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RESUMO 

 
O biodiesel é considerado um potencial substituto para os combustíveis de origem fóssil. 

Geralmente, esse biocombustível é produzido através da transesterificação de óleos vegetais ou gordura 

animal utilizando um álcool de cadeia curta. A vasta aplicação industrial da transesterificação para 

produção de biodiesel requer um cuidadoso monitoramento do processo e modelagem dessa reação, 

orientados para um melhor entendimento e para a otimização do processo. Além disso, o controle do 

processo é de fundamental importância para garantir a qualidade do biodiesel de forma constante, 

uniforme e atendendo às especificações necessárias para a sua comercialização. Dentre as técnicas 

existentes para o monitoramento de reações, a espectroscopia no infravermelho próximo permite uma 

análise rápida e não destrutiva, podendo ser utilizada para o monitoramento in-line de processos.  Nesse 

contexto, o presente trabalho descreve o monitoramento in-line da produção de biodiesel por 

transesterificação de óleo de soja com metanol utilizando a espectroscopia na região do infravermelho 

próximo. As reações foram conduzidas em batelada com controle de temperatura e velocidade de 

agitação. Dois estudos diferentes foram então realizados a partir dos dados espectroscópicos coletados 

ao longo das reações. A primeira abordagem consistiu na implementação de estratégias de controle 

estatístico multivariado e de qualidade, baseadas em métodos de projeção multivariada. Nesse estudo, 

modelos de referência baseados em dois métodos diferentes (tempo real e após o término da batelada) 

foram desenvolvidos usando bateladas sob condições normais de operação (concentração de catalisador 

NaOH de 0,75% em massa em relação à massa de óleo de soja, temperatura de 55°C e velocidade de 

agitação de 500 rpm). Foram avaliadas diferentes técnicas de pré-processamento espectral, bem como 

estratégias para desdobramento da matriz de dados espectrais. Posteriormente, bateladas submetidas a 

diferentes perturbações (relacionadas à adição de água e a mudanças na temperatura, na velocidade de 

agitação, na concentração de catalisador e na matéria prima utilizada) foram produzidas para avaliar o 

desempenho dos diferentes modelos em relação às suas capacidades de detectar falhas de operação. De 

um modo geral, as cartas de controle desenvolvidas foram capazes de detectar a maioria das falhas 

intencionalmente produzidas ao longo do processo. Apenas pequenas perturbações na velocidade de 

agitação não foram identificadas. A segunda abordagem baseou-se no estudo do comportamento cinético 

da metanólise do óleo de soja em diferentes condições de temperatura (20, 45 e 55°C) e de concentração 

de catalisador (0,75 e 1,0% m/m de NaOH). Nesse estudo, a modelagem cinética foi realizada a partir 

dos perfis de concentração do éster metílico estimados utilizando o método de Resolução multivariada 

de curvas com mínimos quadrados alternantes com restrição de correlação. Os perfis de concentração 

obtidos permitiram o desenvolvimento de um estudo cinético simplificado da reação, a qual foi 

considerada como seguindo uma cinética de pseudo-primeira ordem baseada na concentração do éster 

metílico para a reação global de transesterificação. O modelo cinético incluiu apenas o regime pseudo-

homogêneo, em que é observada uma rápida taxa de reação e a cinética está controlada pela reação 

química. Para esse regime, obteve-se uma energia de ativação de 32,29 kJ.mol-1, com base na equação 

de Arrhenius.  

 

Palavras-chave: Biodiesel. Transesterificação. Espectroscopia NIR. Controle estatístico multivariado. 

Resolução multivariada de curvas com mínimos quadrados alternantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Biodiesel is considered a potential substitute for fossil fuels. In general, this biofuel is produced 

by transesterification of vegetable oils or animal fats using a short-chained alcohol. The wide industrial 

application of transesterification for biodiesel production requires a thorough process monitoring and 

modeling of this reaction, oriented to a better understanding and optimization of the process. Moreover, 

process control is of utmost importance to ensure in a constant and uniform way the biodiesel quality in 

order to meet commercialization requirements. Among the existing techniques applied for reaction 

monitoring, near infrared spectroscopy allows a fast and non-destructive analysis, being able to be used 

for in-line process monitoring. In this context, the present work describes the in-line monitoring of 

biodiesel production by transesterification of soybean oil with methanol using near infrared 

spectroscopy. Reactions were carried out in batch reactors with temperature and agitation speed control. 

Two different studies were then carried out from spectroscopic data collected throughout the reactions. 

The first approach consisted of the implementation of multivariate statistic and quality control strategies, 

based on multivariate projection methods. In this study, reference models based on two different 

methods (real time and end of batch) were developed using batches under normal operating condition 

(0.75 w/w% of catalyst NaOH with respect to the amount of oil, temperature of 55ºC and stirring speed 

of 500 rpm). Different techniques for pre-processing and unfolding the spectral data were evaluated. 

Afterwards, batches subjected to different disturbances (related with water addition and changes in the 

temperature, agitation speed, catalyst content and raw material used) were manufactured to assess the 

performance of the different models in terms of their capability for fault detection. In general, the control 

charts developed were able to detect most of the failures intentionally produced during the batch runs. 

Only small variations in the stirring spend were not detected. The second approach was based on the 

study of the kinetic behavior of the soybean oil methanolysiscarried out with different temperatures (20, 

44 and 55°C) and catalyst (NaOH) concentrations (0.75 and 1.0 w/w% based onoil weight). In this study, 

the kinetic modelling was developed from methyl ester concentration profiles estimated by Multivariate 

curve resolution alternating least squares with correlation constraint. The obtained concentration profiles 

allowed the development of a simplified kinetic model of the reaction, which was considered to follow 

a pseudo-first order overall kinetics based on methyl ester concentration for global transesterification 

reaction. The kinetic model included only the pseudo-homogeneous regime where the overall process 

kinetics is under chemical reaction control and a fast methanolysis rate is observed. For this regime, the 

activation energy was 32.29 kJ.mol-1, based on Arrhenius equation.  

 

Keywords: Biodiesel. Transesterification. NIR spectroscopy. Multivariate statistical control. 

Multivariate curve resolution alternating least squares. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Pesquisas sobre biocombustíveis, que possam ser utilizados como fontes de energia 

alternativas aos combustíveis fósseis, são incentivadas principalmente pelas preocupações 

acerca da poluição, da segurança ambiental e do aumento da demanda de petróleo. Dentre os 

biocombustíveis estudados, o biodiesel, que consiste em uma mistura de ésteres alquílicos de 

ácidos graxos derivados de óleo vegetal ou gordura animal, é considerado um potencial 

substituto para os combustíveis derivados de petróleo (ARIAS et al., 2012). 

No Brasil, o aumento da participação do biodiesel na matriz energética nacional abrange 

questões econômicas, sociais e ambientais. No setor econômico, o uso do biodiesel promove a 

valorização das oleaginosas de origem nacional, estimula a expansão da indústria de bens e 

serviços e reduz a necessidade de importar óleo diesel. Quanto às questões sociais, pode-se citar 

o aumento da geração de emprego e renda na cadeia produtiva do biocombustível e o incentivo 

para a agricultura familiar. Já em relação às questões ambientais, o uso do biodiesel promove a 

redução de emissões gasosas (BRASIL, 2009). 

Dessa forma, as questões apresentadas têm motivado um gradativo aumento, exigido 

por lei, do percentual mínimo de biodiesel que deve ser adicionado ao diesel comercializado ao 

consumidor final. O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) estabeleceu que o 

percentual de 5% em volume deveria ser adotado a partir de 1º de janeiro de 2010 (BRASIL, 

2009). A partir de 1º de julho de 2014, esse valor passou a ser definido em 6% e, em novembro 

de 2014, aumentou para 7% (BRASIL, 2014). 

Existem diversas formas de se produzir biodiesel a partir de fontes renováveis, mas a 

transesterificação é o processo mais comumente aplicado. Esse processo envolve a reação entre 

triacilgliceróis (principais constituintes do óleo vegetal) e álcool (ARIAS et al., 2012; 

MILADINOVIĆ et al., 2014). A vasta aplicação da transesterificação via rota metílica (ou 

metanólise) na produção industrial de biodiesel tem motivado os estudos sobre a modelagem 

cinética (NAMBO et al., 2015; NORIEGA; NARVÁEZ; HEINZ, 2014; STAMENKOVIĆ et 

al., 2008; TASIC´ et al., 2015; TUBINO; ROCHA JUNIOR; BAUERFELDT, 2014) e o 

monitoramento (ELLIS et al., 2008; LIMA et al., 2014; PINZI et al., 2012; ZABALA et al., 

2014) dessa reação. O estudo do comportamento cinético da reação é essencial para o 

dimensionamento de reatores. Já o monitoramento, garante a qualidade do biodiesel produzido 

e permite a otimização dos parâmetros experimentais do processo, com o objetivo de obter 

melhores rendimentos e minimizar os custos (KILLNER; ROHWEDDER; PASQUINI, 2011; 

STAMENKOVIĆ et al., 2008).  
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Nesse contexto, as ferramentas da Tecnologia Analítica de Processos podem ser 

empregadas com o objetivo de aumentar a compreensão sobre o processo produtivo do biodiesel 

e melhorar a qualidade do produto final. Essas ferramentas são utilizadas para projetar, analisar 

e controlar a produção industrial através da medição de atributos de desempenho e de qualidade 

dos materiais e do processo, durante o processamento. Dentre as ferramentas que podem ser 

utilizadas para atender a esses objetivos, podem-se citar as ferramentas multivariadas para 

aquisição e análise de dados, as ferramentas de controle de processos, os analisadores de 

processos e as ferramentas de gestão do conhecimento e de melhoria contínua (FDA, 2004).  

Dentre as técnicas existentes para o monitoramento do processo de produção de 

biodiesel, a espectroscopia no infravermelho tem despertado o interesse de pesquisadores e 

pode ser utilizada como uma ferramenta da Tecnologia Analítica de Processos (KILLNER; 

ROHWEDDER; PASQUINI, 2011; LIMA et al., 2014; PINZI et al., 2012; RICHARD et al., 

2013). Essa técnica apresenta muitas vantagens por permitir uma análise não destrutiva, não 

poluente, rápida e poder ser usada para o monitoramento in-line de processos. Nesse tipo de 

análise, o sensor analítico se encontra em contato com a linha de processo, interagindo 

diretamente com a amostra. Assim, as etapas de amostragem são evitadas e resultados mais 

rápidos e representativos são obtidos (TREVISAN; POPPI, 2006). 

Com o objetivo de implementar estratégias de controle estatístico e de qualidade ao 

processo de produção de biodiesel, os dados espectroscópicos provenientes do monitoramento 

da reação podem ser associados aos gráficos de controle estatístico multivariados, os quais são 

utilizados para monitorar e detectar falhas. A implementação desses gráficos estabelece um 

controle mais eficiente sobre o processo, o que pode ajudar a reduzir ou até eliminar os testes 

realizados com o produto final (KONA et al., 2013). O uso dos gráficos de controle estatístico, 

associados ao monitoramento em tempo real dos parâmetros de processo ou de qualidade, 

facilitam, inclusive, a identificação das causas das falhas e previnem que o produto seja 

descartado, pelo fato de os ajustes necessários poderem ser realizados ao longo do 

processamento (BURGGRAEVE et al., 2011).  

No contexto do controle e monitoramento da produção de biodiesel, esta dissertação 

descreve o monitoramento in-line da reação de transesterificação utilizando a espectroscopia 

na região do infravermelho próximo associada às técnicas estatísticas multivariadas - Resolução 

Multivariada de Curvas com Mínimos Quadrados Alternantes e gráficos de controle 

multivariados. Como objetivos específicos destacam-se: 

a) Monitorar in-line a reação de transesterificação para produção de biodiesel 

conduzida em batelada, empregando a espectroscopia na região do infravermelho 
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próximo e controlando-se a velocidade de agitação e a temperatura da mistura 

reacional.  

b) Desenvolver gráficos de controle estatístico multivariados de processos utilizando 

duas abordagens baseadas em diferentes formas de organizar os dados provenientes 

do monitoramento das bateladas, as quais estão descritas no decorrer do trabalho;  

c) Avaliar as diferentes estratégias de construção de gráficos de controle para 

diagnosticar novas bateladas em que algumas perturbações foram intencionalmente 

produzidas ao longo da reação de transesterificação; 

d) Aplicar a técnica quimiométrica de Resolução Multivariada de Curvas com 

Mínimos Quadrados Alternantes para a obtenção dos perfis de concentração do éster 

metílico durante a metanólise do óleo de soja;  

e) Utilizar os perfis de concentração estimados para propor um estudo cinético 

simplificado para a metanólise do óleo de soja, estudando a influência da 

concentração de catalisador e da temperatura no comportamento cinético da reação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 BIODIESEL 

 

A Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, descreve a inserção do biodiesel na matriz 

energética brasileira e o define como um biocombustível derivado de biomassa renovável, que 

pode substituir parcial ou totalmente os combustíveis fósseis na utilização em motores a 

combustão interna com ignição por compressão ou na geração de outro tipo de energia 

(BRASIL, 2005). Já do ponto de vista da composição química e da forma de obtenção, a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), através da Resolução nº 

14, descreve o biodiesel como um combustível formado por ésteres alquílicos de ácidos 

carboxílicos de cadeia longa, produzido através da transesterificação ou esterificação de 

matérias graxas e de gorduras animais ou vegetais (ANP, 2012). 

Diversos fatores têm contribuído para que o biodiesel seja considerado uma alternativa 

promissora para os combustíveis de origem fóssil. Dentre esses fatores destaca-se o fato de o 

biodiesel ser produzido principalmente a partir de fontes renováveis, ser biodegradável e não 

tóxico. Além disso, esse biocombustível apresenta um baixo teor de enxofre, o que contribui 

para reduzir a chuva ácida, a emissão de SO2 e, consequentemente, se adequar às legislações 

que limitam o teor de enxofre dos combustíveis veiculares. Apresenta também um elevado teor 

de oxigênio, o que melhora a lubricidade e a combustão do biodiesel, e promove a redução de 

emissões gasosas (especialmente CO e HC) e de materiais particulados. Por conseguinte, o uso 

do biodiesel pode gerar diversos benefícios ambientais, promovendo a redução da poluição do 

ar, da água e do solo (FAZAL; HASEEB; MASJUKI, 2011; HUANG; ZHOU; LIN, 2012; 

JOTHIRAMALINGAM; WANG, 2009; STAMENKOVIĆ et al., 2008). 

O desempenho do biodiesel em relação à utilização em motores pode variar bastante 

dependendo, dentre outros fatores, da combustão, da qualidade da mistura com o ar, da 

qualidade e origem do biodiesel e dos parâmetros de operação do motor.  De um modo geral, o 

biodiesel pode ser utilizado diretamente em motores convencionais a diesel por apresentar um 

desempenho de combustão semelhante ao do óleo diesel. Além disso, quando comparado ao 

diesel mineral, o biodiesel apresenta melhor lubricidade, o que permite aumentar a vida útil do 

motor (FAZAL; HASEEB; MASJUKI, 2011; HUANG; ZHOU; LIN, 2012). 
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2.1.1 Produção de biodiesel por transesterificação 

 

A transesterificação, processo mais frequentemente aplicado para a produção de 

biodiesel, é o termo geral utilizado para descrever uma importante classe de reações orgânicas 

em que ésteres são transformados em outros. No caso da produção de biodiesel, esse processo 

consiste na reação entre triacilgliceróis (principais constituintes do óleo vegetal) e um álcool de 

cadeia curta, geralmente o metanol ou o etanol (JOTHIRAMALINGAM; WANG, 2009). A 

reação de transesterificação, ao converter os triacilgliceróis (óleo vegetal) em ésteres alquílicos 

(biodiesel), promove uma redução da viscosidade da mistura reacional, fazendo com que o 

biodiesel, ao contrário dos óleos vegetais, possam ser utilizados como combustíveis (FAZAL; 

HASEEB; MASJUKI, 2011). 

Geralmente, o biodiesel é obtido pela transesterificação de triacilgliceróis com metanol, 

utilizando-se catalisadores alcalinos. O processo de transesterificação através da rota metílica 

(também denominado metanólise) envolve três reações consecutivas e reversíveis, as quais 

estão expressas pelas Equações 1, 2 e 3. Nessas reações, monoacilgliceróis e diacilgliceróis são 

formados como produtos intermediários, o glicerol é formado como coproduto e o éster metílico 

é obtido em todas as etapas (TUBINO; ROCHA JUNIOR; BAUERFELDT, 2014). Esse 

mecanismo de reações sucessivas corresponde ao processo comumente aceito para uma vasta 

gama de óleos vegetais (canola, girassol, palma e soja), temperaturas de reação entre 20 e 70°C 

e uma razão molar de óleo para metanol de até 1:6 (STAMENKOVIĆ et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 
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Apesar de a estequiometria do processo global de transesterificação requerer 1 mol de 

triacilglicerol e 3 mols de álcool para cada mol de éster alquílico produzido, devido à 

reversibilidade das etapas, o álcool deve ser adicionado em excesso em relação à quantidade de 

triacilgliceróis, a fim de se alcançar a máxima conversão possível.  Além disso, embora a reação 

se processe pela simples mistura entre os reagentes, o uso de um catalisador se faz necessário 

para se alcançar a máxima conversão de forma mais rápida (JOTHIRAMALINGAM; WANG, 

2009; TUBINO; ROCHA JUNIOR; BAUERFELDT, 2014). 

Os principais fatores que influenciam na reação de transesterificação são o tipo de álcool 

utilizado, o tipo e o teor de catalisador (ácido, básico ou enzimático), a razão molar entre o 

álcool e a matéria-prima que contém os triacilgliceróis, a temperatura da reação, a velocidade 

da agitação, a pureza dos reagentes, o teor de água e o teor de ácidos graxos livres (FFA, do 

inglês free fatty acid), que podem consumir parte do catalisador básico. A água e os ácidos 

graxos livres além de afetarem a reação de transesterificação, dificultam a separação entre o 

glicerol e o biodiesel. Além disso, a presença de FFA remanescente no biodiesel pode provocar 

a corrosão dos materiais automotivos, quando utilizado como combustível veicular (FAZAL; 

HASEEB; MASJUKI, 2011; JAIN; SHARMA, 2010; JOTHIRAMALINGAM; WANG, 2009; 

STAMENKOVIĆ et al., 2008). 

Conforme mencionado anteriormente, geralmente o metanol ou o etanol são utilizados 

na reação de transesterificação. A vantagem de utilizar o etanol consiste na possibilidade de 

manter a produção de biodiesel inteiramente a partir de fontes renováveis, principalmente em 

países em que o etanol é produzido a partir de cana-de-açúcar, beterraba e milho (ARIAS et al., 

2012). No entanto, o etanol apresenta algumas desvantagens que precisam ser superadas para 

se alcançar um processo viável pela rota etílica, uma vez que é ligeiramente menos reativo do 

que o metanol e requer mais etapas para a produção de biodiesel, o que representa um custo 

maior para o processo (RICHARD et al., 2013). Dessa forma, apesar de o metanol ser produzido 

principalmente pelo processo de oxidação do metano, que é um componente do gás natural, 

esse álcool é geralmente mais utilizado devido ao seu baixo custo e às suas propriedades físico-

(3) 
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químicas (polaridade, tamanho da cadeia carbônica e reatividade) (MA; HANNA et al., 1999; 

RICHARD et al., 2013). 

A escolha do catalisador também é importante para a reação de transesterificação, uma 

vez que orienta na definição das especificações que a matéria-prima deve satisfazer, das 

condições da reação e das etapas posteriores de separação (JOTHIRAMALINGAM; WANG, 

2009). Geralmente, os catalisadores alcalinos como NaOH, NaOCH3, KOH e KOCH3 são os 

mais estudados e empregados na metanólise dos óleos vegetais (TUBINO; ROCHA JUNIOR; 

BAUERFELDT, 2014).  

 

2.1.2 Estudo cinético da produção de biodiesel por transesterificação via rota metílica 

 

A vasta aplicação industrial da produção de biodiesel por transesterificação via rota 

metílica tem estimulado os estudos relacionados ao monitoramento e à modelagem dessa 

reação. Embora modelos cinéticos da produção de biodiesel por metanólise estejam descritos 

na literatura (CSERNICA; HSU, 2012; STAMENKOVIĆ et al., 2008; TASIC´ et al., 2015; 

TUBINO; ROCHA JUNIOR; BAUERFELDT, 2014; ZABALA et al., 2014), em geral, não 

existe um consenso sobre o comportamento cinético dessa reação. Além disso, apesar dos 

modelos já existentes, o desenvolvimento de novos modelos é importante por que essa é uma 

parte essencial do projeto de reatores e permite a identificação dos parâmetros que controlam a 

taxa da reação, bem como dos principais fatores relacionados à otimização do processo 

(STAMENKOVIĆ et al., 2008; TUBINO; ROCHA JUNIOR; BAUERFELDT, 2014).  

Em alguns modelos cinéticos mais complexos descritos na literatura (NORIEGA; 

NARVÁEZ; HEINZ, 2014; VICENTE; MARTÍNEZ; ARACIL, 2006; VICENTE et al., 2005), 

as três reações reversíveis envolvidas no processo de metanólise (Equações 1, 2 e 3) foram 

consideradas. Em outros estudos, as três reações não foram levadas em consideração e foram 

apresentados modelos cinéticos mais simplificados. Alguns trabalhos basearam o estudo 

cinético na reação global e desenvolveram um modelo baseado na concentração de 

triacilgliceróis (NAMBO et al., 2015; STAMENKOVIĆ et al., 2008; TASIC´ et al., 2015). Jain 

e Sharma (2010) também realizaram um estudo cinético considerando apenas a reação global 

da metanólise, mas os modelos desenvolvidos pelos pesquisadores se basearam na concentração 

de éster metílico.   

Tubino, Rocha Junior e Bauerfeldt (2014) consideraram apenas a primeira etapa da 

reação (formação de diacilgliceróis) na investigação cinética, supondo que essa etapa seja a que 

controla o processo. Os autores basearam tal suposição no fato de que as longas cadeias laterais 
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presentes nos triacilgliceróis protegem as ligações do éster de ataques nucleofílicos. Embasados 

nessa suposição, assumiram que a constante cinética da reação de formação de diacilgliceróis 

(Equação 1) é menor do que a de formação de monoacilgliceróis (Equação 2), que por sua vez 

é menor do que a de formação de glicerol (Equação 3). 

 Muitos estudos cinéticos da transesterificação apresentados são baseados em medidas 

cromatográficas (JAIN; SHARMA, 2010; NORIEGA; NARVÁEZ; HEINZ, 2014; 

STAMENKOVIĆ et al., 2008; VICENTE; MARTÍNEZ; ARACIL, 2006; VICENTE et al., 

2005). No entanto, a transesterificação via rota metílica apresenta uma rápida conversão dos 

reagentes, o que faz com que o uso das técnicas cromatográficas e de outros métodos analíticos 

convencionais não seja o mais adequado para o estudo cinético dessa reação em determinadas 

condições. Devido às limitações relacionadas com o tempo de análise, esses métodos não são 

comumente utilizados para a aquisição de várias medidas consecutivas em um pequeno 

intervalo de tempo. Além disso, as técnicas cromatográficas não permitem o monitoramento do 

processo em tempo real, uma vez que as amostras retiradas do reator precisam ser analisadas 

off-line. Dessa forma, propriedades físicas como a viscosidade e o índice de refração têm sido 

aplicadas como alternativas para o monitoramento dessas reações (TUBINO; ROCHA 

JUNIOR; BAUERFELDT, 2014; ZABALA et al., 2014).  

Além da utilização das propriedades físicas, a espectroscopia na região do 

infravermelho é uma técnica que também vem sendo satisfatoriamente aplicada para o 

monitoramento das reações de transesterificação para a produção de biodiesel (KNOTHE, 

2000; LIMA et al., 2014; PINZI et al., 2012; RICHARD et al., 2013). Entretanto, a maioria dos 

trabalhos que descrevem a aplicação dessa técnica para o monitoramento da reação de 

transesterificação via rota metílica não apresenta o estudo da modelagem cinética dessa reação.  

 

2.2 A ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO E A TECNOLOGIA ANALÍTICA DE 

PROCESSO  

 

2.2.1 Espectroscopia no infravermelho  

 

De um modo geral, os métodos espectroscópicos são baseados na interação entre a 

matéria e a radiação incidente. No caso da espectroscopia no infravermelho, essa interação está 

associada com as transições entre os estados vibracionais e rotacionais da molécula. A radiação 

infravermelha corresponde à região do espectro eletromagnético em que o número de onda varia 

entre 12.800 e 10 cm-1 (ou o comprimento de onda varia de 0,78 a 1000 µm). Essa região é 
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geralmente subdividida nas regiões do infravermelho próximo (NIR, do inglês Near Infrared), 

médio (MIR, do inglês Mid Infrared) e distante (FIR, do inglês Far Infrared), as quais 

encontram-se diferenciadas na Tabela 1 em termos dos números e comprimentos de onda 

(HOLLER; SKOOG; CROUCH, 2009). 

 

 

Tabela 1 - Regiões espectrais da radiação infravermelha. 

Região espectral Número de onda (cm-1) Comprimento de onda (µm) 

NIR  12.800 - 4.000 0,78 – 2,5 

MIR 4.000 - 200 2,5 – 50 

FIR 200 - 10 50 – 1.000 

Fonte: adaptado de HOLLER; SKOOG; CROUCH, 2009. 

 

 

Quase todas as espécies moleculares são capazes de absorver radiação eletromagnética 

na região do infravermelho. Dessa forma, a espectroscopia no infravermelho é considerada uma 

importante ferramenta aplicada em determinações quantitativas e qualitativas de compostos 

orgânicos e inorgânicos. No entanto, para que haja absorção nessa região, o momento de dipolo 

da molécula deve variar durante o seu movimento de vibração ou rotação. Consequentemente, 

moléculas diatômicas homonucleares como O2 e N2 não são ativas no infravermelho (HOLLER; 

SKOOG; CROUCH, 2009; STUART, 2004). 

Quando uma molécula absorve radiação infravermelha, passa do estado fundamental 

(estado de menor energia) para o estado excitado. O processo de absorção ocorre quando a 

frequência da radiação incidente coincide com a frequência de vibração natural da molécula e 

a energia absorvida promove um incremento na amplitude dos movimentos vibracionais das 

ligações da molécula. Essas vibrações podem ser classificadas como deformação axial (ou 

estiramento), que é caracterizada pela mudança na distância entre os átomos ao longo do eixo 

de ligação, e deformação angular, que envolve a variação no ângulo entre duas ligações. Esses 

modos vibracionais estão esquematizados de forma simplificada na Figura 1 (HOLLER; 

SKOOG; CROUCH, 2009; PAVIA et al., 2009) 
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Figura 1 -  Modos de vibração de estiramento (a) e 

deformação angular (b). Fonte: PAVIA 

et al., 2009. 

 

Em medidas espectroscópicas, as informações obtidas sobre um determinado composto 

é baseada na medida da quantidade da radiação absorvida ou da radiação emitida quando o 

composto retorna ao estado fundamental. Na espectroscopia de absorção, essas informações são 

expressas na forma de espectros, que apresentam a medida da radiação absorvida em função do 

comprimento de onda (ou número de onda). Geralmente, os espectros de infravermelho de 

sistemas contendo mais de uma espécie apresentam elevada sobreposição espectral, sendo 

necessária a utilização de técnicas estatísticas (quimiométricas) para a resolução desses 

sistemas (TREVISAN; POPPI, 2006).  

 

2.2.2 Espectroscopia no infravermelho como ferramenta da tecnologia analítica de 

processo 

 

A Tecnologia Analítica de Processo (PAT, do inglês Process Analytical Technology) 

abrange um conjunto de ferramentas utilizadas para projetar, analisar e controlar a produção 

industrial através da medição de atributos de desempenho e de qualidade dos materiais e do 

processo, durante o processamento. Dessa forma, a implementação de PAT permite aumentar 

a compreensão sobre um determinado processo produtivo e tem como objetivo principal 

melhorar a qualidade do produto final.  Dentre as ferramentas que podem ser utilizadas para 

atender a esses objetivos, podem-se citar as ferramentas multivariadas para aquisição e análise 

de dados, as ferramentas de controle de processos, os analisadores de processos e as ferramentas 

de gestão do conhecimento e de melhoria contínua (FDA, 2004).  

Nesse contexto, a espectroscopia no infravermelho pode ser aplicada como uma das 

ferramentas de PAT com o intuito de monitorar e controlar vários tipos de processos. Essa 

técnica analítica além de ser rápida, não-destrutiva e demandar reduzida (ou nenhuma) 

preparação de amostras, pode ser utilizada para o monitoramento off-line, at-line, on-line e in-

line do processo, apresentando, portanto, uma vasta aplicabilidade (KONA et al., 2013). 
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Em sistemas off-line, a amostra é coletada e enviada para ser analisada em um 

laboratório. Já no sistema de análise at-line, o instrumento de medição é posicionado próximo 

ao ponto de coleta, a fim de agilizar a obtenção de resultados. Devido às limitações em relação 

ao tempo de análise, esses tipos de analisadores não são aplicados com frequência ao 

monitoramento e controle de processos, sendo mais empregados no controle de qualidade da 

matéria-prima e do produto final. No monitoramento on-line, um sistema automatizado é 

utilizado para conduzir a amostra da linha de processo até um sensor, onde os dados são 

coletados. Por fim, no monitoramento in-line, o analisador encontra-se em contato direto com 

a linha do processo, interagindo com a amostra. Esse sistema apresenta a vantagem de evitar as 

etapas de amostragem, o que reduz o tempo de medição e permite a obtenção de medidas mais 

representativas. Assim, a utilização de sensores na linha do processo (in-line) podem 

representar uma melhoria em relação à otimização e ao controle do processo analisado 

(TREVISAN; POPPI, 2006). 

Além disso, a espectroscopia no infravermelho pode ser utilizada para o monitoramento 

do processo em tempo real, o que permite que os ajustes necessários para corrigir falhas no 

processo sejam feitos durante o processamento (KONA et al., 2013). 

 

2.2.3 Aplicação da espectroscopia no infravermelho próximo no monitoramento da 

produção de biodiesel por transesterificação 

 

Estudos envolvendo o biodiesel são encontrados na literatura descrevendo a aplicação 

da espectroscopia na região do infravermelho próximo. Essa técnica tem se mostrado eficiente 

na construção de modelos de calibração para determinar o teor de biodiesel em misturas com 

diesel (ALVES; POPPI, 2013; PIMENTEL et al., 2006), na previsão de propriedades do 

biodiesel e misturas com diesel (LIRA et al., 2010; VIEIRA; PASQUINI, 2014) e no 

monitoramento da reação de transesterificação para obtenção de biodiesel (LIMA et al., 2014; 

PINZI et al., 2012; RICHARD et al., 2013). 

 No que diz respeito ao monitoramento da reação de transesterificação utilizando a 

espectroscopia NIR, existem alguns trabalhos na literatura em relação ao desenvolvimento de 

modelos de calibração multivariada. Killner, Rohwedder e Pasquini (2011), por exemplo, 

desenvolveram um modelo utilizando a técnica espectroscópica NIR para o monitoramento on-

line da reação de transesterificação do óleo de soja a 20 e 55ºC. Os autores utilizaram o método 

de Ressonância Magnética Nuclear para determinar as porcentagens de conversão dos 

glicerídeos a éster metílico durante a reação e as usaram como valores de referência para a 
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construção de modelos de calibração. Eles demonstraram que a espectroscopia no 

infravermelho pode ser uma ferramenta efetiva para o monitoramento on-line da reação de 

transesterificação.   

Pinzi et al. (2012) construíram modelos de calibração para o monitoramento off-line da 

reação de transesterificação e determinação dos teores de ésteres e glicerídeos utilizando a 

espectroscopia NIR. Na construção dos modelos, os autores adquiriram espectros NIR e 

retiraram alíquotas durante a reação com três oleaginosas, as quais foram analisadas por 

cromatografia gasosa. Modelos de calibração foram construídos e apresentaram erros similares 

aos erros máximos admitidos pelo método de referência (cromatografia gasosa), confirmando 

a precisão do método na determinação dos teores dos componentes no biodiesel.  

Richard et al. (2013) realizaram o monitoramento da etanólise do óleo de girassol, 

conduzida em microrreatores. Modelos de calibração e de previsão foram desenvolvidos entre 

os dados espectroscópicos na região do infravermelho próximo e os dados obtidos a partir da 

cromatografia gasosa para o teor de ésteres etílicos. Os autores também concluíram que a 

espectroscopia NIR é rápida e confiável para o monitoramento on-line a reação de 

transesterificação. 

Lima et al.(2014) descreveu o monitoramento in-line de reações de transesterificação 

de óleo de soja com metanol utilizando a espectroscopia NIR. Modelos de calibração 

multivariados foram construídos com base nos dados espectroscópicos e valores de referência 

de metil éster, monoglicerídeos, diglicerídeos e triglicerídeos, os quais foram adquiridos por 

cromatografia gasosa. Os autores demonstraram que a espectroscopia NIR pode ser 

satisfatoriamente aplicada no monitoramento in-line da produção de biodiesel. 

 

2.3 TÓPICOS INTRODUTÓRIOS DE QUIMIOMETRIA 

 

Conforme mencionado anteriormente, geralmente os espectros de infravermelho são 

complexos, sendo necessária a utilização de técnicas estatísticas para a resolução dos sistemas 

(TREVISAN; POPPI, 2006). É nesse contexto que está inserida a quimiometria, a qual envolve 

a utilização de modelos matemáticos e técnicas estatísticas para a análise de dados na área de 

química. Dessa forma, as ferramentas quimiométricas são capazes de transformar os dados 

coletados sobre um sistema em informações úteis para a melhor compreensão sobre esse 

sistema (BEEBE; PELL; SEASHOLTZ, 1998).  
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Nesta seção, serão abordados tópicos introdutórios da quimiometria relacionados ao pré-

processamento de dados e à análise multivariada, com o objetivo de facilitar o entendimento 

das técnicas aplicadas durante o desenvolvimento deste trabalho.  

 

2.3.1 Técnicas de pré-processamento de dados espectroscópicos  

 

A etapa de pré-processamento de dados espectroscópicos, a qual antecede o 

desenvolvimento dos modelos, é uma parte fundamental da análise quimiométrica. O objetivo 

principal da aplicação dos métodos de pré-processamento consiste em reduzir os ruídos 

aleatórios e as variações sistemáticas presentes nos dados espectroscópicos.  Essas variações 

sistemáticas, as quais não estão relacionadas às propriedades de interesse, estão comumente 

associadas aos desvios de linha de base devido aos efeitos de espalhamento da luz e às variações 

instrumentais. Assim, a remoção dessas variações permite a obtenção de um modelo mais 

robusto e faz com que as informações químicas relevantes para a análise do sistema sejam 

realçadas (ZEAITER; RUTLEDGE, 2009). 

Dentre os métodos de pré-processamento comumente aplicados aos dados 

espectroscópicos, destacam-se: centralização na média, correção de espalhamento 

multiplicativo (MSC, do inglês do inglês Multiplicative Scatter Correction), variação normal 

padrão (SNV, do inglês Standard Normal Variate) e os métodos de derivação espectral. 

Enquanto a centralização na média é uma técnica aplicada às variáveis, os outros métodos 

citados são aplicados às amostras, com o objetivo de reduzir as variações de linha de base 

(BEEBE; PELL; SEASHOLTZ, 1998). 

A técnica de centralização na média consiste em calcular o valor médio para cada 

variável, que corresponde ao valor médio de cada coluna da matriz de dados, e subtrair esse 

valor de todos os elementos da coluna. Com a aplicação dessa técnica, os eixos das coordenadas 

são movidos para o centro dos dados, permitindo que as diferenças nas intensidades relativas 

das variáveis sejam percebidas com maior facilidade (BEEBE; PELL; SEASHOLTZ, 1998). 

A técnica de correção de espalhamento multiplicativo (MSC) é utilizada para a correção 

de efeitos decorrentes do espalhamento da radiação. Essa estratégia tem a vantagem de manter 

o formato dos espectros originais e, portanto, facilitar na interpretação dos dados pré-

processados. A mesma promove a correção dos espectros originais (xorg) com base em um 

espectro de referência (xref), que geralmente consiste no espectro médio das amostras utilizadas 

no desenvolvimento do modelo. Na aplicação dessa estratégia de pré-processamento, 
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inicialmente, os parâmetros de correção (b0 e bref) são calculados através da Equação 4 

(RINNAN; BERG; ENGELSEN, 2009; ZEAITER; RUTLEDGE, 2009).  

 

xorg = b0 + bref ∙ xref + e                                                                                                         (4)  

 

Em que e representa a parte residual não modelada. Em seguida, os parâmetros de 

correção estimados a partir da Equação 4 são utilizados para calcular o espectro corrigido 

(xcorr), conforme a Equação 5. Assim, durante essa correção, cada espectro é modificado de 

modo que se aproxime o máximo possível do espectro de referência (RINNAN; BERG; 

ENGELSEN, 2009; ZEAITER; RUTLEDGE, 2009). 

 

xcorr =
xorg−b0

bref
= xref +

e

bref
                                                                                                                            (5) 

 

 A variação normal padrão (SNV) é uma técnica de normalização também aplicada para 

a correção de espalhamento. Essa estratégia de pré-processamento atua de forma semelhante ao 

MSC, uma vez que mantém o formato dos espectros originais, mas apresenta a vantagem de 

não requerer um espectro de referência. Dessa forma, cada espectro é corrigido 

individualmente, não sendo necessário repetir o pré-processamento dos dados caso uma 

amostra seja excluída da análise, como acontece quando se utiliza MSC. Na aplicação da técnica 

SNV, o espectro corrigido (xcorr) é estimado com base no espectro original (xorg), no valor 

médio do espectro a ser corrigido (a0) e no desvio padrão desse espectro (a1), conforme 

expresso pela Equação 6 (RINNAN; BERG; ENGELSEN, 2009). 

 

xcorr =
xorg−a0

a1
                                                                                                                               (6) 

 

Outra técnica de pré-processamento utilizada para a correção das variações de linha de 

base são os métodos de derivação espectral. De um modo geral, os métodos derivativos são 

capazes de remover os efeitos aditivos e multiplicativos presentes nos espectros. A primeira 

derivada é utilizada para a remoção da linha de base e a segunda, para a remoção da linha de 

base e da variação linear inclinada. Quando esses métodos são aplicados isoladamente, 

provocam um indesejado aumento do ruído nos espectros corrigidos. Dessa forma, são 

geralmente associados a técnicas de suavização com o objetivo de reduzir os ruídos que surgem 

com a derivação. Um exemplo de método de derivação com suavização é a derivada com filtro 
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de Savitsky Golay, que promove uma suavização dos dados fazendo ajustes polinomiais 

subsequentes ao longo de todo o espectro. O número de pontos utilizados para cada ajuste 

polinomial é denominado por tamanho da janela. Assim, o tamanho da janela é selecionado e o 

ponto central dessa janela é substituído pelo valor da derivada proveniente do ajuste polinomial. 

A cada ajuste realizado, a janela se desloca de modo que o novo ponto central do ajuste 

polinomial seja o ponto adjacente ao ponto central do ajuste anterior, e isso é feito até que todo 

o espectro seja percorrido. Dessa forma, a ordem da derivada, o tamanho da janela e o grau do 

polinômio ajustado são decisões importantes a serem tomadas para a aplicação dos métodos 

derivativos (BEEBE; PELL; SEASHOLTZ, 1998; RINNAN; BERG; ENGELSEN, 2009). 

 

2.3.2 Análise de componentes principais  

 

A Análise de Componentes Principais (PCA, do inglês Principal Component Analysis) 

é um método da análise multivariada que, dentre outras aplicações, é utilizado para redução da 

dimensionalidade dos dados, reconhecimento de padrões, detecção de anomalias e classificação 

dos dados. Esse tipo de técnica permite a avaliação simultânea de um grande número de 

variáveis, o que proporciona um entendimento mais aprofundado sobre os dados analisados do 

que se cada variável fosse avaliada separadamente (ESBENSEN; GELADI, 2009).  

A redução da dimensionalidade dos dados obtida com a PCA é possível através da 

representação dos dados multivariados utilizando um novo conjunto de fatores, que são 

ortogonais entre si (descorrelacionados), ao invés das variáveis originais, que são possivelmente 

correlacionadas. Esses fatores, denominados componentes principais (PC, do inglês Principal 

Component), são combinações lineares das variáveis originais e descrevem de forma 

decrescente as direções de maior variação nos dados. Dessa forma, a primeira componente 

principal (PC1) explica a maior variabilidade dos dados, PC2 explica a segunda maior 

variabilidade dos dados e assim sucessivamente. De forma exemplificativa, a redefinição dos 

eixos das variáveis originais utilizando as componentes principais está apresentada na Figura 

2. Cada ponto do gráfico representa uma amostra e a distância entre os pontos é utilizada para 

definir similaridades e diferenças entre essas amostras (BEEBE; PELL; SEASHOLTZ, 1998; 

ESBENSEN; GELADI, 2009). 
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Figura 2 - Redefinição dos eixos das variáveis originais 

utilizando as componentes principais. Fonte: 

adaptado de BEEBE; PELL; SEASHOLTZ, 

1998. 

 

 

Os dados multivariados para análise de componentes principais devem ser organizados 

em uma matriz bidimensional (𝐗), em que cada linha apresenta os dados referentes a um objeto 

(ou amostra) e cada coluna contém as medidas referentes a uma variável. Através da PCA, a 

matriz 𝐗 é decomposta em dois subconjuntos: a matriz de escores (𝐓), que representa  as 

coordenadas das amostras em relação aos eixos das componentes principais, e a matriz de pesos 

transposta (𝐏T), que representa a contribuição de cada eixo para uma determinada componente 

principal e é calculada pelo cosseno do ângulo entre o eixo da variável original e o eixo da 

componente principal. A parte dos dados que não for explicada pelo modelo é representada pela 

matriz residual (𝐄). Dessa forma, cada componente principal é identificada pela variância 

explicada dos dados, por um conjunto de escores e por um conjunto de pesos. Na forma 

matricial, a Equação 7 descreve matematicamente a análise de componentes principais 

(ESBENSEN; GELADI, 2009).  

 

𝐗 = 𝐓𝐏T + 𝐄                                                                                                                                   (7) 
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2.4 CONTROLE ESTATÍSTICO MULTIVARIADO DE PROCESSOS EM BATELADA 

 

Devido à alta flexibilidade de operação, processos em batelada são frequentemente 

empregados em indústrias químicas e bioquímicas para a obtenção de produtos com alto valor 

agregado (KERKHOF et al., 2012). Esse tipo de processo apresenta uma natureza dinâmica e 

geralmente está sujeito a uma variabilidade entre as bateladas, a qual pode estar relacionada, 

dentre outros fatores, à presença de impurezas, ao desvio das variáveis de processo em relação 

às suas trajetórias normais e a problemas associados com a adição da carga ao reator 

(NOMIKOS; MACGREGOR, 1995).  

As falhas de operação que ocorrem durante o processamento de uma batelada, caso não 

sejam corrigidas a tempo, podem levar a produção dessa batelada, e até mesmo das bateladas 

subsequentes, com produtos de baixa qualidade. Dessa forma, o monitoramento e controle 

desses processos, com o objetivo de corrigir os problemas de operação antes do término da 

batelada, bem como evitar que os mesmos se propaguem para as bateladas seguintes, são 

essenciais para garantir a qualidade do produto final de forma constante, uniforme e atendendo 

às especificações necessárias (NOMIKOS; MACGREGOR, 1995).    

Nesse contexto, o monitoramento e controle de processos em batelada podem ser 

realizados através da aplicação de gráficos de controle estatístico multivariados como 

ferramentas da Tecnologia Analítica de Processo. A utilização dessas ferramentas, além de 

fornecer um conhecimento maior sobre o processo, permite que um controle mais eficiente seja 

estabelecido, o que pode auxiliar a reduzir, ou até eliminar, os testes realizados com o produto 

final (KONA et al., 2013). Por conseguinte, o controle estatístico multivariado de processos 

tem sido amplamente utilizado para controlar processos nas indústrias químicas, farmacêuticas, 

petroquímicas e de alimentos (BABAMORADI; VAN DEN BERG; RINNAN, 2016). 

A aplicação de gráficos de controle baseados em métodos de projeção multivariada, 

como a PCA, é capaz de reduzir a dimensionalidade e extrair importantes informações dos 

dados provenientes do monitoramento das bateladas. Esses gráficos de controle permitem o 

monitoramento simultâneo de um grande número de variáveis e podem estabelecer o controle 

tanto das variáveis de processo quanto dos atributos de qualidade. De um modo geral, a 

utilização desses métodos para a análise de processos em batelada é motivada, principalmente, 

pela alta correlação existente entre as diversas variáveis que são comumente coletadas durante 

o monitoramento desse tipo de processo (BERSIMIS; PSARAKIS; PANARETOS, 2007; 

KERKHOF et al., 2012; KOURTI et al., 2003; WOLD et al., 2009).  
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O uso dos gráficos multivariados no controle estatístico de processos em batelada se 

baseia na construção de modelos empíricos que descrevem a trajetória normal das variáveis ao 

longo do processo e, portanto, caracterizam as condições normais de operação (NOC, do inglês 

Normal Operating Condition). Esses modelos são desenvolvidos a partir de dados históricos de 

bateladas consideradas bem-sucedidas. Posteriormente, os modelos são utilizados para avaliar 

o comportamento de novas bateladas em relação às condições normais de operação definidas 

pelas bateladas de referência (NOMIKOS; MACGREGOR, 1995).  

Dessa forma, o controle multivariado de processos em batelada envolve essencialmente 

duas fases. Na primeira fase, um modelo é desenvolvido a partir de dados históricos de 

bateladas em NOC, também denominadas bateladas de treinamento. O modelo resultante 

apresenta o padrão normal de evolução das bateladas, a variabilidade natural do processo e os 

padrões de correlação entre as variáveis. Na segunda fase, novas bateladas (denominadas 

bateladas de previsão) são diagnosticadas a partir dos modelos desenvolvidos, os quais devem 

ser capazes de detectar as falhas ocorridas ao longo do processo e identificar as variáveis 

responsáveis por esses desvios (KOURTI, 2003; WOLD et al., 1998). 

  

2.4.1 Organização da matriz de dados e abordagens de desdobramento 

 

Os dados provenientes de processos em batelada podem ser organizados em uma matriz 

tridimensional, conforme ilustrado na Figura 3. O eixo horizontal corresponde às variáveis (j), 

que no caso de dados espectroscópicos é frequentemente representado pelos valores de 

absorbância em comprimentos ou números de onda específicos. O eixo vertical corresponde às 

bateladas (n) e os intervalos de tempo (k) de aquisição das medidas são representados na 

terceira dimensão (NOMIKOS; MACGREGOR, 1995). 

 

 

Figura 3 - Organização dos dados 

provenientes do monitoramento das 

bateladas. Fonte: adaptado de 

AGUADO et al., 2007. 
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 Objetivando o desenvolvimento dos gráficos de controle, a matriz tridimensional 

contendo os dados provenientes do monitoramento das bateladas deve ser desdobrada e 

rearranjada, resultando em uma matriz bidimensional que pode ser analisada por métodos de 

projeção multivariada. No total, existem 6 formas de desdobrar e rearranjar essa matriz. O tipo 

de desdobramento selecionado determina o tipo de variabilidade a ser capturada pelo modelo 

(NOMIKOS; MACGREGOR, 1995).  

 Das abordagens de desdobramento e análise de dados existentes, duas são bastante 

aplicadas e estão, inclusive, disponíveis em pacotes comerciais de softwares (AGUADO et al., 

2007). Uma dessas abordagens foi proposta por Nomikos e MacGregor (1995) e é baseada no 

desdobramento dos dados mantendo o eixo das bateladas inalterado (desdobramento das 

bateladas). A outra abordagem foi proposta por Wold et al. (1998) e se baseia no desdobramento 

inicial dos dados preservando o eixo das variáveis (desdobramento das variáveis). Neste 

trabalho, essas abordagens são designadas, respectivamente, por Nomikos-MacGregor (NM) e 

Wold-Kettaneh-Friden-Holmberg (WKFH), com referência aos nomes dos pesquisadores que 

as desenvolveram.  

 De um modo geral, as abordagens NM e WKFH podem ser utilizadas tanto para a análise 

após o término da batelada (end of batch) quanto para o monitoramento em tempo real (real 

time) do processo. Na análise pós-batelada, os dados do monitoramento das bateladas 

finalizadas estão disponíveis. Dessa forma, essas bateladas podem ser classificadas como 

normais ou defeituosas a partir dos modelos desenvolvidos com base nas bateladas em 

condições normais de operação. Já no monitoramento em tempo real, a batelada é analisada 

durante a sua evolução. A vantagem desse tipo de análise está no fato de que as condições 

anormais podem ser detectadas e corrigidas antes do término da batelada (AGUADO et al., 

2007).  

  

2.4.1.1 Abordagem NM 

 

Na abordagem desenvolvida por Nomikos e MacGregor (1995), a matriz tridimensional 

apresentada na Figura 3 é rearranjada pelo modo de desdobramento das bateladas. Nesse tipo 

de desdobramento, as fatias verticais da matriz tridimensional, que correspondem aos intervalos 

de tempo, são rearranjadas umas ao lado das outras. Dessa forma, a direção das bateladas é 

mantida inalterada enquanto as outras direções são rearranjadas, resultando em uma matriz de 

dimensões (N x JK), conforme ilustrado na Figura 4. Nessa matriz, cada objeto (linha) contém 

todas as medidas referentes a uma única batelada (NOMIKOS; MACGREGOR, 1995). 
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Figura 4 - Desdobramento das bateladas para a construção das cartas 

de controle conforme abordagem NM. Fonte:  adaptado de 

AGUADO et al., 2007. 

 

Após o desdobramento, a matriz bidimensional é geralmente submetida ao pré-

processamento de centralização na média, através da subtração do valor médio de cada coluna. 

Para essa abordagem, a centralização é particularmente importante pois a trajetória média de 

cada variável é subtraída, promovendo a remoção da não-linearidade dos dados. 

Posteriormente, um modelo PCA é desenvolvido com os dados das bateladas de treinamento 

(bateladas em condições normais de operação). Nesse modelo, cada elemento do vetor de 

escores corresponde a uma batelada completa e descreve a variabilidade de cada batelada em 

relação às outras, permitindo, dessa forma, a comparação entre as bateladas (NOMIKOS; 

MACGREGOR, 1995; WOLD et al., 2009).  

Uma vez que a técnica de desdobramento das bateladas considera cada medida em um 

determinado intervalo de tempo como uma variável, a mesma permite a modelagem do 

comportamento dinâmico do processo em batelada, considerando a autocorrelação e a 

correlação cruzada existente entre as variáveis. A autocorrelação corresponde à dependência 

entre as medidas adquiridas em tempos diferentes, para uma mesma variável. Já a correlação 

cruzada está relacionada à correlação entre as diferentes variáveis (KERKHOF et al., 2012; 

KOURTI, 2003). De acordo com Kourti (2003), as variáveis dos processos em batelada 

apresentam autocorrelação e correlação cruzada e, portanto, o monitoramento desse tipo de 

processo deve levar em consideração essas correlações. Segundo o autor, uma condição 

anormal de operação é observada quando há a quebra de alguma dessas correlações, ou seja, 

quando ocorre uma mudança no padrão de correlação entre as variáveis, o qual é baseado no 

comportamento das bateladas em NOC.  
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Além disso, a abordagem NM pode ser utilizada tanto para a análise pós-batelada 

quanto para o monitoramento em tempo real do processo. Entretanto, para poder ser utilizada 

no monitoramento em tempo real, algumas estratégias devem ser empregadas para preencher 

os valores ainda desconhecidos das futuras observações, uma vez que essa abordagem 

considera que todas as medidas referentes a uma batelada estão disponíveis. Conforme 

descrito por Nomikos e MacGregor (1995), as seguintes estratégias podem ser aplicadas: 

preenchimento das futuras observações com zeros, preenchimento das futuras observações 

mantendo-se os desvios atuais e estimativa das futuras observações utilizando o modelo PCA.  

 

2.4.1.2 Abordagem WKFH 

 

Na abordagem desenvolvida por Wold et al. (1998), a matriz tridimensional é 

inicialmente rearranjada pelo modo de desdobramento das variáveis. Nesse tipo de 

desdobramento, cada fatia horizontal da matriz tridimensional é posicionada uma abaixo da 

outra. Dessa forma, a direção das variáveis é mantida inalterada, resultando em uma matriz de 

dimensões (NK x J), conforme ilustrado na Figura 5. Ao contrário do que ocorre na matriz 

resultante do desdobramento das bateladas, em que cada linha contém todos os dados de uma 

batelada, na matriz resultante do desdobramento das variáveis, cada coluna apresenta os dados 

referentes a uma variável.  

 

 

Figura 5 - Desdobramento das variáveis para a construção das cartas 

de controle conforme abordagem WKFH.  Fonte:  

adaptado de AGUADO et al., 2007. 
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Após o desdobramento, a matriz bidimensional é geralmente submetida ao pré-

processamento de centralização na média. Posteriormente, um modelo de regressão por 

mínimos quadrados parciais (PLS, do inglês Partial Least Squares) é desenvolvido. O PLS 

consiste em um método da calibração multivariada, utilizado na previsão de características ou 

propriedade de amostras futuras. Assim como a PCA, esse método utiliza novas componentes 

no desenvolvimento do modelo, que são combinações lineares das variáveis originais. 

Entretanto, no método PLS, essas componentes são denominadas variáveis latentes e são 

obtidas a partir da matriz da resposta instrumental (X) e do vetor contendo a 

propriedade/característica que se quer prever (y). As direções das variáveis latentes são aquelas 

que maximizam a covariância entre X e y. 

Na aplicação de PLS aos dados rearranjados pelo desdobramento das variáveis, é 

desenvolvido um modelo de regressão entre a matriz bidimensional desdobrada (𝐗) e um vetor 

contendo a propriedade (𝐲), que nesse caso, é um vetor que contém a informação do tempo 

(tempo local ou o índice de maturidade da batelada). As expressões matemáticas que 

representam o modelo PLS estão apresentadas nas Equações 8 e 9 (BEEBE; PELL; 

SEASHOLTZ, 1998; WOLD et al., 1998).  

 

𝐗 = 𝐓𝐏𝐋𝐒𝐏𝐏𝐋𝐒
𝐓 + 𝐄                                                                                                                                     (8) 

 

𝐲 = 𝐓𝐏𝐋𝐒𝐜 + 𝐟                                                                                                                                    (9) 

 

 Em que a matriz 𝐄 e o vetor 𝐟 contêm os resíduos de X e y, respectivamente,  𝐏𝐏𝐋𝐒
𝐓  é a 

matriz de pesos transposta e 𝐜 é o vetor dos pesos de y. Dessa forma, de modo bastante 

simplificado, a Equação 8 é utilizada para o cálculo da matriz dos escores (𝐓𝐏𝐋𝐒), a qual é 

considerada uma boa representação da matriz de dados espectroscópicos (𝐗). A Equação 9 é 

então aplicada para prever o valor de 𝐲, os quais são utilizados para indicar a evolução da 

batelada (WOLD et al., 1998).  

 Com o objetivo de construir as cartas de controle, a matriz dos escores de cada variável 

latente (VL) é organizada de modo que cada linha contém os escores referentes a uma batelada. 

A matriz resultante é, então, utilizada para obtenção dos limites de controle para cada tempo, a 

partir das médias e desvio padrão (DP) de cada coluna, conforme ilustrado na Figura 6 (WOLD 

et al., 1998).  
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Figura 6 - Organização dos escores do modelo PLS para as duas primeiras variáveis 

latentes (VL) e da construção dos gráficos de controle dos escores baseados 

na média e no desvio padrão (DP). Fonte: adaptado de BURGGRAEVE et 

al., 2011.  

 

 

Assim como a abordagem NM, o desdobramento WKFH pode ser utilizado tanto para 

a análise pós-batelada quanto para o monitoramento em tempo real. A abordagem WKFH tem 

a vantagem de poder ser utilizada para o monitoramento em tempo real sem a necessidade 

preencher valores desconhecidos. O procedimento descrito até o momento é realizado para o 

monitoramento em tempo real. Para a realização da análise pós-batelada, que permite a 

comparação entre as bateladas, uma segunda etapa precisa ser realizada. Nessa 2ª etapa, a matriz 

de escores resultante da análise PLS é reorganizada pelo modo de desdobramento das bateladas, 

conforme ilustrado na Figura 4, e é submetida a uma PCA. Ao contrário da abordagem NM, 

que utiliza os dados de processo provenientes do monitoramento da batelada, a abordagem 

WKFH utiliza uma versão comprimida dos dados (os escores). Dessa forma, o uso dessa técnica 

permite a economia de tempo e espaço no que diz respeito à análise computacional, o que pode 

ser uma grande vantagem para processos mais complicados e nos casos onde se utilizam dados 

espectroscópicos (WOLD et al., 1998).  

Segundo Kourti (2003), a técnica de desdobramento das variáveis, utilizada para o 

monitoramento em tempo real conforme WKFH, não é capaz de capturar a dinâmica do 

processo em batelada em termos da autocorrelação e da correlação cruzada entre as variáveis. 

Tal fato decorre da disposição dos dados da matriz bidimensional para o monitoramento em 

tempo real. Enquanto no desdobramento das bateladas (Figura 4) cada coluna representa uma 

variável em um determinado tempo, no desdobramento das variáveis (Figura 5), a coluna 

contém os dados de cada variável em todos os tempos. Dessa forma, na abordagem WKFH para 

o monitoramento em tempo real, a centralização na média não remove a não linearidade dos 

dados por que não subtrai a trajetória média de cada variável. Nesse caso, a média total da 

variável, considerando todos os tempos e todas as bateladas, é subtraída, fazendo com que a 

centralização não provoque efeito em relação a esses tipos de correlação.  
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2.4.2 Detecção e análise de falhas  

 

Na etapa de monitoramento das bateladas de previsão, as novas observações referentes 

a essas bateladas são projetadas no plano representativo do modelo, o qual foi desenvolvido 

com base nas bateladas de treinamento (em condições normais de operação). Esse modelo deve 

ser capaz de detectar as anomalias no processo e os desvios nas condições de operação das 

novas bateladas. As falhas de operação são detectadas quando os escores das novas observações 

diferirem significativamente dos escores das bateladas de treinamento. Tal diferença pode ser 

mensurada a partir das estatísticas do erro quadrático de previsão (SPE, do inglês Squared 

Prediction Error), que mede a distância das observações ao plano representativo do modelo, e 

de T² de Hotelling, que mede a distância das projeções das observações ao centro do modelo. 

O processo em batelada é considerado sob controle estatístico se os valores calculados para 

ambas as estatísticas não excederem os correspondentes limites de controle, para um nível de 

significância estabelecido (KERKHOF et al., 2012).  

Com o objetivo de facilitar a interpretação das estatísticas SPE e T² de Hotelling, uma 

representação gráfica das distâncias medidas por essas estatísticas está apresentada na Figura 

7. Nessa Figura, X1, X2 e X3 representam as variáveis originais, ao passo que o plano, limitado 

pela elipse central, representa o modelo com duas componentes principais (PC1 e PC2). As 

outras elipses representam o limite superior (linha sólida) e o limite inferior (linha traço e ponto) 

de controle, os quais foram calculados com base nas bateladas em condições normais de 

operação. No gráfico da Figura 7, cada observação é representada por um marcador. Os 

marcadores em formato de círculos representam as observações sob controle estatístico, uma 

vez que não ultrapassam os limites de controle. Já os marcadores em formato de triângulo e 

quadrado, representam as observações com valores elevados de SPE e de T² de Hotelling, 

respectivamente. Consequentemente, a linha pontilhada que liga o triângulo ao plano do modelo 

representa a distância medida pela estatística SPE, enquanto a linha tracejada que liga a 

projeção do quadrado ao centro do modelo representa a distância medida pela estatística T² de 

Hotelling.  
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Figura 7 -  Representação gráfica das estatísticas SPE (representada pela linha 

pontilhada) e T² de Hotelling (representada pela linha tracejada). Fonte: 

do autor. 

 

 

Conforme apresentado, de um modo geral, a estatística SPE é utilizada para detectar 

anomalias que fazem com que as novas observações se afastem do plano do modelo, 

apresentando um comportamento diferente das observações utilizadas na construção do 

modelo. Assim, se uma determinada observação ultrapassa o limite definido para essa 

estatística, pode-se dizer que houve uma quebra na estrutura de correlação das variáveis 

originais, quando comparada à estrutura de correlação das variáveis para as bateladas em NOC. 

A estatística SPE pode ser calculada de acordo com a Equação 10.  

 

𝑆𝑃𝐸 =  (𝒙𝒊 − 𝒙𝒊
∗)𝑇(𝒙𝒊 − 𝒙𝒊

∗)                                                                                                          (10) 

 

 Em que 𝑥𝑖
∗ corresponde à previsão da i-ésima observação (vetor xi) a partir do modelo 

e o sobrescrito T indica que a diferença dos vetores é transposta. Baseada no SPE, outra 

estatística que pode ser utilizada para avaliar as novas observações corresponde à distância ao 

modelo (DModX), que representa a distância absoluta entre a observação e o modelo. Essa 

estatística segue a mesma interpretação do SPE e pode ser calculada pela Equação 11.  

 

DModX = c√
𝑆𝑃𝐸

𝐽−𝐴
                                                                                                                    (11) 

PC1 

PC2 

x
1

 
x
2

 

x
3
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Em que J representa o número de variáveis, A corresponde o número de componentes e 

c é um fator de correção, o qual é uma função do número de observações e do número de 

componentes (FERRER, 2007)  

 Conforme mencionado, a estatística de T² de Hotelling é utilizada para verificar se as 

projeções das novas observações no plano representativo do modelo encontram-se dentro ou 

fora do limite determinado pelas bateladas em condições normais de operação. Se uma 

observação ultrapassa o limite de controle para essa estatística, essa observação apresenta 

valores incomuns para algumas das variáveis originais. No entanto, o modelo é ainda 

considerado capaz de descrever essa observação, uma vez que não há uma quebra na estrutura 

de correlação das variáveis originais (KERKHOF et al., 2012; VIGNI et al., 2009). A estatística 

de T² de Hotelling pode ser calculada através da Equação 12. 

 

 T2de Hotelling = ∑
ta

2

λa
2

A
a=1                                                                                                      (12) 

 

 Em que os escores (ta) representam os componentes do modelo com variações dadas 

pelos seus respectivos autovalores (λa) (FERRER, 2007). 

 

2.4.3 Aplicações das cartas de controle multivariadas no controle de processos em 

batelada 

 

 Existem trabalhos na literatura que descrevem a utilização das abordagens NM e 

WKFH, ou apenas uma delas, para monitorar processos em batelada em diferentes áreas de 

aplicação. Aguado et al. (2007), por exemplo, aplicaram o controle estatístico multivariado ao 

processo de tratamento de efluentes e realizaram uma comparação entre o desempenho das 

abordagens NM e WKFH para as análises pós-batelada e em tempo real. A partir dos resultados, 

os autores propuseram um esquema de monitoramento baseado na abordagem NM, incluindo 

tanto a análise pós-batelada quanto o monitoramento em tempo real.  

 Burggraeve et al. (2011) descreveram a aplicação do controle estatístico multivariado 

ao processo de granulação em leito fluidizado. Os autores desenvolveram modelos baseados na 

abordagem NM e, posteriormente, utilizaram os modelos para o diagnóstico de novas bateladas, 

através da análise pós-batelada e do monitoramento em tempo real, utilizando os gráficos dos 

escores e a estatística T² de Hotelling. As cartas de controle foram construídas com base em 

medidas on-line da distribuição de partículas e em valores da temperatura do produto. A análise 
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das cartas de controle permitiu a detecção das falhas de operação das bateladas de teste, uma 

vez que os modelos de referência mostraram-se sensíveis a perturbações.  

 Kona et al. (2013) também descreveram a aplicação do controle estatístico multivariado 

ao processo de granulação em leito fluidizado. As cartas de controle, desenvolvidas com base 

em medidas de humidade e temperatura, foram utilizadas para o monitoramento em tempo real 

utilizando-se a abordagem WKFH. Os gráficos dos escores, da distância ao modelo e do T² de 

Hotelling foram então utilizados para detectar falhas de operação em novas bateladas. Essas 

cartas de controle mostraram-se uma forma efetiva de identificar as anomalias ocorridas durante 

o processo e analisar a causa dessas anomalias.  

 Souihi et al. (2015), descreveram o controle estatístico do processo de hidrogenação do 

nitrobenzeno conduzido em batelada. Os autores desenvolveram cartas de controle com base 

no desdobramento das variáveis da abordagem WKFH e compararam a construção dessas cartas 

utilizando os métodos PCA, PLS e OPLS. As cartas de controle foram baseadas em variáveis 

de processo (temperatura, pressão, vazão e agitação) e em dados espectroscópicos coletados ao 

longo da reação. As estatísticas DModX e T² de Hotelling foram então utilizadas para 

diagnosticas as bateladas de previsão. A partir dos resultados, os autores concluíram que o 

modelo baseado em OPLS obteve resultados mais satisfatórios para os dados estudados, uma 

vez que foi capaz de detectar todas as falhas de operação e permitiu a interpretação e diagnóstico 

das causas dessas falhas.  

 Babamoradi, van den Berg e Rinnan (2016), descreveram a aplicação de cartas de 

controle ao processo de polimerização. As cartas de controle foram desenvolvidas com base na 

abordagem NM para a análise em tempo real, utilizando-se dez variáveis de processo coletadas 

durante a reação. Nesse estudo, foi descrita uma nova estratégia para o cálculo dos limites de 

controle dos gráficos de contribuição, a qual se mostrou eficiente para interpretação desses 

gráficos e para o diagnóstico de falhas.   

 Em relação à produção de biodiesel, Trevisan (2009) realizou o monitoramento da 

transesterificação do óleo de soja com etanol utilizando um sistema NIR on-line. Cartas de 

controle multivariadas baseadas em ambas as abordagens de desdobramento foram utilizadas 

para detectar falhas nas bateladas relacionadas à utilização de álcool hidratado (95 e 98%), 

ausência de catalisador e variações na concentração de catalisador. Através da análise dos 

gráficos dos escores, foi possível detectar as falhas do processo utilizando ambas as abordagens.  

Lima et al. (2014) descreveram a aplicação de cartas de controle multivariadas para 

monitorar a reação de transesterificação para a obtenção de biodiesel. Os autores utilizaram 

apenas a técnica de desdobramento das variáveis. A partir da análise do gráfico dos escores da 
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primeira componente do modelo, foi possível detectar a perturbação relacionada à mudança na 

temperatura ao longo da reação, a qual foi intencionalmente produzida com o objetivo de avaliar 

o modelo desenvolvido.   

 

2.5 RESOLUÇÃO MULTIVARIADA DE CURVAS COM MÍNIMOS QUADRADOS 

ALTERNANTES  

 

A Resolução Multivariada de Curvas (MCR, do inglês Multivariate Curve Resolution) 

é uma técnica bastante difundida, utilizada para analisar e modelar dados multivariados 

provenientes de diferentes tipos de aplicações, especialmente do monitoramento de processos. 

O principal objetivo dessa metodologia consiste em descrever misturas complexas através da 

determinação das contribuições dos componentes puros presentes na mistura, mesmo que se 

tenha pouca ou nenhuma informação prévia sobre a mesma (DE JUAN; TAULER, 2006; 

RUCKEBUSCH; BLANCHET, 2013). 

A técnica MCR consiste na decomposição de uma matriz de dados experimentais em 

um modelo bilinear, composto pela multiplicação de duas matrizes, uma contendo os perfis 

associados com as variações na direção das linhas e a outra, na direção das colunas.  Em 

aplicações espectroscópicas, devido à validade da Lei de Lambert Beer, esses perfis podem ser 

interpretados como perfis de concentração, associados com as variações na direção das linhas, 

e perfis espectrais, associados com as variações nas colunas (JAUMOT; DE JUAN; TAULER, 

2015; RUCKEBUSCH; BLANCHET, 2013). 

A expressão matemática que descreve a decomposição da matriz de dados por MCR é 

dada, na forma matricial, pela Equação 13. Os dados espectroscópicos provenientes do 

monitoramento de processos são representados pela matriz 𝐃. A matriz 𝐂 representa os perfis 

de concentração dos compostos espectroscopicamente ativos e a matriz 𝐒𝐓contém os perfis 

espectrais desses compostos puros. 𝐄 representa a matriz dos resíduos, que contém a variação 

dos dados não explicada pelo modelo (TAULER, 1995). 

 

𝐃 = 𝐂𝐒T + 𝐄                                                                                                                                (13) 

 

A Equação 13 pode ser representada pelo esquema mostrado na Figura 8, o qual permite 

uma descrição visual da decomposição de dados por MCR considerando como exemplo um 

sistema composto por dois componentes. 
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Figura 8 - Esquema da decomposição da matriz de dados por MCR para um sistema com 

dois componentes. Fonte: adaptado de DE JUAN; JAUMOT; TAULER, 2014. 

 

 

Embora os métodos de Resolução Multivariada de Curvas prescindam de muitas 

informações sobre a identidade química dos compostos, necessitam de uma estimativa do 

número de componentes presentes no sistema analisado. Caso essa informação não esteja 

disponível, uma análise anterior à aplicação de MCR se faz necessária. Dentre os métodos 

existentes, essa etapa pode ser realizada através da decomposição de valores singulares (SVD, 

do inglês Singular Value Decomposition), que fornece uma estimativa do número de 

componentes a partir do cálculo do posto da matriz através da decomposição dos dados em 

vetores linearmente independentes (RUCKEBUSCH; BLANCHET, 2013). 

Além de uma estimativa do número de componentes envolvidos na análise, a 

metodologia MCR necessita de uma estimativa inicial dos perfis de concentração ou dos perfis 

espectrais dos componentes. Algumas técnicas podem ser aplicadas se essas informações não 

estão disponíveis (JAUMOT; DE JUAN; TAULER, 2015). As estimativas iniciais dos perfis 

de concentração podem ser obtidas a partir da análise evolucionária de fatores (EFA, do inglês 

Evolving Factor Analysis), a qual identifica o aparecimento e decaimento de componentes, 

através da análise do posto da matriz de dados, e fornece os perfis de concentração para esses 

componentes. Já as estimativas iniciais dos perfis espectrais podem ser obtidas a partir de 

métodos de seleção de variáveis (DE JUAN; JAUMOT; TAULER, 2014; DE JUAN; TAULER, 

2006). 
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Após a obtenção do número de componentes presente no sistema analisado e das 

estimativas iniciais (perfis de concentração ou espectrais), a análise MCR prossegue com a 

otimização dessas estimativas iniciais. Um dos algoritmos mais populares da metodologia MCR 

para essa etapa de otimização é o método de Resolução Multivariada de Curvas com Mínimos 

Quadrados Alternantes (MCR-ALS, do inglês Multivariate Curve Resolution Alternating Least 

Square) (TAULER, 1995). 

A metodologia MCR-ALS resolve de forma iterativa a Equação 13 a partir do algoritmo 

de Mínimos Quadrados Alternantes, que calcula os perfis de concentração e os perfis espectrais 

dos componentes puros. Esse algoritmo realiza uma otimização das estimativas iniciais até que 

um critério de convergência ou um critério de parada seja alcançado (DE JUAN; JAUMOT; 

TAULER, 2014; JAUMOT et al., 2013).  

Para avaliar a qualidade do modelo aplicando a metodologia MCR-ALS, alguns 

parâmetros podem ser utilizados. Um desses parâmetros é a falta de ajuste (Lack of fit), cuja 

definição é dada pela diferença entre a matriz de dados (D) e os dados obtidos pela aplicação 

de MCR-ALS (CST). Esse valor é calculado a partir da Equação 14, na qual dij é o valor de cada 

elemento da matriz de dados e eij é o respectivo valor residual obtidos pela diferença entre os 

dados de entrada e os dados recuperados pelo MCR-ALS (JAUMOT; DE JUAN; TAULER, 

2015). 

 

Falta de ajuste(%) = 100√
∑ eij

2
ij

∑ dij
2

ij
                                                                                          (14) 

 

 Outro parâmetro utilizado para a avaliação da qualidade do ajuste do modelo MCR-ALS 

corresponde à porcentagem de variância explicada pelo modelo (R²), calculada a partir da 

Equação 15 (JAUMOT; DE JUAN; TAULER, 2015). 

 

R2 = 100√
∑ dij

2
ij −∑ eij

2
ij

∑ dij
2

ij
                                                                                                                    (15) 

 

2.5.1 Deficiência de posto e ambiguidades 

 

Conforme mencionado anteriormente, para a aplicação dos métodos de Resolução 

Multivariada de Curvas, é necessário um conhecimento prévio sobre o número de componentes 

espectroscopicamente ativos que causam a variabilidade observada nos dados. Quando essa 
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informação não está disponível, a estimativa do número de componentes é geralmente calculada 

fazendo-se uma análise do posto da matriz de dados (DE JUAN; TAULER, 2006; 

RUCKEBUSCH; BLANCHET, 2013). 

No entanto, em alguns casos, a estimativa do posto da matriz de dados pode ser 

complicada devido à ocorrência de dependência linear entre os perfis espectrais ou entre os 

perfis de concentração, indicando que os mesmos são mutuamente correlacionados. Essa 

similaridade entre os perfis faz com que o posto da matriz seja menor do que a quantidade de 

espécies envolvidas de fato no processo. Nesses casos, diz-se que os dados analisados 

apresentam deficiência de posto. Esse problema é muito comum em dados provenientes do 

monitoramento de reações químicas (GARRIDO; RIUS; LARRECHI, 2008; RUCKEBUSCH; 

BLANCHET, 2013). 

 A ocorrência de ambiguidades é outro problema associado à aplicação dos métodos de 

Resolução Multivariada de Curvas. As mesmas decorrem da possibilidade de existirem 

múltiplas soluções capazes de ajustar a matriz de dados, embora essas soluções não apresentem 

significado físico para o sistema analisado. A presença das ambiguidades rotacional e de 

intensidade é considerada a principal desvantagem da aplicação desses métodos (GARRIDO; 

RIUS; LARRECHI, 2008).  

A ambiguidade rotacional está relacionada ao fato de existirem perfis espectrais e de 

concentração com diferentes formatos, os quais são capazes de reproduzir a matriz de dados 

experimentais com a mesma qualidade de ajuste. Esse tipo de ambiguidade é considerado o 

mais relevante e um grande problema associado à robustez e à interpretação dos resultados de 

MCR. Já a ambiguidade de intensidade está relacionada ao fato de existirem diversos perfis 

que, apesar de apresentarem o mesmo formato, exibem diferentes escalas relativas entre a 

concentração e o espectro, sendo também capazes de promover um bom ajuste aos dados 

experimentais. Matematicamente, a presença de ambiguidades na decomposição da matriz de 

dados a partir de uma matriz de transformação (𝐑) está apresentada na Equação 16 (DE JUAN; 

JAUMOT; TAULER, 2014; RUCKEBUSCH; BLANCHET, 2013).  

 

𝐃 = 𝐂(𝐑𝐑−𝟏)𝐒𝐓 + 𝐄                                                                                                                     (16) 

 

 Conforme a Equação 16, a decomposição da matriz de dados (𝐃) em CR e R-1ST fornece 

o mesmo resultado da decomposição de D em C e ST. Se a matriz 𝐑 for uma matriz diagonal, a 

ambiguidade está apenas provocando uma alteração nas escalas das soluções (ambiguidade de 
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intensidade). Caso contrário, há alteração no formato dos perfis obtidos e, portanto, há a 

presença de ambiguidade rotacional (RUCKEBUSCH; BLANCHET, 2013).   

 

2.5.2 Restrições  

 

 Durante a aplicação do método MCR-ALS, existem algumas restrições que podem ser 

aplicadas para obrigar que os perfis obedeçam determinadas propriedades químicas, físicas e/ou 

matemáticas. A qualidade dos resultados obtidos está diretamente relacionada ao uso adequado 

dessas restrições. Assim, a aplicação correta das restrições permite a obtenção de soluções 

confiáveis e evita que as mesmas sejam influenciadas por ambiguidades (DE JUAN; JAUMOT; 

TAULER, 2014; RUCKEBUSCH; BLANCHET, 2013). 

 As restrições naturais, como não-negatividade, unimodalidade e restrição para sistema 

fechado, são utilizadas para obtenção de informações qualitativas, uma vez que os perfis de 

concentração são obtidos em unidades arbitrárias. Para a obtenção de informações quantitativas, 

é necessário aplicar a restrição de correlação, que proporciona a obtenção de perfis de 

concentração em unidades reais (JAUMOT et al., 2013). A seguir, estão descritas algumas das 

principais restrições disponíveis para serem utilizadas durante a etapa de otimização da análise 

MCR-ALS.  

 A restrição de não negatividade pode ser aplicada aos perfis de concentração e/ou 

espectrais. A mesma força que os perfis restringidos sejam formados por valores positivos, 

conforme mostrado na Figura 9 (a). Pode ser implementada pela troca de valores negativos pelo 

zero ou através de alguns algoritmos específicos. A restrição de unimodalidade, a qual está 

esquematizada na Figura 9 (b), impede que o perfil de concentração restringido apresente mais 

de um ponto de máximo (DE JUAN; JAUMOT; TAULER, 2014).  

 A restrição para sistema fechado é aplicada apenas ao perfis de concentração e está 

relacionada a equações de balanço de massa. Um esquema da aplicação dessa restrição está 

apresentado na Figura 9 (c). A concentração total do sistema pode ser um valor fixo ou uma 

variável que muda ao longo do experimento (JAUMOT et al., 2013). 
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Figura 9 - Restrições de não-negatividade (a), unimodalidade (b) e restrição para sistema 

fechado (c). Fonte: adaptado de DE JUAN; TAULER, 2006. 

 

 Conforme mencionado, para a obtenção de informações quantitativas é necessário 

aplicar a restrição de correlação, que permite que os perfis de concentração sejam fornecidos 

em unidades reais. Essa restrição é baseada na construção de um modelo de calibração interno 

que relaciona os valores conhecidos de concentração das amostras de calibração aos valores 

obtidos pelo algoritmo ALS para essas amostras. Dessa forma, essa restrição redimensiona os 

valores encontrados pelo algoritmo para a unidade real de concentração das amostras de 

calibração. A aplicação dessa restrição pode ser bastante útil para reduzir a ambiguidade 

rotacional (ANTUNES et al., 2002; JAUMOT; DE JUAN; TAULER, 2015). 

Em cada iteração, é realizada uma regressão entre os valores de concentração relativa 

calculados pelo MCR-ALS (Ccal
ALS) e os respectivos valores de referência (Ccal

ref) para os 

componentes da amostra, gerando um modelo descrito pela Equação 17 (OLIVEIRA et al., 

2014). 

 

Ccal
ALS = b. Ccal

ref + b0                                                                                                                  (17) 

 

 Obtidos os parâmetros do modelo (b e b0), pode-se prever os valores das concentrações 

das amostras de teste através da Equação 18, em que um vetor com essas concentrações é obtido 
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(�̂�𝐭𝐞𝐬𝐭), a partir dos valores de concentração calculados pelo MCR-ALS para essas amostras 

(𝐂𝐭𝐞𝐬𝐭
𝐀𝐋𝐒). Dessa forma, consegue-se obter os perfis de concentração dos componentes em 

unidades reais (OLIVEIRA et al., 2014). 

 

ĉtest =
Ctest

ALS−b0

b
                                                                                                                          (18) 

 

2.5.3 Resolução simultânea de diferentes conjuntos de dados  

 

 A estratégia de realizar a análise MCR-ALS para várias matrizes simultaneamente pode 

melhorar o entendimento de processos complexos e contribuir para a redução das ambiguidades 

rotacionais, tornando a solução mais robusta. Além disso, pode ser útil para reduzir os efeitos 

provenientes da existência de deficiência de posto em uma matriz de dados (GARRIDO; RIUS; 

LARRECHI, 2008; RUCKEBUSCH; BLANCHET, 2013). 

 Os dados de vários experimentos em condições diferentes, analisados pela mesma 

técnica instrumental, são organizados e analisados simultaneamente em uma matriz aumentada 

na direção da coluna (column-wise). Nesse caso, a matriz de espectros obtida é comum para 

todos os experimentos e os perfis de concentração podem ser diferentes. Esse tipo de análise 

está apresentado na Figura 10, considerando um exemplo com três experimentos analisados 

pela mesma técnica (JAUMOT; DE JUAN; TAULER, 2015). 

 

Figura 10 - Análise MCR-ALS para 

matriz a aumentada na direção 

da coluna. Fonte: DE JUAN; 

TAULER, 2006.  
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 Já quando se tem um mesmo sistema obtido com diferentes técnicas espectroscópicas, 

os dados são organizados e analisados simultaneamente em uma matriz aumentada na direção 

da linha (row-wise). Nesse caso, os perfis de concentração são iguais e o que muda são os 

espectros obtidos. Para esse tipo de análise, a decomposição por MCR-ALS é representada pela 

Figura 11, considerando um exemplo contendo três matrizes de dados (JAUMOT; DE JUAN; 

TAULER, 2015). 

 

 
Figura 11 -  Modelo MCR-ALS para a matriz aumentada na direção da linha. 

Fonte: DE JUAN; TAULER, 2006.  

 

 

2.5.4 Aplicações de MCR-ALS em análises de biodiesel 

 

Em relação à utilização de MCR-ALS para análises relacionadas ao biodiesel, apenas 

poucos trabalhos foram encontrados na literatura. Essa metodologia foi aplicada na 

determinação de sulfato e acidez em misturas de biodiesel (RÍO, LARRECHI, CALLAO, 

2010a; RÍO, LARRECHI, CALLAO, 2010b), em análises quantitativas de misturas de biodiesel 

com óleo diesel (MOGOLLON et al., 2013) e na determinação da concentração de biodiesel e 

de antioxidante em misturas contendo biodiesel (OLIVEIRA et al., 2014). Apenas esse último 

trabalho emprega a restrição de correlação. Não foram encontrados trabalhos descrevendo a 

aplicação de MCR-ALS aos dados provenientes do monitoramento da reação de 

transesterificação para obtenção de biodiesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O presente trabalho descreve o monitoramento in-line do processo de obtenção do 

biodiesel utilizando a espectroscopia na região do infravermelho próximo. Duas abordagens 

distintas são apresentadas em relação à aplicação dos dados espectroscópicos provenientes do 

monitoramento da reação de transesterificação em batelada. A primeira abordagem, a qual foi 

realizada em duas etapas (testes preliminares e testes finais) consiste na utilização do controle 

estatístico multivariado de processos em batelada para monitorar a produção de biodiesel. A 

segunda, refere-se ao estudo do comportamento cinético da metanólise do óleo de soja em 

diferentes condições, a partir dos perfis de concentração do éster metílico estimados utilizando 

o método MCR-ALS.  

 Os dados espectroscópicos utilizados no estudo preliminar do controle estatístico 

multivariado da reação de transesterificação (testes preliminares) e os dados (tanto 

espectroscópicos quanto cromatográficos) utilizados na aplicação de MCR-ALS foram 

fornecidos por Lima (2014). Os dados dos testes finais do estudo do controle estatístico da 

reação foram obtidos utilizando um reator diferente, mas as bateladas produzidas para esses 

testes foram conduzidas seguindo-se o mesmo procedimento experimental utilizado por Lima 

(2014). Inicialmente, 400 g do óleo vegetal foi introduzido ao reator e submetido à agitação de 

500 rpm e aquecimento até alcançar a temperatura de interesse. Posteriormente, a solução 

contendo o catalisador (hidróxido de sódio) previamente dissolvido no metanol foi adicionada 

ao reator. Os valores de temperatura, concentração de catalisador e quantidade de metanol 

variaram com o tipo de estudo realizado e serão descritos à medida em que os experimentos 

forem detalhados. O óleo vegetal utilizado em ambas as abordagens foi o óleo de soja comercial 

refinado (Liza). No entanto, para o desenvolvimento das cartas de controle dos estudos 

preliminares, outros tipos de óleo vegetal refinado também foram utilizados (canola, milho e 

girassol). 

Igualmente, a aquisição espectral dos dados dos testes finais seguiu o mesmo 

procedimento utilizado por Lima (2014) para a coleta dos dados utilizados nos testes 

preliminares e na aplicação de MCR-ALS. Os dados espectroscópicos foram obtidos utilizando-

se uma sonda de imersão por transflectância com fibra óptica (Solvias) conectada a um 

espectrofotômetro FTLA2000-160 (Bomem). O software GRAMS/AI foi utilizado para 

registro dos espectros a cada 20 s (média de 64 varreduras). A aquisição foi realizada para uma 

faixa de número de onda entre 14.000 e 3.800 cm-1, com uma resolução de 16 cm-1 e um 
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caminho óptico de 5 mm. A sonda foi introduzida ao reator e a aquisição espectral foi iniciada 

ao mesmo tempo em que a solução contendo álcool e catalisador foi rapidamente adicionada ao 

óleo aquecido. Os espectros de background foram adquiridos com a sonda inserida no reator 

vazio.  

Em seguida, é apresentado um detalhamento dos experimentos realizados e dos métodos 

utilizados durante o desenvolvimento de cada abordagem descrita no presente trabalho. 

 

3.1 CONTROLE ESTATÍSTICO MULTIVARIADO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE 

BIODIESEL 

 

 O estudo da implementação das estratégias de controle estatístico multivariado ao 

processo de produção de biodiesel por transesterificação foi desenvolvido em duas etapas. Na 

primeira etapa, testes preliminares foram realizados com o objetivo de verificar a eficiência da 

utilização do controle multivariado de processo, associado à espectroscopia NIR, para o 

monitoramento da reação de transesterificação. Em seguida, os resultados obtidos a partir dos 

testes preliminares orientaram a realização dos experimentos da segunda etapa (testes finais). 

Para a realização dos testes finais, foi utilizado um reator diferente, cujos sistemas de controle 

de agitação e de temperatura são mais precisos quando comparados aos do reator utilizado na 

realização dos testes preliminares.  

 Apesar de a parte experimental ter sido distinta durante a realização dos testes 

preliminares e finais, o desenvolvimento das cartas de controle seguiu o mesmo procedimento 

nos dois casos. O software Matlab®R2010a 1997.10.0.499 (Mathworks) foi utilizado para a 

organização (desdobramento) e pré-processamento dos dados espectroscópicos e os gráficos 

multivariados de controle foram construídos utilizando o software Simca 13.0 (Umetrics). 

  

3.1.1 Testes preliminares 

 

Conforme mencionado, os dados dos testes preliminares foram fornecidos por Lima 

(2014). As bateladas desses testes foram conduzidas em um reator com volume útil de 500 mL. 

Para controle da temperatura da mistura reacional, o reator encamisado foi conectado a um 

banho de água termostatizado, e para controle da agitação, foi utilizado um agitador mecânico. 

O sistema utilizado no monitoramento da reação está esquematizado na Figura 12. 
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Figura 12 - Esquema do sistema de monitoramento in-line da reação de transesterificação 

para obtenção de biodiesel. Fonte: LIMA, 2014. 

 

 Bateladas de 1 à 9, em condições normais de operação, foram utilizadas para o 

desenvolvimento dos modelos (conjunto de treinamento). Essas bateladas, produzidas com óleo 

de soja, foram conduzidas sob agitação de 500 rpm, temperatura de 55°C e concentração de 

catalisador de 0,75% em massa em relação à massa de óleo. Após o desenvolvimento dos 

modelos com as bateladas do conjunto de treinamento, dez bateladas foram produzidas para a 

etapa de previsão. Em algumas dessas bateladas (de 10 à 13), foram simuladas perturbações em 

relação à velocidade de agitação, à temperatura da mistura reacional e à adição de água. As 

outras bateladas de previsão (de 14 à 19) foram produzidas utilizando diferentes tipos de óleo 

vegetal (milho, girassol e canola). Todas as bateladas dos testes finais foram monitoradas por 

aproximadamente 90 min.  As bateladas sujeitas a perturbações estão descritas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 -  Descrição das bateladas utilizadas na etapa de previsão dos testes preliminares.  

Batelada Óleo vegetal Perturbações 

10 Óleo de soja Resfriamento 

11  Óleo de soja Adição de água 

12  Óleo de soja Agitação desligada duas vezes 

13  Óleo de soja Aquecimento 

14, 15 Óleo de canola -- 

16, 17 Óleo de milho -- 

18, 19 Óleo de girassol -- 
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3.1.2 Testes finais 

 

 A partir dos resultados obtidos para os testes preliminares, optou-se pela realização de 

novos experimentos utilizando-se um novo sistema reacional, o qual permitiu um controle mais 

preciso de agitação e de temperatura, através de um sistema de aquecimento/resfriamento 

elétrico por Peltier. As bateladas dos testes finais foram conduzidas utilizando-se o reator de 

síntese OptiMax™ (Mettler Toledo) equipado com um reator de 1000 mL. As variáveis 

temperatura e velocidade de agitação foram monitoradas in-line através do software da Mettler 

Toledo (iControl 5.2) e todos os valores foram registrados a cada 2 s. O sistema também 

permitiu a prévia programação de todas as alterações na temperatura da reação e na velocidade 

de agitação realizadas ao longo das bateladas da etapa de previsão. A representação esquemática 

do sistema reacional utilizado para os testes finais está apresentada na Figura 13.   

 

 

Figura 13 - Representação do sistema reacional utilizado para os testes finais. 

 

Para o desenvolvimento das cartas multivariadas de controle, bateladas de 20 à 29 foram 

produzidas sob condições normais de operação (agitação de 500 rpm, temperatura de 55°C e 

concentração de catalisador de 0,75% em massa em relação à massa de óleo). Para os testes 

finais, todas as bateladas foram produzidas com óleo de soja. Na etapa de previsão, oito 

bateladas fora de controle (de 30 a 37) foram simuladas para verificar a capacidade dos modelos 

em detectar diferentes tipos de falha relacionadas à concentração de catalisador, à temperatura 

e à velocidade de agitação. A produção dessas bateladas seguiu o mesmo procedimento adotado 

para as bateladas sob controle, no entanto, algumas perturbações foram simuladas durante a 

reação. Todas as simulações foram programadas para começar aproximadamente 90 s depois 
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que a aquisição espectral foi iniciada, uma vez que a conversão é bastante rápida. A descrição 

das perturbações simuladas para as bateladas da etapa de previsão está apresentada na Tabela 

3. Todas as bateladas dos testes finais foram monitoradas por aproximadamente 60 min.  

 

Tabela 3 - Descrição das perturbações simuladas durante as bateladas de previsão dos testes finais. 

Batelada Descrição das perturbações 

30 Agitação foi reduzida para 400 rpm por um período de 2 min 

31 Agitação foi reduzida para 250 rpm por um período de 2 min 

32 Agitação foi reduzida para 100 rpm por um período de 5 min 

33 Agitação foi reduzida para 100 rpm por um período de 15 min 

34 A agitação foi interrompida por um período de 10 min 

35 A temperatura da reação foi reduzida para 50°C por 15 min aproximadamente  

36 A temperatura da reação foi reduzida para 45°C por 20 min aproximadamente 

37 Uso de 0,5% de catalisador em massa 

 

3.1.3 Desenvolvimento dos gráficos multivariados de controle  

 

Tanto para os testes preliminares quanto para os testes finais, o desenvolvimento das 

cartas de controle seguiu o mesmo procedimento. Durante cada reação, J variáveis (números 

de onda) foram adquiridas em K intervalos de tempo. Como resultado, as N bateladas 

produzidas (do conjunto de treinamento e da etapa de previsão) formaram uma matriz 

tridimensional de dimensões (N x J x K). As matrizes tridimensionais foram então 

reorganizada utilizando-se as abordagens NM e WKFH. Inicialmente, foi realizada uma 

comparação entre as duas abordagens para a análise pós-batelada (end of batch). 

Posteriormente, foi realizada a análise em tempo real (real time) apenas para a abordagem 

WKFH.  

As matrizes bidimensionais foram sujeitas a diferentes tipos de pré-processamento: 

MSC, primeira derivada com filtro de Savitzky-Golay (janela de 11 pontos e ajustando um 

polinômio de 2º grau) e segunda derivada com filtro de Savitzky-Golay (janela de 11 pontos 

e ajustando um polinômio de 2º grau). Os dados dos testes finais foram também pré-

processados com SNV. 

Por fim, as matrizes pré-processadas foram exportadas para o software Simca 13.0 

(Umetrics) para a construção das cartas multivariadas de controle, as quais foram 

desenvolvidas utilizando-se os dados das bateladas do conjunto de treinamento. Em seguida, 
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os modelos desenvolvidos foram utilizados para diagnosticar as novas bateladas da etapa de 

previsão. O comportamento dessas bateladas foi avaliado utilizando as estatísticas T² de 

Hotelling e distância ao modelo (DModX).   

 

3.2 APLICAÇÃO DE MCR-ALS AOS DADOS DO MONITORAMENTO DA 

METANÓLISE DO ÓLEO DE SOJA  

 

3.2.1 Monitoramento da reação 

 

Para a aplicação de MCR-ALS aos dados do monitoramento da metanólise do óleo de 

soja, foram utilizados os dados espectroscópicos provenientes do monitoramento das bateladas 

e os dados cromatográficos fornecidos por LIMA (2014), cujo sistema de monitoramento 

corresponde ao mesmo já descrito e apresentado na Figura 12. Para todos os experimentos, a 

velocidade de agitação foi fixada em um valor constante (500 rpm). Com o objetivo de avaliar 

o efeito da temperatura e da quantidade de catalisador na cinética da reação, cinco bateladas 

(D1 à D5) foram conduzidas em diferentes temperaturas (20, 45 e 55°C) e com diferentes 

concentrações de catalisador (0,75 e 1,0% em massa em relação à massa de óleo), com base em 

Lima et al. (2014). Embora a condição a 20°C não seja geralmente de interesse industrial, o 

estudo a uma temperatura mais baixa é de grande importância teórica para identificar alguns 

fenômenos que não são detectados a temperaturas mais elevadas. Adicionalmente, outra 

batelada (D6), com uma composição de reagentes diferente, foi produzida para ser utilizada na 

análise MCR-ALS das outras bateladas. Essa batelada, no entanto, não fez parte do estudo 

cinético, uma vez que os valores de referência para essa batelada não estavam disponíveis. As 

condições e características de todas as bateladas utilizadas estão apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Dados experimentais das seis bateladas produzidas para análise MCR-ALS.  

Código da 

batelada 

Razão molar 

metanol/óleo 
Temperatura(°C) 

Concentração 

de catalisador  

(%m/m) 

Tempo de 

monitoramento 

(min) 

D1 6:1 20 0,75 90 

D2 6:1 20 1,0 90 

D3 6:1 45 0,75 60 

D4 6:1 55 0,75 45 

D5 6:1 55 1,0 45 

D6 4:1 45 0,5 60 
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3.2.2 Aplicação da metodologia MCR-ALS 

 

Os dados provenientes do monitoramento das bateladas foram organizados, pré-

processados e submetidos a análise por MCR-ALS. Na etapa de pré-processamento, algumas 

estratégias de pré-processamentos foram testadas: MSC, SNV, primeira e segunda derivadas 

com filtro de Savitzky Golay, ajustando um polinômio de segundo grau (janela de 11 pontos). 

As etapas de organização e pré-processamento dos dados, assim como a análise MCR-ALS, 

foram realizadas no Matlab®. Para o desenvolvimento dos modelos, foi utilizadaa versão mais 

recente da interface gráfica para MCR-ALS proposta por Jaumot et al. (2015), a qual pode ser 

obtida gratuitamente a partir da webpage (http://www.mcrals.info). O critério de convergência 

adotado para os modelos foi de 0,1% e nenhuma normalização foi aplicada aos dados na etapa 

de otimização.  

 Conforme mencionado anteriormente, para conduzir uma análise MCR-ALS, o número 

de componentes presentes no sistema analisado e as estimativas iniciais dos perfis de 

concentração ou espectrais devem ser fornecidos. No presente trabalho, a reação global de 

metanólise foi adotada durante o desenvolvimento dos modelos. Assim, considerou-se que o 

sistema era composto por apenas quatro componentes (triacilglicerol, metanol, éster metílico e 

glicerol), desconsiderando os intermediários da reação de transesterificação. Os espectros 

desses componentes foram, então, fornecidos como estimativas iniciais.  

Os espectros dos componentes puros foram obtidos a partir de uma média de cem 

aquisições espectrais de cada componente, utilizando-se a mesma sonda de transflectância 

usada para o monitoramento das reações. A aquisição dos espectros foi realizada nas mesmas 

temperaturas em que as bateladas foram conduzidas (20, 45 e 55°C). Para a aquisição dos 

espectros do biodiesel, do óleo de soja e do metanol, utilizou-se um caminho óptico de 1 mm. 

Já para a aquisição dos espectros da glicerina, adotou-se um caminho óptico de 5 mm, devido 

à alta viscosidade desse componente.  

 Com o objetivo de obter os espectros do biodiesel, esse componente foi obtido a partir 

da etapa de purificação ao fim de algumas bateladas. Para essa etapa de purificação, seguiu-se 

o mesmo procedimento experimental utilizado por Lima (2014). Inicialmente, a mistura foi 

transferida para um funil de decantação para separar as fases contendo a glicerina e o biodiesel. 

A fase rica em biodiesel foi submetida à lavagem com 300 mL de solução aquosa de ácido 

clorídrico (0,5 mol.L-1) e sucessivas lavagens com 300 mL de água destilada a 75°C sob 

agitação por 15 minutos. Ao término de cada lavagem, o biodiesel foi transferido para um funil 

de decantação para separar a fase aquosa, a qual foi desprezada, da fase orgânica, a qual seguiu 
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para uma nova lavagem. As lavagens foram interrompidas quando o pH da fase aquosa 

desprezada era equivalente ao pH da água destilada utilizada na lavagem. Em seguida, o 

biodiesel foi submetido a aquecimento (120°C) por 1 hora e 15 minutos, sob agitação constante, 

para evaporação da água. Ao biodiesel em temperatura ambiente (em torno de 25°C), 

adicionou-se sulfato de sódio anidro em quantidade igual a 10% da massa do biodiesel, para 

retirar a umidade. Por fim, a mistura foi filtrada em papel de filtro qualitativo (80 g Unifil, 

diâmetro 12,5 cm, teor de cinzas máx 0,1%). 

 Durante a aplicação da metodologia MCR-ALS, a restrição de não-negatividade foi 

aplicada aos perfis de concentração e espectrais. Além disso, a restrição de correlação foi 

aplicada apenas para o éster metílico, com o objetivo de obter os perfis de concentração desse 

componente em unidades reais de concentração.  Para aplicação da restrição de correlação, 

cinco valores de referência para o éster metílico de cada batelada foram empregados. Para as 

bateladas a 20°C e a 45°C, estes valores de referência foram obtidos por análise cromatográfica 

e fornecidos por Lima (2014), que realizou a análise da concentração de éster utilizando um 

cromatógrafo gasoso com injeção automática (modelo 17-A SHIMADZU), segundo a norma 

EN 14103 (EUROPEAN STANDARD, 2003) e utilizando o padrão interno C17 (metil 

heptadecanoato).  

Para as bateladas a 55°C, uma vez que os valores da análise cromatográfica não incluíam 

valores de concentração no início da reação, esses valores foram obtidos através dos modelos 

de calibração desenvolvidos por Lima (2014) para prever o teor de éster metílico através da 

metanólise do óleo de soja nas mesmas condições empregadas no presente trabalho.  

   

3.2.3 Modelagem cinética 

 

 A partir dos perfis de concentração obtidos com a aplicação de MCR-ALS, foi possível 

desenvolver um modelo cinético simplificado, avaliando o efeito da temperatura e da 

concentração de catalisador na cinética da reação. Além disso, a partir dos valores obtidos para 

a constante cinética, pôde-se avaliar a influência da temperatura na constante de velocidade da 

reação química aplicando-se a lei de Arrhenius, expressa pela Equação 19. 

 

k = k0e−
Ea

RT⁄
                                                                                                                            (19) 
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Em que: R é a constante universal dos gases (expressa em kJ. mol−1K−1), T é a 

temperatura absoluta (expressa em K), k0 é o fator de frequência e Eaé a energia de ativação 

(expressa em kJ. mol−1).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CONTROLE ESTATÍSTICO MULTIVARIADO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE 

BIODIESEL 

 

4.1.1 Dados espectroscópicos  

 

Os espectros brutos (sem pré-processamento) de uma típica batelada sob condições 

normais de operação estão apresentados na Figura 14. Uma vez que as regiões abaixo de 9003 

cm-1 e acima de 4482 cm-1 apresentaram sinais saturados e pouca informação química, não 

foram consideradas no desenvolvimento dos modelos. Além disso, as três primeiras aquisições 

espectrais (que corresponde aproximadamente ao primeiro minuto reacional) de cada batelada 

foram excluídas, devido ao comportamento heterogêneo do sistema reacional no início do 

processo.  

 

 

Figura 14 - Espectros brutos de uma batelada típica sob condições normais de operação (agitação de 

500 rpm, temperatura de 55°C e concentração de catalisador de 0,75%m/m). 

 

As principais diferenças observadas nos espectros brutos estão relacionadas à variação 

de linha de base. Esse efeito está associado à complexa natureza bifásica da mistura reacional, 

cujas propriedades como índice de refração e viscosidade variam com o progresso da reação, 

conforme descrito por Ellis et al. (2008), Tubino, Rocha Junior e Bauerfeldt (2014) e Zabala et 

al. (2014). 
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Dessa forma, a aplicação de técnicas de pré-processamento adequadas é fundamental 

para permitir a avaliação da informação química presente nos espectros. Algumas estratégias 

para correção da variação de linha de base foram utilizadas neste trabalho: variação normal 

padrão (SNV), correção de espalhamento multiplicativo (MSC), primeira e segunda derivadas 

com filtro de Savitzky–Golay ajustando um polinômio de segundo grau (janela de 11 pontos). 

Os espectros da Figura 14 pré-processados com essas técnicas estão apresentados na Figura 15. 

 

 

 

 

Figura 15 - Espectros de uma típica batelada em condições normais de operação pré-processados com 

SNV (a), MSC (b), primeira derivada Savitzky-Golay (c) e segunda derivada Savitzky-

Golay (d).  

 

 

 As técnicas de pré-processamento SNV e MSC geram espectros muito semelhantes. 

Essas técnicas são capazes de remover a maior parte da variação de linha de base. As técnicas 

derivativas são bastante eficientes na remoção da variação de linha de base, entretanto, 

promovem um aumento do ruído nos espectros, observado principalmente para os espectros 

pré-processados com segunda derivada.  
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4.1.2 Resultados dos testes preliminares 

 

 Para a construção dos gráficos de controle, os dados espectroscópicos das bateladas 

foram organizados e analisados de acordo com as abordagens NM e WKFH. As matrizes 

bidimensionais obtidas dos desdobramentos foram pré-processadas e, posteriormente, os 

modelos foram desenvolvidos a partir dos dados provenientes das bateladas de treinamento (1 

à 9). Inicialmente, foi realizada uma análise pós-batelada para ambas as abordagens. Em 

seguida, foi realizada uma análise em tempo real apenas para a abordagem WKFH.  

 Para ambas as abordagens de desdobramento utilizadas, bem como para todos os pré-

processamentos aplicados, a distância ao modelo (DModX) de todas as bateladas de previsão 

ultrapassou o respectivo limite de controle. Em relação à estatística de T² de Hotelling, o 

desempenho dos modelos também foi muito semelhante, mas o modelo desenvolvido com os 

dados pré-processados com primeira derivada obtiveram resultados um pouco melhores. Dessa 

forma, esse tipo de pré-processamento foi selecionado para apresentação dos resultados dos 

testes preliminares. Um resumo da qualidade do ajuste dos modelos, gerados a partir dos dados 

derivados, para ambas as abordagens de desdobramento e para as análises pós-batelada e em 

tempo real está apresentado na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Resumo da qualidade do ajuste dos modelos multivariados para os testes preliminares. 

Abordagem Análise 
Pré-

processamento 

Nº de 

componentes 

R²X 

(%) 

Q² 

(%) 

NM Pós-batelada  
Primeira 

derivada 
2 90,8 78,9 

WKFH Pós-batelada 
Primeira 

derivada 
2 98,1 95,1 

WKFH Tempo real 
Primeira 

derivada 
2 97,1 86,0 

 

O valor de R²X representa a porcentagem de variância explicada pelo modelo, que 

fornece uma ideia sobre quão bem o modelo se ajusta aos dados experimentais. O valor de Q² 

representa a porcentagem de variação prevista pelo modelo através da validação cruzada e 

fornece uma ideia do quão bem o modelo é capaz de prever novos dados (AGUADO et al., 

2007). 
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Para todos os modelos desenvolvidos neste trabalho, as bateladas de treinamento, 

utilizadas no desenvolvimento dos modelo, foram produzidas sob controle e em NOC. Além 

disso, durante o desenvolvimento de cada modelo, os dados das bateladas de treinamento foram 

analisados para a identificação de possíveis anomalias utilizando o gráfico dos escores e das 

estatísticas DModX e T² de Hotelling. A fim de exemplificar esse tipo de análise, os gráficos 

gerados durante a construção do modelo utilizado na análise pós-batelada da abordagem NM 

estão apresentados na Figura 16. Para essa abordagem, cada linha da matriz bidimensional 

representa uma única batelada e, portanto, cada elemento do vetor dos escores corresponde a 

uma batelada, a qual é representada por um ponto no gráfico dos escores. Esse gráfico mostra 

a presença de possíveis anomalias e similaridades entre as bateladas e exibe uma elipse de 

tolerância baseada na estatística de T² de Hotelling. Nos gráficos de DModX e de T² de 

Hotelling, cada barra representa os valores das respectivas estatísticas para as bateladas de 

treinamento. A partir desses gráficos, é possível perceber que não foram observadas anomalias 

entre essas bateladas, uma vez que os limites de controle não foram ultrapassados.  

 

 

 

 

 
 

Figura 16 -  Gráfico dos escores (a), da distância ao modelo (b) e do T² de Hotelling (c) para as 

bateladas de treinamento, utilizando-se a abordagem NM para uma análise pós-batelada. 

 

a) 

b) c) 
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4.1.2.1 Detecção de falhas pela análise pós-batelada   

 

Na análise pós-batelada, os dados das bateladas foram pré-processados com primeira 

derivada Savitzky Golay e rearranjados conforme NM e WKFH. Na abordagem NM, os dados 

de processos são rearranjados pelo modo de desdobramento das bateladas, enquanto que na 

abordagem WKFH, esse desdobramento é aplicado aos escores do modelo PLS provenientes 

da análise em tempo real. As cartas de controle DModX para as bateladas de previsão (10 à 19) 

estão apresentadas na Figura 17. Considerando-se essa estatística, todas as bateladas excederam 

o limite de controle (linha tracejada) e foram diagnosticadas como bateladas defeituosas, com 

base em um nível de significância de 0,05. Logo, essa estatística foi capaz de detectar a presença 

de água (batelada 11) e variações na temperatura (bateladas 10 e 13), na agitação (batelada 12) 

e no tipo de óleo utilizado (bateladas 14 à 19).  

   

  
Figura 17 - Cartas de controle da distância ao modelo para as bateladas de previsão, utilizando-se a 

abordagem NM (a) e WKFH (b). O cifrão ($) antes do número de cada batelada para a 

abordagem WKFH indica que esse gráfico foi construído com base nos escores do 

modelo PLS, e não nos dados de processo.  

a) 

b) 
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Os gráficos de T² de Hotelling para a detecção de falhas utilizando as abordagens NM e 

WKFH estão apresentados na Figura 18.  Nesse gráfico, cada barra representa a distância de 

uma batelada em relação à origem do plano representativo do modelo, desenvolvido com base 

nas bateladas de treinamento. Para ambas as abordagens, os valores referentes às bateladas 11, 

12 e 13 ultrapassaram a linha correspondente a 95% de limite de confiança (linha tracejada do 

gráfico). Logo, as falhas de operação relacionadas à adição de água (batelada 11), interrupção 

da agitação (batelada 12) e aquecimento (batelada 13) puderam ser detectadas pela estatística 

T² de Hotelling, com base em um limite de confiança de 95%. Além disso, a batelada 10 

(submetida à resfriamento) ultrapassou levemente o limite de controle para a abordagem 

WKFH.  

 

 

 
Figura 18 - Carta de controle de T² de Hotelling para as bateladas de previsão, utilizando-se a 

abordagem NM (a) e WKFH (b). O cifrão ($) antes do número de cada batelada para a 

abordagem WKFH indica que esse gráfico foi construído com base nos escores do 

modelo PLS, e não nos dados de processo. 

a) 

b) 
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  A partir da análise dos gráficos de controle, é possível verificar que as abordagens NM 

e WKFH apresentaram desempenho semelhante em relação à identificação das falhas de 

operação. Percebe-se também que para ambas as abordagens, o limite de controle da 

estatíscica DModX foi ultrapassado para todas as bateladas. Adicionalmente, para algumas 

bateladas de previsão, as falhas de operação também puderam ser detectadas pela carta de 

controle de T² de Hotelling, que apresentou um desempenho um pouco melhor para a 

abordagem WKFH do que para a abordagem NM.   

 

4.1.2.2 Detecção de falhas pela análise em tempo real utilizando a abordagem WKFH 

 

No monitoramento em tempo real utilizando a abordagem WKFH, os dados das 

bateladas foram rearranjados pela abordagem de desdobramento das variáveis (conforme 

apresentado na Figura 5) e pré-processados aplicando-se primeira derivada com filtro Savitzky 

Golay. Um modelo PLS foi então desenvolvido entre os dados das bateladas de treinamento e 

o vetor contendo o tempo local das bateladas. As bateladas de previsão (10 à 19) foram 

avaliadas de acordo com as estatísticas DModX e T² de Hotelling. Os resultados da análise em 

tempo real foi similar aos resultados da análise pós-batelada em termos de detecção de falhas. 

Todas as bateladas de previsão ultrapassaram os limites de controle da distância ao modelo e, 

além disso, as falhas das bateladas 10 à 13 (relacionadas à adição de água e variações na 

temperatura e na agitação) também foram identificadas pela estatística T² de Hotelling. Os 

gráficos obtidos a partir do monitoramento em tempo real para as bateladas de previsão 

utilizando a abordagem WKFH estão apresentados no APÊNDICE A. 

Conforme mencionado, para ambas as abordagens de desdobramento (NM e WKFH) 

aplicadas aos testes preliminares, todas as bateladas de previsão ultrapassaram o limite de 

controle da estatística DModX, o que indica que as perturbações provocadas ao longo dessas 

bateladas provocaram uma quebra no padrão de correlação das variáveis, quando comparadas 

às bateladas utilizadas no desenvolvimento dos modelos. Os resultados indicaram que as 

perturbações simuladas durante a realização dos testes preliminares provocaram situações em 

que as bateladas de previsão são claramente identificadas como fora de controle, impedindo 

uma análise mais detalhada sobre os dois tipos de desdobramento estudados.  

Dessa forma, a partir dos resultados dos testes preliminares, optou-se por realizar novos 

experimentos, de forma a obter resultados mais conclusivos e que permitissem uma análise mais 

aprofundada. Esses testes (denominados testes finais) foram realizados utilizando-se um 

sistema reacional diferente, o qual possui um controle mais preciso de temperatura e velocidade 
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de agitação, permitindo, portanto, que perturbações mais suaves fossem realizadas às novas 

bateladas de previsão. Os resultados desses novos testes estão apresentados a seguir.  

 

4.1.3 Resultados dos testes finais 

 

 Para a construção dos gráficos de controle, os dados espectroscópicos das bateladas 

foram organizados e analisados de acordo com as abordagens NM e WKFH. Alguns tipos de 

pré-processamento foram testados para as matrizes desdobradas por ambas as abordagens. Para 

a NM, os melhores resultados foram obtidos aplicando-se primeira derivada com filtro 

Savitzky-Golay (ajustando-se um polinômio de 2º grau e utilizando-se uma janela de 11 

pontos). No entanto, para a abordagem WKFH, os melhores resultados foram obtidos quando 

MSC ou SNV foram utilizados. Uma visão geral dos melhores resultados para ambas as 

abordagens e para as análises pós- batelada e em tempo real está apresentada na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Resumo da qualidade do ajuste dos modelos multivariados para os testes finais.  

Abordagem Análise 
Pré-

processamento 

Nº de 

componentes 

R²X 

(%) 

Q² 

(%) 

NM Pós-batelada  Primeira derivada 3 96,4 91,0 

WKFH Pós-batelada MSC ou SNV 4 99,3 96,8 

WKFH Tempo real MSC ou SNV 4 97,6 75,4 

 

Uma vez que os dados corrigidos com MSC e SNV produziram resultados semelhantes, 

os modelos desenvolvidos com os dados pré-processados com MSC foram escolhidos para 

apresentação dos resultados neste trabalho. 

 

4.1.3.1 Detecção de falhas pela análise pós-batelada 

  

 As cartas de controle da distância ao modelo para as abordagens NM e WKFH estão 

apresentadas na Figura 19. Em relação a essa estatística e baseando-se em um nível de 

significância de 0,05, a maioria das bateladas de previsão (de 32 à 37) foram corretamente 

diagnosticadas como bateladas fora de controle para ambas as abordagens. A batelada 31 pode 

ainda ser detectada pela abordagem WKFH. Dessa forma, essa estatística foi capaz de detectar 

falhas relacionadas a perturbações na agitação (bateladas 31 à 34), na temperatura da reação 



65 

 

 

(bateladas 35 e 36) e na concentração de catalisador (batelada 37). Além disso, é possível 

observar que à medida que a intensidade da perturbação aumenta (redução na velocidade de 

agitação e na temperatura da reação), as bateladas se afastam mais do plano do modelo, 

apresentando um maior valor de DModX. Esse aumento pode ser observado analisando-se os 

valores progressivos de DModX para as bateladas 30 à 34 (submetidas a perturbações na 

agitação) e para as bateladas 35 e 36 (submetidas à resfriamento).  

 

 

 

 

Figura 19 - Carta de distância ao modelo para as bateladas de previsão, utilizando-se a abordagem 

NM (a) e WKFH (b). O cifrão ($) antes do número de cada batelada para a abordagem 

WKFH indica que esse gráfico foi construído com base nos escores do modelo PLS, e 

não nos dados de processo. 
 

 

a) 

b) 
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Os gráficos de T² de Hotelling para as abordagens NM e WKFH estão apresentados 

na Figura 20. Para ambas as abordagens, a batelada 37 (produzida com uma concentração 

mais baixa de catalisador) ultrapassou o limite de 95% de confiança. Além disso, a batelada 

33 (submetida à redução da agitação para 100 rpm por 15 min) ultrapassou o limite de 

controle para a abordagem NM e a batelada 34, que teve a agitação temporariamente 

interrompida, ultrapassou o limite de controle para a abordagem WKFW. As outras variações 

não foram detectadas pelo gráfico de T² de Hotelling.   

 

 
 

 
Figura 20 - Carta de controle de T² de Hotelling para as bateladas de previsão, utilizando-se a 

abordagem NM (a) e WKFH (b). O cifrão ($) antes do número de cada batelada para a 

abordagem WKFH indica que esse gráfico foi construído com base nos escores do 

modelo PLS, e não nos dados de processo. 

 
 

a) 

b) 
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A partir da análise do gráfico de DModX, é possível verificar que a abordagem 

WKFH obteve um desempenho um pouco melhor, uma vez que permitiu a detecção da 

falha na velocidade de agitação intencionalmente produzida durante a batelada 31, a qual 

não foi verificada com a abordagem NM. Tal fato também foi observado nos resultados dos 

testes preliminares. Para a análise pós-batelada, ambas as abordagens permitem uma 

comparação entre as bateladas através do desenvolvimento de um modelo PCA. A principal 

diferença entre as mesmas é que na abordagem NM, o modelo é baseado nos dados de 

processo, enquanto na abordagem WKFH, é baseado nos escores resultantes do modelo 

PLS desenvolvido para a análise em tempo real, os quais representam uma síntese dos dados 

de processo. Dessa forma, talvez o desempenho da abordagem WKFH tenha sido melhor 

para ambos os testes (preliminares e finais), por causa do excesso de variáveis presentes na 

abordagem NM, que pode modelar algum ruído. 

Além disso, é possível verificar que, assim como ocorreu para os testes 

preliminares, a maioria das falhas de operação produzidas ao longo das bateladas de 

previsão puderam ser detectadas pela estatística DModX. Algumas poucas bateladas foram 

ainda  detectadas pela estatística de T² de Hotelling. Apenas a falha intencionalmente 

produzida ao longo da batelada 30 (redução da velocidade de agitação para 400 rpm por 2 

min) não pode ser detectada por ambas as estatísticas.  

 

4.1.3.2 Detecção de falhas pela análise em tempo real utilizando a abordagem WKFH 

 

Os dados provenientes do monitoramento das bateladas foram rearranjados pela 

abordagem de desdobramento das variáveis (conforme apresentado na Figura 5) e corrigidos 

aplicando-se MSC. Um modelo PLS foi, então, desenvolvido entre a matriz de dados 

provenientes do monitoramento das bateladas de treinamento e o vetor contendo a informação 

do tempo local das bateladas. Conforme exposto na Tabela 6, um modelo PLS com quatro 

variáveis latentes capturaram 97,6% da variação dos dados do conjunto de treinamento e o 

modelo foi capaz de prever 75,4% da variação desse conjunto através da validação cruzada.  

 Inicialmente, serão apresentadas as cartas de controle para as bateladas que foram 

submetidas a perturbações mais suaves na velocidade de agitação. Dessa forma, as cartas de 

controle de DModX e de T² de Hotelling para as bateladas 30, 31 e 32 estão apresentadas na 

Figura 21. Essas cartas de controle podem ser comparadas aos gráficos da velocidade de 

agitação em função do tempo, os quais estão apresentados nas Figuras B1, B2 e B3 do 

APÊNDICE B, respectivamente.  
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Figura 21 - Gráficos de controle de DModX (a) e T² de Hotelling (b) para as bateladas 30, 

31 e 32, submetidas a perturbações mais suaves na velocidade de agitação.  

 

  

Para as bateladas 30 e 31, os desvios na velocidade de agitação intencionalmente 

provocados ao longo do processo não foram percebidos nas cartas de controle de distância ao 

modelo e de T² de Hotelling. Essas bateladas foram submetidas a uma pequena redução da 

velocidade de agitação por um curto período de tempo (redução para 400 e 250 rpm por 2 min, 

respectivamente). Já para a batelada 32, em que a agitação foi reduzida para 100 rpm por 5 min, 

os limites de controle dos gráficos não foram excedidos, entretanto, ambas as estatísticas 

apresentaram um desvio de trajetória no início. Apesar da batelada não sair de controle, o desvio 

apresentado indica uma condição de alerta, pois uma falha ocorreu no início do processo mas 

foi corrigida antes de a batelada exceder os limites de controle.  

Com o objetivo de avaliar o desempenho das cartas de controle para detectar variações 

na velocidade de agitação, novas bateladas foram produzidas aplicando-se perturbações mais 

severas em relação a essa variável de processo. Na batelada 33, a velocidade de agitação foi 

a) 

b) 



69 

 

 

intencionalmente reduzida para 100 rpm por 15 min. Já na batelada 34, a agitação foi 

interrompida durante 10 min. Os gráficos de controle da distância ao modelo e de T² de 

Hotelling para essas bateladas estão apresentados na Figura 22.  

 

  

 

Figura 22 - Gráficos de controle de DModX (a) e T² de Hotelling (b) para as bateladas 33 e 34, 

que foram submetidas a perturbações mais severas na velocidade de agitação. 

 

 

 

 As falhas de operação provocadas nas batelada 33 e 34 puderam ser facilmente 

detectadas por ambas as cartas de controle. Para a batelada 33, a estatística de distância ao 

modelo excedeu o limite de controle em torno de 9 min. Já o desvio do T² de Hotelling em 

relação ao valor médio excedeu o limite de confiança de 95% em torno de 10 min. Uma vez 

que a velocidade de agitação foi reduzida antes de 2 min do início da reação, conforme pode 

ser verificado na Figura B4 do APÊNDICE B, em ambas as cartas de controle, foi possível 

perceber um atraso entre a perturbação e o desvio no processo. Tal atraso ocorre por que a 

a) 

b) 
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emulsão formada entre o óleo e o metanol demora um pouco para se desfazer quando a agitação 

é bruscamente reduzida. No entanto, quando a velocidade de agitação retornou para o valor 

normal (500 rpm), esse atraso não foi verificado e as trajetórias retornaram imediatamente para 

dentro dos limites de controle, uma vez que, apesar de a emulsão demorar um pouco para se 

desfazer, a mesma é retomada rapidamente com o retorno da agitação para 500 rpm.   

Para a batelada 34, a perturbação (agitação temporariamente interrompida) foi clara e 

instantaneamente detectada em ambas as cartas de controle. Quando o agitador voltou a 

funcionar em 500 rpm, o T² de Hotelling retornou à trajetória normal, mas a distância ao modelo 

não recuperou a trajetória, permanecendo próximo ao limite de controle. O gráfico da 

velocidade de agitação em função do tempo para essa batelada está apresentado na Figura B5 

do APÊNDICE B. 

 Dessa forma, em relação ao que foi exposto sobre o diagnóstico das bateladas 33 e 34, 

possivelmente, as perturbações na velocidade de agitação provocadas durante essas bateladas 

não foram significativas para modificar a taxa da reação, uma vez que as estatísticas retornam 

para dentro (ou próximo) do limite de controle quando a perturbação foi interrompida e a 

velocidade de agitação foi retomada para o valor de 500 rpm. Assim, a espectroscopia NIR 

provavelmente permitiu a detecção dessas falhas devido a alterações nas propriedades físicas 

da mistura reacional.  

 Nas bateladas 35 e 36, a temperatura da reação foi temporariamente reduzida de 55 para 

50 e 45°C, respectivamente, conforme pode ser verificado nas Figuras B6 e B7 do APÊNDICE 

B. As cartas de controle de DModX e T² de Hotelling para essas bateladas estão apresentadas 

na Figura 23. Para a batelada 35, a distância ao modelo excedeu um pouco o limite de controle 

e a estatística de T² de Hotelling apresentou um desvio em relação à trajetória média mas não 

ultrapassou o limite de confiança de 95%. Já para a batelada 36, a falha foi claramente detectada 

em ambas as cartas de controle. No gráfico da distância ao modelo, essa estatística continuou 

fora de controle para a batelada 36, mesmo quando a temperatura retornou para 55°C. Dessa 

forma, a redução da temperatura para 45°C induziu a uma quebra na estrutura de correlação das 

variáveis para essa batelada. Por outro lado, a estatística T² de Hotelling excedeu o limite de 

controle no início da reação e recuperou a trajetória quando a temperatura retornou ao valor 

normal (55°C).  

 



71 

 

 

 

 

Figura 23 - Gráficos de controle de DModX (a) e T² de Hotelling (b) para as bateladas 35 e 

36, que foram submetidas a perturbações na temperatura da reação.  

 

 Para a batelada 35, a trajetória desviou da média devido à sensibilidade da 

espectroscopia NIR em relação a variações na temperatura. Conforme Worman e Weyer (2007), 

espectros NIR apresentaram características moleculares, como estruturas e grupos funcionais, 

incluindo ligação de hidrogênio, as quais refletem as mudanças na temperatura da mistura 

reacional. Para a batelada 36, a espectroscopia NIR também capturou a alteração na 

temperatura. No entanto, nesse caso, a redução na temperatura da reação provavelmente 

provocou uma variação na taxa da reação, uma vez que a taxa da reação varia com a 

temperatura, conforme descrito por Noriega, Narváez e Heinz (2014). Dessa forma, os espectros 

dessa batelada foram afetados pela variação na composição da mistura reacional, ocasionada 

pela variação na taxa da reação, fazendo com que a distância ao modelo para essa batelada não 

tenha retornado para dentro dos limites de controle quando a temperatura voltou ao valor normal 

de 55°C.  

a) 

b) 
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 Por fim, a batelada 37 foi produzida com o objetivo de avaliar a influência da variação 

da concentração de catalisador na evolução da batelada. Os gráficos de DModX e de T² de 

Hotelling para essa batelada estão apresentados na Figura 24. Houve uma quebra na estrutura 

de correlação das variáveis para essa batelada, quando comparada a das bateladas de 

treinamento do modelo. Assim, essa batelada foi facilmente detectada na carta de controle 

DModX desde o começo da reação. Além disso, a trajetória dessa batelada permaneceu a cima 

do limite de confiança de 95% para a estatística de T² de Hotelling. Conforme Noriega, Narváez 

e Heinz (2014), uma redução na concentração de catalisador provoca uma redução na taxa de 

metanólise. Dessa forma, essa redução provavelmente afetou a composição da mistura 

reacional, o que permitiu que essa informação fosse capturada pela espectroscopia NIR.  

 

 

 

Figura 24 - Gráficos de controle de DModX (a) e T² de Hotelling (b) para a batelada 37.  

 

 De acordo com o que foi exposto, em geral, as estatísticas DModX e T² de Hotelling 

foram capazes de detectar diferentes tipos de anomalias no processo em diferentes instantes de 

b) 

a) 
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tempo. Conforme Huang e Qu (2011) e Kerkhof et al. (2012), uma dessas cartas de controle 

pode ser mais sensível a um determinado tipo de falha do que a outra. Neste estudo, a carta de 

controle DModX mostrou-se ser mais sensível do que a de T² de Hotelling para detectar as 

falhas. Em alguns casos relacionados à redução da agitação (bateladas 33 e 34) e à redução da 

temperatura (batelada 36), essa estatística foi capaz, inclusive, de detectar as falhas mais cedo 

do que a estatística T² de Hotelling. Esse fato também foi observado por Aguado et al. (2007).  

Além disso, o sistema de controle mostrou ser mais sensível para capturar alterações na 

temperatura da reação e concentração de catalisador. Conforme Noriega, Narváez e Heinz, 

(2014), esses parâmetros são capazes de afetar  a taxa da reação de transesterificação. Portanto, 

a composição da mistura reacional pode ser afetada e essa informação química pode ser 

facilmente capturada pela espectroscopia NIR. Além disso, conforme descrito por Worman e 

Weyer (2007), espectros NIR facilmente refletem variações na temperatura da reação. 

 Neste trabalho, as cartas de controle mostraram ser menos sensíveis a perturbações na 

velocidade de agitação. Provavelmente, as perturbações na agitação foram insignificantes para 

afetar de forma significativa a taxa da reação e causar uma mudança na composição da mistura 

reacional. Dessa forma, as saídas de controle foram principalmente associadas às alterações nas 

propriedades físicas das reações (emulsão desfeita). Essa suposição pode ser corroborada pelo 

fato das trajetórias das bateladas na abordagem de desdobramento das variáveis retornaram à 

trajetória normal quando a velocidade de agitação retornou para 500 rpm. No entanto, quando 

o agitador parou de funcionar, a trajetória não recuperou claramente e ficou próxima ao limite.  

 

4.1.3.3 Gráficos de contribuição da análise em tempo real para a abordagem WKFH 

  

Em geral, os gráficos de contribuição apresentam os valores da contribuição de cada 

variável original em relação à estatística utilizada na análise do processo. Uma vez que esses 

valores são normalizados em relação aos limites de confiança, as variáveis que apresentarem 

os maiores valores são as que estão mais relacionadas à condição anormal detectada pela carta 

de controle específica (NOMIKOS; MACGREGOR, 1995; KERKHOF et al., 2012; VIGNI et 

al., 2009).  

Neste trabalho, são apresentados os gráficos de contribuição derivados das estatística T² 

de Hotelling e DModX para as bateladas 33 e 36. Tais gráficos foram gerados a partir da análise 

em tempo real da abordagem WKFH. Devido à enorme quantidade de variáveis espectrais 

levadas em consideração na abordagem NM, os gráficos de contribuição para essa abordagem 

são de difícil interpretação e portanto não são apresentados neste trabalho.  
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As bateladas 33 (submetida a uma redução na velocidade de agitação para 100 rpm por 

15 min) e 36 (submetida a uma redução na temperatura da reação para 45°C por 

aproximadamente 20 min) foram utilizadas para ilustrar a análise dos gráficos de contribuição. 

É importante ressaltar que essa análise é geralmente utilizada quando se trabalha com variáveis 

de processo. Para variáveis espectroscópicas, a análise não é trivial e não provoca conclusões 

diretas. Para ambas as bateladas, os gráficos de contribuição foram construídos em relação ao 

instante de tempo em que foi observada a maior variação na estatística T² de Hotelling e 

DModX. Para as bateladas 33 e 36, respectivamente, esse instante de tempo corresponde a 15 

e 10 min, para ambas as estatísticas.  

Nos gráficos de contribuição presentes nas Figuras 25 e 26, foram selecionadas as 

regiões espectrais que podem ser mais facilmente associadas aos componentes presentes na 

metanólise do óleo de soja e que apresentaram os maiores valores de contribuição. Foi então 

realizada uma atribuição de bandas para as regiões selecionadas, conforme Worman e Weyer 

(2007): a região (I), que compreende os números de onda entre 7324 e 7116 cm-1, foi associada 

a bandas de combinação da ligação C-H; a região (II), que está entre 6222 e 6099 cm-1, foi 

associada ao primeiro sobretom do estiramento de C-H olefínico; a região (III), compreendida 

entre 5900 e 5580 cm-1, está relacionada ao primeiro sobretom de estiramento C-H; a região 

(IV), correspondente aos valores de número de onda entre 5244 e 5106 cm-1, foi associada ao 

segundo sobretom de C=O em ésteres; e a região (V), que está entre 4874 e 4744 cm-1, 

corresponde às combinações de estiramento e deformação angular de O-H e C-O do metanol. 

Para a batelada 33 (Figura 25), as regiões espectrais provavelmente associadas às 

combinações de estiramento e deformação axial de O-H e C-O do metanol (região V) foram 

caracterizadas por contribuições negativas para ambas as estatísticas. As bandas provavelmente 

relacionadas ao primeiro sobretom da ligação de C-H olefínica (região II), a qual está 

possivelmente associada ao óleo de soja, também foi caracterizada por contribuições negativas 

para a estatística T² de Hotelling. Por outro lado, para ambas as estatísticas, as regiões espectrais 

relacionada ao primeiro sobretom de estiramento C-H (região III) apresentaram contribuição 

positiva. Além disso, as bandas de combinação C-H (região I) foram caracterizadas por 

contribuição positiva para a estatística DModX.  
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Figura 25 - Gráficos de contribuição para as estatística DModX (a) e T² de Hotelling (b) para a batelada 

33 no instante de tempo de 15 min.   
 

Para a batelada 36 (Figura 26), as bandas relacionadas ao primeiro sobretom do 

estiramento de C-H olefínico (região II) são caracterizadas pela contribuição positiva para o T² 

de Hotelling. Em relação à DModX, a principal contribuição positiva está relacionada ao 

segundo sobretom de C=O em ésteres (região IV). Além disso, as principais contribuições 

negativas para essas estatísticas são possivelmente caracterizadas pelas bandas de combinação 

C-H (região I) e combinações de estiramento e deformação axial de O-H e C-O do metanol 

(região V).  

 

a) k = 15 min 

(I) 

(III) 

(V) 

b) k = 15 min 
(III) 

(II) 

(V) 
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Figura 26 - Gráficos de contribuição para as estatística DModX (a) e T² de Hotelling (b) para a batelada 

36 no instante de tempo de 10 min.   

 

De um modo geral, as perturbações na temperatura da reação e na velocidade de agitação 

produziram desvios relacionados a regiões espectrais semelhantes. As bandas de combinação 

possivelmente atribuídas às ligações O-H e C-O do metanol, apresentaram as principais 

contribuições negativas para T² de Hotelling e DModX para a batelada 33 e para o DModX 

para a batelada 36. As bandas de absorção associadas à ligação C-H foram caracterizadas por 

contribuições positivas paras ambas as estatísticas para a batelada 33 e contribuições negativas 

para DModX para a batelada 36. Por fim, em relação ao T² de Hotelling, a região espectral 

possivelmente associada à ligação olefínica C-H contribuíram negativamente para a batelada 

33 e positivamente para a batelada 36.  

(I) 

(V) 

(IV) 

k = 10 min 
a) 

(II) 

k = 10 min b) 
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4.2 APLICAÇÃO DE MCR-ALS AOS DADOS DO MONITORAMENTO DA 

METANÓLISE DO ÓLEO DE SOJA  

 

4.2.1 Dados espectroscópicos  

 

 Na aplicação de MCR-ALS aos dados espectroscópicos proveniente do monitoramento 

das bateladas, algumas estratégias de pré-processamento foram utilizadas com o objetivo de 

corrigir a variação de linha de base dos espectros brutos. Os melhores resultados foram obtidos 

utilizando-se MSC. Essa técnica, diferentemente das outras testadas, fornece espectros 

positivos e, por conseguinte, permite a aplicação da restrição de não-negatividade aos perfis 

espectroscópicos durante a análise MCR-ALS. Os espectros obtidos para a reação a 45°C 

(batelada D3) antes e depois da correção com MSC estão apresentados na Figura 27. As regiões 

espectrais a baixo de 9003 cm-1 e a cima de 4482 cm-1 exibiram elevada saturação e poucas 

informações relevantes e, portanto, foram excluídas do estudo.  

 

 

 

Figura 27 - Espectros brutos (a) e espectros corrigidos com MSC (b) provenientes do monitoramento 

da batelada D3, conduzida a 45ºC e com 0,75% de catalisador.  
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4.2.2 Determinação da configuração do conjunto de dados  

 

Conforme mencionado anteriormente, a reação global da transesterificação, expressa 

pela Equação 20, foi adotada para a descrição da metanólise do óleo de soja neste trabalho.  

 

 

 

 De acordo com o mecanismo dessa reação, apenas dois componentes podem ser 

detectados se cada batelada for analisada separadamente por MCR-ALS. Essa constatação foi 

corroborada pela realização de um estudo inicial, em que apenas a restrição de não-negatividade 

foi aplicada durante a análise das bateladas por MCR-ALS. Através desse estudo, foi possível 

perceber que os perfis de concentração dos reagentes e os perfis de concentração dos produtos 

evoluem, entre si, de forma bastante semelhante. Dessa forma, detectou-se a presença de 

deficiência de posto em relação à direção da concentração.  

Outra dificuldade associada à utilização da metodologia MCR-ALS para a análise dos 

dados do monitoramento da reação de transesterificação está relacionada à similaridade entre 

os espectros do biodiesel (éster metílico) e do óleo de soja (triacilglicerol), os quais apresentam 

uma correlação superior a 99%, dificultando, assim, a distinção entre esses componentes. Dessa 

forma, essas dificuldades motivaram a aplicação de algumas estratégias, em relação à definição 

da configuração do conjunto de dados, com o objetivo de melhorar a obtenção dos perfis com 

MCR-ALS, uma vez que a simples análise de cada batelada separadamente não permitiu a 

recuperação dos perfis espectrais dos componentes de forma satisfatória. 

 Nesse contexto, com o objetivo de superar as dificuldades inerentes à natureza do 

sistema analisado, a resolução simultânea dos dados das bateladas com MCR-ALS, na forma 

de matriz aumentada na direção da coluna, foi essencial para o desenvolvimento deste trabalho. 

Segundo Jaumot et al., (2013), a informação adicional presente na estrutura de matriz 

aumentada permite uma melhora significativa dos resultados fornecidos por MCR-ALS e pode 

reduzir a ocorrência das ambiguidades rotacionais e de intensidade. Entretanto, os resultados 

provenientes da análise da matriz aumentada contendo apenas os dados das cinco bateladas (D1 

(20) 
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à D5) não foram satisfatórios, uma vez que os perfis espectrais obtidos para os componentes 

não apresentaram uma correlação satisfatória em relação aos espectros desses componentes 

puros fornecidos como estimativas iniciais.  

Dessa forma, foi necessária a aplicação de outra estratégia de modo a melhorar os 

resultados. Tal estratégia consistiu em adicionar à matriz aumentada, contendo os dados das 

cinco bateladas (D1 à D5), espectros dos componentes puros. Segundo Ruckebusch e Blanchet 

(2013), a inclusão desses espectros pode melhorar a recuperação dos perfis através da adição 

de um padrão de seletividade aos dados. Nessa etapa, alguns modelos foram desenvolvidos 

alternando os componentes (triacilglicerol, metanol, glicerol e éster metílico) cujos espectros 

puros eram adicionados à matriz aumentada. Os melhores resultados foram obtidos a partir da 

adição dos espectros do biodiesel puro. A inclusão desses espectros à matriz aumentada ajudou 

a superar a dificuldade do sistema relacionada à idêntica evolução dos perfis de concentração 

dos produtos. A partir desses resultados, o éster metílico tornou-se o principal componente de 

interesse deste trabalho em relação à obtenção dos perfis de concentração com MCR-ALS.  

 Outra estratégia aplicada com o objetivo de melhorar ainda mais a recuperação dos 

perfis de concentração do éster metílico consistiu em adicionar à matriz aumentada os dados de 

uma nova batelada (D6), produzida com uma composição de reagentes diferente da que foi 

utilizada na produção das bateladas D1 à D5, conforme exposto na Tabela 4. Embora a obtenção 

dos perfis de concentração dessa nova batelada não seja de interesse deste trabalho, uma vez 

que os valores de referência para essa batelada não estão disponíveis, os dados dessa batelada 

foram adicionados à matriz aumentada com o objetivo de ajudar a promover uma diferença 

entre os perfis de concentração dos reagentes (triacilglicerol e metanol) e, dessa forma, auxiliar 

na redução da deficiência de posto presente nos perfis de concentração.  

 Após os testes realizados, a estrutura final da matriz aumentada na direção da coluna 

utilizada na análise simultânea por MCR-ALS do conjunto de dados espectroscópicos 

provenientes do monitoramento das bateladas, a qual permitiu a obtenção dos melhores 

resultados, está apresentada na Figura 28.  
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Figura 28 - Matriz aumentada 

usada nas análises 

MCR-ALS. 

 

 

4.2.3 Análise MCR-ALS 

 

Vários modelos resultantes da aplicação de MCR-ALS foram desenvolvidos com o 

objetivo de definir a configuração do conjunto de dados que forneceram os melhores resultados 

em relação à recuperação dos perfis do éster metílico, a qual foi apresentada na Figura 28. Neste 

trabalho, estão apresentadas apenas as análises que geraram os resultados mais satisfatórios, as 

quais estão descritas a seguir.  

Conforme mencionado anteriormente, inicialmente, tentou-se desenvolver um único 

modelo, utilizando a matriz aumentada com os dados das cinco bateladas, para a recuperação 

dos perfis com MCR-ALS das bateladas em diferentes condições. No entanto, uma vez que a 

relação entre os espectros dos componentes puros e as concentrações pode variar em função da 

temperatura, foi necessário desenvolver um modelo para cada temperatura avaliada (20, 45 e 

55°C). Além disso, um modelo para cada batelada conduzida a 55°C foi desenvolvido. Assim, 

um total de quatro modelos foram construídos para obtenção dos perfis de concentração do éster 

metílico ao longo das reações.  

Para cada modelo referente às bateladas conduzidas a 20 e 45°C, a estrutura de matriz 

aumentada apresentada na Figura 28 foi utilizada, no entanto, a restrição de correlação foi 

aplicada apenas às bateladas conduzidas a 20 e 45°C, respectivamente. O mesmo ocorreu no 

desenvolvimento dos modelos referentes às bateladas a 55°C, mas nesse caso, os dados 

espectroscópicos referentes à batelada D1 foram excluídos da matriz aumentada.  



81 

 

 

 Para cada modelo, os espectros dos componentes puros, medidos na mesma 

temperatura em que as bateladas restringidas pela restrição de correlação foram conduzidas, 

foram utilizados como estimativas iniciais para a análise MCR-ALS. Além disso, os espectros 

do biodiesel puro adicionados à matriz aumentada também foram adquiridos nessa mesma 

temperatura.  

Assim, tomando-se como exemplo as bateladas a 20°C (D1 e D2), um único modelo foi 

desenvolvido para essas bateladas, aplicando-se a matriz aumentada da Figura 28. Para esse 

modelo, os espectros do biodiesel puro utilizados para compor a matriz aumentada e os 

espectros dos quatro componentes puros fornecidos como estimativas iniciais durante a análise 

MCR-ALS também foram adquiridos a 20°C. Uma descrição dos quatro modelos 

desenvolvidos a partir das análises MCR-ALS para a recuperação dos perfis das cinco bateladas 

está apresentada na Tabela 7.  

 

 
Tabela 7 - Descrição dos modelos MCR-ALS desenvolvidos.  

Modelo 
Bateladas utilizadas 

na matriz aumentada 

Bateladas restringidas por 

restrição de correlação 

Temperatura de 

aquisição dos 

espectros puros (°C) 

1 [D1;D2;D3;D4;D5;D6] [D1;D2] 20 

2 [D1;D2;D3;D4;D5;D6] [D3] 45 

3 [D2;D3;D4;D5;D6] [D4] 55 

4 [D2;D3;D4;D5;D6] [D5] 55 

 

 

A partir dos modelos desenvolvidos, foram obtidos os perfis de concentração e os perfis 

espectrais dos componentes puros (triacilglicerol, metanol, éster metílico e glicerol) ao longo 

das cinco bateladas. Tomando-se como exemplo a batelada D1, os perfis dos quatro 

componentes envolvidos na reação global da metanólise, obtidos pela aplicação de MCR-ALS 

através do modelo 1, estão apresentados na Figura 29. Os espectros dos quatro componentes 

normalizados estão apresentados na Figura 29 (a). Por causa das escalas, os perfis de 

concentração dos componentes foram divididos em dois gráficos. Assim, os perfis de 

concentração do éster metílico (linha sólida azul) e triacilglicerol (linha tracejada e pontilhada 

rosa) estão apresentados da Figura 29 (b) e os perfis de concentração do glicerol (linha 

pontilhada verde) e do metanol (linha tracejada vermelha) estão mostrados da Figura 29 (c).  
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Figura 29 - Perfis espectrais (a) e perfis de concentração (b, c) obtidos por MCR-ALS a partir do modelo 

1. Triacilglicerol (linha tracejada e pontilhada rosa), éster metílico (linha sólida azul), 

metanol (linha tracejada vermelha), glicerol (linha pontilhada verde).  

 

O perfil de concentração do éster metílico se desenvolveu da forma esperada e o perfil 

espectral recuperado apresentou uma alta correlação com o espectro do éster metílico puro 

fornecido como estimativa inicial. Os outros componentes puderam ser diferenciados, mas os 

seus perfis espectrais apresentaram formatos menos satisfatórios devido à complexidade do 

sistema analisado. Dessa forma, embora os perfis de concentração do metanol e do 

triacilglicerol tenham se desenvolvido de forma coerente, os valores de concentração obtidos 

para esses compostos não puderam ser considerados como fornecidos em unidades reais de 

concentração, uma vez que a recuperação dos perfis espectrais desses componentes não foi 

satisfatória. 

 Além dos perfis apresentados, em cada modelo MCR-ALS desenvolvido, foram 

fornecidos os dados da calibração univariada devido à aplicação da restrição de correlação. Os 

gráficos resultantes da calibração para os quatro modelos estão apresentados na Figura 30. 
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Conforme mencionado, os valores de referência utilizados nos modelos 1 (bateladas D1 e D2) 

e 2 (batelada D3) são valores cromatográficos. Enquanto os valores de referência utilizados no 

desenvolvimento dos modelos 3 e 4, referentes, respectivamente, às bateladas D4 e D5, foram 

obtidos a partir dos modelos de calibração desenvolvidos por Lima (2014). 

 

  

  

Figura 30 - Gráficos da calibração univariada resultantes da aplicação da restrição de correlação 

para o modelo 1 (a), modelo 2 (b), modelo 3 (c) e modelo 4 (d).  

 

Para o desenvolvimento desses modelos, foram fornecidos cinco valores de referência 

para cada batelada. Dessa forma, conforme apresentado na Figura 30, o gráfico de calibração 

apresentado para o modelo 1 apresenta dez pontos (referentes às bateladas D1 e D2, que foram 

analisadas em conjunto), enquanto os outros gráficos, referentes às outras bateladas que foram 

analisadas separadamente, apresentam cinco valores de referência. Além disso, é possível 

perceber que a lacuna existente entre os valores de concentração referentes às duas primeiras 

aquisições ocorre devido à rápida conversão observada para essa reação, principalmente para 

as bateladas conduzidas a 55°C (modelos 3 e 4).  

As figuras de mérito dos quatro modelos desenvolvidos estão apresentadas na Tabela 8. 

Para todos os modelos, uma correlação de 100% foi alcançada entre o espectro do biodiesel 

puro, fornecido como estimativa inicial, e o perfil espectral desse componente recuperado por 
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MCR-ALS. Além disso, também estão apresentados os parâmetros de qualidade associados à 

calibração univariada devido à aplicação da restrição de correlação (R e RMSEC) para cada 

modelo. 

 

Tabela 8 - Figuras de mérito da análise MCR-ALS e parâmetros de qualidade dos modelos de calibração 

relacionados à utilização da restrição de correlação.  

Modelo 
Variância explicada 

(%) 

Falta de ajuste 

(%) 

Parâmetros de qualidade dos 

modelos de calibração 

R 
RMSEC  

(% m/m) 

1 99,9981 0,4354 0,9741 1,9747 

2 99,9980 0,4468 0,9863 1,2323 

3 99,9972 0,5246 0,9849 1,8230 

4 99,9973 0,5227 0,9821 0,93178 

 

 

 A variância explicada pelos modelos alcançou valores maiores do que 99,99% em todos 

os casos. A falta de ajuste também apresentou valores bastante satisfatórios, mantendo-se a 

baixo de 0,6%. Em relação à aplicação da restrição de correlação, os valores de concentração 

obtidos por MCR-ALS ajustaram-se bem aos dados de referência, estando os valores de erro 

RMSEC a baixo de 2% m/m para todos os modelos. Dessa forma, apesar dos inconvenientes 

inerentes à natureza do sistema analisado em relação à aplicação da metodologia MCR-ALS, 

as estratégias aplicadas permitiram, de forma satisfatória, a recuperação dos perfis de 

concentração do éster metílico em unidades reais de concentração ao longo da metanólise do 

óleo de soja.   

 Os perfis de concentração do éster metílico em unidades reais de concentração para as 

cinco bateladas de interesse (D1 à D5), obtidos a partir dos quatro modelos, estão apresentados 

na Figura 31. Para cada perfil, os símbolos indicam os valores de referência fornecidos para a 

análise MCR-ALS e as linhas correspondem aos valores de concentração complementares 

obtidos por MCR-ALS através da restrição de correlação. Uma análise qualitativa dos perfis 

indica que um aumento na temperatura e na concentração de catalisador promovem um aumento 

na taxa de reação, conforme esperado. As primeiras aquisições espectrais (primeiros minutos 

reacionais) não puderam ser satisfatoriamente recuperadas por MCR-ALS, principalmente para 

as bateladas a 20°C, e foram retiradas dos modelos. Tal fato está associado à complexa natureza 

bifásica da mistura reacional, observada principalmente nos primeiros minutos de reação, 

conforme descrito por Csernica e Hsu (2012).  
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Figura 31 - Perfis de concentração do éster metílico obtidos a partir de MCR-ALS para as bateladas em 

diferentes condições de temperatura e concentração de catalisador.  

 

 

 Conforme ilustrado na Figura 31, o aumento da produção de éster metílico com o 

aumento da concentração de catalisador é mais evidenciado para as bateladas a 20°C do que 

para as bateladas a 55°C, as quais apresentaram perfis de concentração semelhantes para o éster 

metílico. Logo, percebe-se que o efeito da adição de catalisador diminui com o aumento da 

temperatura. Noriega, Narváez e Heinz (2014) também observaram comportamento semelhante 

ao estudar o efeito da temperatura (de 40 a 60°C) e da concentração de catalisador (de 0,2 a 

12% em massa de NaOH) na metanólise do óleo de pinhão-manso.  

 Para a batelada D1 (a 20°C e com 0,75% de catalisador), foi possível identificar um 

perfil sigmoidal para a formação de éster metílico nos primeiros minutos de reação. 

Inicialmente, a formação de éster metílico é lenta, tornando-se mais rápida após 

aproximadamente 4 min e voltando a tornar-se cada vez mais lenta à medida que a reação se 

aproxima do equilíbrio. Para essa batelada, o equilíbrio aparentemente não foi alcançado no 

tempo em que foi monitorada (90 min). O perfil sigmoidal observado para essa batelada, 

representado por um atraso na formação de éster metílico no início da reação, também foi 

identificado em outros trabalhos, especialmente para as reações conduzidas a baixas 

temperaturas. Noureddini e Zhu (1997), Stamenković et al. (2008) e Vicente et al. (2005) 

sugeriram que esse perfil está associado com a transição entre um regime inicial controlado 

pela transferência de massa e um regime rápido controlado pela reação química. 

Vicente et al. (2005) assumiram que, no início da reação, a cinética foi controlada pela 

transferência de massa devido à baixa solubilidade óleo vegetal/metanol. Segundo os autores, 
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os ésteres metílicos formados ao longo da reação agiram como co-solventes, uma vez que são 

solúveis tanto em metanol quanto no óleo vegetal. A partir de então, a cinética passou a ser 

controlada pela reação química.    

Stamenković et al. (2008) realizaram um estudo da metanólise do óleo de girassol a 

baixas temperaturas (10 à 30°C). Os autores também observaram o perfil sigmoidal para as 

reações a temperaturas mais baixas e o atribuiu ao regime lento inicial controlado pela 

transferência de massa, seguido por um regime rápido controlado pela reação química. O efeito 

da transferência de massa no período inicial da reação foi avaliado a partir da medida do 

diâmetro das gotas de metanol, identificado como fase dispersa. Segundo os autores, a etapa 

inicial mais lenta foi atribuída a reduzida transferência de massa entre os reagentes devido à 

menor área interfacial, uma vez que as gotas de metanol eram maiores nessa etapa. Além disso, 

os autores observaram que, ao longo da reação, o tamanho das gotas reduziu rapidamente. Essa 

redução foi atribuída à formação de monoacilgliceróis, diacilgliceróis e sabões, os quais foram 

responsáveis por inibir a coalescência das gotas e favoreceram a formação de uma emulsão 

estável com gotas muito pequenas, caracterizando a segunda etapa como um regime pseudo-

homogêneo controlado pela reação química. Os autores observaram também que a taxa de 

redução do diâmetro das gotas aumentava com o aumento da temperatura e, por conseguinte, o 

perfil sigmoidal não pode ser claramente identificado para a batelada conduzida a 30°C  

Contrariando o que foi dito por outros autores, Csernica e Hsu (2012) concluíram que o 

perfil sigmoidal para a formação de éster metílico ao longo da transesterificação do óleo de soja 

com metanol pode ser obtido mesmo quando a taxa da reação é exclusivamente controlada pela 

reação química, comprovando, portanto, que esse perfil não ocorre necessariamente devido à 

transição entre os regimes controlado pela transferência de massa e pela reação química. Os 

autores, através de um estudo do efeito do comportamento de fases na cinética da metanólise 

do óleo de soja utilizando KOH como catalisador, associaram esse perfil à transição entre a 

mistura bifásica para uma única fase. De acordo com os autores, o aumento da concentração de 

triacilgliceróis na fase metanol, devido à formação de uma única fase, promove um aumento na 

taxa de formação de éster metílico, caracterizando o perfil sigmoidal. Além disso, concluíram 

que a presença do éster metílico promove um aumento da solubilidade de triacilgliceróis em 

metanol e do coeficiente de transferência de massa, indicando que a formação do biodiesel age 

melhorando a mistura entre os reagentes. 

Para as outras bateladas (D2 à D5), a formação de éster metílico não apresentou um 

perfil sigmoidal. No estágio inicial dessas bateladas, a produção desse composto foi bastante 

rápida, tornando-se mais lenta à medida que se aproximava do equilíbrio. De acordo com 
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Csernica e Hsu (2012), a rápida conversão observada para esse tipo de reação ocorre devido ao 

aumento da solubilidade dos triacilgliceróis no metanol decorrente da formação de éster 

metílico, promovendo um aumento no coeficiente de transferência de massa da reação. Vicente 

et al. (2005) também observaram o encurtamento do regime inicial para reações conduzidas a 

altas temperaturas e também atribuíram esse fato ao aumento da solubilidade do óleo de soja 

no metanol com o aumento da temperatura. Noureddini e Zhu (1997) observaram o mesmo 

efeito e o atribuiu ao estado de alta energia molecular a altas temperaturas, resultando em mais 

colisões efetivas. 

 

4.2.4 Modelagem cinética 

 

 No estágio inicial da metanólise, o metanol é insolúvel no óleo vegetal, formando 

portanto uma mistura bifásica. Ao longo da reação, a formação de monoacilgliceróis e 

diacilgliceróis inibe a coalescência das bolhas, formando uma emulsão estável de bolhas 

pequenas, que permite que o sistema seja considerado pseudo-homogêneo (STAMENKOVIĆ 

et al., 2008). Dessa forma, em vários trabalhos sobre a cinética da metanólise, três regimes são 

comumente identificados: um regime inicial heterogêneo, lento e controlado pela transferência 

de massa, seguido por um regime pseudo-homogêneo, rápido e controlado pela reação química 

e um regime final lento a medida que a reação se aproxima do equilíbrio (STAMENKOVIĆ et 

al., 2008; STAMENKOVIĆ et al., 2010; VICENTE et al., 2005).  

No presente trabalho, um modelo simplificado foi considerado incluindo apenas o 

regime pseudo-homogêneo, em que é observada uma rápida taxa de reação e a cinética está 

controlada pela reação química. Vicente, Martínez e Aracil (2006) e Vicente et al. (2005) 

também desconsideraram o regime heterogêneo inicial na modelagem cinética por 

considerarem que a alta temperatura e a intensa agitação aplicadas foram suficientes para 

negligenciar esse regime. A intensa agitação colabora para reduzir as gotas de metanol e a 

temperatura elevada promove um aumento da solubilidade do óleo no metanol, reduzindo os 

efeitos de transferência de massa (STAMENKOVIĆ et al., 2008).  

 Apenas a reação global da metanólise, expressa pela Equação 20, foi considerada na 

modelagem cinética. Assim, as reações intermediárias não foram incluídas no modelo. Além 

disso, as seguintes suposições foram adotadas para o desenvolvimento do modelo cinético neste 

trabalho: 

a)  A reação global é capaz de modelar a metanólise do óleo vegetal para produção de 

biodiesel. Essa suposição se baseia no fato de que as concentrações de monoacilgliceróis e 
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diacilgliceróis são pequenas, uma vez que a taxa de consumo desses componentes é alta, 

conforme descrito por Miladinović et al. (2014) e Tasić et al. (2015); 

b) Uma vez que o metanol foi adicionado em excesso em relação à massa de óleo, a reação 

reversa foi desprezada. Essa suposição também foi adotada por Stamenković et al. (2008) 

e Tubino, Rocha Junior e Bauerfeldt (2014); 

c) A composição da mistura reacional foi considerada uniforme (mistura perfeita), conforme 

também foi considerado por Miladinović et al. (2014), Miladinović et al. (2015) e Tasić et 

al. (2015);  

d) Uma vez que o óleo de soja utilizado é refinado, o teor de ácido graxo livre (FFA) no óleo 

vegetal foi considerado insignificante e, por conseguinte, a reação de neutralização de FFA 

foi desprezada. Além disso, a reação paralela de saponificação também foi desprezada. 

Tubino, Rocha Junior; e Bauerfeldt (2014), Noureddini e Zhu (1997) e Vicente et al. (2005) 

também ignoraram essas reações paralelas no estudo da metanólise do óleo de soja; 

e) Como a reação paralela que consome catalisador foi negligenciada, a concentração de 

catalisador foi considerada constante ao longo da reação, assim como foi considerado por 

Vicente, Martínez e Aracil (2006); 

f) A metanólise do óleo de soja foi considerada como seguindo uma cinética de pseudo-

primeira ordem baseada na concentração do éster metílico, conforme sugerido por Jain e 

Sharma (2010), que estudaram a metanólise de óleo de pinhão-manso catalisada com 

NaOH. A cinética da reação foi, então, expressa pela Equação 21.  

 

d[ME]

dt
= k[ME]                                                                                                                        (21) 

 

Em que: [ME] representa a concentração do éster metílico (expressa em mol.m-³) e k é 

a constante cinética de primeira ordem. Integrando os dois lados da Equação 21, tem-se como 

resultado a Equação 22, em que C é a constante de integração t é o tempo de monitoramento. 

 

ln[ME] = kt + C                                                                                                                            (22) 

A Equação 22 pode ser reescrita na forma da Equação 23, em que ρ representa a massa 

específica da mistura reacional, WME é a fração mássica de éster metílico e MME é a massa 

molar do éster metílico.  

 

ln [
ρ∙WME

MME
] = kt + C                                                                                                                            (23) 
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 Considerando a massa específica da mistura reacional constante, resulta-se na Equação 

24, em que C′ é uma constante.  

 

ln[𝑊ME] =  kt + C′                                                                                                                    (24) 

 

 A partir da Equação 24, foi então possível calcular os valores das constantes cinéticas 

para as bateladas conduzidas em diferentes condições. Assim, para o regime pseudo-

homogêneo considerado, o comportamento cinético da metanólise do óleo de soja nas 

condições estudadas seguiu um modelo de primeira ordem em relação à formação de éster 

metílico, com base no que foi proposto por Jain e Sharma (2010). O gráfico com os valores 

calculados a partir do modelo cinético (indicados com símbolos diferenciados por batelada) e 

os valores de concentração obtidos por MCR-ALS (indicados pelas linhas) está apresentado na 

Figura 32.  

 

 

Figura 32 – Valores de concentração calculados a partir do 

modelo cinético irreversível de primeira ordem 

baseado na formação de éster metílico.  

 

 

Embora o perfil de concentração do éster metílico para a batelada D4 (Figura 31) esteja 

de acordo com os outros perfis obtidos, não foi possível obter a concentração do éster metílico 

no estágio inicial dessa batelada. Dessa forma, o valor da constante cinética obtido para essa 

batelada ficou em desacordo com os valores das constantes cinéticas das outras bateladas e, 

portanto, a batelada D4 foi desconsiderada da modelagem cinética. Além disso, a partir do 

gráfico da Figura 32, é possível perceber que o modelo representa bem os dados experimentais 
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até a curva em que a reação se aproxima do equilíbrio. Para o desenvolvimento de um modelo 

mais complexo que considere também a reação reversa mais dados são necessários, como por 

exemplo, os valores de concentração dos triacilgliceróis, os quais não puderam ser obtidos por 

MCR-ALS.  

 Os valores das constantes cinéticas (k) e o coeficiente de correlação (R²) provenientes 

do ajuste linear a partir da Equação 24 estão apresentados na Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Constante cinética da reação e coeficientes de correlação para os modelos. 

Batelada 
Razão molar 

metanol/óleo 

Temperatura 

(°C) 

Concentração 

de catalisador 

(%m/m) 

Constante 

cinética, k  

(min-1) 

R²     

(%) 

D1 6:1 20 0,75 0,1103 98,61 

D2 6:1 20 1,0 0,1224 95,94 

D3 6:1 45 0,75 0,3100 94,59 

D5 6:1 55 1,0 0,7584 89,56 

 

 Os valores das constantes cinéticas foram, então, utilizados para determinar a energia 

de ativação a partir da Lei de Arrhenius. O gráfico da constante cinética (k) versus o inverso da 

temperatura absoluta (T) está apresentado na Figura 33. Apesar das bateladas utilizadas no 

modelo terem sido produzidas com diferentes concentrações de catalisador, esta aproximação 

foi aceita devido ao resultado coerente obtido para a energia de ativação.  

 

 

Figura 33 -  Gráfico da constante cinética versus o inverso da 

temperatura absoluta baseado na Lei de Arrhenius 

para as bateladas. 
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O resultado mostrou um ajuste adequado para a equação de Arrhenius (R² = 94%). Além 

disso, o valor da energia de ativação calculado (32,29 kJ.mol-1) está na mesma ordem de 

grandeza do valor obtido por outros pesquisadores. Tubino, Rocha Junior e Buerfeldt (2014) 

obtiveram um valor de 31,1 kJ.mol-1 para a energia cinética da metanólise do óleo de soja, 

utilizando KOCH3 como catalisador, considerando um comportamento cinético de ordem zero 

para a formação de diacilgliceróis, a qual foi considerada a etapa limitante no processo. Lima 

(2014) relatou o estudo cinético da metanólise do óleo de soja nas temperaturas de 20, 45 e 

55°C e obteve uma energia de ativação de 37,3 kJ.mol-1 para o regime pseudo-homogêneo. Os 

modelos cinéticos foram desenvolvidos baseados na concentração de triacilglicerol. Vicente et 

al. (2005) fizeram um estudo da metanólise do óleo de girassol e consideraram reações 

intermediárias. Obtiveram energias de ativação na ordem de 31 kJ.mol-1 para as reações de 

formação de triacilglicerol (Equação 1), de 41 kJ.mol-1 para as reações de formação de 

diacilgliceróis (Equação 2) e na ordem de 51 kJ.mol-1 para a formação de éster metílico 

(Equação 3).  
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5 CONCLUSÃO 

 

Em geral, a espectroscopia na região do infravermelho próximo mostrou-se uma técnica 

eficiente para o monitoramento e controle da reação de transesterificação para a produção de 

biodiesel. Essa técnica permitiu a obtenção de medidas dentro de um curto intervalo de tempo, 

difícil de ser alcançado por outras técnicas convencionais. Além disso, os dados 

espectroscópicos provenientes do monitoramento das bateladas podem fornecer muitas 

informações sobre o sistema, uma vez que podem ser utilizados em análises diversas, como foi 

demonstrado neste trabalho.  

Em relação à aplicação do controle estatístico multivariado de processos à metanólise 

do óleo de soja, em geral, os gráficos de controle obtidos a partir das abordagens NM e WKFH 

produziram resultados semelhantes em relação à capacidade de diagnosticar as perturbações 

através da análise pós-batelada. Ambas as abordagens permitiram a identificação da maioria 

das falhas, as quais foram detectadas principalmente pela estatística da distância ao modelo. No 

entanto, tanto para os testes preliminares quanto para os testes finais, a abordagem WKFH 

apresentou um desempenho um pouco melhor para a análise pós-batelada. 

Para a utilização da abordagem WKFH no monitoramento em tempo real, a maioria das 

perturbações também puderam ser detectadas pelas cartas de controle. Esse tipo de 

monitoramento é realizado durante a evolução da batelada, o que representa uma grande 

vantagem para a produção industrial, uma vez que os problemas de operação podem ser 

corrigidos antes do término da batelada, impedindo a fabricação de produtos com baixa 

qualidade.  

De um modo geral, o sistema de monitoramento implementado mostrou-se bastante 

sensível às perturbações intencionalmente produzidas ao longo das bateladas. Quase todas as 

falhas no processo puderam ser detectadas pelas cartas de controle, especialmente a da distância 

ao modelo. Até mesmo as perturbações mais suaves realizadas durante as bateladas dos testes 

finais puderam ser detectadas. Apenas as falhas relacionadas a pequenas variações na 

velocidade de agitações não foram detectadas. Além disso, para as perturbações testadas, o 

sistema de monitoramento pareceu ser mais sensível para capturar mudanças relacionadas à 

concentração de catalisador, à adição de água, à variação na temperatura da mistura reacional e 

à utilização de outro óleo vegetal.  

 No estudo da aplicação de MCR-ALS aos dados provenientes do monitoramento da 

reação, devido à complexidade do sistema analisado, algumas estratégias foram adotadas com 
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o objetivo de melhorar a obtenção dos perfis por MCR-ALS, tais como: a utilização da estrutura 

de matriz aumentada na direção da coluna; a adição de espectros do éster metílico à matriz 

aumentada; e a adição de uma batelada com composição diferente de reagentes à matriz 

aumentada. A aplicação dessas estratégias permitiu a obtenção dos perfis do éster metílico ao 

longo das reações, os quais foram utilizados no desenvolvimento de modelos cinéticos 

simplificados de reações conduzidas a diferentes temperaturas (20, 45 e 55°C) e com diferentes 

concentrações de catalisador (0,75 e 1,0% m/m).  

 Para o regime pseudo-homogêneo, considerado na modelagem cinética da reação, o 

comportamento cinético da metanólise do óleo de soja, nas condições de temperatura e 

concentração de catalisador estudadas, seguiu um modelo de primeira ordem em relação à 

concentração de éster metílico. Além disso, as taxas de reação estimadas permitiram o cálculo 

da energia de ativação, baseado na equação de Arrhenius, a qual apresentou valores na mesma 

ordem de grandeza da que foi calculado por outros autores. 

A metanólise do óleo de soja é bastante utilizada para a produção industrial de biodiesel 

e, por conseguinte, serviu de exemplo para avaliar o monitoramento da produção de biodiesel 

utilizando a espectroscopia no infravermelho próximo. Apesar de ter sido aplicado a esse 

sistema, o monitoramento in-line associado às técnicas quimiométricas descritas neste trabalho, 

podem ser estendidos para outros processos de produção de biodiesel, utilizando-se outros tipos 

de matéria-prima e catalisadores, com o objetivo de aumentar a compreensão sobre o processo 

e implementar um controle mais eficiente.  
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6 PERSPECTIVAS FUTURAS  

 
 Em relação ao estudo do comportamento cinético da metanólise do óleo de soja 

catalisada com NaOH, estudos futuros podem ser realizados desenvolvendo-se modelos 

cinéticos mais complexos, que considerem também a reversibilidade das etapas reacionais. 

Dessa forma, o regime final lento que ocorre a medida que a reação se aproxima do equilíbrio 

pode ser incluído ao modelo. 

Em relação à aplicação da espectroscopia NIR de um modo geral, estudos futuros podem 

ser realizados aplicando-se essa técnica como uma ferramenta de PAT para monitorar e 

controlar processos alternativos utilizados na produção de biodiesel. Assim, as metodologias 

utilizadas no desenvolvimento deste trabalho podem ser aplicadas para aumentar a 

compreensão desses processos, com o objetivo de melhorar a qualidade do biodiesel obtido 

através dos mesmos. Dessa forma, estratégias de controle estatístico multivariado podem ser 

implementadas para controlar a produção de biodiesel em reatores contínuos utilizando 

catalisadores e matérias primas diversos. Além disso, em estudos posteriores, o controle 

estatístico multivariado do processo pode ser implementado também com base em variáveis de 

processo, e não apenas com base em dados espectroscópicos, como foi realizado neste trabalho. 

A utilização das variáveis de processo para o desenvolvimento das cartas de controle permite 

um outro tipo de diagnóstico das falhas de operação, uma vez que facilita a interpretação dos 

gráficos de contribuição.  
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APÊNDICE A - Gráficos da distância ao modelo e de T² de Hotelling para as 

bateladas de previsão dos testes iniciais.  

 

 

 

 

 

Figura A1 - Gráficos de controle da distância ao modelo para as bateladas 10 à 13, 

submetidas a resfriamento, adição de água, agitação desligada e 

aquecimento, respectivamente.  

  

 

 

 

 

Figura A2 - Gráficos de controle de T² de Hotelling para as bateladas 10 e 13, 

submetidas a resfriamento, e aquecimento, respectivamente.  
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Figura A3 - Gráficos de controle de T² de Hotelling para as bateladas 11 e 12, 

submetidas à adição de água e agitação desligada, 

respectivamente.  

 

 

 

Figura A4 - Gráficos da distância ao modelo para as bateladas de previsão produzidas com 

diferentes tipos de óleo. 

 

 

 
Figura A5 - Gráficos de T² de Hotelling para as bateladas de previsão produzidas com 

diferentes tipos de óleo. 
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APÊNDICE B - Gráficos da temperatura e velocidade de agitação em função do 

tempo para as bateladas de previsão dos testes finais.  

 

 
Figura B1 – Gráfico da velocidade de agitação em 

função do tempo para a batelada 30. 

 

 

 
 

 
Figura B2 – Gráfico da velocidade de agitação em 

função do tempo para a batelada 31. 
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Figura B3 – Gráfico da velocidade de agitação em 

função do tempo para a batelada 32. 
 

 

 
Figura B4 – Gráfico da velocidade de agitação em 

função do tempo para a batelada 33. 
 

 
Figura B5 – Gráfico da velocidade de agitação em 

função do tempo para a batelada 34. 
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Figura B6 – Gráfico da temperatura da reação em 

função do tempo para a batelada 35. 

 
 

 

 

 
Figura B7 – Gráfico da temperatura da reação em 

função do tempo para a batelada 36. 
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