualidade

MS (%) 

 

A estimação NIR baseada na MS

correlaciona-se fortemente com o teor total de hidratos de carbono do fruto (Jordan 

McGlone et al., 2003). Portanto, a estimação da MS

TSS à colheita (se não existir amido), quer com o TSS potencial na pós

sido convertido a açúcares. 

Nesta última equação (pererocha06.cal

sendo possível estimar estes dois

ao intervalo de comprimento de onda utilizado (600 a 1000 nm)

intervalo de 800 a 1100 nm, que McGlone & Kawano (1998) afirmam

estimar o TSS e a MS. 

 

4.2. Validação das equações para a m

4.2.1. Valida ção da equação 

Pretendeu-se neste ensaio obter uma nova equação de calibração 

estimar valores mais próximos dos obtidos pelos 

analisadas 300 maçãs com a equação 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

11M
at

ér
ia

 s
ec

a 
(%

) 
-

V
al

or
es

 
es

tim
ad

os
 p

el
o 

N
IR

 C
A

S
E

 

Matéria seca (%) 

Apresentação e Discussão dos Resultados
_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

Aplicação da Espectroscopia de Infravermelho Próximo na Avaliação de alguns Atributos de Qualidade em Pêra ‘Rocha’ e Maçã ‘Gala’

entre os valores de MS (%) estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos pela secagem 

até peso constante, para os 150 frutos utilizados na validação da pererocha06.cal

verifica-se que o RMSEP e o SEP obtidos para a MS

0,29 % respectivamente. Estes valores foram inferiores aos obtidos na equação 

41 indica uma excelente precisão de estimação dos valores de MS

valor da ME (0,94) aproxima-se bastante do ideal, indicando que com esta equação o 

ectuar previsões de MS muito próximas dos valores reais. 

râmetros estatísticos para a MS referentes à validação da pererocha06.cal

Atributo de qualidade  
Parâmetros estatísticos 

r2 RMSEP b SEP RDP

0,96 0,31 0,09 0,29 4,41

ção NIR baseada na MS dos frutos pode ser preferível à estimação directa do TSS pois a MS

se fortemente com o teor total de hidratos de carbono do fruto (Jordan 

nto, a estimação da MS estará intimamente correlacionada quer com o

TSS à colheita (se não existir amido), quer com o TSS potencial na pós-colheita tendo todo o ami

pererocha06.cal) conseguiram-se boas correlações para o TSS e para a MS

ar estes dois atributos de qualidade de forma precisa. Este facto pode dever

ao intervalo de comprimento de onda utilizado (600 a 1000 nm) se encontrar parcialmente contido no 

intervalo de 800 a 1100 nm, que McGlone & Kawano (1998) afirmam ser um bom intervalo

Validação das equações para a m açã ‘Gala’ 

ção da equação AppleGala01.cal  (Ensaio 1M) 

obter uma nova equação de calibração para a Macã ‘Gala’, de forma a 

estimar valores mais próximos dos obtidos pelos métodos de referência. Deste modo 

a equação AppleGala01.cal (Figura 45) já existente

y = 0,9043x + 1,5294

R² = 0,9556

12 13 14 15 16 17 18
Matéria seca (%) - Secagem na estufa a 65 ºC até peso 

constante
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(%) estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos pela secagem 

pererocha06.cal. 

SEP obtidos para a MS foram relativamente 

Estes valores foram inferiores aos obtidos na equação 

ação dos valores de MS pela 

indicando que com esta equação o 

pererocha06.cal. 

RDP ME 

4,41 0,94 

ção directa do TSS pois a MS 

se fortemente com o teor total de hidratos de carbono do fruto (Jordan et al., 2000; 

estará intimamente correlacionada quer com o 

colheita tendo todo o amido 

para o TSS e para a MS, 

Este facto pode dever-se 

se encontrar parcialmente contido no 

ser um bom intervalo para 

para a Macã ‘Gala’, de forma a 

métodos de referência. Deste modo foram 

existente, para o NIR CASE, 

y = 0,9043x + 1,5294

19
Secagem na estufa a 65 ºC até peso 
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para esta cultivar. Estes dados foram posteriormente enviados para a SACMI e deram origem a uma 

nova equação de calibração (AppleGala02.cal). Os dados permitiram também avaliar o desempenho 

da equação AppleGala01.cal (validação). 

  
(a) (b) 

Figura 45.  Gráficos relativos à equação de calibração AppleGala01.cal, fornecidos pela SACMI, para a dureza 

da polpa expressa em kg/cm2 (a) e o TSS expresso em ºBrix (b) da pêra. 

Pela observação dos gráficos relativos à equação AppleGala01.cal, relativos à dureza (Figura 45a) e 

ao TSS (Figura 45b), constata-se que existe uma baixa amplitude dos valores fornecidos na 

calibração anterior. Este facto constitui uma limitação substancial para a estimação, de valores pelo 

NIR CASE, fora desse intervalo. 

 

4.2.1.1. Dureza da polpa 

A dureza da polpa medida no penetrómetro variou entre os 32,83 N e os 111,72 N (Quadro 28). Este 

intervalo foi maior que o utilizado por Lu (2007) para maçã ‘Delicious’ que foi de 34,5 a 91,3 N. A 

média obtida foi de 68,95 N, afastando-se 4,4 N da média obtida pelo NIR CASE. Pela leitura do 

Quadro 28 é perceptível a existência de uma diferença substancial entre os valores mínimo e 

máximo, entre os dois métodos utilizados para determinar a dureza da polpa da maçã.  

 

Quadro 28.  Resultados da estatística descritiva dos valores de dureza da polpa obtidos, pela leitura no NIR 

CASE e pela leitura no penetrómetro, para as 300 maçãs utilizadas na validação da equação AppleGala01.cal. 

Atributo de qualidade Método Mínimo Máximo Média Desvio padrão Nº de frutos 

Dureza da polpa (N) 
NIR CASE 42,73 98,64 64,55 12,07 300 

Penetrómetro 32,83 111,72 68,95 17,94 300 

 

Pela análise do gráfico (Figura 46) verifica-se que valores acima dos 100 N e abaixo dos 40 N não 

são detectados pelo aparelho, ou seja, não são reconhecidos pela equação AppleGala01.cal. Tal 

facto deve-se à fraca variabilidade dos dados utilizados na calibração dessa equação. A classe com 
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maior representação é a mesma 

penetrómetro e varia entre os 50 e os 60 N
 

Figura 46. Histograma com a distribuição dos 300 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

classes de dureza da polpa (N). 

Pela observação da Figura 47 

métodos de determinação da dureza, tendo

valor foi semelhante ao obtido por McGlone 

conservação de maçã ‘Royal Gala’

(<0,50) em maçãs ‘Jonagold’ e ‘Golden Delicious’.
 

Figura 47. Relação entre os valores de dureza da polpa estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no 

penetrómetro, para os 300 frutos utilizados na validação da 

No Quadro 29 encontram-se os resultados

referentes à validação da AppleGala01.cal

por McGlone et al. (2002a) que determinou um RMSEP de 7,0 N 

conservação, em maçãs ‘Royal Gala’.

muito semelhante aos obtidos por McGlone 

(2000), encontraram valores do SEP

‘Empire’ utilizando o teste Magness

de 0,78 N. O viés obtido (-4,4 N) foi muito superior ao obtido por Abu

0,05 N. O RDP igual a 1,59 significa que o modelo 

valores altos. Um valor semelhante foi encontrado por McGlone 

que existe alguma correlação entre os métodos.
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mesma para os valores estimados pelo NIR CASE e para o

ria entre os 50 e os 60 N. 

tribuição dos 300 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

 verifica-se a existência de uma correlação razoável entre os dois 

métodos de determinação da dureza, tendo-se determinado um r2 de aproximadamente 0,69. Este 

ao obtido por McGlone et al. (2002a) que foi de 0,63 à colheita e 

maçã ‘Royal Gala’ Abu-Khalaf & Bennedsen (2004) obtiveram um valor inferior 

’ e ‘Golden Delicious’.  

elação entre os valores de dureza da polpa estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no 

penetrómetro, para os 300 frutos utilizados na validação da AppleGala01.cal. 

se os resultados dos parâmetros estatísticos para a dureza da polpa, 

AppleGala01.cal. O valor de RMSEP obtido (11,29 N) foi superior ao obtido 

e determinou um RMSEP de 7,0 N à colheita e um RMSEP de 7,

conservação, em maçãs ‘Royal Gala’. Abu-Khalaf & Bennedson (2004) obtiveram um valor de 7,64 N, 

muito semelhante aos obtidos por McGlone et al. (2002a). O valor do SEP foi de 10,39 N. Lu 

do SEP entre 6,2 N em maçã ‘Golden Delicious’ e 9,5 N em maçã 

ilizando o teste Magness-Taylor e Abu-Khalaf & Bennedson (2004) determinaram um SEP 

4,4 N) foi muito superior ao obtido por Abu-Khalaf & Bennedson que foi de 

significa que o modelo apenas pode descriminar valores

Um valor semelhante foi encontrado por McGlone et al. (2002a). O valor de ME indica

existe alguma correlação entre os métodos. 

]40;50] ]50;60] ]60;70] ]70;80] ]80;90] ]90;100] ]100;110]
Dureza da polpa (N)

Dureza da polpa - Leitura no NIR CASE

Dureza da polpa - Leitura no penetrómetro

y = 0,558x + 26,076

R² = 0,6879

40 50 60 70 80 90 100 110

Dureza da polpa (N) - Leitura no penetrómetro
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para os valores lidos no 

 
tribuição dos 300 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

se a existência de uma correlação razoável entre os dois 

de aproximadamente 0,69. Este 

à colheita e 0,70 durante a 

Khalaf & Bennedsen (2004) obtiveram um valor inferior 

 
elação entre os valores de dureza da polpa estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no 

dos parâmetros estatísticos para a dureza da polpa, 

foi superior ao obtido 

à colheita e um RMSEP de 7,5 à 

Khalaf & Bennedson (2004) obtiveram um valor de 7,64 N, 

foi de 10,39 N. Lu et al. 

lden Delicious’ e 9,5 N em maçã 

Khalaf & Bennedson (2004) determinaram um SEP 

Khalaf & Bennedson que foi de -

pode descriminar valores baixos de 

O valor de ME indica 

]100;110] ]110;120]

Leitura no NIR CASE

Leitura no penetrómetro

120



_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Aplicação da Espectroscopia de Infravermelho Próxim

 

Quadro 29.  Resultados dos parâmetros estatísticos para a dureza da polpa, referentes à validação da 

AppleGala01.cal. 

Atributo de qualidade

Dureza da polpa (N) 

 

4.2.1.2. TSS 

Pela observação do Quadro 30 verifica

Constata-se também que o mínimo, o máximo e a média do TSS para o NIR CASE e para o 

refractómetro são muito próximo

métodos.  

 

Quadro 30. Resultados da estatística descritiva 

leitura no refractómetro, para as 300 maçãs

Atributo de qualidade Método

TSS (ºBrix) 
NIR CASE

Refractómetro

 

Pela observação do gráfico (Figura 48

NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro se encontram identicamente distribuídos. A classe 

com maior representatividade foi igual em ambos os métodos, onde o TSS variou entre 13 e 14

 

Figura 48. Histograma com a distribui

classes de TSS (ºBrix). 

Seguidamente é apresentado o gráfico

pelo NIR CASE e os valores obtidos pelo refractómetro

que a correlação entre os valores obtidos pelo NIR CASE e pelo refractómetro também foi razoável

tendo sido obtido um r2 de aproximadamente 0,

afastamento à recta é maior. Este facto pode ser devido

colheita, que ainda continham com teor significativo

este ainda não ter sido convertido em açúcares

0
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s dos parâmetros estatísticos para a dureza da polpa, referentes à validação da 

Atributo de qualidade  
Parâmetros estatísticos 

r2 RMSEP b SEP RDP

 0,69 11,29 -4,40 10,39 1,59

verifica-se que o intervalo de TSS varia entre os 9,15 e os 16,30

se também que o mínimo, o máximo e a média do TSS para o NIR CASE e para o 

refractómetro são muito próximos fazendo parecer a existência de uma boa correlação entre os dois

Resultados da estatística descritiva dos valores do TSS obtidos, pela leitura no NIR CASE e p

leitura no refractómetro, para as 300 maçãs utilizadas na validação da equação AppleGala01

Método  Mínimo Máximo Média Desvio padrão

NIR CASE 8,57 16,34 12,85 1,59 

Refractómetro 9,15 16,30 12,65 1,49 

observação do gráfico (Figura 48) verifica-se que por classe do TSS os valores estimados pelo 

obtidos no refractómetro se encontram identicamente distribuídos. A classe 

com maior representatividade foi igual em ambos os métodos, onde o TSS variou entre 13 e 14

Histograma com a distribuição dos 300 frutos analisados, no NIR CASE e no refractómetro, pelas 

Seguidamente é apresentado o gráfico (Figura 49) que analisa a correlação entre os valores obtidos 

btidos pelo refractómetro para o TSS. Pela sua observação verifica

que a correlação entre os valores obtidos pelo NIR CASE e pelo refractómetro também foi razoável

de aproximadamente 0,70. Verifica-se que para valores mais baixos de TSS o 

r. Este facto pode ser devido às maçãs seleccionadas

com teor significativo de amido (hidrato de carbono insolúvel),

convertido em açúcares. McGlone et al. (2003) sugerem que a metodol

]9;10] ]10;11] ]11;12] ]12;13] ]13;14] ]14;15] ]15;16] ]16;17]
TSS (ºBrix)

TSS - Leitura no 
NIR CASE
TSS - Leitura no 
refractómetro
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s dos parâmetros estatísticos para a dureza da polpa, referentes à validação da 

RDP ME 

1,59 0,60 

os 9,15 e os 16,30 ºBrix. 

se também que o mínimo, o máximo e a média do TSS para o NIR CASE e para o 

de uma boa correlação entre os dois 

o TSS obtidos, pela leitura no NIR CASE e pela 

AppleGala01.cal. 

Desvio padrão  Nº de frutos 

300 

300 

os valores estimados pelo 

obtidos no refractómetro se encontram identicamente distribuídos. A classe 

com maior representatividade foi igual em ambos os métodos, onde o TSS variou entre 13 e 14 ºBrix.  

 
ção dos 300 frutos analisados, no NIR CASE e no refractómetro, pelas 

a correlação entre os valores obtidos 

observação verifica-se 

que a correlação entre os valores obtidos pelo NIR CASE e pelo refractómetro também foi razoável 

a valores mais baixos de TSS o 

seleccionadas, logo após a 

(hidrato de carbono insolúvel), e de 

sugerem que a metodologia 

]16;17]

Leitura no 
NIR CASE

Leitura no 
refractómetro
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NIR não distingue, prontamente, entre as formas solúveis e insolúveis dos hidratos de carbono.

Novamente, McGlone et al. (2002a) determinaram valores semelhantes (0,63 e 0,70 ºBrix, 

determinados à colheita e durante a conservação, respectivamente).

valores de r2 entre 0,79 e 0,94 ºBrix.

próximo ao obtido neste trabalho, sendo de 0,68. 

obtiveram valores entre os 0,37 (cv. Topaz) e os 0,82 (cv. Pinova).

 

Figura 49.  Relação entre os valores do TSS estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro, 

para os 300 frutos utilizados na validação da 

 

No quadro seguinte (Quadro 31) pode observar

à validação da AppleGala01.cal para

 

Quadro 31.  Resultados dos parâmetros estatísticos para o

Atr ibuto de qualidade

TSS (ºBrix) 

 

O RMSEP encontrado (0,91 ºBrix)

que foram de 0,50 e 0,72 ºBrix em maçã ‘Royal Ga

obtiveram um RMSEP entre os 0,3

de 0,44 ºBrix em maçã ‘Golden Del

RMSEP de 0,60 ºBrix. Gabioud 

entre os 0,40 e os 0,82 em várias cultivares de maçã.

cultivares de maçã e obtiveram valores entre 

‘Empire’. Moons et al. (2000) determinaram um SEP de 0,46 ºBrix em maçã ‘Jonagold’.

(1998) determinaram um SEP superior ao obtido que foi

‘Golden Delicious’ e ‘Jonagold’ 

cultivares um SEP de 0,58 ºBrix.

Bennedson (2004) que foi de 0,11 ºBrix.

que o modelo pode apenas discriminar valores altos de baixos
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, prontamente, entre as formas solúveis e insolúveis dos hidratos de carbono.

(2002a) determinaram valores semelhantes (0,63 e 0,70 ºBrix, 

determinados à colheita e durante a conservação, respectivamente). McGlone et al.

entre 0,79 e 0,94 ºBrix. Abu-Khalaf & Bennedson (2004) encontraram um valor muito 

próximo ao obtido neste trabalho, sendo de 0,68.  Gabioud et al. (2008) utilizando o mesmo aparelho 

7 (cv. Topaz) e os 0,82 (cv. Pinova). 

Relação entre os valores do TSS estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro, 

para os 300 frutos utilizados na validação da AppleGala01.cal. 

) pode observar-se os resultados dos parâmetros estatísticos relativos 

para o TSS. 

metros estatísticos para o TSS referentes à validação da 

ibuto de qualidade  
Parâmetros estatísticos 

r2 RMSEP b SEP RD

0,70 0,91 0,20 0,89 1,63

(0,91 ºBrix) para o TSS foi superior aos obtidos por McGlone 

em maçã ‘Royal Gala’. McGlone et al. (2003) para a mesma cultivar 

RMSEP entre os 0,30 e os 0,52 ºBrix. Nicolaï et al. (2007b) determinaram um RMSEP 

de 0,44 ºBrix em maçã ‘Golden Delicious’ e Abu-Khalaf & Bennedson (2004) determinaram um 

bioud et al. (2008) utilizando o NIR CASE obtiveram valores que variaram 

entre os 0,40 e os 0,82 em várias cultivares de maçã. Lu et al. (2000) determinaram SEPs em várias

cultivares de maçã e obtiveram valores entre os 0,37 ºBrix em ‘Golden Delicious

(2000) determinaram um SEP de 0,46 ºBrix em maçã ‘Jonagold’.

superior ao obtido que foi de aproximadamente 1,1 ºBrix

 e Abu-Khalaf & Bennedson (2004) encontraram para as mesmas 

0,58 ºBrix. O valor do viés (0,20 ºBrix) foi superior ao obtido por Abu

Bennedson (2004) que foi de 0,11 ºBrix. O valor de RDP está compreendido entre 1,5 e 2 significando 

discriminar valores altos de baixos, em termos de resposta

y = 0,8921x + 1,5659

R² = 0,6955

9 10 11 12 13 14 15 16
TSS (ºBrix) - Leitura no refractómetro
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, prontamente, entre as formas solúveis e insolúveis dos hidratos de carbono. 

(2002a) determinaram valores semelhantes (0,63 e 0,70 ºBrix, 

et al. (2003) obtiveram 

(2004) encontraram um valor muito 

. (2008) utilizando o mesmo aparelho 

 
Relação entre os valores do TSS estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro, 

se os resultados dos parâmetros estatísticos relativos 

TSS referentes à validação da AppleGala01.cal. 

DP ME 

1,63 0,62 

superior aos obtidos por McGlone et al. (2002a), 

para a mesma cultivar 

determinaram um RMSEP 

Khalaf & Bennedson (2004) determinaram um 

. (2008) utilizando o NIR CASE obtiveram valores que variaram 

. (2000) determinaram SEPs em várias 

Golden Delicious’ e 0,73 ºBrix em 

(2000) determinaram um SEP de 0,46 ºBrix em maçã ‘Jonagold’. Ventura et al. 

de aproximadamente 1,1 ºBrix em maçã 

son (2004) encontraram para as mesmas 

O valor do viés (0,20 ºBrix) foi superior ao obtido por Abu-Khalaf & 

entre 1,5 e 2 significando 

em termos de resposta. McGlone et 

17
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al. (2002a) obtiveram valores semelhantes (1,7 e 1,8).

estimação satisfatória mas pouco precisa. 

 

4.2.2. Validação da equação 

Neste ensaio foram apenas analisados 150 maçãs pois não se pretendia efectuar mais 

calibração.  

 

4.2.2.1. Dureza da polpa

Os valores de dureza obtidos no penetrómetro estão compre

32). Verifica-se uma semelhança entre os valores mínimos obtidos pelo método destrutivo e pelo 

método de referência. A diferença das médias e

no ensaio anterior (4,4 N).  

 

Quadro 32.  Resultados da estatística 

CASE e pela leitura no penetrómetro, para as 150 maçãs utilizadas na validação da equação 

Atributo de qualidade 

Dureza da polpa (N) 
NIR CASE

Penetrómetro

 

Conforme se observa na Figura 50

estimam os valores obtidos pela medição no penetrómetro. A gam

CASE foi superior à gama de valores fornecidos pelo penetrómetro. Verifica

de dureza mais representativa situa

Figura 50.  Histograma com a distribuição dos 150 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

classes de dureza da polpa (N). 

 

Pela análise da Figura 51 verifica

prevista pelo NIR CASE e obtida no

valores de dureza na figura. O coeficiente de determinação foi muito baixo (r

que a equação subjacente à leitura no NIR CASE é bastante desajustada para a determinação da 

dureza. Os resultados não estão d

inferior aquele determinado na equação de calibração anterior (
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a) obtiveram valores semelhantes (1,7 e 1,8). O valor 0,62 relativo ao

mas pouco precisa.  

Validação da equação AppleGala02.cal  (Ensaio 2M) 

Neste ensaio foram apenas analisados 150 maçãs pois não se pretendia efectuar mais 

Dureza da polpa  

Os valores de dureza obtidos no penetrómetro estão compreendidos entre 38,22 e 69,58 N

ça entre os valores mínimos obtidos pelo método destrutivo e pelo 

método de referência. A diferença das médias entre os métodos foi de 6,55 N, superior à observ

Resultados da estatística descritiva dos valores de dureza da polpa obtidos, pela leitura no NIR 

CASE e pela leitura no penetrómetro, para as 150 maçãs utilizadas na validação da equação 

Método Mínimo Máximo Média Desvio padrão

NIR CASE 37,44 86,24 58,99 10,19 

Penetrómetro 38,22 69,58 52,44 5,81 

forme se observa na Figura 50 os valores obtidos pela leitura no NIR CASE claramente sobre 

estimam os valores obtidos pela medição no penetrómetro. A gama de valores obtidos pelo NIR 

CASE foi superior à gama de valores fornecidos pelo penetrómetro. Verifica-se também que a classe 

de dureza mais representativa situa-se entre 50 e 60 N, para ambos os métodos.

 
com a distribuição dos 150 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

verifica-se uma inequívoca ausência de correlação obtida entre a dureza 

prevista pelo NIR CASE e obtida no penetrómetro, como é demonstrado pela clara dispersão dos 

valores de dureza na figura. O coeficiente de determinação foi muito baixo (r2 = 0,10) o que evidencia 

que a equação subjacente à leitura no NIR CASE é bastante desajustada para a determinação da 

s resultados não estão de acordo com o esperado pois o valor do r

inferior aquele determinado na equação de calibração anterior (AppleGala01.cal), onde se obteve um 

]30;40] ]40;50] ]50;60] ]60;70] ]70;80] ]80;90]

Dureza da polpa (N)

Dureza da polpa - Leitura 

no penetrómetro
Dureza da polpa - Leitura 

no NIR CASE
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0,62 relativo ao ME indica uma 

Neste ensaio foram apenas analisados 150 maçãs pois não se pretendia efectuar mais nenhuma 

endidos entre 38,22 e 69,58 N (Quadro 

ça entre os valores mínimos obtidos pelo método destrutivo e pelo 

, superior à observada 

descritiva dos valores de dureza da polpa obtidos, pela leitura no NIR 

CASE e pela leitura no penetrómetro, para as 150 maçãs utilizadas na validação da equação AppleGala02.cal. 

Desvio padrão  Nº de frutos 

150 

150 

os valores obtidos pela leitura no NIR CASE claramente sobre 

a de valores obtidos pelo NIR 

se também que a classe 

, para ambos os métodos. 

 
com a distribuição dos 150 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

se uma inequívoca ausência de correlação obtida entre a dureza 

metro, como é demonstrado pela clara dispersão dos 

= 0,10) o que evidencia 

que a equação subjacente à leitura no NIR CASE é bastante desajustada para a determinação da 

or do r2 obtido foi bastante 

), onde se obteve um 
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valor de aproximadamente 0,69.

validação, uma vez a dureza da polpa dos frutos escolhidos cobriu um intervalo mais pequeno que o 

utilizado para o ensaio anterior (ensaio 1M)

conservados em atmosfera normal

conseguir obter durezas acima dos 70 N

pois foi menor no ensaio 2M. Para além disso

(ensaios 1P, 2P e 3P) outros factores como o

algoritmo utilizado pela SACMI 

ambos os métodos de determinação da dureza da polpa em maçã ‘Gala’

 

Figura 51. Relação entre os valores de dureza da polpa estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no 

penetrómetro, para os 150 frutos utilizados na validação da 

 

Os valores determinados para o RMSEP e para o SEP fo

33). Estes foram semelhantes nesta equação e na anterior.

superior ao obtido por McGlone et al

maçã ‘Royal Gala’. O valor do ME e do RDP, 

desajustado para o cálculo da dureza.

 

Quadro 33.  Resultados dos parâmetros estatísticos para a dureza da polpa referentes à validação da 

AppleGala02.cal. 

Atributo de qualidade

Dureza da polpa 

 

4.2.2.2. TSS 

A TSS variou entre 10,80 e 16,25 ºBrix (Quadro 34). Para este atributo

consideráveis entre o NIR CASE e o r

mínimo, máximo e média obtidos para o NIR CASE e para o refractómetro.
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proximadamente 0,69. Esta baixa correlação poderá ser devida à escolha do intervalo de 

uma vez a dureza da polpa dos frutos escolhidos cobriu um intervalo mais pequeno que o 

utilizado para o ensaio anterior (ensaio 1M). Os frutos utilizados para a 

conservados em atmosfera normal, por um período de cerca de 4 meses, não permitindo assim

obter durezas acima dos 70 N. O número de frutos utilizado também pode ter 

Para além disso, tal como nos ensaios realizados para a pêra ‘Rocha’ 

utros factores como o comprimento de onda, o método de referência ou ao 

 poderão ser apontados como causas da falta de correlação entre 

ambos os métodos de determinação da dureza da polpa em maçã ‘Gala’. 

Relação entre os valores de dureza da polpa estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no 

penetrómetro, para os 150 frutos utilizados na validação da AppleGala02.cal. 

Os valores determinados para o RMSEP e para o SEP foram, respectivamente, 11,93 e 9,97

. Estes foram semelhantes nesta equação e na anterior. O valor de RMSEP obtido (11,93 N

et al. (2002a) que determinou um RMSEP entre os

valor do ME e do RDP, -3,25 e 0,49 respectivamente, indicam que o modelo é 

desajustado para o cálculo da dureza. 

Resultados dos parâmetros estatísticos para a dureza da polpa referentes à validação da 

Atributo de qualidade  
Parâmetros estatísticos 

r2 RMSEP b SEP RDP

0,10 11,93 6,55 9,97 0,49

e 16,25 ºBrix (Quadro 34). Para este atributo, não existem diferenças 

re o NIR CASE e o refractómetro, o que pode ser observado pela comparação do 

mínimo, máximo e média obtidos para o NIR CASE e para o refractómetro. 

y = 0,5581x + 29,729

R² = 0,101

40 50 60 70 80

Dureza da polpa (N) - Leitura no penetrómetro
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à escolha do intervalo de 

uma vez a dureza da polpa dos frutos escolhidos cobriu um intervalo mais pequeno que o 

Os frutos utilizados para a validação estiveram 

um período de cerca de 4 meses, não permitindo assim, 

também pode ter influência 

como nos ensaios realizados para a pêra ‘Rocha’ 

método de referência ou ao 

poderão ser apontados como causas da falta de correlação entre 

 

Relação entre os valores de dureza da polpa estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no 

ram, respectivamente, 11,93 e 9,97 (Quadro 

valor de RMSEP obtido (11,93 N) foi 

) que determinou um RMSEP entre os 7,0 e os 7,5 N em 

3,25 e 0,49 respectivamente, indicam que o modelo é 

Resultados dos parâmetros estatísticos para a dureza da polpa referentes à validação da 

DP ME 

0,49 -3,25 

, não existem diferenças 

efractómetro, o que pode ser observado pela comparação do 

y = 0,5581x + 29,729

90
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Quadro 34. Resultados da estatística descritiva d

leitura no método destrutivo, para as 150

Atributo de qualidade  Método

TSS (ºBrix) 
NIR CASE

Refractómetro

 

A distribuição relativa ao TSS para os dois métodos é semelhante para as diversas classes e 

uma distribuição aproximadamente normal

aquela onde o TSS varia entre 13 e 14 ºBrix

 

Figura 52.  Histograma com a distribuição dos 150 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

classes de dureza da polpa (N). 

De seguida é apresentado o gráfico (Figura 53

NIR CASE e os valores obtidos pelo método de referência.

Figura 53. Relação entre os valores do TSS estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro, 

para os 150 frutos utilizados na validação da 
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Resultados da estatística descritiva dos valores do TSS obtidos, pela leitura no NIR CASE e

, para as 150 maçãs utilizadas na validação da equação AppleGala0

Método  Mínimo Máximo Média Desvio padrão

NIR CASE 11,14 16,07 13,29 0,82 

Refractómetro 10,80 16,25 13,56 0,97 

A distribuição relativa ao TSS para os dois métodos é semelhante para as diversas classes e 

uma distribuição aproximadamente normal (Figura 52). A classe dominante para os dois

aquela onde o TSS varia entre 13 e 14 ºBrix. 

Histograma com a distribuição dos 150 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

apresentado o gráfico (Figura 53) que analisa a correlação entre os valores 

NIR CASE e os valores obtidos pelo método de referência. 

Relação entre os valores do TSS estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro, 

para os 150 frutos utilizados na validação da AppleGala02.cal. 

]10;11] ]11;12] ]12;13] ]13;14] ]14;15] ]15;16] ]16;17]
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y = 0,7403x + 3,2496

R² = 0,7669

11 12 13 14 15 16

TSS (ºBrix) - Leitura no refractómetro

Apresentação e Discussão dos Resultados 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 66 

o na Avaliação de alguns Atributos de Qualidade em Pêra ‘Rocha’ e Maçã ‘Gala’ 

do TSS obtidos, pela leitura no NIR CASE e pela 

AppleGala02.cal. 

Desvio padrão  Nº de frutos 

150 

150 

A distribuição relativa ao TSS para os dois métodos é semelhante para as diversas classes e segue 

. A classe dominante para os dois métodos é 

 

Histograma com a distribuição dos 150 frutos analisados, no NIR CASE e no penetrómetro, pelas 

a correlação entre os valores obtidos pelo 

 

Relação entre os valores do TSS estimados pelo NIR CASE e os valores obtidos no refractómetro, 

Leitura no NIR 
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calibração AppleGala01.cal (r2 = 0,70).

prever o TSS na maçã quando comparada com a equação 

 

 

Quadro 35.  Resultados dos parâmetros estatísticos para o

Atributo de qualidade

TSS (ºBrix) 

 

O RMSEP determinado para o TSS foi superior aos obtidos por McGlone 

McGlone et al. (2003) para maçã ‘Royal Gala’

0,7 ºBrix e os segundos obtiveram

ºBrix. Este valor foi semelhante ao obtido por 

ºBrix em maçã ‘Jonagold’. Lu et al

obtiveram valores entre os 0,37 em ‘Golden Delicious’ e 0,73 em ‘Empire’.

para que o modelo não seja adeq

que permite estimar o TSS de forma 

Sugere-se que a estimação do TSS pelo NIR CASE

novas equações de calibração tal como aconteceu na pêra ´Rocha’.

precisão na estimação os dados deverão incluir 

desta) e maçãs onde a maioria do amido já tenha sido convertido a açúcares (

câmaras de atmosfera normal ou controlada)

 

4.3. Relação existe nte entre o TSS e a MS

Durante a realização deste trabalho pareceu existir 

‘Rocha’. Para sustentar esta hipótese averiguou

Figura 54.  Relação existente entre o TSS (ºBrix) e a MS (%) para uma amostra de 625 peras.
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valor do coeficiente de determinação (r2 = 0,77) aumentou quando comparado com a equação de 

= 0,70). Deste modo, a equação AppleGala02.cal 

prever o TSS na maçã quando comparada com a equação anterior. 

râmetros estatísticos para o TSS referentes à validação da 

Atributo de qualidade  
Parâmetros estatísticos 

r2 RMSEP b SEP RDP

0,77 0,54 -0,27 0,47 1,79

para o TSS foi superior aos obtidos por McGlone et al

. (2003) para maçã ‘Royal Gala’. Os primeiros autores obtiveram um RMSEP entre 0,5 e 

ram um RMSEP entre os 0,3 e os 0,5 ºBrix. O valor do SEP foi

semelhante ao obtido por Moons et al. (2000) que determinaram um SEP de 0,46 

et al. (2000) determinaram SEPs em diferentes cultivares de maçã e 

37 em ‘Golden Delicious’ e 0,73 em ‘Empire’. O valo

para que o modelo não seja adequado para estimar o TSS. O valor da ME indica que 0,69 

que permite estimar o TSS de forma razoável.  

se que a estimação do TSS pelo NIR CASE possa ser melhorada com novos dados, ou seja, 

novas equações de calibração tal como aconteceu na pêra ´Rocha’. Para que se consiga melhor 

precisão na estimação os dados deverão incluir maçãs com alto teor de amido (à colheita, ou perto 

a maioria do amido já tenha sido convertido a açúcares (

câmaras de atmosfera normal ou controlada) de forma a aumentar a heterogeneidade da amostra.

nte entre o TSS e a MS  

Durante a realização deste trabalho pareceu existir uma relação entre o TSS e a MS

. Para sustentar esta hipótese averiguou-se a correlação existente entre este

de qualidade 

observação deste

que existe uma boa correlação 

entre o TSS e a M

aproximadamente 0,84. Atendendo 

ao facto de existirem alguns pontos 

bastante afastados da recta 

(outliers), caso estes fossem 

eliminados o valor do r

melhorar consideravelmente.

 

te entre o TSS (ºBrix) e a MS (%) para uma amostra de 625 peras.
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quando comparado com a equação de 

 é mais ajustada para 

referentes à validação da AppleGala02.cal. 

RDP ME 

1,79 0,69 

et al. (2002a), e por 

um RMSEP entre 0,5 e 

O valor do SEP foi de 0,47 

determinaram um SEP de 0,46 

. (2000) determinaram SEPs em diferentes cultivares de maçã e 

O valor de RDP aponta 

O valor da ME indica que 0,69 é um valor 

possa ser melhorada com novos dados, ou seja, 

Para que se consiga melhor 

maçãs com alto teor de amido (à colheita, ou perto 

a maioria do amido já tenha sido convertido a açúcares (conservação em 

aumentar a heterogeneidade da amostra. 

ção entre o TSS e a MS, em pêra 

se a correlação existente entre estes dois atributos 

 (Figura 54). Pela 

observação deste gráfico verifica-se 

que existe uma boa correlação 

entre o TSS e a MS, sendo o r2 de 

aproximadamente 0,84. Atendendo 

ao facto de existirem alguns pontos 

bastante afastados da recta 

), caso estes fossem 

eliminados o valor do r2 poderia 

melhorar consideravelmente. 

te entre o TSS (ºBrix) e a MS (%) para uma amostra de 625 peras. 
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5. CONCLUSÕES 

Face aos resultados obtidos pode afirmar-se que a NIRS é uma técnica com potencialidades para a 

caracterização rápida, precisa e não destrutiva de alguns atributos na pêra e na maçã. Sem qualquer 

preparação da amostra esta técnica tem potencial para estimar vários atributos de qualidade 

simultaneamente e permite a repetição das medições na mesma amostra quando comparada com os 

métodos destrutivos de referência (penetrómetro, refractómetro, entre outros) mais morosos e que 

implicam a destruição dos frutos. 

No caso da pêra ‘Rocha’ foi possível estabelecer modelos de calibração para o TSS e para a MS, no 

entanto para a dureza da polpa esta técnica não se revelou capaz. 

A não obtenção de uma boa relação entre os valores dureza pelo método de referência e pelo NIR 

CASE provavelmente dever-se-á ao facto de: 

• o algoritmo que a SACMI utiliza para efectuar as calibrações não seja o mais adequado para 

este atributo de qualidade; 

• o intervalo de comprimento de onda em que o NIR CASE opera pode também não ser o mais 

adequado para a detecção das bandas do espectro que se relacionam com a dureza; 

• o método de referência utilizado, o penetrómetro, pode não ser o melhor instrumento para 

calibrar, pois os dados obtidos neste instrumento podem variar de pessoa para pessoa. A fim 

de reduzir o erro associado ao operador sugere-se assim o uso de um texturómetro para 

efectuar a determinação da dureza. Nicolaï et al. (2006a) sugerem o uso de métodos não 

destrutivos de impacto ou de vibração para a determinação deste atributo. 

Apesar disso, o aparelho com a última equação de calibração já reconhece valores baixos de dureza 

o que não acontecia nas equações anteriores. Para a estimação da dureza recomenda-se que no 

futuro deva ser construída uma nova equação de calibração e esta deve ser validada para comprovar 

se o NIR CASE é adequado ou não para a estimação da dureza. 

Relativamente ao TSS e MS os valores obtidos indicam que o NIR CASE se encontra como um 

método expedito para o cálculo destes dois atributos, principalmente porque pelo método tradicional 

se tem de esperar o tempo de secagem dos frutos para obter o valor da MS. 

Para a maçã ‘Gala’ os resultados obtidos para o TSS foram razoáveis o suficiente para que se possa 

sugerir que a equação AppleGala02.cal possa ser melhorada com mais e novos dados. No caso da 

dureza também não foi possível estabelecer nenhum modelo, possivelmente pelas razões expostas 

acima para a pêra.  

A crescente preocupação dos consumidores com a segurança e a qualidade dos produtos 

alimentares leva a um maior controlo da qualidade dos frutos. Neste sentido, torna-se necessário 

desenvolver técnicas não destrutivas para fazer uma análise rápida aos frutos e para inferir acerca da 

sua qualidade.   

No futuro, deverá ser iniciado um novo ciclo, avaliando as melhores técnicas e práticas para a 

aquisição dos espectros, tentando limitar os problemas ligados ao elevado teor em água destes 

produtos, bem como um melhor estudo sobre outros factores que afectam a NIRS. 

Para finalizar, sugere-se a utilização da NIRS no sector frutícola, no controlo de qualidade como uma 

forma rápida e de forma a limitar os custos envolventes a este processo.  
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Aplicação da Espectroscopia de Infravermelho Próximo na Avaliação de alguns Atributos de Qualidade em Pêra ‘Rocha’ e Maçã ‘Gala’ 
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Anexo I. Estatísticas da pêra e da maçã.  

 

Quadro I. Evolução da produção de pêra em toneladas (t) e da área ocupada por esta cultura em (ha) por continentes e total 

mundo durante o período de 2005 a 2007. Ano de 2007 também em %. (FAOSTAT). 

Continente Elemento 
Ano Ano 2007 

2005 2006 2007 (%) 

África 
Área (ha) 53213 52950 47240 2,8 

Produção (t) 616084 656086 611828 3,0 

América 
Área (ha) 70325 62609 67594 4,0 

Produção (t) 1823384 1604184 1658568 8,2 

Ásia 
Área (ha) 1294988 1359135 1372649 80,6 

Produção (t) 13498390 14014724 14517003 72,2 

Europa 
Área (ha) 201472 205523 208706 12,2 

Produção (t) 3242266 3204767 3133284 15,6 

Oceânia 
Área (ha) 7570 7575 7800 0,5 

Produção (t) 183442 175400 185000 0,9 

Mundo 
Área (ha) 1627568 1687792 1703989 100,0 

Produção (t) 19363566 19655161 20105683 100,0 

 

 

 

Quadro II. Produção de maçã em toneladas (t), área em (ha) por continentes e total mundo nos anos 2005, 2006 e 2007. Ano 

de 2007 também em %. (FAOSTAT). 

Continente Elemento 
Ano Ano 2007 

2005 2006 2007 % 

África 
Área (ha) 137144 131491 124980 2,5 

Produção (t) 1875658 2000025 1863070 2,9 

América 
Área (ha) 370056 370100 378422 7,7 

Produção (t) 9133672 9327465 9312091 14,5 

Ásia 
Área (ha) 2939522 2997522 3069236 62,4 

Produção (t) 35150234 36830316 38529314 60,0 

Europa 
Área (ha) 1323931 1257517 1319129 26,8 

Produção (t) 15112921 15087118 13950045 21,7 

Oceânia 
Área (ha) 31480 29720 30000 0,6 

Produção (t) 850584 630400 601000 0,9 

Mundo 
Área (ha) 4802133 4786350 4921767 100,0 

Produção (t) 62123069 63875324 64255520 100,0 
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Anexo II. Normas de comercialização da pêra e da ma çã. 

• Pêra 

Produto   Legislação em Vigor  

Peras Regulamento (CE) N.º86/2004 (Jornal Oficial L 13 de 
20.1.2004, p. 19-27) 
• Alterado por Regulamento (CE) 
Nº 907/2004 (JO L 163 30.4.2004, p.50) 

I. Definição do produto Peras das variedades (cultivares) de Pyrus communis L., 
que se destinem a ser apresentadas ao consumidor no 
estado fresco, com exclusão das peras destinadas a 
transformação industrial. 

II. Disposições relativas à 
qualidade 

Características mínimas 
As peras devem ter sido cuidadosamente colhidas e devem 
apresentar-se depois de acondicionadas e embaladas: 
Inteiras, sãs, limpas, isentas de parasitas e de ataques de 
parasitas, isentas de humidades exteriores anormais e de 
odores e sabores estranhos. 
 
Classificação 
As peras são classificadas em três categorias: 
• Categoria “Extra” 
• Categoria I 
• Categoria II 
 

III. Disposições relativas à 
calibragem 

O calibre é determinado: 
• Pelo diâmetro máximo da secção equatorial, sendo exigido 
um calibre mínimo para todas as categorias, com excepção 
das variedades de peras de verão (frutos colhidos e 
expedidos de 10 de Junho a 31 de Julho, inclusive, de cada 
ano). 

IV. Disposições relativas às 
tolerâncias 

Em cada embalagem são admitidas tolerâncias de qualidade 
e de calibre no que respeita a produtos que não satisfazem 
os requisitos da categoria indicada. 

V. Disposições relativas à 
apresentação 

Homogeneidade 
O conteúdo de cada embalagem deve ser homogéneo e 
comportar apenas peras da mesma origem, variedade, 
qualidade, calibre (em caso de calibragem) e estado de 
maturação. 
 
Acondicionamento 
As peras devem ser acondicionadas de modo a ficarem 
convenientemente protegidas. 
 
Apresentação: 
Os frutos de categoria “Extra” devem apresentar-se 
embalados em camadas ordenadas. 

VI. Disposições relativas à 
marcação 

Cada embalagem deve apresentar as seguintes indicações: 
• Identificação 
• Natureza do produto 
• Origem do produto 
• Características comerciais 
• Marca oficial de controlo (facultativa) 

  

Fonte: COTHN 
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• Maçã 

 

Produto   Legislação em Vigor  

Maçãs Regulamento (CE) N.º 85/2004 (Jornal Oficial L 13 de 
20.1.2004, p. 3-18) 
• Alterado por Regulamento (CE) 
Nº 907/2004 (JO L 163 30.4.2004, p.50) 

I. Definição do produto Maçãs das variedades (cultivares) de Malus domestica 
Borkh., que se destinem a ser apresentadas ao consumidor 
no estado fresco, com exclusão das maçãs destinadas a 
transformação industrial. 

II. Disposições relativas à 
qualidade 

Características mínimas 
Depois de acondicionadas e embaladas, as maçãs devem 
ter sido cuidadosamente colhidas e apresentar-se: 
Inteiras, sãs, limpas, isentas de parasitas e de ataques de 
parasitas, isentas de humidades exteriores anormais e de 
odores e/ou sabores estranhos. 
 
Classificação 
As maçãs são classificadas em três categorias: 
• Categoria “Extra” 
• Categoria I 
• Categoria II 

III. Disposições relativas à 
calibragem 

O calibre pode ser determinado: 
• Pelo diâmetro máximo da secção equatorial, sendo exigido 
um diâmetro mínimo para todas as categorias; 
• Pelo peso, sendo exigido um peso mínimo para todas as 
categorias. 
 
Não é fixada nenhuma regra de homogeneidade de calibre 
para os frutos de categoria II apresentados a granel na 
embalagem ou na embalagem de venda. 

IV. Disposições relativas às 
tolerâncias 

Em cada embalagem são admitidas tolerâncias de qualidade 
e de calibre no que respeita a produtos que não satisfazem 
os requisitos da categoria indicada. 

V. Disposições relativas à 
apresentação 

Homogeneidade 
O conteúdo de cada embalagem deve ser homogéneo e 
comportar apenas maçãs da mesma origem, variedade, 
qualidade, calibre (em caso de calibragem) e estado de 
maturação. 
 
Acondicionamento 
As maçãs devem ser acondicionadas de modo a ficarem 
convenientemente protegidas. 
 
Apresentação: 
Os frutos de categoria “Extra” devem apresentar-se 
embalados em camadas ordenadas. 

VI. Disposições relativas à 
marcação 

Cada embalagem deve apresentar as seguintes indicações: 
• Identificação 
• Natureza do produto 
• Origem do produto 
• Características comerciais 
• Marca oficial de controlo (facultativa) 

 

Fonte: COTHN 
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Anexo III. Esquema representativo do modelo de cali bração utilizado neste trabalho. 

 

 

 

Dados Espectrais 

Espectro NIR 

Métodos de referência  
Penetrómetro 
Refractometro 

Det. da MS 

 

NIR CASE 

Ficheiro de calibração  

pré-existente:  

FrutoVariedade01.cal NOVA 
CALIBRAÇÃO 

(Conjunto 
amostral) 

CONJUNTO DOS DADOS DE CALIBRAÇÃO  

CALIBRAÇÃO  

Algoritmo: SACMI NCS (SACMI Nir Calibration Software) 

Junção dos novos dados ao das calibrações anteriores. 

Novo Ficheiro de Calibração: 

FrutoVariedade02.cal 

Performance da Calibração  

SEC, RMSEC, R2 

VALIDAÇÃO  

Conjunto de amostras independentes 

Novas medições: 

Métodos de referência 

Performance da Validação  

SEP, RMSEP, ME, viés, R2 

NOVAS MEDIÇÕES 

Previsão em novas amostras independentes 

Novas medições: 

NIR CASE 

Conjunto dos dados de Validação 
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Anexo IV. Informação extra sobre modelos de calibra ção. 

“Os espectros de NIR são difíceis de interpretar, sendo indispensável a utilização de métodos de processamento 

dos espectros originais ou dos espectros derivados com métodos de calibração multivariada. Consoante o tipo 

de análise pretendida (qualitativa ou quantitativa) há basicamente dois grandes grupos de técnicas de análise 

dos espectros: métodos de classificação e métodos de regressão multivariada. Estas técnicas permitem calibrar 

a técnica espectral para o fim pretendido: identificação de compostos, através do grau de semelhança com 

espectros armazenados; ou doseamento, utilizando uma equação resultante de uma calibração prévia. Em 

qualquer destes dois casos é quase sempre necessário pré-processar o espectro, filtrando-o com diferentes 

técnicas, quer se trate de um espectro de transmitância ou de reflectância difusa, ou mesmo removendo zonas 

do espectro. Em seguida, escolhem-se janelas espectrais relacionadas com os compostos de interesse e 

finalmente com técnicas de compressão de dados e de identificação de padrões isolam-se as características 

fundamentais em cada zona espectral seleccionada. Após se terem identificado os chamados componentes 

principais do espectro que permitem caracterizar de forma exacta determinado composto, utilizam-se métodos de 

regressão, para desenvolver os modelos de calibração. O que faz com que os espectros de NIR sejam tão ricos 

em informação é o facto de diferentes fenómenos afectarem o espectro. Através de técnicas de Quimiometria 

como as anteriores e de uma escolha de amostras adequada, devidamente distribuídas na gama de condições 

de interesse (planeamento experimental) é possível, em geral, isolar quer qualitativa quer quantitativamente as 

diferentes contribuições presentes no espectro. Mesmo fenómenos inesperados ou com uma origem 

desconhecida podem ser identificados e estudados, desde que sejam suficientemente sistemáticos e possam ser 

distinguidos do ruído de fundo do espectro. 
Para que forneçam resultados fiáveis, em termos de robustez e exactidão, as técnicas referidas de calibração 

multivariada devem ser utilizadas correctamente.” Extraído de Costa et al., 2001. 

 

• Esquema para a construção de um modelo de calibraçã o (Adaptado de Roggo et al . 

(2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O procedimento usual para a construção de um modelo de calibração envolve a selecção de amostras 

representativas, aquisição dos espectros e análises de referência, pré tratamento dos dados, modelação 

estatística e validação Givens et al., 1997). 

Amostras 

(número, intervalo de concentração, distribuição) 

NIRS (dados espectrais) Análises de referência 

Pré tratamento dos dados 

Método de regressão 

Equação de calibração 

Validação 
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Anexo V. Breve descrição da FRUTUS – Estação frutei ra de Montejunto, C.R.L.  

 

 

A central possui uma capacidade de embalamento de 13 toneladas por hora, repartida por 2 linhas de 

calibragem e uma sala especializada para as operações de embalamento (Unirocha). 

A central apresenta certificação BRC (British Retail Consortion), HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Points) e ainda certificação pela NP ISO 22 000:2005. 

Ao nível da produção, 17 produtores possuem certificação GlobalGap (GG) enquanto 4 possuem 

certificação Tesco Nature's Choice (TNC), representando uma área de 330 ha (80%) e 169 ha (40%), 

respectivamente (Dionísio, 2008). 

A FRUTUS faz parte de um agrupamento complementar de empresas - Unirocha.Com, que teve início 

em Janeiro de 2007. A Unirocha.Com reúne no seio do seu grupo diversas empresas associadas que 

operam no mercado nacional e internacional de frutas e legumes. 

Os técnicos pertencem à empresa Unirocha ACE (Unirocha - prestação de serviços técnicos e 

promoção agrícola ACE), também pertencente ao grupo Unirocha.Com. Estes tem a seu cargo a 

assistência técnica aos pomares dos produtores associados é à central fruteira. O apoio técnico é 

dado no domínio da produção, inovações tecnológicas, boas práticas agrícolas, rastreabilidade, 

qualidade de produção, cumprimento das normas ambientais, formação e implementação de 

referenciais de segurança alimentar a nível das explorações agrícolas. 
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Anexo VI. Controlo de qualidade na FRUTUS.  

De forma, a um controlo eficiente dos frutos, quer à entrada na central, quer durante o 

embalamento/expedição torna-se necessário fazer uma análise aos frutos para inferir acerca da sua 

qualidade.   

→ No processo de recepção da fruta (à entrada)  

Aquando da chegada à central, a fruta, é avaliada. É feita uma observação geral do lote, onde se 

observa qual o calibre dominante e a cor dos frutos. Verifica-se também se existem problemas 

fitossanitários (psila, bichado, filoxera, cochonilha, mosca, pedrado, estenfiliose, podridões) e 

problemas físicos (pedúnculo, feridas, carepa, granizo, bitter-pit, escaldão solar, roçados, entre 

outros). É retirada uma amostra de frutos para determinar o seu estado de maturação, através da 

medição da dureza da polpa com um penetrómetro e do teor em sólidos solúveis (TSS) com um 

refractómetro ou com o NIR CASE. Após reunir todas estas informações faz-se uma avaliação final do 

lote e este é encaminhado consoante as suas características para as câmaras de atmosfera normal 

ou de atmosfera controlada. É preenchida uma ficha de controlo de qualidade na recepção, para cada 

lote que dá entrada na central, com o respectivo nome do produtor, produto e pomar. 

→ No processo de embalamento/expedição (à saída)  

Durante o embalamento, torna-se importante verificar se as encomendas se encontram dentro das 

especificações impostas pelo cliente. É preenchida uma ficha por cada cliente, onde é anotado o 

produto, o número do processo, a data da inspecção e a data de saída do produto. É feita uma 

amostragem, retirando-se algumas caixas de forma aleatória para verificar as embalagens, o peso ou 

o número de frutos dependendo do tipo de produto. Nesta primeira fase é anotado o peso líquido, o 

calibre, o número de fruto inspeccionados, data de embalamento, tipo de embalamento (granel, 

cestas, sacos), o número do produtor, da embaladora, a variedade do produto e o cliente específico. 

Em cada embalagem conta-se o número de defeitos (número de frutos fora do calibre, pedrado, 

podridões/fungos, cortes e picadas, escaldão do frio, escaldão do sol, queimaduras de cálcio, defeitos 

no pedúnculo, estragos de insectos, amassados, carepa, frutos roçados, bichado, deformados, 

engelhados, falta de cor, granizo, bitter-pit, entre outros) determinando a % total de defeitos. É 

escolhida aleatoriamente uma amostra, de 5 frutos, para a determinação da dureza e do TSS, 

fazendo-se duas medições por fruto e por fim calcula-se a média. É também anotada a cor e o 

aspecto geral dos frutos. Caso o produto não se encontre em conformidade com as especificações 

são dadas ordens de reembalamento, informação às linhas de escolha, mudança de lote, consoante 

o problema. 

 

 

 



Anexos 
_____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
viii 

 

Anexo VII. Breve caracterização climática da Região  Oeste 

 

Segundo Alexandre et al. (2001) o clima da região Oeste, é caracterizado, como sendo 

moderadamente chuvoso (precipitação média anual entre os 600 e 700 mm), temperado (temperatura 

média anual entre os 15 e os 16 ºC), oceânico, com uma estação quente e seca, reduzido número de 

dias de geada, existência de nebulosidade (insolação média entre 2400 e 2500 horas) e húmido 

(humidade do ar elevada, a variar entre 75 e 85 %, determinada pelo mar e pela incidência dos 

ventos dominantes e influenciada pelas neblinas nocturnas). 
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Anexo VIII. Caracterização dos pomares do Ensaio 1P . 

 

Produtor Pomar Ano de instalação Área (ha) Porta-enxerto Sistema de 
condução 

Compasso de 
plantação 

Artur Manuel Pedro 
Portela 1974 0,57 Marmeleiro Vaso 4 x 3,5 

Moirata 1989 0,53 Marmeleiro Vaso 3,5 x 2 

Sociedade Agrícola 
Quintas do Cadaval 

Pinheiroca cova 1988 1,51 BA29 Eixo 4 x 2 

Caldeira 1966 0,93 Marmeleiro Vaso 4,5 x 3 

Maria Fernanda Batista 
Labrusca 2002 / 1997 4,13 EMA Eixo 4,1 x 2 

Vale moinho 2004 1,8 EMA Eixo 4 x 1,5 

Fernando Fialho Correia 
Lagar velho 1990/1993/1999/2001 3,59 BA29/EMA Eixo 4x1,5/4,3x2 

Serrada 2000/2001 0,26 BA29/EMA Eixo 4x1,5/3,8x1,5 

Sociedade Agrícola 
Terra da Eira 

Vale coxao cima 1985 1,35 BA – 29 Guia 4x3 

Cova menina 2002 2,88 EM – A Eixo 4x1,5 

António Benardo Maia 
Cancio Luizello 

Terra furo I 1974 / 1999 / 2007 6,41 Marmeleiro / EMA Eixo 5x4 / 4x3 / 4x1,5 

Terra furo I 1974 / 1999 / 2007 6,41 Marmeleiro / EMA Eixo 5x4 / 4x3 / 4x1,5 

 

 

Produtor Pomar Cultura e Cultivar Rega Tipo de solo Freguesia  Concelho  

Artur Manuel Pedro 
Portela Pereira 'Rocha' S Franco-argiloso Peral Cadaval 

Moirata Pereira 'Rocha' S Franco-argiloso Peral Cadaval 

Sociedade Agrícola 
Quintas do Cadaval 

Pinheiroca cova Pereira 'Rocha' S Franco Peral Cadaval 

Caldeira Pereira 'Rocha' S Franco Peral Cadaval 

Maria Fernanda Batista 
Labrusca Pereira 'Rocha' S Franco-argiloso Peral Cadaval 

Vale Moinho Pereira 'Rocha' S Franco-argiloso Peral Cadaval 

Fernando Fialho Correia 
Lagar velho Pereira 'Rocha' S/N Franco-argiloso Peral Cadaval 

Serrada Pereira 'Rocha' S Textura média Peral Cadaval 

Sociedade Agrícola 
Terra da Eira 

Vale coxao cima Pereira 'Rocha' S Franco Argilo Limoso Peral Cadaval 

Cova menina Pereira 'Rocha' S Franco Argiloso Arenoso Peral Cadaval 

António Benardo Maia 
Cancio Luizello 

Terra furo I Pereira 'Rocha' S Franco Argiloso Arenoso Cercal Cadaval 

Terra furo I Pereira 'Rocha' S Franco Argiloso Arenoso Cercal Cadaval 
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Anexo IX. Caracterização dos pomares do Ensaio 2P . 

Produtor Pomar Ano de instalação Área 
(ha) Porta-enxerto Sistema de 

condução 
Compasso de 

plantação 

Fernando Fialho Correia Lagar Velho 1990/1993/1999/2001 3,59 BA29 / EMA Eixo 4x1,5 / 4,3x2 

Artur Manuel Pedro 

Vale Vilão 1984/94 1,79 EMA Eixo 4x1,5 

Pardal 1974/97/2004 1,48 Marmeleiro/EMA Vaso/Eixo 4,4x3/2 / 3,8x1 

Cegonha I 1979/98 1,27 Marmeleiro/EMA Vaso/Eixo 4x2/3 

Sociedade Agrícola 
Quintas do Cadaval 

Varzea Nova 1987/1991 5,58 BA29/Marmeleiro Eixo 4x1,8/ 4x2,3 

Laranjal 1966/2003 2,14 Franco Eixo 4x4,1 / 4x2,5 

Bacorinhas 
norte 1991 0,63 BA29 Eixo 4x1,8 

Bairro/Rio 1999 3,12 BA29 Eixo 4x1,8 

António Luizello Terra do Furo I 1974/1999/2001/2007 7,03 Marmeleiro/EMA/BA29 Eixo 5x4/ 4x3 / 4x1,5 

Sociedade Agrícola Terra 
da Eira 

Peniche 1997 5,96 EMA Eixo 4x1,5 

Ponte D. Diogo 1997 1,72 EMA Eixo 4x1,5 

Maria Fernanda Batista Cerca (Velha) 1997 3,22 EMA Eixo 4,1 x 2 

Justino Sobreiro 
Quinta da 

Glória 1984/94/01 7,75 BA 29 Eixo 4 x 1,5 

José Luís Campos Correia Vale Vilão 1976/1985/1995/1997/2002 2,72 Marmeleiro/BA29/Franco Eixo/Vaso 
4,5x2 / 4x2,5/ 4x1,8/ 

4,25x1,8/ 4x2 

António Dias Martins Charneca 1997 /2001 2,55 BA29 Eixo 4 x 1,5 

Damásio Almeida Justino 
silva Almargem 1980/1995 5,25 Marmeleiro/EMA Vaso/Eixo 5x1,9/4x2 

José Almeida Justino Vale Turdo 1989/1998 1,19 Marmeleiro / BA29 Eixo/Vaso 4 x 1,5 
Francisco Manuel 
Machado Parente 

1 
1980/2006 1,66 Franco Vaso/Eixo 4,5 x3 

Manuel Chaveiro Soares Curral 2003/2005 4,00 BA29 Eixo 4x 1,8/1 

 

Produtor Pomar Cultura e Cultivar Rega Tipo de solo Freguesia Concelho 

Fernando Fialho Correia Lagar Velho Pereira 'Rocha' S/N Franco Argiloso Peral Cadaval 

Artur Manuel Pedro 

Vale Vilão Pereira 'Rocha' S 
Franco-Argilo-

Arenoso Peral Cadaval 

Pardal Pereira 'Rocha' S Franco-Arenoso Peral Cadaval 

Cegonha I Pereira 'Rocha' S Franco-Argilo-
Arenoso 

Peral Cadaval 

Sociedade Agrícola Quintas do 
Cadaval 

Várzea Nova Pereira 'Rocha' S Franco Peral Cadaval 

Laranjal Pereira 'Rocha' S Franco Peral Cadaval 

Bacorinhas 
Norte Pereira 'Rocha' S Franco Arenoso Peral Cadaval 

Bairro/Rio Pereira 'Rocha' S Franco Peral Cadaval 

António Luizello Terra do Furo I Pereira 'Rocha' S Franco Argiloso 
Arenoso 

Cercal Cadaval 

Sociedade Agrícola Terra da Eira 
Peniche Pereira 'Rocha' S Franco Peral Cadaval 

Ponte D. Diogo Pereira 'Rocha' S Franco Peral Cadaval 

Maria Fernanda Batista Cerca (Velha) Pereira 'Rocha' S Franco Peral Cadaval 

Justino Sobreiro Quinta da 
Glória 

Pereira 'Rocha' S Franco-Argilo-
Arenoso 

A-dos-
francos 

Caldas da 
Rainha 

José Luís Campos Correia Vale Vilão Pereira 'Rocha' S Franco Argiloso Peral Cadaval 

António Dias Martins Charneca Pereira 'Rocha' S 
Franco Argiloso 

Arenoso 
A-dos -
francos 

Caldas da 
Rainha 

Damásio Almeida Justino Silva Almargem Pereira 'Rocha' S Textura média Peral Cadaval 

José Almeida Justino Vale Turdo Pereira 'Rocha' S Franco-Argiloso Peral Cadaval 

Francisco Manuel Machado Parente 1 Pereira 'Rocha' S Franco-Arenoso Pontével Cartaxo 

Manuel  Chaveiro Soares Curral Pereira 'Rocha' S Franco-Argiloso-
Limoso 

Peral Cadaval 
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Anexo X. Caracterização dos pomares do Ensaio 3P . 

 

 

Produtor Pomar Ano de instalação Área (ha) Porta-enxerto Sistema de 
condução 

Compa sso 
de 

plantação 

José Luís 
Campos Correia Vale Vilão 1976/1985/1995/ 

1997/2002 2,72 Marmeleiro/BA29/ 
Franco Eixo/Vaso 

4,5x2 / 
4x2,5/ 4x1,8/ 

4,25x1,8/ 
4x2 

SPF 25 - - - - - 

 

 

 

Produtor Pomar Cultura e Cultivar Rega Tipo de solo Freguesia  Concelho 

José Luís Campos Correia Vale Vilão Pereira 'Rocha' S Franco Argiloso Peral Cadaval 

SPF 25 Pereira 'Rocha' - - - - 
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Anexo XI. Caracterização dos pomares do Ensaio 1M . 

 

Produtor Pomar Ano de instalação Área (ha) Porta-enxerto Sistema de 
condução 

Compasso de 
plantação 

S. A. Terra da Eira Peniche II 1997 2,89 M9 Eixo 4,5x1,5 

Maria Fernanda Batista Maria Lourenço 2003 1,10 Pajam II Eixo 4 x 1,5 

António Dias Martins Vale Sobreiro 2000 1,65 Pajam II Eixo 4 x1,25 

António Luizello Terra Furo I - - - - - 

SPF 159 - - - - - 

 

 

 

 

Produtor Pomar Cultura e Cultivar Rega Tipo de solo Freguesia Concelho 

S. A. Terra da Eira Peniche II Macieira 'Royal Gala' S Franco Arenoso Peral Cadaval 

Maria Fernanda Batista Maria Lourenço Macieira 'Royal Gala' e 
'Galaxy' 

S Franco Argiloso Peral Cadaval 

António Dias Martins Vale Sobreiro Macieira 'Galaxy' S Franco Argiloso Arenoso A-dos-Francos 
Caldas da 

Rainha 

António Luizello Terra Furo I Macieira ‘Galaxy’ - - - - 

SPF 159 Macieira 'Royal Gala' - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 
_____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
xiii 

 

Anexo XII. Caracterização dos pomares do Ensaio 2M . 

Neste ensaio utilizou-se 150 maçãs calibradas (65/70) da cultivar ‘Royal Gala’, da qual não é possível 

ter acesso aos produtores. 
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Anexo XIII. Produtores, pomares, datas de colheita,  datas de análise e número de 

frutos analisados no Ensaio 1P . 

 

Quadro I.  Produtores, pomares, datas de colheita dos frutos, data de análise e número de frutos seleccionados 

para cada um dos pomares do ensaio 1P. 

PRODUTOR POMAR DATA DE 
COLHEITA  

DATA DE 
ANÁLISE  

Nº DE FRUTOS 
ANALISADOS  

Artur Manuel Pedro 
 

Portela 17-08-2007 26-03-2008 25 

Moirata 20-08-2007 31-03-2008 25 

Sociedade Agrícola Quintas do 
Cadaval 

 

Pinheiroca Cova 17-08-2007 02-04-2008 25 

Caldeira 21-08-2007 07-04-2008 25 

Maria Fernanda Santos Batista 
 

Labrusca 17-08-2007 09-04-2008 25 

Vale Moinho 20-08-2007 14-04-2008 25 

Fernando Fialho Correia 
 

Lagar Velho I 23-08-2007 16-04-2008 25 

Serrada 22-08-2007 21-04-2008 25 

Sociedade Agrícola da Terra da Eira 
 

Vale Coxao 
Cima 

20-08-2007 07-05-2008 25 

Cova Menina 20-08-2007 12-05-2008 25 

António Benardo Maia Cancio Luizello 
 

Terra Furo I 18-08-2007 14-05-2008 25 

Terra Furo I 21-08-2007 19-05-2008 25 
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Anexo XIV. Produtores, pomares, datas de colheita, condições do fruto desde o fruto 

até à sua análise, datas de análise e número de fru tos analisados no Ensaio 2P . 

Quadro I.  Produtores escolhidos, para o ensaio II, respectivos pomares e data de colheita dos frutos. 

Acondicionamento do fruto desde a colheita até ser analisado, data de análise e número de frutos analisados. 

Este quadro é respeitante aos 300 frutos nos quais foram analisados, a dureza da polpa, o TSS e a MS. 

PRODUTOR POMAR 
DATA  DE 

COLHEITA 

CONDIÇÕES DO 

FRUTO DESDE A 

COLHEITA  ATÉ 

ANÁLISE 

DATA  DE 

ANÁLISE 

Nº DE 

FRUTOS 

ANALISADOS 

Fernando Fialho 
Correia 

Lagar Velho 11-08-2008 
Permaneceram na 

câmara. 
12-08-2008 5 

Artur Manuel Pedro Vale Vilão 11-08-2008 
Permaneceram na 

câmara. 
12-08-2008 5 

Sociedade Agrícola 
Quintas do Cadaval 

Várzea Nova 11-08-2008 
Permaneceram na 

câmara. 
12-08-2008 5 

Sociedade Agrícola 
Quintas do Cadaval 

Laranjal 11-08-2008 
Permaneceram na 

câmara. 
12-08-2008 5 

José Luís Campos 
Correia 

Vale Vilão 11-08-2008 
Permaneceram na 

câmara. 
12-08-2008 5 

António Benardo Maia 
Cancio Luizello 

Bairrosa 11-08-2008 
Permaneceram na 

câmara. 
12-08-2008 5 

Sociedade Agrícola 
Terra da Eira 

Peniche I 12-08-2008 

Permaneceram na 
câmara. 

14-08-2008 15 

Até 14-08-2008 os 
frutos permaneceram na 
câmara. Após esta data 

foram colocados à 
temperatura ambiente. 

18-08-2008 15 

SPF 14 12-08-2008 

Permaneceram na 
câmara. 

14-08-2008 15 

Até 14-08-2008 os 
frutos permaneceram na 
câmara. Após esta data 

foram colocados à 
temperatura ambiente. 

18-08-2008 15 

Artur Manuel Pedro Cegonha I 14-08-2008 

Permaneceram na 
câmara. 

20-08-2008 15 

Permaneceram na 
câmara. 

27-08-2008 15 

António Benardo Maia 
Cancio Luizello 

Terra do Furo I 19-08-2008 

Permaneceram na 
câmara. 

20-08-2008 15 

Permaneceram na 
câmara. 

27-08-2008 15 

Sociedade Agrícola 
Quintas do Cadaval 

Bacorinhas Norte 19-08-2008 

Permaneceram na 
câmara. 

22-08-2008 15 

Conservados à 
temperatura ambiente. 

29-08-2008 15 

Justino Sobreiro Quinta da Glória 21-08-2008 

Conservados à 
temperatura ambiente 

22-08-2008 15 

Conservados à 
temperatura ambiente 

29-08-2008 15 

Fernando Fialho 
Correia 

Lagar Velho 26-08-2008 
Conservados à 

temperatura ambiente 
03-09-2008 15 

Manuel Chaveiro 
Soares 

Curral 26-08-2008 
Conservados à 

temperatura ambiente 
03-09-2008 15 

Maria Fernanda 
Santos Batista  

Cerca Velha 30-08-2008 

Retirados da câmara dia 
04-11-2008. Após esta 

data conservados à 
temperatura ambiente. 

11-11-2008 6 

Sociedade Agrícola 
Terra da Eira 

Peniche I 08-09-2008 

Retirados da câmara dia 
04-11-2008. Após esta 

data conservados à 
temperatura ambiente. 

11-11-2008 6 

SPF 239 18-08-2008 

Retirados da câmara dia 
04-11-2008. Após esta 

data conservados à 
temperatura ambiente. 

11-11-2008 6 
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Sociedade Agrícola 
Quintas do Cadaval 

Várzea Nova 04-09-2008 

Retirados da câmara dia 
04-11-2008. Após esta 

data conservados à 
temperatura ambiente. 

11-11-2008 6 

Damásio Almeida 
Justino Silva 

Almargem 28-08-2008 

Retirados da câmara dia 
04-11-2008. Após esta 

data conservados à 
temperatura ambiente. 

11-11-2008 6 

Sociedade Agrícola 
Terra da Eira 

Ponte D. Diogo 27-08-2008 

Retirados da câmara dia 
05-11-2008. Após esta 

data conservados à 
temperatura ambiente. 

13-11-2008 6 

José Almeida Justino Vale Turdo 18-08-2008 

Retirados da câmara dia 
05-11-2008. Após esta 

data conservados à 
temperatura ambiente. 

13-11-2008 6 

António Dias Martins Charneca 20-08-2008 

Retirados da câmara dia 
05-11-2008. Após esta 

data conservados à 
temperatura ambiente. 

13-11-2008 6 

Francisco Manuel 
Machado Parente 

1 15-08-2008 

Retirados da câmara dia 
05-11-2008. Após esta 

data conservados à 
temperatura ambiente. 

13-11-2008 6 

Sociedade Agrícola 
Quintas do Cadaval 

Laranjal 30-08-2008 

Retirados da câmara dia 
05-11-2008. Após esta 

data conservados à 
temperatura ambiente. 

13-11-2008 6 

 

Quadro II.  Produtores escolhidos, para o ensaio II, respectivos pomares e datas de colheita dos frutos. 

Acondicionamento do fruto desde a colheita até ser analisado, data de análise e número de frutos analisados. 

Este quadro é respeitante aos 240 frutos nos quais apenas foi analisada a dureza da polpa. 

PRODUTOR POMAR 
DATA DE 

COLHEITA  

CONDIÇÕES DO FRUTO DESDE A 

COLHEITA ATÉ ANÁLISE  

DATA DE 

ANÁLISE  

Nº DE 

FRUTOS 

ANALISADOS  

SPF 21 16-08-2008 

Permaneceram na câmara até dia 18-11-

2008. Após esta data conservados à 

temperatura ambiente. 

20-11-2008 30 

SPF 95 21-08-2008 24-11-2008 30 

António Benardo Maia 

Cancio Luizello 

Terra do 

Furo I 

(2) 

20-08-2008 24-11-2008 30 

Sociedade Agrícola 

Quintas do Cadaval 
Rio (5) 07-08-2008 24-11-2008 30 

Sociedade Agrícola 

Quintas do Cadaval 
Bairro (4) 26-08-2008 

Permaneceram na câmara até dia 02-12-

2008. Após esta data conservados à 

temperatura ambiente (excepto dia 6, 7 e 8-

12-2008 - câmara). 

10-12-2008 30 

Fernando Fialho Correia 
Lagar 

Velho (1) 
26-08-2008 

10-12-2008 

11-12-2008 
30 

Sociedade Agrícola 

Quintas do Cadaval 
Bairro (4) 26-08-2008 11-12-2008 30 

Artur Manuel Pedro Pardal (1) 21-08-2008 

Permaneceram na câmara até dia 05-12-

2008. Após esta data conservados à 

temperatura ambiente (excepto dia 6, 7 e 8-

12-2008 - câmara). 

11-12-2008 30 
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Anexo XV. Produtores, pomares, datas de colheita, c ondições do fruto desde o fruto 

até à sua análise, datas de análise e número de fru tos analisados no Ensaio 3P . 

 

PRODUTOR POMAR 
DATA DE 

COLHEITA  

CONDIÇÕES DO FRUTO DESDE 

A COLHEITA ATÉ À ANÁLISE  

DATA DE 

ANÁLISE  

Nº DE 

FRUTOS 

ANALISADOS  

José Luís 

Campos 

Correia  

Vale Vilão 23-08-2008 

 

Frutos conservados em 

câmara de atmosfera 

controlada 

09-01-2009 30 

José Luís 

Campos 

Correia 

Vale Vilão 23-08-2008 

Permaneceram na câmara de 

atmosfera controlada até dia 

09-01-2009. Após esta data 

conservados à temperatura 

ambiente. 

12-01-2009 30 

SPF 25 20-08-2008 
Frutos conservados em 

câmara de atmosfera normal. 
15-01-2009 30 

SPF 25 20-08-2008 

Frutos conservados em 

câmara de atmosfera normal 

até 09-01-2009. Após esta 

data foram colocados à 

temperatura ambiente, com 

excepção do dia 17 e 

18/01/2009 (câmara – 2 ºC). 

19-01-2009 30 

José Luís 

Campos 

Correia 

Vale Vilão 23-09-2008 

Frutos conservados em 

câmara de atmosfera 

controlada até 15-01-2009. 

Dia 16-01-2009 os frutos 

permaneceram à temperatura 

ambiente. Após esta data os 

frutos permaneceram no frio 

(câmara – 2 ºC). 

22-01-2009 30 
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Anexo XVI. Produtores, pomares, datas de colheita, condições do fruto desde a 

colheita até à sua análise, datas de análise e núme ro de frutos analisados no Ensaio 

1M. 

 

Quadro I.  Produtores, pomares, datas de colheita, clones da cv. 'Gala', tratamento dos frutos desde a colheita 

até ao dia em que foram analisados e data de análise. 

PRODUTOR POMAR 
DATA DE 

COLHEITA  

CLONE DA 

VAR. ‘GALA ’ 

CONDIÇÕES DO FRUTO DESDE 

A COLHEITA ATÉ À ANÁLISE  

DATA DE 

ANÁLISE  

Nº DE 

FRUTOS 

ANALISADOS  

S. Agrícola 

Terra da Eira 
Peniche II 16-08-2008 ‘Royal Gala’ 

 

Frutos conservados em 

câmara. 

21-08-2008 50 

Maria 

Fernanda 

Batista 

Maria 

Lourenço 
13-08-2008 ‘Royal Gala’ 

Frutos conservados em 

câmara. 

26-08-2008 

28-08-2008 
50 

António Dias 

Martins 

Vale 

Sobreiro 
25-08-2008 ‘Galaxy’ 

Frutos conservados em 

câmara. 
02-09-2008 50 

Maria 

Fernanda 

Batista 

Maria 

Lourenço 
13-08-2008 ‘Galaxy’ 

Até 04-11-2008 os frutos 

permaneceram na câmara. 

Após esta data foram 

colocados à temperatura 

ambiente. 

17-11-2008 50 

SPF 159 03-09-2008 ‘Royal Gala’ 

Até 07-11-2008 os frutos 

permaneceram na câmara. 

Após esta data foram 

colocados à temperatura 

ambiente. 

20-11-2008 

24-11-2008 

27-11-2008 

50 

António 

Luizello 
2 02-09-2008 ‘Galaxy’ 

Até 04-11-2008 os frutos 

permaneceram na câmara. 

Após esta data foram 

colocados à temperatura 

ambiente. 

02-12-2008 50 
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Anexo XVII. Produtores, pomares, datas de colheita,  condições do fruto desde a 

colheita até à sua análise, datas de análise e núme ro de frutos analisados no Ensaio 

2M. 

 

 

 
CLONE DA VAR . ‘GALA ’ 

CONDIÇÕES DO FRUTO DESDE A COLHEITA ATÉ 

À ANÁLISE  

DATA DE 

ANÁLISE  

Nº DE FRUTOS 

ANALISADOS  

‘Royal Gala’ 
Frutos conservados em câmara de 

atmosfera normal. 
16-01-2009 50 

‘Royal Gala’ 

Frutos conservados em câmara de 

atmosfera normal até 16-01-2009. Após esta 

data permaneceram à temperatura ambiente.  

20-01-2009 100 
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Anexo XVIII. Calibração do NIR CASE com objecto de referência 

• Ligou-se o NIR CASE e o menu principal aparece automaticamente no ecrã do aparelho; 

• Calibrou-se o aparelho com o objecto de referência, primeiro com a face preta colocada 

sobre o sensor e seguidamente com a face branca;  

 

           
Calibração do NIR Case (SACMI) com objecto de referência. À esquerda com a face preta e à direita com a face 

branca. 

 

• Nas definições escolher repetições e seleccionar a 2ª opção, escolhendo o número de 

amostras igual a 1 e o número de repetições igual a 2. 

• Seleccionar ‘Record On’ para iniciar a gravação das medições. Na janela File Record, no 

separador File escrever da cultivar, e em notas escrever o intervalo de temperatura (temp. 0-

5, por exemplo) e seleccionar os ficheiros Spectrum File (.spe) e Log.file (.log). No separador 

Log1 inserir a informação da amostra (em supplier escrever o número do produtor). Carregar 

em OK. Assim o aparelho fica pronto a gravar as medições efectuadas a partir desse 

momento. O nome do ficheiro criado aparece na última linha na parte inferior do ecrã e é 

uma combinação de números do respectivo ano, mês, dia e tempo. 

• Quando terminar as medições desseleccionar o ‘Record On’ para terminar a gravação. 


