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RESUMO 

 

A torta de mamona é um subproduto da cadeia da indústria ricinoquímica e 
uma das alternativas no emprego do aproveitamento deste resíduo é usá-lo 
como reagente de partida de pirólise obtendo como produto, o óleo pirolítico da 
torta de mamona. Neste trabalho aplicou-se a espectroscopia de infravermelho 
com Transformada de Fourier acoplado a um acessório de Reflectância Total 
Atenuada em conjunto com a Análise por Componentes Principais (do inglês 
Principal Component Analysis, PCA) como método quimiométrico no estudo da 
estabilidade do óleo pirolítico da torta de mamona. Os óleos foram obtidos 
através de pirólise lenta em seis datas diferentes e armazenados sob 
condições diferentes: frasco de vidro transparente, frasco de vidro âmbar, 
temperatura ambiente e geladeira. As seis amostras de bio-óleos foram 
analisados em três diferentes dias, e os espectros de infravermelho obtidos 
passaram por um tratamento matemático, antes da análise visual e da 
aplicação do PCA, devido a interferência ocasionada pela matriz da amostra. 
Analisando as bandas comuns em todos os espectros, os dados foram 
selecionados de acordo com as datas de obtenção dos óleos, e foi observada 
uma tendência das bandas relativas à ligação C=C diminuírem e as de ligações 
de C-H de alifáticos aumentarem, enquanto as bandas relativas a ligação -OH 
diminuírem e as de C=O aumentarem, resultado do tempo e tipo de 
armazenamento das amostras, levantando a hipótese de reações de 
oligomerização e de oxidação estarem ocorrendo. Para um parecer mais 
aprofundado, o PCA foi aplicado, mostrando-se uma excelente ferramenta para 
a análise em questão, já que permitiu visualizar uma tendência temporal entre 
as diferentes variáveis. Ao aplicar o método em todas as amostras, as que 
foram obtidas na mesma data assumiram scores próximos entre si no gráfico 
PC-1 x PC-2. A presença desse agrupamento também foi observada para as 
amostras que possuíram mesma forma de estocagem. Portanto, a abordagem 
mostrou-se eficaz como comparação entre amostras acondicionadas sob 
diferentes condições. 
 
Palavras-chave: análise dos componentes principais, quimiometria, pirólise, 
torta de mamona, combustíveis renováveis,espectroscopia de infravermelho. 
 
  



 

ABSTRACT 

 

The castor cake seed is a byproduct of the castor oil industry and one of the 
alternatives for the use of this residue is to use it as starting material for 
pyrolysis, obtaining as product the pyrolytic oil. In this present work, the 
attenuated total reflectance with Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-
FTIR) was used, in conjunction with the principal component analysis (PCA), to 
study the stability of the pyrolytic oil obtained from castor bean. The pyrolitic oils 
were obtained by slow pyrolysis in six different dates and stored under different 
conditions: clear glass bottle, amber glass bottle, ambient temperature and 
under refrigeration. Six samples of bio-oils were analyzed on three separate 
days, and the infrared spectra went through mathematical treatment before the 
visual assessment and application of PCA due to matrix interference. Analyzing 
the common band in all spectra, data were selected according to the date of 
pyrolys, and a tendency of decrease of the bands relative to the C=C bond and 
increase of the aliphatic C-H bonds was observed. Meanwhile, the bands for the 
O-H bond decreased and the band related to the C=O group increased, as 
result of time and type of sample storage, leading to a conclusion that reactions 
of oligomerization and oxidation were occurring. The PCA was applied and 
showed to be an excellent tool for the analysis, since it allowed drawing a time 
trend between the different variables. When applying the method in all samples, 
the ones that were obtained at the same date were grouped on the PC-1 x PC-2 
score chart. The presence of this grouping was also observed for samples that 
possessed the same type of storage. So the approach was effective for 
comparing samples stored under different conditions. 
 
Keywords: principal component analysis, chemometric tool, pyrolysis, caster 
bean, renewable fuels, infrared spectroscopy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Perante a atual situação de baixo valor de mercado internacional do 

petróleo, a busca por fontes alternativas de energia pode parecer ter perdido as 

forças. No entanto, o meio ambiente e a forma com a qual os combustíveis 

fósseis o afetam ainda é um problema que deve ser solucionado de maneira 

urgente. Assim, como exemplo recente, a Convenção Rio+20 reuniu países 

para encontrar medidas sustentáveis de obtenção de energia, tanto técnica 

quanto financeiramente possíveis, por meio de fontes não convencionais como 

a solar, eólica e biomassa [1]. 

 Outra dificuldade enfrentada por diversas décadas pela nossa sociedade 

é a crescente produção de resíduos sólidos e líquidos. Recentemente, as 

atenções mundiais voltaram-se para a necessidade de mitigar, remediar e 

dispor os resíduos gerados nos processos industriais de forma adequada sem 

causar danos ao meio ambiente, ou a fim de aproveitá-los, principalmente para 

geração de energia e insumos [2]. 

 De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

biomassa é definida por todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica 

(vegetal ou animal) que pode ser utilizada na produção de energia. E segundo 

a Agência Internacional de Energia, do inglêsInternational Energy Agency, IEA, 

em 2011, somente cerca de 10% da biomassavegetal terrestre foi utilizada. O 

restante é abandonado, podendo ser convertido em produtos contaminantes ou 

queimado sem nenhum aproveitamento de seu poder calorífico. A utilização da 

biomassa vegetal, como fonte de energia e de insumos químicos, é uma 

alternativa para a substituição das matérias primas não renováveis [3,4]. 

 O setor agroindustrial gera vários resíduos, considerados biomassas, 

como cascas, palhas, bagaços, tortas (resíduos da extração do óleo de 

oleaginosas), entre outros. Desta forma, é de fundamental importância buscar 

alternativas para o aproveitamento destes coprodutos gerados pelas 

agroindústrias, pois além do fator ambiental, têm um forte apelo econômico, 

uma vez que agregam valor a todo o processo[5].  
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 Unindo a preocupação do tratamento de rejeitos à procura por energias 

mais limpas, um processo termoquímico conhecido desde a década de 1920 

pelos alemães, a pirólise, tem sido uma alternativa tecnológica por ser eficiente 

no reaproveitamento dos mais diferentes tipos resíduos sólidos, gerando 

biocombustíveis e outros produtos, aumentando a produção de energia 

sustentável e minimizando os problemas ambientais [6]. 

 O processo de pirólise consiste em submeter a matéria orgânica a 

aquecimento em atmosfera inerte convertendo-a em produtos líquidos (bio-óleo 

e água), sólido (biocarvão) e gasoso (biogás). A principal dificuldade 

encontrada é aplicá-la de maneira correta de forma a torná-la autossustentável, 

já que os próprios produtos obtidos podem ser usados como fonte de calor 

para o sistema [7]. 

 O bio-óleo, conhecido também como óleo de pirólise, é uma mistura 

complexa de várias substâncias orgânicas, tais como ácidos, ésteres, cetonas, 

hidrocarbonetos, olefinas, aromáticos, pirróis, etc, podendo ter várias 

aplicações. Há uma tendência em aplicá-lo como combustível de segunda 

geração ou adicioná-lo à matéria-prima da refinaria do petróleo. Além disso, 

este contém compostos heterocíclicos em concentrações significativas, que 

podem ser utilizadas como matéria-prima na Química Fina, e por isso recebe 

uma grande atenção da comunidade científica. Atentos a capacidade calorífica 

do bio-óleo, diversas pesquisas têm sido feitas no que tange a obtenção, 

aplicação e estabilidade deste produto. [8] 

 Assim como no biodiesel, as moléculas constituintes do bio-óleo podem 

absorver umidade, sofrer reações de oxidação e fotoquímicas, e reagirem entre 

si formando novas moléculas durante a estocagem, restringindo sua função 

como combustível. Alterações na composição química acarretam mudanças 

significativas em características importantes como poder calorífico, viscosidade 

e corrosividade, que podem comprometer o funcionamento de motores 

movidos à combustão por esses bio-óleos. Deve-se investigar, portanto, modos 

de armazenamento e as possíveis transformações ocasionadas nestes [9-11]. 

 Várias são as técnicas instrumentais descritas na literatura para 

monitoramento dessas variações, dentre elas: Espectroscopia de Infravermelho 

(IV), Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H), Cromatografia 
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Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM), Termogravimetria 

(TGA), Análise elementar (CNHS), dentre outros. Algumas dessas técnicas 

exigem conhecimentos específicos e longos tempos de medida [7,12-14]. 

 A Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier 

consegue, sem a necessidade de preparo de amostra, obter uma gama de 

dados sólida e extensa em um espaço de tempo relativamente curto e com um 

grau de confiança considerável. A associação dos resultados obtidos 

instrumentalmente a métodos matemáticos e estatísticos são conhecidos como 

Quimiometria, e são cada vez mais empregados na Química Analítica. Esse 

estudo facilita a visualização de informações úteis em um amplo universo de 

dados através da Análise Multivariada [15]. 

Neste trabalho aplicaremos a Análise por Componentes Principais, do 

inglês Principal Components Analysis (PCA), que faz uso de artifícios 

algébricos para reduzir a dimensão do espaço observacional na qual os objetos 

estão sendo estudados através da criação de combinação lineares dos 

mesmos. Visto a complexidade desses cálculos, a técnica, que foi criada antes 

da Segunda Guerra Mundial, veio a ser mais explorada com o avanço 

tecnológico computacional possibilitando sua aplicabilidade nos mais diversos 

ramos da ciência [16]. 

 

1.1 Mamoneira (Ricinus communis L.) 

 

1.1.1 Semente de mamona 

Ricinus communis L., conhecida como mamoneira ou carrapateira, é 

uma planta da família euforbiáceado grupo das xerófilas, comum no semiárido 

brasileiro, graças à sua capacidade de resistir às estiagens. A sua semente, 

conhecida como mamona ou rícino, é composta basicamente por 75% núcleo e 

25% de casca em massa. O óleo extraído desta, o seu principal produto 

derivado, embora não comestível, é um dos óleos naturais mais importantes, 

do ponto de vista econômico, pois têm inúmeras aplicabilidades para indústria. 

O grande potencial do óleo reside principalmente na facilidade de extração, 
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obtida com um rendimento próximo de 50% em relação à massa inicial total, e 

é feita por prensagem simples sem a necessidade de remoção da 

casca[7,17,18]. 

 Especificamente no Brasil, por meio de programas de incentivos 

governamentais Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), o 

óleo da mamona foi vinculado por alguns anos à produção do biocombustível. 

Entretanto, em março de 2008 a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustível(ANP) causou uma reviravolta no uso desta matéria-prima para 

este fim. A resolução ANP nº 7 define que todo óleo diesel comercializado no 

Brasil deve possuir 5% em volume de um biodiesel e alguns parâmetros devem 

ser atendidos. A alta viscosidade do biodiesel da mamona impede que a 

porcentagem adicionada seja apenas desta fonte. Contudo, a mistura do 

biodiesel da mamona ao de outras fontes prolonga a conservação e ainda 

permite o enquadramento nas especificações, tornando-o assim ainda, 

participante indispensável na cadeia do biocombustível. Além disso, seu óleo 

além do biodiesel, tem uma importância considerável na chamada “indústria 

ricinoquímica”[8,19,20]. 

 

1.1.2 O óleo de mamona além do biodiesel 

A dificuldade encontrada para o emprego do óleo de mamona na síntese 

de biodiesel é uma consequência da presença de um componente específico 

no óleo, que o torna mais importante ainda do ponto de vista econômico: o 

ácido ricinoléico (Figura 1) [8]. 

 

Figura 1 -Representação da estrutura química em cadeia do ácido ricinoléico. 

O ácido ricinoléico é encontrado, na forma de triglicerídeo, em 90% do 

total de ácidos graxos contidos no óleo, e as particularidades deste ácido são 
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devidas a sua estrutura química que apresenta três grupamentos funcionais 

diferentes: a carboxila no primeiro carbono, uma insaturação no carbono 9 e 

uma hidroxila no carbono 12. Esses grupamentos, principalmente o grupo 

hidroxila, conferem ao óleo alta viscosidade relativa, em ampla faixa de 

temperatura, e alta reatividade química, tornando-o aproveitável como material 

de partida para fabricação de diversos insumos para a indústria ricinoquímica 

(Tabela 1) [8]. 

Tabela 1 - Setores de aplicação dos óleos e corpos graxos obtidos a partir da 

mamona [21]. 

Óleos e corpos graxos Aplicações industriais 

Ácidos graxos e derivados 

Plásticos, agentes de higiene e limpeza, sabões, 

cosméticos, corantes têxteis, borrachas, lubrificantes, 

indústrias de couro e papel. 

Ésteres metílicos de ácidos 

graxos 
Cosméticos, agentes de higiene e limpeza, biodiesel. 

Glicerol e derivados 

Cosméticos, pasta dental, produtos farmacêuticos, 

comestíveis, lacas, plásticos, resinas sintéticas, 

explosivos e processamento de celulose. 

Álcoois graxos e derivados 
Agentes de higiene e limpeza, têxteis, cosméticos, 

indústrias de couro e papel. 

Aminas graxas e derivados 
Mineração, biocidas, indústrias têxteis e fibras, aditivos 

para óleos minerais. 

Óleos secantes Lacas, corantes, vernizes. 

Derivados de óleos neutros Sabões. 

 

1.1.3Torta de mamona: o subproduto da cadeia da mamona 

 A cada tonelada de óleo obtido a partir da prensagem das sementes da 

mamona, outra 1,2 tonelada de resíduo é produzida. A quantidade deste 

resíduo, conhecido como torta de mamona (TM) pode variar de acordo com o 

cultivo[8]. 
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 A torta de mamona se tornou um problema vide a quantidade gerada, 

contudo, esta pode ser destinada a duas principais aplicações: fertilizantes e 

ração animal [8,22]. 

 O uso como adubo orgânico na sua forma natural é, sobretudo, em 

virtude de sua alta concentração de nitrogênio frente a outros tipos de 

fertilizantes (Tabela 2).Destaca-se neste ponto a não necessidade de um 

tratamento da TM para este fim, ao contrário do propósito como alimento [23]. 

 

Tabela 2 - Composição química típica de alguns materiais orgânicos de origem 

animal, vegetal e agroindustrial [23]. 

 Concentração (g/kg) (mg/kg) 

Tipo C/N C N P K Ca Mg S Zn Cu Cd Ni Pb 

Torta de 
mamona 

10 450 45 7 11 18 5 - 128 73 - - - 

Esterco 
bovino 

20 100 5 2,6 6 2 1 1 33 6 0 2 2 

Lodo de 
esgoto 

11 170 16 8 2 16 6 2 900 435 - 362 360 

Composto 
de lixo 

27 160 6 2 3 11 1 2 255 107 11 25 111 

Milho 46 60 1,3 0,2 3 0,5 0,2 0,2 3 1 - - - 

 

 É sabido que na TM encontram-se alguns alergênicos como a ricinina, 

um alcalóide de baixa atividade tóxica, e ricina, um tipo de proteína, em 

concentração próxima a1,5%que apresenta alta toxicidade. Mesmo em 

pequenas quantidades a substância pode ser letal, e por isso é considerada um 

veneno e uma potencial arma química. Entretanto, um procedimento de 

cozimento com vapor saturado de água– onde água líquida e vapor d’água 

podem coexistir – torna o resíduo pronto para consumo animal, já que esta 

substância é solúvel em água e possui baixa estabilidade térmica [19,24]. 

 Apesar da ricina, ricinina e outros derivados alergênicos que podem ser 

removidos com tratamento, 20 a 40%da massa da torta destoxificada são de 

proteínas e cerca de 20% são de fibras. A presença de diversos macro e 
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micronutrientes na TM são fatores igualmente contribuintes para o emprego 

como nutrição animal (Tabela 3) [25,26]. 

 

Tabela 3- Comparativo entre diversos alimentos e seus nutrientes expressos 

em base matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fósforo (P), cálcio (Ca), fibra 

em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) [27,28]. 

 Composição (%) 

Tipo MS PB P Ca FDN FDA 

Torta de mamona cozida 89,4 33,1 0,7 1,8 43,9 36,5 

Milho grão 88,0 9,0 0,29 0,02 9,0 6 

Farelo trigo 89,0 14,0 1,02 0,13 31,0 15,0 

Farelo algodão 88,0 38,0 0,8 0,15 25,0 18,0 

Cana de açúcar 21,0 1,9 0,03 0,13 55,0 42,0 

Os parâmetros FDN e FDA medem a degradabilidade das fibras em 

detergentes neutro e ácido, respectivamente. São utilizados em nutrição de 

ruminantes e segundo estudos, estão diretamente proporcionais à resposta do 

animal ao alimento. Logo, além do visível melhor desempenho da torta de 

mamona em termos de concentração de proteína exemplificados na tabela 3 

(33,1%), observamos também a presença de fibras de boa qualidade para 

alimentação de bovinos [29]. 

 Comprovadamente, apesar do grande volume de resíduo gerado, as 

duas formas de aproveitamento da TM exibem seus prós e contras. Na prática, 

os fertilizantes demandam menos custos do que o uso como alimento animal, 

visto que no último a remoção de um composto tóxico é estritamente 

necessária exigindo maiores cuidados e trata de processos onde há 

aquecimento e, consequentemente gasto energético. Surge então, como uma 

terceira opção, o procedimento de pirólise lenta com a torta de mamona como 

reagente de partida. 
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1.2 Pirólise 

 

  Os primeiros ensaios realizados com reatores pirolíticos datam de 1926, 

na Alemanha. Iniciados por F. Winkler que, na ocasião extraiu metano e 

isobutano do lixo.  Esses experimentos serviram de inspiração para que 

Shibata, em 1939 utilizasse o conceito de conversão de lama de estação de 

tratamento de esgoto para obter combustíveis dessa biomassa. Já nos anos 

1980, E. Bayer patenteou o processo de Conversão à Baixa Temperatura (CBT 

ou do inglês Low Temperature Pyrolysis, LTC). Desde os anos 2000, Romeiro 

e colaboradores empregam no Laboratório de Conversão à Baixa Temperatura 

(LABCON-UFF)esta técnica em diversas biomassas [30-32]. 

Em termos gerais, a queima de biomassa em atmosfera inerte em uma 

faixa de temperatura entre 300 e 700°C caracteriza-se como um processo 

físico-químico chamado pirólise. Sob essas condições a matéria orgânica é 

convertida em biocarvão ou carvão pirolítico, gás de pirólise ou biogás, uma 

emulsão de maior parte aquosa (água de pirólise) e uma micro-emulsão de 

maior parte oleosa (bio-óleo)[33,36]. 

Os parâmetros configurados no reator como taxa de aquecimento, 

tempo de residência, tamanho de partícula e temperatura de reação – além da 

fonte da biomassa – controlarão a proporção desses produtos obtidos. 

Diversos autores classificam o tipo de pirólise de acordo com esses fatores 

(Tabela 4) [33,34]. 

 

Tabela 4 - Parâmetros operacionais dos processos pirólise mais conhecidos 

[8]. 

Processo de 

Pirólise 

Tempo de 

Residência 

Taxas de 

Aquecimento 

Temperatura 

Máxima 

Produtos 

Principais 

Carbonização Dias Muito Pequena 400ºC Carvão Vegetal 

Lenta 5-30 min Pequena 600ºC 
Bio-óleo, Carvão 

e Gás 
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Rápida 0,5 – 5 seg Muito Alta 650ºC Bio-óleo 

Flash < 1 seg Alta <650ºC Bio-óleo e Gás 

Ultra-Rápida <0,5 seg Muito Alta 1000ºC 
Bio-óleo e 

Gases 

Dentre essas subclasses a CBT apresenta especificações diferentes, 

assemelhando-se, no entanto, às condições da pirólise lenta. Mantendo-se o 

aquecimento em 380-420°C por cerca de 2 horas da matéria-prima 

previamente seca, a CBT gera a água e o gás, porém concebendo o óleo e o 

carvão em maior rendimento. Em termos de potencial energético, o óleo e o 

carvão possuem melhor capacidade calorífica, sendo assim a Conversão à 

Baixa Temperatura, eleita como uma melhor forma de transformação da 

matéria orgânica e foco de estudo deste trabalho [8]. 

Para o caso da torta de mamona, a aplicação desse método provou 

produzir uma maior quantidade de óleo em relação a outras biomassas (Figura 

2).

 

Figura 2 - Gráfico comparativo (adaptado) entre os rendimentos de cada fração 

obtida através de CBT de diferentes biomassas [7,14]. 

 A composição química do bio-óleo é variável de acordo com a fonte e 

parâmetros do processo, e sofre mudanças de acordo com o tempo. Por esse 

motivo, é objeto de estudo imprescindível para determinar suas possíveis 

aplicações [37]. 

 

1.2.1 Características do óleo pirolítico da torta de mamona 
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 Os óleos de pirólise, de uma maneira geral, são misturas complexas de 

estruturas carbônicas de alto massa molecular como álcoois, aldeídos, ácidos 

carboxílicos, ésteres, cetonas e éteres.  No caso da torta de mamona, 408 

compostos foram identificados por cromatografia gasosa em literatura (Tabela 

5). Essas informações são importantes na elucidação das possíveis reações 

que podem ocorrer no óleo quando confrontados com os dados obtidos no 

trabalho [7].  

 

Tabela 5 - Áreas relativas em porcentagem dos compostos investigados 

utilizando GCxGC-TOFMS em óleo de pirolise divididos em classes químicas 

mostrando o número de carbono da cadeia lateral [8]. 

Compostos Número de carbono da cadeia lateral Área (%) 

Hidrocarbonetos   

Parafinas C7-C26 3,48 

Olefinas C6-C22 3,74 

Aromáticos 
C1-C14 (benzenos); C0-C8 (naftalenos); C0-C2 

(fenantrenos); C0 (pireno); C0-C1 (fluoreno) 
5,98 

Total  13,20 

Nitrogenados   

Nitrilas C4-C19 2,74 

Piridinas C0-C8 1,70 

Pirróis C0-C5 3,88 

Outros  1,21 

Total  9,53 

Oxigenados   

Fenóis C0-C12 2,54 

Ácidos C5-C18 1,12 

Cetonas 
C5-C6 (alquilcetona); C0-C2 (ciclopentanona); C0 

(ciclohexanona). 
0,55 

Ésteres C18-C19 1,38 

Outros  0,98 

Total  6,57 

Sulfurados   
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Dissulfetos C2 0,10 

Tiofenos C2-C3 0,03 

Total  0,13 

Tendo em vista a potencialidade energética do bio-óleo e da 

disponibilidade da matéria-prima, a pirólise da torta de mamona tem um viés 

interessante em termos de sustentabilidade, já que se trata da segunda fase da 

cadeia do biocombustível. Isto porque o óleo bruto extraído da semente já é 

aproveitado como fonte de energia e a TM é um resíduo do mesmo.  

 

1.3 Espectroscopia de Infravermelho 

 

A espectroscopia de absorção no infravermelho é uma técnica cuja faixa 

de absorção encontra-se entre as regiões de micro-ondas e visível do espectro 

eletromagnético, entre 400 e 4000 cm-1. De amplo uso pela comunidade 

científica entre os números de onda citados, sabe-se que nas regiões de 

infravermelho próximo (14.290-4000 cm-1) e de infravermelho distante (700-200 

cm-1), também é observada absorção e novas aplicabilidades têm sido 

encontradas para essas técnicas [38]. 

 

Figura 3 - Faixas do espectro eletromagnético na região do 

infravermelho(adaptado) [39]. 

A teoria baseia-se em frequências de vibração específicas das ligações 

químicas das substâncias. Em outras palavras, a frequência de radiação que é 

incidida sobre a molécula será absorvida caso seja compatível, ou seja, caso 

possua – além de atender a outras condições – a mesma energia de transição 

da ligação onde está ocorrendo a vibração. Dependendo da massa relativa dos 
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átomos envolvidos, da estrutura molecular, do acoplamento vibrônico e das 

contantes de força das ligações, as energias serão maiores ou menores [38]. 

Em relação às intensidades das bandas no espectro infravermelho, 

estas podem ser expressas em transmitância ou absorbância, e relacionam a 

quanto de energia que foi incidida sobre o quanto foi transmitida ou absorvida, 

respectivamente [40]. 

1.3.1 Espectrometria de Infravermelho com Transformada de Fourier 

O espectrômetro de infravermelho de dispersão foi utilizado por muitas 

décadas. O espectro era obtido através da passagem do feixe infravermelho 

pela amostra em determinados comprimentos de onda através do uso de 

monocromadores e, ao serem detectadas as bandas, estas eram plotadas 

graficamente em frequência por intensidade [41]. 

Atualmente, o espectrômetro de infravermelho por Transformada de 

Fourier tem sido utilizado em detrimento ao de dispersão por suas inúmeras 

vantagens. Dentre elas, a radiação contendo todos os comprimentos de onda 

de infravermelho exclui a necessidade de um monocromador, tornando a 

medida bem mais rápida em comparação ao anterior; além de possuir maior 

resolução (≤0,001 cm-1) [42]. 

Assim, no FTIR, o feixe infravermelho é separado em dois, um de 

comprimento fixo e outro, variável. Essa característica o diferencia de um 

espectrofotômetro dispersivo simples. Os feixes percorrem caminhos diferentes 

dentro do equipamento, resultando em interferências construtivas e destrutivas, 

além das variações em intensidades, que resultam em um interferograma. O 

interferograma de Michelson (Figura 4) recombina os dois feixes e os conduz 

para o detector, onde a diferença de intensidade é medida em função do 

caminho percorrido. O método matemático proposto por Fourier é, portanto, 

imprescindível para converter esses interferogramas, de forma a obter um 

espectro idêntico a um obtido por um espectrofotômetro de dispersão [43]. 
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Figura 4 - Diagrama de blocos (adaptado) de um FTIR com o interferograma 

de Michelson [43]. 

Um acessório muito comum acoplado ao equipamento de FTIR é o ATR, 

do inglês Attenuate Total Reflectance, originando uma técnica mais 

aprimorada, a Reflectância Total Atenuada no Infravermelho com 

Transformada de Fourier. Nos últimos anos esta técnica revolucionou as 

análises sólidas e líquidas porque combate o desafio de reprodutibilidade 

espectral e preparo prévio das amostras [42,44]. 

Sem o ATR a preparação para a amostra sólida pode ser feita em 

emulsão de óleo mineral com a amostra finamente macerada ou misturando a 

mesma em KBr que é prensada para confecção de um pequeno disco que é 

inserido no equipamento. Para a amostra líquida utiliza-se uma célula de 

polímero acoplada ao equipamento. Os procedimentos citados demandam 

tempo e geram espectros com pequenas variações que interferem na 

confiabilidade do método [42]. 

Na técnica de reflectância total atenuada o feixe de radiação 

infravermelha é incidida em um cristal de alto índice de refração em um 

determinado ângulo criando uma onda evanescente que se estende pelo cristal 

e penetra na amostra. Nas regiões do espectro infravermelho onde há 

absorção da energia pela substância a onda evanescente será atenuada e o 

feixe chegará ao detector alterado permitindo a análise (Figura 5). 
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Figura 5 -Ilustração adaptada do feixe atingindo o cristal, formando a onda 

evanescente que atinge a amostra, e seguindo para o detector [42]. 

Caracteriza-se, portanto, como um método simples, já que exige o 

mínimo preparo da amostra economizando tempo e reagente, flexível, já que 

permite a análise de sólidos e líquidos, e confiável, pois há uma alta 

reprodutibilidade nos espectros. Todavia, deve-se frisar que a amostra deve 

possuir um índice de refração menor que o do cristal para ser analisada e a 

absorção do próprio cristal em certas regiões também limita o método para 

algumas aplicações [42,44,45]. 

 

1.4 Métodos quimiométricos 

 

 Na década de 1970, quando o uso de computadores para pesquisas 

científicas começou a se difundir, o termo Quimiometria foi pioneiramente 

empregado por S. Wolde B. Kowalski. A partir desta ocasião inúmeros 

trabalhos foram publicados utilizando métodos algébricos em comunhão com 

artifícios estatísticos[46,47]. 

 O avanço dos equipamentos de análise instrumental resultou em dados 

cada vez mais complexos devido à quantidade de medidas por amostra que 

essas técnicas foram aptas a executar. A espectroscopia de infravermelho, 

ressonância magnética nuclear, espectrometria de massas, a emissão e 

absorção atômica são metodologias que fornecem dados multivariáveis por si 

só. Há ainda, nestes casos, a apresentação de sinais supérfluos, sejam eles 
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ruídos ou simplesmente informações que insignificantes para a análise em 

questão [49]. 

Dependendo do ambiente químico onde se está trabalhando é comum 

deparar-se com uma grande quantidade de incógnitas e os métodos 

quimiométricos são essenciais para a elucidação de certas situações. Um 

exemplo corriqueiro do emprego da Quimiometria é no estudo dos solos. 

Fatores geológicos inerentes ao solo, ações do homem, clima e localização 

geográfica são variáveis que influenciam na composição química do material 

examinado. Estudar cada uma dessas separadamente é um trabalho 

sistemático que além de exigir tempo, é dispendioso, está suscetível a erros, e 

é limitado [49]. 

A calibração de equipamentos também é uma função conhecida da 

Quimiometria já que é possível avaliar pH, temperatura, pressão, viscosidade, 

força iônica, atividades biológicas e concentração simultaneamente [49]. 

De maneira genérica, todas as técnicas quimiométricas têm como 

comum objetivo reduzir o amplo número de variáveis para um menor número 

de fatores ortogonais de forma linear ou não linear. Exemplos desses métodos 

estatísticos são: Análise de Componentes Principais (Principal Components 

Analysis – PCA), Análise Fatorial (Factor Analysis – FA), Análise Discriminante 

Linear (Linear Discrimination Analysis – LDA), Análise Discriminante Canônica 

(Canonical Discriminant Analysis – DA), Análise de Membro Final (End-member 

Analysis), Análise de Agrupamento (Cluster Analysis – CA), Redes Neurais 

(Neural Network –NN), etc [15,47-50]. 

A análise de gráficos de infravermelho pode ser simples para 

determinação de funções químicas presentes no analito de forma qualitativa, 

mas pequenas variações e espectros sobrepostos impossibilitam uma análise 

quantitativa detalhada. O emprego da técnica de PCA compacta os elementos 

em informações úteis na investigação da estabilidade do óleo pirolítico[15]. 

 

1.4.1 Principal Components Analysis (PCA) 

Dentre os vários métodos de análise multivariada, PCA é o método 

estatístico que, embora criado antes da Segunda Guerra Mundial por Pearson 
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e aprimorado por Hotteling, houve sua maior aplicação na década de 1960 

durante a “Revolução Quantitativa” nas Ciências Sociais e Naturais e é 

largamente empregado nos dias de hoje [51]. 

A aplicabilidade do método foi comprometida durante anos justamente 

devido à alta complexibilidade dos cálculos envolvidos, que careciam de 

softwares que tornassem possível sua execução. Com o avanço tecnológico, a 

empregabilidade dos PCAs é ilimitada, e varia desde reconhecimento facial até 

diagnóstico de doenças mentais [52,53].  

De uma maneira geral, a função do PCA é extrair informações 

relevantes de um universo de dados de uma maneira eficiente e ainda, nos 

capacita identificar graficamente correlações entre variações e determinadas 

propriedades de interesse [54]. 

 

(a) Princípios básicos do PCA 

O PCA cria e avalia novas dimensões reduzidas do imenso universo de 

dados através de um menor número de fatores independentes, chamados de 

componentes principais ou principal components (PCs, no singular PC). Assim 

permite descrever essas informações em um sistema de características 

próprias, porém parcialmente dependente das variáveis iniciais [15]. 

A abordagem dos procedimentos algébricos específicos não é de 

interesse do presente trabalho. No entanto, a compreensão dos termos usados 

e seu significado quanto à técnica é extremamente relevante. Uma analogia 

bem simples elaborada por Márcia Ferreira na obra “Quimiometria: Conceitos, 

Métodos e Aplicações” facilita o entendimento da técnica: associa-se uma 

lapiseira no espaço tridimensional a uma matriz de dados a qual foi aplicada o 

PCA resultando em um gráfico de PCs que tem a forma do objeto (Figura 6) 

[55]. 
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Figura 6 -Exemplo ilustrativo elaborado por Márcia Ferreira em uma 

representação de uma lapiseira. (a) Projeção longitudinal e transversal. (b) 

Indicação da direção das três componentes principais que definem a lapiseira 

[55]. 

Para representá-la bidimensionalmente no espaço podemos seccioná-la 

transversal ou longitudinalmente. A seção que melhor representa a forma da 

lapiseira é a longitudinal, pois ela é mais comprida do que larga, logo, é nesta 

visão onde exibe-se mais informação sobre seu formato, ou seja, maior 

variabilidade dos “dados”. Esta seria a direção da primeira componente 

principal, PC-1. A PC-2 deve ser ortogonal à primeira, e rotacionando ao longo 

de PC-1 é possível reconhecer o clipe. Observa-se também que graças a PC-3 

obtemos a informação de que ela apresenta o formato cilíndrico, algo que não 

seria possível sem essa componente. Entretanto, pode-se dizer que com a 

vista de PC-1xPC-2 já podemos caracterizar completamente a lapiseira, pois 

conhecemos sua forma real. Desta maneira estaríamos utilizando, o nosso 

conhecimento sobre o assunto somado às informações adquiridas. 

Uma forma aplicada de assimilar esse conteúdo pode ser feita por meio 

do exemplo a seguir. Os seguintes valores são utilizados como referência 

(Tabela 6): 

Tabela 6 - Valor médio do rendimento mensal total nominal das pessoas de 10 

anos ou mais de idade, residentes em domicílios particulares permanentes, por 

cor ou raça, segundo as capitais - IBGE, Censo Demográfico 2010 [56]. 

 

Capitais 

Valor médio do rendimento mensal total nominal, por cor ou raça 

(R$) 

Branca Preta Parda Amarelo Indígena 
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Porto Velho 1917,00 1258,00 1220,00 1439,00 1039,00 

Rio Branco 1743,00 1024,00 1098,00 1234,00 974,00 

Manaus 1874,00 1083,00 1108,00 1637,00 1147,00 

Boa Vista 1877,00 1109,00 1145,00 1286,00 767,00 

Belém 1890,00 994,00 1135,00 1643,00 1349,00 

Macapá 1631,00 1186,00 1226,00 1312,00 1415,00 

Palmas 2253,00 1107,00 1290,00 1488,00 1154,00 

São Luís 1833,00 915,00 1023,00 1233,00 1181,00 

Teresina 1789,00 791,00 1004,00 980,00 939,00 

Fortaleza 1747,00 806,00 992,00 1076,00 993,00 

Natal 1845,00 995,00 1090,00 1246,00 1392,00 

João Pessoa 1869,00 908,00 1121,00 1163,00 1104,00 

Recife 2300,00 850,00 1094,00 1385,00 1196,00 

Maceió 1731,00 883,00 996,00 1056,00 1059,00 

Aracajú 2109,00 1176,00 1360,00 1435,00 1312,00 

Salvador 2540,00 870,00 1185,00 1202,00 1290,00 

Belo Horizonte 2710,00 1029,00 1278,00 1542,00 1292,00 

Vitória 3265,00 1250,00 1625,00 2275,00 1479,00 

Rio de Janeiro 2663,00 1142,00 1249,00 1778,00 1861,00 

São Paulo 2467,00 1147,00 1069,00 3254,00 1326,00 

Curitiba 2207,00 1293,00 1231,00 2961,00 1378,00 

Florianópolis 2537,00 1225,00 1384,00 2853,00 1435,00 

Porto Alegre 2426,00 1061,00 1121,00 2373,00 1149,00 

Campo Grande 1878,00 1062,00 1091,00 2013,00 808,00 

Cuiabá 2287,00 1145,00 1267,00 1978,00 1129,00 

Goiânia 2231,00 1152,00 1337,00 1647,00 1265,00 

Distrito Federal 3370,00 1604,00 1792,00 2300,00 1857,00 

Como observa-se na tabela 6, os dados estão muito distribuídos entre si 

e não há como efetuar uma classificação uniforme. Quando plota-se os gráficos 

em linha há como visualizar uma certa tendência (Figura 7). 
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Figura 7 - Gráfico de linhas a partir dos dados da tabela 6. 

Entretanto uma análise por componentes principais pode ser aplicada 

obtendo o gráfico da Figura 8, onde observa-se uma tendência: os estados 

localizados ao Sul e Sudeste do país, e o Distrito Federal agruparam-se 

principalmente na região à direita do gráfico, enquanto os demais agruparam-

se à esquerda. Isto significa que dentre todas as segregações apresentadas 

pelos dados, há como classificar os estados onde há maior renda média 

mensal levando em considerando aquelas variáveis. 

Figura 8 - Gráfico com os scores de PC-1xPC-2 com todas a partir dos dados 

da tabela 6. 

Transpondo-se a matriz de dados (colunas x linhas -> linhas x coluna) e 

aplicando-se novamente o PCA é possível criar um novo sistema coma mesma 

dimensionalidade onde as rendas ficam agrupadas em relação a cor ou raça, 
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explicando uma outra predisposição: pessoas de pele branca têm maior renda 

do que as de pele amarela, seguidas por indígena, parda e preta. Observa-se 

que as essas últimas formaram um grupo onde observa-se uma renda média 

similar (Figura 9). 

 

Figura 9 - Gráfico com os scores de PC-1xPC-2 com todas a partir dos dados 

transpostos da tabela 6. 

 Este é um exemplo muito simples que pode não ser a melhor maneira 

de se ilustrar uma aplicação de PCA, pois a quantidade de variáveis é 

relativamente pequena. O PCA consegue trabalhar com uma gama muito maior 

de informações desde que os dados estejam tratados e normalizados. 

(b) Aplicação do PCA na análise dos espectros de IV 

 A análise quantitativa da estabilidade do óleo pirolítico da torta da 

mamona só é possível por meio do tratamento por PCA ou outro método 

quimiométrico. Um exemplo dos gráficos a serem estudados em três 

dimensões pode ser ilustrado a seguir [57]: 
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Figura 10 -Representação em três dimensões de espectros na região de 

infravermelho de uma amostra qualquer [57]. 

Os espectros obtidos possuem perfis muito parecidos já que são 

medidas de uma mesma origem e não é possível observar nenhuma relação 

relevante entre eles. Um espectro de n picos (Figura 10) pode ser representado 

em um espaço n-dimensional (Figura 11). Isto significa que cada ponto nesta 

figura representa um espectro da Figura 10, portanto ambas são equivalentes. 

 

Figura 11 - Representação em um espaço n-dimensional dos espectros da 

figura 10 [57]. 

Aplicando o PCA a estes dados obtemos o seguinte resultado (Figura 

12): 



22 

 

 

Figura 12 - Representação das componentes principais observadas no espaço 

multidimensional [57]. 

Observa-se que o PC1 aponta para a direção onde há maior variância, o 

PC2 para onde há a segunda maior variância e PC3 não contribui com quase 

nada das informações que são fornecidas. Um gráfico de variância vs. PCs 

(Figura 13) apresenta o quanto de variância é explicada por cada componente 

principal: 

 

Figura 13 - Gráfico de variância das componentes principais observadas no 

espaço multidimensional [57]. 

Durante a exposição e discussão dos resultados deste trabalho será 

possível visualizar algo semelhante ao apresentado no último exemplo. O 

aumento ou diminuição de alguma variável em determinada data de 
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armazenamento nos trará informações importantes para predizer como as 

mudanças nas formas e tempo de armazenamento podem interferir na 

qualidade do bio-óleo. 

Romeiro e colaboradores dominam o método de CBT em diversas fontes 

de biomassa há alguns anos e por esse motivo, o acesso a óleos da TM em 

diferentes datas é essencial para o estudo em questão. 
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2OBJETIVOS 

 

 Neste trabalho tem-se como objetivo geral a verificação da estabilidade 

do óleo de pirólise obtido da torta de mamona por meio de medidas em 

espectrofotometria de infravermelho aplicando PCA como método 

quimiométrico. 

 

2.1 Objetivosespecíficos 

Como objetivos específicos têm-se: 

 

- Adaptação e otimização de parâmetros na utilização da técnica de 

espectroscopia na região de infravermelho; 

- Elaborar um método de determinação de idade de óleos baseado nos 

resultados obtidos. 

 

 

 

  



25 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Equipamentos e Softwares 

 

3.1.1 Pirólise 

 A Conversão à Baixa Temperatura foi realizada em um reator de 

bancada, consistindo de um forno de marca Heraeus R/O 100, um controlador 

de temperatura elétrico e um leito fixo de vidro tipo boro-silicato, com juntas 

esmerilhadas, de dimensões 1,40 cm x 10 mm, acoplado a um cilindro de 

nitrogênio gasoso segundo o esquema abaixo: 

 

Figura 14 -Esquema do Reator Termoelétrico modo batelada de Conversão à 

Baixa Temperatura. (1) reator pirolítico; (2) cilindro de nitrogênio; (3) 

condensador; (4) coletor de fração líquida; (5) frascos lavadores de gases; (6) 

painel de controle de temperatura [8]. 

 As especificações do processo foram: 

 - 500g de torta de mamona previamente seca a 105°C até massa 

constante, trituradas e passadas em peneiras de abertura de 0,212 mm; 

 -taxa de aquecimento igual a 15°C.min-1 até 380°C; 

 - vazão de N2 500 cm³.min-1; 
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 - frascos lavadores de gases contendo soluções de NaOH 10% (m/V), 

HCl 10% (m/V) e NaHCO3 10% (m/V); 

- tempo de processo 2 horas. 

 

3.1.2 ATR-FTIR 

Os espectros de absorção na região do infravermelho (na faixa de 4000 

a 400 cm-1) foram obtidos empregando a técnica de Reflectância Total 

Atenuada (ATR). O Espectrômetro de Infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR) utilizado foi da marca Agilent, modelo Cary 630, equipado com 

acessório para medição por ATR com cristal de diamante. 

 

3.1.3Tratamento dos dados para aplicação do PCA 

Os espectros foram registrados com o software nativo do espectrômetro, 

oMicroLab FTIR Software®. Os dados foram exportados para o Microsoft Office 

Excel®eadaptados para que sejam compatíveis com o softwareThe 

Unscrambler X®(Versão de avaliação) onde foi aplicada a PCA. 

 

3.2 Procedimento experimental 

 

3.2.1 Obtenção e organização das amostras 

Seis amostras de bio-óleo obtidas atravésda pirólise da torta de mamona 

podendo ou não serem provenientes de mesma origem, epreparadas em 

bateladasdistintas,foram analisadas em três datas de medida. Para diferenciá-

las de acordo com a data de produção, data de medição e condições de 

armazenamento, adotou-se a codificação mostrada na Tabela 7.  
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Tabela 7 - Codificação das amostras de bio-óleo da torta de mamona em 

relação a data de produção, data de medição e condições de armazenamento. 

Código 
Data 

produção 
Data 

medição 
Condições 

armazenamento 

A1 27/07/2007 02/08/2013 T 

A2 27/07/2007 05/11/2013 T 

A3 27/07/2007 03/12/2013 T 

B2 04/10/2009 05/11/2013 A 

B3 04/10/2009 03/12/2013 A 

C2 16/06/2010 05/11/2013 A-G 

C3 16/06/2010 03/12/2013 A-G 

D2 29/03/2011 05/11/2013 T-G 

D3 29/03/2011 03/12/2013 T-G 

E1 28/02/2013 02/08/2013 T 

E2 28/02/2013 05/11/2013 T 

E3 28/02/2013 03/12/2013 T 

Fa1 01/08/2013 02/08/2013 T 

Fa2 01/08/2013 05/11/2013 T 

Fa3 01/08/2013 03/12/2013 T 

Faa2 01/08/2013 05/11/2013 T 

Fb1 01/08/2013 02/08/2013 A 

Fb2 01/08/2013 05/11/2013 A 

Fb3 01/08/2013 03/12/2013 A 

Os códigos atribuídos às condições de armazenamento denotam T 

como frasco transparente em temperatura ambiente, A como frasco âmbar em 

temperatura ambiente, A-G como frasco âmbar em geladeira e T-G como 

frasco transparente em geladeira. 

As amostras de A até E possuem, como observado, diversas datas de 

obtenção. Essas amostras fazem parte do banco de amostras do LABCON e 

foram fornecidas pelo grupo para serem analisadas, enquanto as amostras F 

tiveram sua obtenção sob acompanhamento. 

 

3.2.2Medidas por ATR-FTIR 

A medida com o acessório de ATR com cristal de diamante é 

simplesmente executada em três etapas: certifica-se da limpeza do cristal 

edeposita-se a amostra no mesmo(Figura 15). 
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Figura 15 -Ilustração com as duas primeiras etapas do procedimento de 

medida por ATR-FTIR [58]. 

Na terceira etapa, para dar inícioà análise, pressiona-se o botão 

executar no software.O método analíticofoi empregado na faixa de 650-4000 

cm-1 com resolução de 2 cm-1. 

 

3.2.3Pré-Tratamento dos dados 

O formato do arquivo no qual os dados são exportados do MicroLab 

FTIR Software®após medida é o “.csv”, onde os valores de número de onda e 

absorbância são separados por vírgula. Ao abrir os arquivos no Microsoft Office 

Excel® os dados são separados em colunas e transpostos de colunas para 

linhas por meio de uma macro que torna o trabalho mais simples e eficiente 

(Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Capturas de tela do programa Excel ampliadas ilustrando a 

aplicação da macro na preparação dos dados para transferência para o 

programa The Unscrambler. 



29 

 

 

3.2.4Tratamento dos dados e aplicação do PCA 

Os dados de interesse para emprego do PCA são os de absorbância e 

estão descritos em uma única linha composta por 900 colunas por amostra. 

Cada amostra recebe uma linha na matriz de dados do The Unscrambler X® 

(Figura 17). 

 

Figura 17 - Captura de tela do programa The Unscrambler com os dados da 

Matriz M. 

É aplicada a essa matriz M uma combinação de dois métodos de 

otimização dos dados: o filtro Savitzky-Golay e o algoritmo MSC (Multiplicative 

Scatter Correction) obtendo uma nova matriz de dados corrigida (Matriz M-SG-

MSC), da qual extrai-se os espectros de infravermelho e onde aplica-se a 

análise de componentes principais. 

Para uma análise minuciosa e comparativa é necessário remover o 

excesso de variáveis fixando uma referência de forma a agrupar as amostras. 

É possível ordenar a matriz otimizadaM-SG-MSC em diferentes universos 

amostrais menores, segundo a tabela8: 

Tabela 8 - Codificação dos grupos de análise. 

Grupo de análise Parâmetro fixado Parâmetro variável 

I-A Medida 2 Famílias A-F 

I-B Medida3 Famílias A-F 

II-A Família A Medidas 1-3 
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II-B Família B Medidas 2 e 3 

II-C Família C Medidas 2 e 3 

II-D Família D Medidas 2 e 3 

II-E Família E Medidas 1-3 

II-F Família Fa Medidas1-3 

III Família F, Medida 2 Condições armaz. T e A 

IV Medida3 Amostra e duplicata (Fa, Faa) 

V Famílias A-F Região de fingerprint 

VI Famílias D, E e Fa Condições armaz. T e T-G 

VII Famílias B, C e Fb Condições armaz. A e A-G 

 

De forma geral é possível sumarizar um fluxograma relacionando os 

procedimentos realizados e suas ordens de execução (Figura 18). 
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Figura 18 - Fluxograma seguindo a ordem cronológica de execução do 

método. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Obtenção e organização das amostras 

Ao fim do procedimento de CBT, são obtidas quatro frações com os 

seguintes rendimentos: bio-óleo (20%), solução aquosa de pirólise (21%), 

carvão pirolítico (40%) e biogás (19%). O bio-óleo foi separado por densidade 

da fase aquosa, com a ajuda de um funil de separação e alocado em dois 

frascos dando origem às amostras: Fa (em frasco transparente), e Fb (em 

frasco âmbar). A amostra Faa2 é uma duplicata do mesmo frasco de onde 

recolheu-se a Fa2 para fins de comparação. 

As amostras A até E foram confeccionadas seguindo o mesmo 

procedimento em diferentes datas e foram encontradas em frascos e locais 

diferentes, aspectos esses que podem ou não terem sido alterados durante o 

período de armazenamento. As amostras das famílias B, C e D não foram 

medidas no dia 1 pois foram encontradas apenas na data da segunda medida, 

portanto, as amostras B1, C1 e D1 não existem. 

 

4.2 Tratamento dos dados e análise dos espectros IV  

Durante a medida em FTIR as amostras da família D e E foram 

analisadas com um método diferente. Nesta ocasião os dados foram obtidos 

com o dobro da resolução, sendo necessária a aplicação de uma macro na 

etapa de pré-tratamento dos dados. Desta forma, os dados em excesso são 

removidos para que fiquem compatíveis com os das demais amostras, gerando 

assim as 900 colunas contendo os valores de absorbância para cada 

respectivo número de onda. 

De posse da matriz M com os dados pré-tratados no Excel, transferiu-se 

para o The Unscrambler obtendo o seguinte espectro (Figura 19). 
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Figura 19: Espectro na região de infravermelho na faixa de 650 a 4000 cm-1 

obtido através da matriz M. 

Mesmo nas amostras com idades tão distintas, produzidas em bateladas 

diferentes e por operadores diferentes, observa-se que o perfil dos espectros é 

muito semelhante. Entretanto, fica claro que os mesmos se encontram com alto 

ruído e deslocamento de linha de base, sendo necessária a aplicação dos 

tratamentos mencionados. Esses resultados são esperados devido aos 

seguintes fatores:  

 - o volume ao alocar a amostra no equipamento não é medido com 

precisão; 

- apesar de terem a torta de mamona como origem, estas podem ser de 

fontes diferentes; 

- o fato das amostras não terem sido tratadas pode acarretar na 

presença de sólidos particulados, que interferem na difusão da radiação e 

consequentemente na análise; 

- os parâmetros do método de análise como número de escaneamentos 

e resolução influencia diretamente no ruído; 

- demais interferências analíticas. 

Para aplicar-se o PCA e até mesmo para uma comparação mais efetiva 

entre os espectros se torna necessário o emprego de tratamentos 

matemáticos. O filtro Savitzky-Golay utiliza funções polinomiais em um 
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processo de convolução para suavizar as linhas espectrais (Parâmetros: 

polinômio de 4ª ordem e suavização de 11 pontos). A matriz M-SG é adquirida 

e ográfico da Figura 20 é obtido,com diminuição do ruído e assegurandoa 

manutenção de informações importantes. 

 

Figura 20 -Espectro na região de infravermelho na faixa de 650 a 4000 cm-1 

obtido através da matriz M-SG. 

A aplicação do filtro reduz o ruído, mas não corrige o deslocamento de 

linha de base. Para esse aperfeiçoamento,aplica-se em seguida o algoritmo 

MSC, que consegue eliminar as diferenças espectrais causadas pela não 

uniformidade das amostras que promovem um espalhamento do feixe de 

radiação. A matriz M-SG-MSC é obtida e plotando os valores número de onda 

em cm-1 versus absorbância obtém-se o gráfico da Figura 21. O emprego deste 

algoritmo possibilita, de maneira mais precisa, observar as principais vibrações 

em comum na região do IVdas moléculas presentes nos óleos da torta de 

mamona. 
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Figura 21 -Espectro na região de infravermelho na faixa de 650 a 4000 cm-1 

obtido através da matriz M-SG-MSC. 

Tabela9 -Atribuições das bandas na região de infravermelho. 

Regiões aproximadas 
(cm-1) 

Atribuições 

3220 Deformação axial da ligação –OH e/ou –NH 

2926 e 2855 Deformação axial da ligação C–H de alifáticos 

1707–1665 Deformação axial de ligação C=O 

1680–1640 Deformação axial de ligação C=C 

1460 Deformação angular de CH2 e CH3 

1274 Deformação axial da ligação C–O e/ou C–N 

840-660 Deformação axial da ligação C–H de aromáticos 

Como é possível observar na Figura 21 com todos os espectros 

plotados, há sobreposição de linhas impossibilitando uma análise comparativa. 

Para uma inspeção visual efetiva selecionamos da matriz M-SG-MSC apenas 

as linhas referentes às famílias de amostras com as informações relacionadas 

a cada grupo (Figura 22). 
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Grupo I-A: Monitoramento das amostras A-F medidas em 05/11/2013. 

 

Figura 22 -Espectro na região de infravermelho na faixa de 650 a 4000 cm-1 

monitorando as amostras segundo a legenda. 

É possível enumerar algumas observações: 

- De F para A (aumento do tempo) há uma diminuição da banda em 

3220 cm-1 relativa a ligação –OH enquanto há um aumento na banda em 1707 

e relativa à ligação C=O. Isto pode significar que está havendo oxidação da 

hidroxila terminal formando aldeído com o passar do tempo. 

- De F para A há um aumento das bandas 2926 e 2855 cm-1 relativas à 

ligação C–H de alifáticos enquanto há uma dimuição na banda 1655 cm-1 

relativa à ligação C=C, o que pode significar que está havendo 

oligomerizaçãono óleo. 
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Grupo I-B: Monitoramento das amostras A-F medidas em 03/12/2013. 

Figura 23 -Espectro na região de infravermelho na faixa de 650 a 4000 cm-1 

monitorando as amostras segundo a legenda. 

Observa-se o mesmo comportamento analisado no Grupo I-A, assim 

como esperado.  

 

Grupo II-A: Monitoramento das amostras da família A medidas em 02/08/2013, 

05/11/2013 e 03/12/2013. 
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Figura 24 -Espectro na região de infravermelho na faixa de 650 a 4000 cm-1 

monitorando as amostras segundo a legenda. 

Como é possível notar, os espectros estão superpostos. Para um 

intervalo de tempo tão curto quanto o das medidas o óleo não apresentou 

mudanças significativas em sua composição. A alteração em azul próxima a 

2300 cm-1 cai dentro da faixa onde o cristal de diamante do acessório ATR 

absorve, portanto, trata-se de uma região onde há radiação espúriaintrínseca 

da técnica. 

 

Grupo II-B: Monitoramento das amostras da família B medidas em 05/11/2013 

e 03/12/2013. 

 

Figura 25 -Espectro na região de infravermelho na faixa de 650 a 4000 cm-1 

monitorando as amostras segundo a legenda. 

Assim como o Grupo II-A não houve alterações significativas na 

composição do óleo comprovadas através da sobreposição dos espectros. 
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Grupo II-C: Monitoramento das amostras da família C medidas em05/11/2013 

e 03/12/2013. 

 

Figura 26-Espectro na região de infravermelho na faixa de 650 a 4000 cm-1 

monitorando as amostras segundo a legenda. 

Também não foi percebida nenhuma alteração entre os espectros. 

 

Grupo II-D: Monitoramento das amostras da família D medidas em 05/11/2013 

e 03/12/2013. 
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Figura 27 -Espectro na região de infravermelho na faixa de 650 a 4000 cm-1 

monitorando as amostras segundo a legenda. 

Observou-se uma pequena variação em certas regiões enquanto em 

outras não, o que significa que não é um simples deslocamento de linha de 

base que porventura não tivesse sido corrigido com o MSC. No entanto, as 

alterações são inconclusivas para afirmar a ocorrência de uma possível reação 

já que a diferença entre os espectros é muito pequena e as regiões entre 500 e 

1500 cm-1, as chamadas regiões de impressão digital (do inglês fingerprint), 

possuem absorções muito específicas. A probabilidade de um possível erro 

analítico é bem maior que a de uma provável reação que tenha ocorrido em 

apenas 1 mês, intervalo entre medidas 2 e 3, já que as outras amostras não 

apresentaram este comportamento. 

 

Grupo II-E: Monitoramento das amostras da família E medidas em 02/08/2013, 

05/11/2013 e 03/12/2013. 
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Figura 28 -Espectro na região de infravermelho na faixa de 650 a 4000 cm-1 

monitorando as amostras segundo a legenda. 

 Para este grupo de amostras não houve alteração significativa na 

composição do óleo no intervalo de tempo em questão. 

 

 

 

 

Grupo II-F: Monitoramento das amostras da família Fa medidas em 

02/08/2013, 05/11/2013 e 03/12/2013. 

 



41 

 

Figura 29 -Espectro na região de infravermelho na faixa de 650 a 4000 cm-1 

monitorando as amostras segundo a legenda. 

Aparentemente houve uma alteração considerável entre os espectros, 

principalmente na região referente a –OH. Neste caso deve-se levantar a 

seguinte hipótese: as amostras da família Fa foram medidas logo após terem 

sido obtidas por CBT sem nenhum tratamento prévio. Na saída do reator de 

pirólise recolhe-se a fase aquosa junto com a fase oleosa e há sempre uma 

certa solubilidade de uma na outra, formando uma emulsão. Ao deixar o frasco 

com o óleo parado por muito tempo essa emulsão pode ser quebrada, 

separando as fases. Ao se fazer as medidas não atentou-se para este fato 

acarretando em variações indevidas.Deve-se considerar também que essas 

amostras foram alocadas em frascos de vidro de colorações diferentes 

(transparente e âmbar)podendo ter sofrido alterações em sua composição por 

conta deste motivo.  

 

 

 

 

 

 

 

Grupo III: Monitoramento das amostras das famílias Fa e Fb medidas em 

05/11/2013. 
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Figura30 -Espectro na região de infravermelho na faixa de 650 a 4000 cm-1 

monitorando as amostras segundo a legenda. 

Observou-se uma diminuição da banda de deformação axial de –OH 

para o óleo armazenado em frasco transparente em relação ao frasco âmbar 

mesmo em um curto espaço de tempo. A alteração na região pode significar 

que a desidratação ou qualquer outra reação é favorecida em presença de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo IV: Monitoramento das amostras das amostras Fa2 e Faa2 medidas em 

05/11/2013. 
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Figura 31 - Espectro na região de infravermelho na faixa de 650 a 4000 cm-1 

monitorando as amostras segundo a legenda. 

Como pode-se observar, mesmo para a mesma amostra em duplicata 

houve um certo deslocamento no espectro. Isto corrobora com a hipótese de 

erros analíticos e não em uma mudança na composição química do óleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Análise dos PCAs 
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Para ratificar a análise comparativa visual entre os espectros IV 

executada e demonstrar, através de artifícios matemáticos, as alterações 

observadas, aplica-se o método quimiométrico de análise por componentes 

principaisà matriz de dados M-SG-MSC (Figura 21) contendo todas as 

amostras, resultando no seguinte gráfico (Figura 32): 

 

 

Figura 32 -(a) Gráfico com os scores de PC-1xPC-2 com todas as amostras da 

matriz M-SG-MSC (b) gráfico com os scores de PC-2xPC-3 com todas as 

amostras da matriz M-SG-MSC. 

 

A avaliação é feita paralela ao eixo de PC-2 e perpendicular ao eixo de 

PC-1, onde explica-se melhor a variância de 85% em relação aos 9 e 4% das 
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outras componentes principais PC-2 e PC-3, respectivamente.Algumas 

ponderações podem ser feitas: 

- Observa-se um aumento quase linear da direita para a esquerda em 

relação ao tempo: na região à esquerda de PC-1 agrupam-se as amostras mais 

antigas, das famílias A, B e C; no meio as da família de amostras D; e as 

localizadas mais à direita são as mais recentes em relação à data de medição. 

- A família de amostras A foi acondicionada em frasco âmbar o que pode 

explicar o deslocamento à direita da família de óleos B, que foram 

armazenados em frasco transparente. 

- Fa1 e Fb1 estão sobrepostos, pois na verdade trata-se do mesmo óleo 

produzido em 01/08/2013 que foi medido no mesmo dia, porém armazenado de 

maneiras diferentes logo em seguida. Não deveriam ficar sobrepostos, isto 

significa que os dados são idênticos.  

- As amostras da família E são apenas 5 meses (pouco tempo) mais 

velhas que as da família F, explicando a proximidade em relação a PC-1 

dessas amostras. 

- A família de amostras F assumiu um comportamento levemente 

diferente entre si. As amostras Fa2 e Faa2 em teoria deveriam estar bem 

próximas pois são da mesma amostra em duplicata, entretanto, percebe-se que 

na figura 31 (Grupo IV) possuem um leve deslocamento entre si que já tornam 

seus valores de PC-2 ligeiramente diferentes. 

- Esperava-se que Fa1, Fa2 e Fa3 estivessem menos distantes em 

relação eixo da PC-2. Porém, admitindo que em PC-2 há pouca variância, 

conceitualmente as amostras são praticamente iguais pois em relação a PC-1 

estão bem próximas.  

- Observa-se que a amostra Fb2 adquiriu um valor de PC-1 maior que as 

de Fa1, o que pode significar que uma leve mudança na composição ou um 

erro de análise pode fornecer um dado impreciso. Isto porque ao admitir que 

Fa1 e Fb1 são as primeiras medidas após a produção do óleo e supondo que 

PC-1 correlaciona o aumento na idade dos óleos da direita para a esquerda, 

Fa1 deveria ser ponto à extrema direita de PC-1 por ser o mais novo. 
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- O gráfico PC-2xPC-3(Figura 32 (b)) não explica muito a variância (9 e 4 

%), mas ainda assim o agrupamento das amostras por famílias é facilmente 

observado apesar de não estarem todas corretamente separadas. 

 

Um gráfico em três dimensões com PC-1xPC-2xPC-3 pode ser utilizado 

para visualizar melhor as aglomerações (Figura 33) 

 

Figura 33 -Gráfico com os scores de PC-1xPC-2xPC-3 com todas as amostras 

da matriz M-SG-MSC. 

Para examinar a propriedade da técnica em separar grupos de amostras 

de acordo com suas características principais foram selecionadas famílias de 

amostras que têm o potencial de apresentar gráficos úteis para o entendimento 

do comportamento reacional dos óleos frente ao tempo e a diferentes 

condições de preservação. 
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Grupo V: Aplicação de PCAna região de 650 a 1500 cm-1 relativo às amostras 

A-F medidas em 02/08/2013, 05/11/2013 e 03/12/2013. 

 

 

Figura 34 -(a) Espectro na região de infravermelho na faixa de 650 a 4000 cm-1 

monitorando as amostras segundo a legenda. (b) gráfico com os scores de PC-

1xPC-2 para análise do grupo V. 

Mesmo limitando-se a matriz de dados à região de impressão digital 

onde há uma variação expressiva entre as amostras e consequentemente nos 

scores relativos a cada uma, ainda é possível notar uma tendência temporal no 

gráfico de PC-1xPC-2. As amostras mais antigas mantêm-se à esquerda do 
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gráfico, seguidas das do meio até a extrema direita, porém algumas 

observações podem ser feitas: 

- D2 assume uma localização muito próxima a Faa2 e Fb3 em relação 

ao eixo de PC-1. Pode-se afirmar que os espectros nesta faixa do 

infravermelho entre essas amostras são bem parecidos, o que pode significar 

que as amostras se comportaram semelhantemente nesta região. Sabe-se que 

as amostras da família D foram armazenadas em frascos transparentes e 

acondicionadas em geladeira, o que pode explicar o menor efeito do tempo na 

composição química e a similaridade com uma amostra mais recente como as 

da família F. 

Importante ressaltar que a restrição dessa região é somente para fins de 

entendimento do comportamento das amostras, visto que as outras regiões 

também contribuem na composição das PCs e tornariam o gráfico diferente, 

como já observado na Figura 35 (PC com a matriz M-SG-MSC). 

 

Grupo VI: Aplicação de PCA na região de 650 a 4000 cm-1relativo às amostras 

da família D armazenada em frasco transparente e geladeira e das famílias E e 

Fa armazenadas em frasco transparente e temperatura ambiente. 

 

Figura 35 -Gráfico com os scores de PC-1xPC-2 para análise do grupo VI. 

 Evidencia-se claramente que a composição do óleo armazenado em 

geladeira à esquerda é diferente da composição dos óleos armazenados sob 
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temperatura ambiente que estão agrupados à direita. Isto é observado pois os 

óleos à direita apresentam menor mudança na composição química monitorada 

pelos dados da análise IV em relação às amostras D (menor degradação). 

 

Grupo VII: Aplicação de PCA na região de 650 a 4000 cm-1 relativo às 

amostras da famíliaCarmazenadas em frasco âmbar e geladeira e das famílias 

B e Fb armazenadas em frasco transparente e temperatura ambiente. 

Figura 36 -Gráfico com os scores de PC-1xPC-2 para análise do grupo VII. 

Neste caso também fica clara diferenciação entre os óleos. B e Fb foram 

acondicionados em frascos âmbar e em temperatura ambiente. Não estão 

localizados próximos entre si em relação a PC-1 pois tratam-se de óleos com 

diferença de 6 anos de idade, contudo, é notória a separação por famílias. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A análise por FTIR utilizando o acessório de Reflectância Total 

Atenuada mostrou-se muito eficaz, pois as análises são executadas de maneira 

simples e rápida não se fazendo necessário um preparo das amostras e 

fornecendo igualmente dados sólidos e confiáveis em comparação à análise 

feita por um equipamento de FTIR por transmissão. 

O programa utilizado para tratamento dos dados The 

UnscramblerXapresentou uma interface simples de uso, desde que sejam 

conhecidas as propriedades dos métodos matemáticos empregados. A forma 

como permite a alteração nos elementos dos gráficos também foi satisfatória. 

O filtro Savitzky-Golay e o algoritmo MSC em conjunto tornaram o 

conjunto de gráficos, antes ruidoso e com deslocamento de linha de base, 

próprio para a análise visual e para aplicação dos PCAs. 

A análise dos espectros IV foi relativamente simples, pois os espectros 

possuem o mesmo perfil de bandas, sendo algumas em maior outras em 

menor intensidade. A associação dessas bandas a bandas de funções 

conhecidas através de dados na literatura é eficaz, mas não é totalmente 

confiável. Na realidade, cada molécula encontra-se em um ambiente químico 

diferente, em uma matriz e,na maioria dos casos, os dados encontrados de 

referência são substâncias puras e sem interferência de matriz. Portanto, as 

absorções podem ser diferentes das indicadas em teoria, e por isso a análise 

não pode ser irrefutável, ainda mais em uma amostra que possui cerca de 400 

compostos diferentes em sua composição. 

Mesmo com esseproblema, confrontando os dados obtidos com os da 

bibliografia é possível concluir que duas principais reações podem estar 

ocorrendo e contribuindo para a degradação dos óleos estudados: 

oligomerização e oxidação.  

Para sanar a limitação da análise visual, a aplicação da Análise de 

Componentes Principais mostrou-se uma excelente ferramenta. Nos espectros 

obtidos conseguiu-se explicar uma possível relação entre a degradação das 
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amostras do óleo pirolítico da torta de mamona com o tempo, mesmo sendo 

apresentandas diferenças significativas no armazenamento das amostras.  

As situações nas quais as amostras são acondicionadas em frasco 

âmbar e em geladeira apresentaram menor modificação na estrutura química 

em relação ao tempo quando comparadas às amostras que foram 

armazenadas em frasco transparente em temperatura ambiente. Uma 

correlação entre as reações e os scoresno gráfico de PCA permitiu visualizar o 

comportamento químico frente as condições e tempo de armazenamento. 

O grande trunfo do emprego deste método foi tornar a grande dimensão 

de informações contida em um espectro IV em apenas um ponto em um novo 

espaço das PCs, tornando possível visualizar amostras com composições 

químicas similares agrupadas. Os conhecimentos adquiridos neste trabalho 

possibilitam a aplicação desse método quimiométrico a um óleo qualquer 

podendo ser conclusivo em dois aspectos quando comparado aos dados 

obtidos:  

Fonte de biomassa - se o óleo submetido ao método tiver como origem a 

torta de mamona deverá possuir valores descores (para PC1 e PC2) próximos 

aos dos óleos analisados.  

Tempo de armazenamento - o óleo que porventura não possuir 

informações de data de produção disponíveis pode ser submetido ao método e 

deverá exibir valores descores (para PC1 e PC2) próximos aos dos óleos 

analisados de acordo com a sua idade. Por exemplo, se um óleo for analisado 

e os scores apresentarem valores próximos aos do óleo com idade de 3 anos, 

logo este será o tempo entre data de medida e de produção. 

Destaca-se o fato de que entre 4 e 6 anos o óleo apresentou 

composição química relativamente imutável, portanto acima deste período 

garante-se somente que o óleo possui idade igual ou superior à mencionada. 

É sabido também que essas questões podem ser solucionadas com 

uma simples análise por espectroscopia na região de infravermelho, no 

entanto, como apresentado no texto, algumas reações químicas são suficientes 

para alterar o aspecto das bandas podendo gerar dúvidas. 
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De maneira geral entende-se que um maior universo de dados 

adquiridos tornaria o método mais confiável e poderia torná-lo quantitativo. 

Contudo, as medidas realizadas foram suficientes para a finalidade do trabalho 

de aplicação da técnica de forma concludente. Empregando um equipamento 

relativamente simples e um método matemático que, ao utilizar o artifício das 

macros, não demanda tempo, a técnica de quimiometria desenvolvida e 

praticada alcançou resultados proveitosos. 
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