
Resumo:
Nesse trabalho foi possível desenvolver um modelo quimiométrico PLS promissor para análise de
carboidratos totais em cerveja, por meio de um equipamento portátil de infravermelho próximo.
Foram analisadas 70 amostras utilizando o método do fenol-sulfúrico ajustado como método de
referência. Os pré-processamentos utilizados para a construção do modelo foram a primeira
derivada com 7 pontos e centralização na média. O número de variáveis latentes escolhido foi 5,
visando-se obter o menor valor de RMSECV. Foram removidas 10 amostras do conjunto de
treinamento e 5 amostras do conjunto de teste como outliers. O modelo apresentou um R2 =
0,784, RPD igual a 2,04 para o conjunto de calibração e 2,32 para o conjunto de validação. Por
meio dos vetores informativos foi possível observar que as variáveis que mais influenciaram para
a construção do modelo foram os comprimentos de onda: 952 nm, correspondendo ao terceiro
sobretom da ligação O-H do álcool, 982 nm, correspondendo ao terceiro sobretom da ligação O-
H dos carboidratos e a variável 1168 nm, que pode ser atribuída também aos carboidratos
presentes na bebida, correspondendo ao segundo sobretom das ligações CH2 e CH3. O trabalho
desenvolvido oferece a vantagem de se utilizar uma técnica espectroscópica para quantificação
do parâmetro de interesse, não havendo necessidade de se utilizar reagentes tóxicos, além da
análise consumir pouco volume de amostra, ser rápida e não-destrutiva. O método de referência
utilizado não é restrito apenas para cervejas, portanto o trabalho poderia servir de base para a
análise de carboidratos em outros tipos de bebidas e matrizes alimentícias.
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