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O Padeiro é um alquimista quando assa o pão, o Viticultor quando 

prepara o vinho, o Tecelão quando faz o tecido; portanto, tudo o que 

cresce na natureza e é útil ao homem – quem quer que seja que o 

leva ao ponto em que pode ser usado é um Alquimista. 
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Após a introdução do biodiesel na matriz energética Brasileira, se tornou 

necessária a avaliação da qualidade deste tipo de combustível seguindo 

normas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). A 

possibilidade do uso de diferentes fontes de óleos vegetais na produção do 

biodiesel gera problemas relacionados à produção e qualidade deste 

combustível, abrindo precedentes para fraudes fiscais. Considerando esta 

demanda socioeconômica, a proposta é o uso de técnicas espectroscópicas 

combinadas com ferramentas quimiométricas como métodos para determinar o 

teor de ésteres metílicos (biodiesel) nas misturas diesel/biodiesel. Neste 

trabalho as técnicas espectroscópicas FTIR-ATR (Infravermelho com 

transformada de Fourier – reflectância total atenuada) e FTNIR (Infravermelho 

Próximo com transformada de Fourier) combinadas com a análise de PLS 

(Regressão por Mínimos Quadrados Parciais) e de ANN (rede neural artificial) 

foram empregadas. Os ésteres metílicos usados para preparar as amostras da 

calibração foram obtidos pela metanólise dos óleos de soja, babaçu, dendê e 

de óleo de soja usado em frituras. Sua pureza foi avaliada por cromatografia 

gasosa (GC-FID). As amostras foram separadas em dois grupos: Grupo I, 

misturas binárias (diesel + um tipo de éster metílico), correspondendo a 96 

misturas do biodiesel (0-100%, m/m), e Grupo II, misturas quaternárias (diesel 

+ três tipos de ésteres metílicos), correspondendo a 60 misturas do biodiesel 

(0-100%, m/m). Os resultados de PLS mostraram que o modelo de FTNIR para 

o Grupo I é mais preciso e exato (± 0,02 e ± 0,06%, m/m). No caso do Grupo II, 

os modelos de PLS (FTIR-ATR e FTNIR) apresentaram as mesmas exatidões, 

enquanto os modelos de ANN/FTNIR apresentaram melhor desempenho do 

que os modelos de ANN/FTIR-ATR. A melhor exatidão foi obtida pelo modelo 

de ANN/FTNIR para a determinação diesel (0,14%, m/m), já o modelo de 

ANN/FTIR-ATR para o dendê (0,6%, m/m) apresentou um desempenho 

inferior. As precisões na análise do Grupo II variaram de 0,06 a 0,53% (m/m) e 

os coeficientes de variação foram melhores que 3%, indicando que estes 

modelos são apropriados para a determinação das misturas diesel-biodiesel 

compostas por ésteres metílicos derivados de diferentes óleos vegetais. 

 

Palavras-chave: Biodiesel; FTIR-ATR; FTNIR; PLS; Rede Neural, combustível 
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After the introduction of biodiesel in the Brazilian energetic matrix it 

became necessary the evaluation of the quality of this kind of fuel following 

norms as established by the ANP (Brazilian Agency for Petroleum, Gas, and 

Biofuels). One of the problems that is concerned to the biodiesel production and 

quality is the use of different sources of vegetable oils in the biodiesel 

production, opening the possibility for fiscal frauds. Considering this socio-

economical demand it is proposed in this work the use of spectroscopic 

techniques combined to chemometric tools as methods to determine the 

content of methylseters (biodiesel) in diesel/biodiesel blends. The methods 

presented in this work have made use of spectroscopic techniques such as 

FTIR-ATR (attenuated total reflectance-Fourier transform infrared) and FTNIR 

(Fourier transform nearinfrared) combined to chemometric tools like PLS (partial 

least square regression analysis) and ANN (artificial neural network) analysis. 

The methyl esters used to prepare the calibration samples were obtained by the 

methanolysis of soybean, babassu, dende, and soybean fried oils. Their purity 

was evaluated by gas-chromatography (GC-FID). The samples were separated 

in two sets: Group I, binary mixtures (diesel + one kind of methyl ester), 

corresponding to 96 biodiesel blends (0–100%, w/w), and Group II, quaternary 

mixtures (diesel + three types of methyl esters), corresponding to 60 biodiesel 

blends (0–100%, w/w). The PLS results have shown that the FTNIR model for 

Group I is more precise and accurate (±0.02 and ±0.06%, w/w). In the case of 

Group II the PLS models (FTIR-ATR and FTNIR) have shown the same 

accuracies, while the ANN/FTNIR models has presented better performance 

than the ANN/FTIR-ATR models. The best accuracy was achieved by the 

ANN/FTNIR model for diesel determination (0.14%, w/w) while the worthiest 

was that of dende ANN/FTIR-ATR model (0.6%, w/w). Precisions in Group II 

analysis ranged from 0.06 to 0.53% (w/w) and coefficients of variation were 

better than 3% indicating that these models are suitable for the determination of 

diesel–biodiesel blends composed of methyl esters derived from different 

vegetable oils. 

 

Keywords: Biodiesel; FTIR-ATR; FTNIR; PLS; Neural network, fuel 
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1 Introdução e Objetivos 

Nas últimas décadas, obter combustíveis renováveis para o 

abastecimento de motores Diesel se tornou algo muito importante1. Neste 

sentido, uma possibilidade para esse fim seria a geração do material conhecido 

como biodiesel, o qual usa como matéria prima o óleo e/ou gordura de origem 

animal ou vegetal, onde após o preparo tem-se um material biodegradável. O 

biodiesel pode ser preparado por duas rotas: 

(I) Reação de transesterificação – consiste numa reação entre óleo e 

um álcool, na presença de um catalisador. Os catalisadores 

podem ser do tipo enzimático, alcalino ou ácido, em sistemas 

homogêneos ou heterogêneos1–9. 

O
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O O
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R OH
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Figura 1.1 – Reação de transesterificação. 

 

(II) Craqueamento térmico não-catalítico ou catalítico – este processo 

consiste em reações químicas promovidas por energia térmica, na 

presença ou ausência de catalisador. 

triglicerídeo

catalisador

R1

OH

O

R2

CH3

R3

CH2

temperatura

O

CH2

OH2 COCO2

acroleína

ácido graxo

hidrocarbonetos

O

OO

R2

R3

R1

O O

O

 

Figura 1.2 – Reação de craqueamento. 
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Os processos mais usados para produção de biodiesel (por 

transesterificação) em larga escala fazem uso de reação catalítica homogênea, 

empregando hidróxido de sódio como catalisador2–4. Por esta rota, o biodiesel 

pode ser produzido a partir de diferentes fontes e sua composição, que 

consiste basicamente em mono-ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, 

porém, também pode conter quantidades variáveis de ácidos graxos com 

diferentes graus de insaturações na cadeia. Uma implicação direta deste fato é 

que o material torna suscetível a reações de oxidação, aceleradas pela 

exposição ao oxigênio e altas temperaturas. Os produtos destas reações 

podem ser compostos poliméricos, que levam à formação de goma e 

sedimentos e aumentam a acidez do combustível prejudiciais ao motor10–12. 

Para o biodiesel proveniente do craqueamento, durante seu preparo, 

observa-se a formação de hidrocarbonetos, aldeídos, cetonas e ácidos 

carboxílicos13–14 que transformam os triglicerídeos, principal constituinte dos 

óleos, em hidrocarbonetos, os quais são mais similares aos encontrados no 

diesel de petróleo4, 13, 14. 

O biodiesel constitui-se numa alternativa para a substituição, parcial ou 

completa, dos combustíveis de origem fóssil, podendo proporcionar uma 

redução na agressão ao meio ambiente, pois diminui significativamente as 

emissões de matéria particulada (MP), de outros poluentes (hidrocarbonetos, 

COx, e SOx), sendo ainda um material biodegradável2–4, 15–18. 

Entretanto, esses ésteres metílicos (biodiesel) apresentam valores 

elevados de viscosidade, densidade e ponto de fulgor, além de um baixo valor 

do ponto de entupimento a frio, quando comparados ao diesel convencional1. 

Os motores diesel, sem necessidade de modificações, podem funcionar 

usando misturas de ésteres metílicos e diesel até 20 % (B20)7. O uso de 

ésteres metílico puro é possível se algumas modificações forem introduzidas 

ao motor diesel. Na tentativa de ampliar a matriz energética brasileira, foi 

implementado um programa para produção de biodiesel obtido por 

transesterificação. Este novo combustível é comercializado misturado ao 

diesel, com a meta de 5% em 8 anos19. 

A literatura científica é escassa no que tange do uso de métodos 

espectroscópicos acoplados à análise multivariada como ferramenta analítica 
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para avaliar características do biodiesel. Porém, existem trabalhos que tratam 

da espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) com regressão por mínimos 

quadrados parciais (PLS)20 e 1H NMR21 para monitorar o desfecho da reação 

de transesterificação, e também NIR com análise de componentes principais 

(PCA) e 1H NMR para determinar o teor de biodiesel na mistura com 

combustível diesel convencional22. Recentemente, um procedimento analítico 

foi desenvolvido para monitorar a etanólise do óleo de soja degomado usando 

espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e 

métodos da análise multivariada como PCA e PLS23. 

A produção de biodiesel a partir de óleos extraídos de árvores de palmas 

como babaçu (Orbignia sp.) e dendê (Elaeis sp.) é importante, pois o 

regulamento da produção de biodiesel no Brasil24 não restringe o uso dos óleos 

vegetais, oferecendo inclusive benefícios de impostos para aqueles que 

produzem o biodiesel usando os óleos vegetais provenientes de agricultura 

familiar (babaçu, por exemplo). Neste sentido, é de suma importância ter 

métodos analíticos rápidos, precisos e exatos, que possam detectar ésteres 

metílicos das diferentes fontes nas misturas do biodiesel, a fim de evitar 

fraudes fiscais. 

Definindo o biodiesel como um combustível renovável, biodegradável, 

derivado de óleos vegetais ou de gorduras animais e com capacidade para 

substituição parcial ou total do óleo diesel de origem fóssil25, a Agência 

Nacional do Petróleo (ANP) estabelece as normas e especificações para 

comercialização desse novo combustível. Dentre as especificações solicitadas 

pelo órgão, está o teor de éster. 

As técnicas espectroscópicas, quando associadas a ferramentas 

quimiométricas, são relativamente simples, permitem uma análise rápida, 

precisa, com razoável exatidão, fazem uso de pequenas amostras e não são 

destrutivas, razões pelas quais têm se mostrado adequadas para obter 

diversos tipos de informações em matrizes complexas20–23, 26–50. Cabe destacar 

que outras técnicas também podem ser utilizadas, como por exemplo a 

cromatografia44, 51–54, no entanto, deixam a desejar quanto a rapidez de análise 

e é uma técnica destrutiva. 
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1.1 Objetivos 
Objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodologia analítica capaz 

de determinar o teor de biodiesel (teor de éster metílico) em misturas 

diesel/biodiesel para atender a ANP, bem como estabelecer qual o tipo de 

oleaginosa (matéria-prima) foi usada na fabricação desse biocombustível.  

A estratégia adotada para o alcance dos objetivos é fazer uso das 

espectroscopias vibracionais: espectroscopia de absorção no infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR) e no infravermelho próximo (FTNIR) 

associadas a ferramentas quimiométricas como regressão parcial por mínimos 

quadrados (partial least square regression – PLS) e redes neurais artificiais 

(ANN). 

 

Avaliação da qualidade de Biodiesel por espectroscopias FTIR e FTNIR associadas à quimiometria 



 

Capítulo: 

 

 

 

 

 

Fundamentos Teóricos 

 

 



Dissertação de Mestrado – Jefferson Saraiva Fundamentos Teóricos 7
 

2 Fundamentos Teóricos 

2.1 Métodos Espectrométricos 
Os métodos espectrométricos são definidos como métodos analíticos 

que são baseados em espectroscopia atômica e molecular, na qual a 

espectroscopia seria a ciência que estuda a interação de diferentes tipos de 

radiação com a matéria55–56. Tendo como principal objetivo a determinação dos 

níveis de energia de átomos ou moléculas57 e a determinação da diferença 

entre níveis – conhecidas por transições – se torna possível estipular as 

posições relativas dos níveis energéticos57. 

No momento em que a radiação eletromagnética é emitida ou absorvida, 

existe uma transferência de energia entre os corpos. Esse fenômeno é melhor 

compreendido quando a radiação eletromagnética é vista como partículas 

discretas, denominadas por fótons, e não simplesmente uma coleção de 

ondas55. 

De acordo com a energia incidente no material, ocorre reflexão, 

espalhamento ou absorção de radiação para produzir 

fluorescência/fosforescência, uma reação fotoquímica ou simplesmente uma 

transição eletrônica, vibracional, rotacional, etc. Para uma melhor 

racionalização dos processos de emissão e absorção, seguem dois postulados 

da teoria quântica. 

(I) Os constituintes dos materiais (átomos ou moléculas) só existem 

em certos estados discretos de energia. A energia envolvida na 

absorção ou emissão de radiação eletromagnética é igual à 

diferença entre os estados inicial e final de energia. 

(II) Para efetuar uma mudança de estado na matéria, sabendo que a 

energia está relacionada ao espectro eletromagnético, de modo 

que seja diretamente proporcional à sua freqüência (ν) e 

inversamente proporcional ao comprimento de onda (λ), temos 

uma descrição matemática através da Equação 2.1: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
λ

=ν=
chhE           (2.1) 

Onde c é a velocidade da luz e h é a constante de Planck. 

Avaliação da qualidade de Biodiesel por espectroscopias FTIR e FTNIR associadas à quimiometria 



Dissertação de Mestrado – Jefferson Saraiva Fundamentos Teóricos 8
 

Sabendo que o número de onda, ν~ , é definido como λ
1 , podemos 

reescrever a Equação 2.1 como: 

ν= ~hcE           (2.2) 

Quando consideramos átomos e íons, temos que a energia de certo 

estado corresponde ao movimento dos elétrons em torno do núcleo. Assim, os 

vários estados energéticos são denominados por estados eletrônicos. Neste 

caso, as transições eletrônicas estão associadas a mudanças de orbital 

atômico, de spin eletrônico e momento angular total. Já para as moléculas, 

onde existem as ligações químicas, as transições eletrônicas envolvem 

mudança de energia dos elétrons de valência, ou seja, variações nas 

populações eletrônicas de orbitais moleculares. Em razão da existência das 

ligações químicas, as moléculas também possuem energia vibracional e 

rotacional55. Geralmente as transições vibracionais estão relacionadas com a 

região do Infravermelho57. A radiação eletromagnética na região do 

infravermelho foi descoberta em 1800, por Herschel, e somente 100 anos 

depois foram obtidos os primeiros espectros de absorção nessa região57. 

O processo de absorção ocorre no momento em que a radiação entra 

em contato com a matéria, quando algumas freqüências são seletivamente 

removidas, sendo a energia transferida para a matéria. Neste processo, a 

molécula, por exemplo, é excitada, passando de seu estado inicial (normal ou 

fundamental) para um estado de maior energia55. A absorção de radiação pela 

molécula só ocorrerá no caso em que o valor da energia do fóton incidente 

corresponder ao valor da diferença de energia entre os estados inicial e final. 

Mas este não é o único requisito para que radiação infravermelha seja 

absorvida pela matéria (outros requisitos serão discutidos mais adiante).  

Em um modo simplista, a região do espectro eletromagnético 

correspondente ao Infravermelho possui números de onda no intervalo de 

12.800 a 10 cm-1, se tratando de uma região muito extensa, costuma-se 

classificá-la em três regiões, denominadas por Infravermelho próximo (NIR, 

Near Infrared), Infravermelho médio (IR, Mid Infrared) e Infravermelho 

distante46–47, 55, com regiões de número de onda de 12.800 a 4.000 cm-1, 4.000 

a 200 cm-1 e 200 a 10 cm-1, respectivamente. 
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Na região conhecida como Infravermelho médio ocorrem as transições 

fundamentais, uma vez que o constituinte passa do estado fundamental, ou de 

menor energia, e chega ao estado imediatamente superior em energia. É nessa 

região que ocorrem as freqüências de grupos, onde grupos funcionais possuem 

freqüências características de absorção. Já na região conhecida como 

Infravermelho próximo, observa-se as transições correspondentes à modos de 

combinação ou harmônicos dos modos fundamentais. Um grande problema é 

que os espectros para essa região não possuem definições nas bandas 

características de grupos funcionais, causado por sobreposições e fenômenos 

de recombinação e ressonância de Fermi, dificultando sua interpretação. As 

ligações envolvidas são normalmente C-H, N-H e O-H55. A Figura 2.1 

representa as transições ocorridas nas regiões do infravermelho próximo e 

médio. 

 

 

Figura 2.1 – Diagrama de energia potencial que representa absorção no infravermelho médio 
e próximo, ν = 0 estado fundamental e ν = 1, 2 e 3 estados excitados. 
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Para a compreensão dos requisitos necessários para que a radiação na 

região do infravermelho possa ser absorvida por uma molécula, apresentar-se-

á aqui os requisitos para moléculas diatômicas, tomando por base o modelo 

quântico do oscilador harmônico.  

Sempre que ocorre interação de radiação eletromagnética com a 

matéria, o tensor responsável pelo processo é o momento de dipolo. O 

momento de dipolo pode ser expandido numa série de Taylor onde a variável 

considerada é a coordenada normal, q, que no caso de uma molécula 

diatômica pode ser, por exemplo, coordenada associada à variação da 

distância entre os dois átomos que formam a ligação química. Assim, o 

momento de dipolo, μ, pode ser descrito pela Equação 2.327. 

...q
dq
d

!3
1q

dq
d

!2
1q

dq
d 3

3

3
2

2

2

0
0 +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ μ
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ μ
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ μ
+μ=μ           (2.3) 

Na Equação 2.3, o primeiro termo corresponde ao vetor do momento de 

dipolo permanente. No segundo, a derivada é considerada na posição de 

equilíbrio e os demais termos são desprezados.  

A intensidade da radiação absorvida no infravermelho é proporcional ao 

quadrado do momento de dipolo de transição, μif, o qual é dado pela seguinte 

expressão: 

( )∫ τΨ×μ×Ψ=μ dfiif           (2.4) 

Substituindo a Equação 2.3 na Equação 2.4, chega-se à seguinte 

expressão: 

( ) (∫∫ τΨ××Ψ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ μ
+τΨ×Ψμ=μ dq

dq
dd fi

0
fi0if )           (2.5) 

 

Como o momento de dipolo tem três direções, x, y, e z, existe uma 

equação desta para cada um dos componentes, xμ , yμ  e zμ
57. Note que o 

primeiro termo da Equação 2.5 é zero, pois i≠f numa transição vibracional. 

Para que uma transição seja ativa no infravermelho, basta que o 

momento de dipolo de transição seja diferente de zero, ou seja, que a Equação 

2.5, para pelo menos um dos componentes seja não zero. Para que isso 

aconteça surgem duas condições (regras): 
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i) Como o primeiro termo é zero, o segundo termo deve ser 

diferente de zero e, para isso, uma das condições é que o termo 

dμ/dq ≠ 0, ou seja, durante a vibração deve haver variação do 

momento de dipolo e 

ii) O integrando da Equação 2.5 também tem que ser diferente de 

zero. Como a coordenada normal é uma função par, para que o 

integrando seja diferente de zero, i e f devem ser ortogonais, ou 

seja, de paridades diferentes. Assim, a regra de seleção que 

surge é que Δν = ±1, onde o sinal + vale para a absorção e o 

sinal – para emissão. 

 

Conseqüência de considerarmos apenas o modelo simples do oscilador 

harmônico, pela regra de seleção 1±=Δν , os espectros de absorção no 

infravermelho deveriam apresentar apenas uma banda vibracional, referente 

aos modos fundamentais. Entretanto, ao considerar o espectro do HCl, além da 

banda fundamental, existem bandas harmônicas, com aproximadamente o 

dobro, o triplo, etc., da freqüência fundamental47, 57. 

Retomando a Equação 2.3, quando ocorre o rompimento da regra de 

seleção, devemos considerar a anarmonicidade elétrica, ou seja, o 

aparecimento da primeira harmônica é justificada pelo terceiro termo da 

equação, assim como a segunda harmônica pelo quarto termo e assim por 

diante. 

Como conseqüência serão permitidas transições com 3,2,1 ±±±=Δν , 

etc. Sendo a anarmonicidade elétrica o que torna possível a observação de 

freqüências harmônicas. 

 

2.1.1 Aspectos Quantitativos 
O processo de absorção exige que se meça a intensidade do feixe de 

luz antes da interação com o analito, P0, e após sua interação, P. Em 

conseqüência da interação entre fóton e o material absorvente, obtemos a 

transmitância pela razão entre P e P0, através da Equação 2.655. 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

0P
PT           (2.6) 

Já a absorbância é mostrada na Equação 2.755. 

( ) ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=−=
P
PTlogA 0           (2.7) 

A absorbância é diretamente proporcional ao caminho óptico, b, e à 

concentração, c, do analito, com uma constante de proporcionalidade, 

denominada por ε (absortividade molar). A relação matemática que expressa 

essa relação está descrita na Equação 2.8, a conhecida lei de Beer55–56. 

bcA ε=           (2.8) 

Observa-se que para a região do infravermelho são adotados os 

instrumentos com transformada de Fourier, uma vez que esses possuem uma 

relação sinal-ruído com mais de uma ordem de magnitude melhores que os 

instrumentos dispersivos de boa qualidade55. Quando considerados os 

espectros de reflectância total atenuada, os mesmos são diferentes dos 

espectros comuns de absorção, em geral as intensidades relativas são 

diferentes. Cada vez mais os espectros na região do infravermelho médio 

utilizam o cristal de ATR, pois os espectros são obtidos rapidamente em uma 

grande variedade de amostras, com uma mínima manipulação prévia55. 

2.2 Métodos Quimiométricos 
Os métodos espectroscópicos são capazes de gerar uma grande 

quantidade de informações, baseando-se em uma única amostra e a análise 

dessas informações se torna possível com o uso de técnicas matemáticas 

adequadas. A quimiometria pode ser definida como uma área da química na 

qual métodos matemáticos e estatísticos são aplicados a dados de origem 

distintos para a obtenção da informação química desejada42. Uma vez que as 

indústrias necessitam de respostas rápidas, a combinação de técnicas 

espectroscópicas e ferramentas quimiométricas, principalmente com o uso de 

análise multivariada, se torna ideal para o monitoramento e controle de 

qualidade de seus produtos58. 

A quimiometria pode ser dividida em três classes distintas42, 59: análise 

multivariada, elaboração de modelos quantitativos de calibração e elaboração 
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de modelos qualitativos de classificação. O escopo deste trabalho ficará 

voltado para a construção de modelos de calibração quantitativos, baseados 

em análise multivariada. Para compreender do que se trata tal análise, 

devemos definir análise multivariada como método estatístico que analisa, 

simultaneamente, múltiplas medidas sobre cada indivíduo ou objeto de 

investigação59. 

2.2.1 Álgebra linear para quimiometria 
O escalar é definido como uma quantidade equivalente a um único 

número, sendo sua representação usual dada por uma letra minúscula em 

itálico, e. Na seqüência encontram-se o vetor, o qual é tido como uma junção 

ordenada de escalares, que são os elementos do vetor. Sua representação é 

dada por letra minúscula em negrito, v. O mesmo pode ser representado em 

linha ou em coluna, onde sua representação em linha corresponde à sua 

representação após a transposição da coluna, que é a mais usual. Os 

elementos são distribuídos por sua identificação de sub-índice em itálico, i42. 

Quando se avaliam os números de escalares que um certo vetor possui, 

obtemos sua dimensionalidade. Assim, definimos o tamanho ou dimensão de 

um vetor, cuja notação é dada por , com nℜ Ν∈n . Um vetor com n=3 é 

facilmente compreendido, uma vez que estamos lidando com as três 

dimensões. No entanto, embora não possamos representar geometricamente 

um vetor em que  , isso não significa que tal vetor não exista3n > 42. 

Assim, surge o conceito de sub-espaço, que pode ser entendido como a 

existência de dimensões de ordem menor contidas em vetores de ordem 

superior. Já as matrizes são arranjos apropriados de certos vetores, nos quais 

os sub-índices indicam a linha e a coluna, nesta seqüência. Sendo 

representada por letras maiúsculas em negrito, A. Logo, os elementos dessa 

matriz corresponderão à mesma letra em itálico, devidamente acompanhada 

por seus sub-índices, aij. Determinada matriz pode ter seus elementos 

compostos de números, funções, matrizes ou outra entidade42. 
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2.2.1.1 Transposição 
Essa operação matemática consiste em converter linhas em colunas e 

vice-versa. Sua notação é dada pela letra T maiúscula sobrescrita ao vetor ou 

matriz. A Equação 2.9 representa a transposição do elemento de uma matriz. 

fi
T
if gg =           (2.9) 

2.2.1.2 Multiplicação de escalar por matriz 
Ao efetuar a multiplicação de um escalar por uma matriz, o resultado 

será cada elemento dessa matriz alterado pelo valor antigo multiplicado pelo 

escalar. 

2.2.1.3 Soma e subtração de matrizes 
Ao efetuar a soma ou subtração de matrizes, o resultado será a 

operação em questão com cada elemento nas posições equivalentes para a 

posição da matriz resultante, dessa forma, se faz necessário que as matrizes 

possuam a mesma dimensão. 

2.2.1.4 Multiplicação de matrizes 
Tal operação corresponderá ao produto escalar de dois vetores, onde o 

primeiro esteja em linha e o segundo em coluna, de tal maneira que ambos 

tenham a mesma dimensionalidade. 

[ ] ( ) ( ) ( )[ ] vuvuvuvu
v
v
v

uuuvu 332211

3

2

1

321 ⋅=×+×+×=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=⋅           (2.10) 

Observe que uv é um escalar e o número de colunas de u é igual ao 

número de linhas de v. 

A representação para a multiplicação de AB = C, temos: 

(∑
=

×=
1

1k
kjikij bac )          (2.11) 

2.2.1.5 Norma-2 
A norma Euclidiana ou norma-2 de um vetor é o produto escalar entre 

dois vetores. Sua notação e representação estão descritas na Equação 2.12. 

uuuu T
J

1j

2
j == ∑

=

          (2.12) 
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2.2.1.6 Inversão de Matriz e Matriz identidade 
A inversão de matrizes deve obedecer a Equação 2.13. 

IMMMM 11 =×=× −−           (2.13) 

A matriz M deve ser uma matriz quadrada e I equivale à matriz 

identidade, a qual possui todos os elementos da diagonal (i = j) principal iguais 

a 1 e todos os demais (i ≠ j) igual a 0. 

2.2.1.7 Pseudo-inversa 
Matrizes não quadradas permitem o cálculo da pseudo-inversa de 

Moore-Penrose. 

( ) T1T XXXX −+ =           (2.14) 

2.2.1.8 Ortogonalidade e Ortonormalidade 
No momento em que o produto escalar de dois vetores é igual a zero, 

temos que estes são ortogonais. 

θ=⋅ cosvuvu           (2.15) 

Para a Equação 2.15 resultar em 0, θ = 90˚. 

Dois vetores são ortonormais quando o produto entre eles for igual à 

unidade. 

2.2.2 Calibração multivariada 
Em sistemas onde existe uma ou mais espécies químicas, pode-se 

supor que não exista interação entre os constituintes e, baseando-se na 

Equação 2.8, tem-se que a absorbância total será a soma das absorbâncias 

das espécies presentes55. Com os devidos tratamentos matemáticos, é 

possível relacionar as informações fornecidas pelo instrumento óptico com 

variáveis de interesse. Na literatura encontram-se diversos trabalhos27–38, 42–44, 

46–50 que explicam os mais variados modelos. No presente trabalho, limitou-se 

ao uso do PLS e ANN. 

2.2.2.1 PLS – Partial Least Squares – Regressão por mínimos 
quadrados parciais 

O método PLS se vale da técnica de decomposição espectral. Para isso 

tem-se uma relação linear entre as informações fornecidas pelo instrumento 

com as propriedades de interesse. 
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eXby +=           (2.16) 

Para a notação matricial da Equação 2.16, y é o vetor com os valores 

medidos da propriedade de interesse para i amostras, X a matriz de espectros 

com i linhas e j colunas de comprimento de onda, b o vetor de regressão com 

uma constante de proporcionalidade e e o vetor de resíduos. 

Eliminando a colinearidade e reduzindo a quantidade de ruído, 

decompõe-se a matriz X no produto entre uma matriz de scores, T, e a 

transposta da matriz de loadings, L. Cada coluna dessas matrizes corresponde 

a um componente principal, PC. PC é o conjunto de espectros que representa 

a variação espectral encontrada nas amostras utilizadas no modelo de 

calibração e o scor se referem a uma constante que multiplicada pelo PC 

resulta no espectro original do constituinte utilizado na calibração. 

As propriedades das amostras de calibração são usadas para gerarem 

um novo PC, sendo esses dois conjuntos otimizados para resultarem na melhor 

exatidão do modelo. 

Dentre os diferentes algoritmos utilizados, o PLS1 inicia com um pré-

processamento dos dados, o mean centered, no qual novos espectros são 

gerados a partir da diferença entre a média de todos os espectros utilizados na 

calibração com o espectro original. Na seqüência o PC é gerado e normalizado, 

dando assim origem aos scores. A partir dos scores gerados, faz-se uma 

relação do mesmo com as concentrações e obtêm-se um novo fator, com qual 

calcula-se o resíduo na concentração e o resíduo espectral da absorbância, 

formando novos PCs. 

Outra forma de obter a quantidade desejada de PC é com o cálculo do 

PRESS (Prediction Residual Error Sum of Squares - a soma dos quadrados 

dos resíduos dos erros de predição) para cada fator possível. Sua obtenção 

está expressa na Equação 2.17. 

(∑∑
= =

−=
n

1i

m

1j

2
j,ij,i CCpPRESS )           (2.17) 

Para a Equação 2.17 tem-se: n = número de amostras da calibração; m 

= número de componentes da amostra; Cp = matriz das concentrações obtidas 

pelo modelo; e C = matriz das concentrações conhecidas dos componentes da 

amostra. 
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2.2.3 Validação 

2.2.3.1 Validação cruzada 
Ao retirar do conjunto de amostras da calibração uma ou mais amostras, 

procede-se a validação cruzada, uma vez que os modelos de calibração são 

elaborados com amostras restantes para vários PCs, onde as amostra 

excluídas participam de cada modelo com suas concentrações determinadas. 

Esses valores são utilizados no cálculo do PRESS. Todo o processo é repetido, 

até que todas as amostras tenham suas concentrações determinadas, 

otimizando assim o PRESS para um determinado número de PCs. 

Uma das vantagens na utilização dessa forma de validação é que indica 

a exatidão do modelo para amostras desconhecidas, uma vez que a 

determinação das concentrações utiliza amostras que não foram usadas 

durante a calibração. 

2.2.3.2 Validação por grupo de teste 
Para o grupo de teste, usa-se um conjunto diferente de amostras para 

validar o modelo. Dessa forma, o modelo ganha em relação a sua exatidão e 

confiança, uma vez que utiliza amostras desconhecidas. Vale ressaltar que o 

tratamento é o mesmo fornecido aos demais espectros coletados. Como 

aumenta o número de amostras, aumenta-se o custo e tempo de análise, 

sendo estes, fatores que desfavorecem o método. 

2.2.4 Pré-processamento de dados 
Outra maneira em buscar uma otimização do modelo seria o pré-

processamento de dados. A idéia principal é evidenciar ao máximo as 

variações existentes dentro do modelo, de tal forma que seja possível fazer 

uma relação dessas informações espectrais com as propriedades de interesse. 

Para essa etapa do trabalho, não existe na literatura nenhuma técnica 

simples e direta para estipular o melhor tipo de pré-processamento, até o 

software44, 46–48 utilizado nesse trabalho se vale em fazer o teste com todos os 

tipos de pré-processamento na sua otimização. Como veremos mais adiante, 

neste trabalho os melhores resultados foram obtidos com primeira e segunda 

derivada e normalização vetorial. 
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2.2.4.1 Primeira e segunda derivadas 
Com a aplicação da derivada, tanto de primeira ou de segunda ordem, 

remove-se os efeitos da variação na linha de base dos espectros do conjunto 

analisado. Como existem erros sistemáticos instrumentais, ocorre uma 

variação na linha de base dos espectros, a qual deve ser corrigida. 

Ao considerar a derivada de primeira ordem, tem-se que ela é capaz de 

medir a inclinação da curva; já para a derivada de segunda ordem, mede-se 

mudanças na inflexão da curva. Vale ressaltar que ambas estão livres dos 

efeitos da linha de base. 

A aplicação desse modo de pré-processamento possui a desvantagem 

de dificultar o pré-processamento, pois representam, no caso da análise de 

componentes principais, as variações mais relevantes nas amostras de 

calibração. 

2.2.4.2 Normalização vetorial 
Neste tipo de pré-processamento, calcula-se a média da intensidade (y) 

do espectro. Este valor de intensidade média é então subtraído das demais 

intensidades para cada comprimento de onda (ou número de onda) de tal 

forma que o meio do espectro será forçado para y = 0. Finalmente, a soma dos 

quadrados de todos os valores de y é calculada e o espectro é então dividido 

pela raiz quadrada desta soma38. 

Ele possui o diferencial em diminuir as disparidades existentes entre 

medidas de uma mesma amostra, correspondente aos erros aleatórios. 

2.2.5 Escolha da região espectral 
Além do pré-processamento, a escolha da região espectral que será 

utilizada na calibração interfere diretamente na exatidão do modelo. Existem 

algoritmos para selecionar uma certa região espectral45. 

Com uma manipulação adequada dos espectros, se torna possível 

retirar regiões espectrais que não interferem na avaliação de certa 

propriedade45, podendo as mesmas ser descartadas. 

Selecionando um conjunto de amostras de calibração do qual se obtém 

a distribuição espectral do desvio-padrão das absorbâncias, pode-se avaliar 

regiões espectrais que estejam suscetíveis a variações imperceptíveis. Mesmo 
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alterando a concentração da amostra, existem tais regiões, as quais não 

influenciam positivamente na elaboração do modelo. 

Apesar de poucas, existem exceções para a relação de linearidade da 

Lei de Beer-Lambert55. Dentre elas se podem destacar: 

(I) analitos com concentrações elevadas, uma vez que um 

constituinte interfere diretamente na distribuição de carga 

do seu vizinho, diminuindo a absorção; 

(II) analitos em baixas concentrações e interferentes em altas 

concentrações, onde ocorre uma alteração no valor de A, 

uma vez que irá interferir na absortividade molar; 

(III) outras exceções são observadas no momento em que o 

constituinte sofre grandes variações no valor de A e 

pequenas variações em sua concentração; 

(IV) sabe-se que ε depende do índice de refração do meio, 

portanto, variações de temperatura durante a medida 

podem causar desvios de linearidade; 

(V) a dissociação do analito, se ocorrer, também pode levar à 

desvio de linearidade. 

Sabe-se que a inclusão de regiões espectrais que não apresentam uma 

relação sinal/ruído satisfatória torna o modelo de calibração menos exato, 

provocando um aumento nos erros de previsão. Uma das maneiras em avaliar 

a relação sinal/ruído para espectros de absorção no infravermelho é realizando 

com base na distribuição espectral da incerteza relativa da concentração 

(sc/c)44–45. 

De posse da média de 20 espectros de transmissão para uma mesma 

amostra e o espectro do desvio-padrão absoluto ST, ou seja, o desvio-padrão 

em cada número de onda, calcula-se a distribuição espectral da incerteza 

relativa da concentração. Para cada número de onda da média dos 20 

espectros e aplicando a Equação 2.18, com o valor da transmitância T, chega-

se à distribuição espectral da incerteza relativa da concentração. A utilização 

desse método na seleção dos comprimentos de onda para elaboração dos 

modelos PLS/FTNIR obtém melhores resultados do que quando se usa apenas 

o método de correlação (R2)45–46. 

Avaliação da qualidade de Biodiesel por espectroscopias FTIR e FTNIR associadas à quimiometria 



Dissertação de Mestrado – Jefferson Saraiva Fundamentos Teóricos 20
 

( )TlogT
s434,0

c
s Tc

−
=           (2.18) 

2.2.6 ANN – Artificial Neural Network – Redes neurais artificiais 
Em uma definição direta e objetiva, ANN são modelos preditivos não-

lineares que aprendem por treinamento, assemelhando-se a redes neurais 

biológicas59. Essa é uma técnica multivariada totalmente diferente das demais, 

uma vez que não conceitualiza o problema como de caráter matemático e sim 

análogo ao cérebro humano e sua estrutura para desenvolver uma estratégia 

de pensamento. Além do mais, nessa técnica não existem testes de 

interferência estatística para pesos de ajuste geral do modelo. Não querendo 

copiar na íntegra a enorme complexidade da rede neural humana, o objetivo é 

usar seus princípios básicos de unidades de processamento paralelo múltiplo 

engajadas no reconhecimento de padrões. 

Em sua estrutura, um elemento-chave é a aprendizagem, pelo qual os 

erros de saída são retornados ao sistema e ele é então ajustado 

adequadamente. Então, ela prossegue aprendendo a partir de cada erro de 

saída, num processo seqüencial, um por vez. 

Sua estrutura e operação são relativamente simples, sendo descrita 

como59: 

(I) tipo de modelo de rede neural: são basicamente três, o 

perceptron multicamadas (mais comum, a função base 

radial); modelo mais recente; e redes Kohonen (adequado 

apenas para modelos de agrupamento); 

(II) unidades de processamento individuais (nós) que coletam 

informações, processam as mesmas e criam um valor de 

saída: é tido como o elemento mais simples de uma rede, 

sendo uma unidade de processamento completa que 

trabalha em conjunto com outros. Seu correspondente 

biológico seria o neurônio, o qual aceita entradas e cria 

saídas. A Figura 2.2 exemplifica o processo. 

Em cada conexão se observa um peso designado. Como 

primeira tarefa, o nó processa o dado de entrada e cria um 

valor somado que cada entrada é multiplicada por seu 
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respectivo peso. O valor somado é processado por uma 

função de ativação que gera uma saída, a qual entra no 

próximo nó; 

 

Figura 2.2 – Nós e a Rede neural. 

(III) sistema de nós (Rede neural) arranjados para propiciar a 

transferência de sinal, indo do nó de entrada para o de 

saída: ela é dividida em três camadas, uma de entrada, 

uma intermediária e uma de saída. Os de entrada recebem 

as informações iniciais e transmitem para a rede. As 

variáveis podem ser métricas ou não-métricas. Os de saída 

recebem os dados e o liberam no final. Na camada oculta, 

ou intermediária, ocorrem relações complexas, é através 

dessa camada que ela consegue dar respostas não-

lineares. Sendo que cada nó trabalha de modo 

independente. 
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(IV) função de aprendizado pela qual o sistema libera os erros 

de previsão para recalibrar o modelo: ela consegue corrigir 

seus próprios erros, onde os pesos sobre as conexões de 

nós correspondem à memória no sistema biológico. No 

momento em que ela gera um valor, o mesmo é 

comparado com o real e ela vai treinando em um modo e 

aprendizagem supervisionado. À medida em que altera os 

valores dos pesos para melhor se ajustar ela procede no 

treino da retropropagação. 

Na tentativa de otimizar o resultado, existe a necessidade de processar 

as informações para que estejam em condições de fornecer valores confiáveis 

e aceitáveis. O preparo dos dados partiu da seleção do tamanho das amostras 

utilizadas no treino e no teste. Onde as primeiras têm o objetivo de gerar os 

pesos adequados59. 
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3 Parte Experimental 

3.1 Reagentes e Solventes 

Para a síntese do biodiesel utilizou-se reagentes de grau analítico como 

o metanol (MeOH), hidróxido de potássio (KOH), cloreto de sódio (NaCl) e 

ácido fosfórico (H3PO4), obtidos de fontes comerciais (VETEC) e usados sem 

purificação adicional, além dos óleos, tais como o óleo de soja refinado (Bunge, 

Gaspar, SC), óleo de babaçu refinado (Gecosa, São Luiz, MA), óleo de dendê 

refinado (Embrapa Amazônia Ocidental, Rio Urubu, AM) e óleo de soja usado 

em frituras (Pruscoco – UnB, Brasília, DF), e água destilada. Para os modelos 

de calibração, foram utilizados o biodiesel juntamente com diesel certificado 

(normas ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – ou ASTM – 

American Society for Testing and Materials Standards – NBR 7148, NBR 

14065, D 1298 e D 4052, para densidade a 20 °C com valor de 863,2 Kg.m-3, e 

pelas NBR 7974, NBR 14598, D 56, D 93 e D 3828, para ponto de Fulgor com 

valor de 48 °C), disponibilizado pela Br-Distribuidora e usado como recebido. 

3.2 Biodiesel 

3.2.1 Síntese 
Em um reator de vidro equipado com um agitador mecânico, dissolveu-

se o KOH em MeOH. O óleo foi adicionado ao reator e a mistura reacional ficou 

em temperatura ambiente (23 ± 1 °C) e sob agitação constante de 5.000 rpm 

por 2 horas. Devido à composição química, refletindo em uma elevada 

viscosidade, o óleo de dendê foi mantido sob agitação durante 4 horas. 

A rota seguida foi a da transesterificação com catalisador básico e 

utilizado uma relação de massa de 100:33:1 (óleo vegetal:MeOH:KOH). Ao 

concluir a reação, a mistura foi deixada em repouso e aguardou-se a formação 

de duas fases (a mais densa e escura, rica em glicerina e a outra rica em éster 

metílico), sendo separadas com um funil apropriado. O excesso de metanol foi 

removido com um rota-evaporador a 70 °C. A purificação do éster foi feita por 

intermédio de lavagens com solução aquosa de ácido fosfórico (5 %, v/v) e com 

salmoura até a obtenção de uma fase límpida. A reação foi repetida por duas 

ou três vezes até a obtenção de uma pureza de mais de 99% (m/m) de éster 
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detectados por Cromatografia Gasosa (GC-FID). No processo de reação 

consecutiva, utiliza-se o produto desejado da reação anterior como reagente na 

seguinte, mantendo a mesma proporção de MeOH e KOH. Finalmente, o 

produto obtido foi armazenado em frasco âmbar e guardado em um 

refrigerador a 6 °C. 

3.2.2 Caracterização 
Os produtos da síntese foram analisados por cromatografia gasosa 

(GC), usando um cromatógrafo da Shimadzu GC-17A com detector de 

ionização de chama, equipado com uma coluna de polidimetil-siloxano (CBPI 

PRONA-M50-042) 50 m, 0,15 mm de diâmetro interno e com 0,2 μm de 

espessura do filme, trabalhando entre 60 e 250 °C, a uma taxa de aquecimento 

de 10 °C.min-1, permanecendo na temperatura final por 5 minutos. O injetor e 

detector estavam a 250 °C. Os ésteres foram quantificados com o uso de dibutil 

ftalato como padrão interno. 

3.3 Preparo das amostras 
As amostras foram preparadas em temperatura ambiente e usando uma 

balança analítica (Mettler, ± 0,0001 g) e divididas em três grupos. Como as 

amostras B20 não necessitam de alterações nos motores7, nessa região optou-

se por utilizar um maior número de amostras. 

3.3.1 Amostras binárias – Grupo I 
O conjunto de amostras binárias denominado por Grupo I foi elaborado 

com 96 misturas de diesel e biodiesel. Para este grupo utilizou-se biodiesel de 

óleos de soja refinado, de soja usado em frituras, de babaçu e de dendê, nos 

teores variando entre 0,5 e 100 % (m/m) de biodiesel, como descrito nas 

Tabelas 3.1 a 3.4. A massa final de cada amostra foi fixada em 20 g. 

3.3.2 Amostras quaternárias – Grupo II 
Para o Grupo II foram preparadas 60 amostras correspondendo a 

misturas de diesel e três tipos diferentes de biodiesel: de óleo de soja refinado, 

de óleo de babaçu e de óleo de dendê. Os teores de diesel e biodiesel de cada 

amostra estão descritos na Tabela 3.5. 
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3.3.3 Avaliação da repetibilidade – Grupo III 
A fim de avaliar a repetibilidade dos modelos de calibração a serem 

estudados, foram elaborados dois conjuntos de amostras. O primeiro deles 

contendo quatro amostras binárias, correspondente às encontradas no Grupo I. 

O segundo conjunto continha uma amostra quaternária, com composição 

semelhante às encontradas no Grupo II. A composição das amostras destes 

dois conjuntos encontra-se descrita na Tabela 3.6. 
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Tabela 3.1 – Teor de éster metílico de Babaçu e Diesel (%, m/m) para compor 25 % do Grupo 
I. 

Amostras Biodiesel de Babaçu 
(%, m/m) 

Diesel 
(%, m/m) 

MB000.5 0,6009 99,3991 
MB001.0 1,0439 98,9561 
MB001.5 1,4320 98,5680 
MB002.0 1,9615 98,0385 
MB002.5 2,4540 97,5460 
MB003.0 3,0288 96,9712 
MB004 3,9644 96,0356 
MB006 5,9649 94,0351 
MB008 7,9023 92,0977 
MB010 9,9746 90,0254 
MB012 12,0653 87,9347 
MB014 13,9800 86,0200 
MB016 15,9912 84,0088 
MB018 18,1106 81,8894 
MB020 20,0156 79,9844 
MB025 25,0037 74,9963 
MB030 30,0389 69,9611 
MB040 40,0237 59,9763 
MB050 49,9855 50,0145 
MB060 59,9770 40,0230 
MB070 70,0885 29,9115 
MB080 79,9270 20,0730 
MB090 90,0396 9,9604 
MB100 100 0 
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Tabela 3.2 – Teor de éster metílico de Dendê e Diesel (%, m/m) para compor 25 % do Grupo I. 

Amostras Biodiesel de Dendê 
(%, m/m) 

Diesel 
(%, m/m) 

MD000.5 0,5029 99,4971 
MD001.0 1,1765 98,8235 
MD001.5 1,5625 98,4375 
MD002.0 2,0024 97,9976 
MD002.5 2,4860 97,5140 
MD003.0 3,0268 96,9732 
MD004 4,0044 95,9956 
MD006 6,0351 93,9649 
MD008 7,9679 92,0321 
MD010 9,9734 90,0266 
MD012 11,8658 88,1342 
MD014 13,9874 86,0126 
MD016 16,8713 83,1287 
MD018 17,9299 82,0701 
MD020 20,0486 79,9514 
MD025 24,9906 75,0094 
MD030 29,9331 70,0669 
MD040 39,9685 60,0315 
MD050 50,0814 49,9186 
MD060 60,0548 39,9452 
MD070 69,9725 30,0275 
MD080 79,9657 20,0343 
MD090 89,9324 10,0676 
MD100 100 0 
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Tabela 3.3 – Teor de éster metílico de Soja usada em fritura e Diesel (%, m/m) para compor 25 
% do Grupo I. 

Amostras Biodiesel de Soja usada
em Fritura (%, m/m) 

Diesel 
(%, m/m) 

MF000.5 0,5052 99,4948 
MF001.0 1,0458 98,9542 
MF001.5 1,5020 98,4980 
MF002.0 2,1648 97,8352 
MF002.5 2,4155 97,5845 
MF003.0 2,9496 97,0504 
MF004 3,9247 96,0753 
MF006 5,9596 94,0404 
MF008 7,9850 92,0150 
MF010 10,0354 89,9646 
MF012 11,9634 88,0366 
MF014 13,9907 86,0093 
MF016 16,0631 83,9369 
MF018 18,6607 81,3393 
MF020 20,0120 79,9880 
MF025 25,0702 74,9298 
MF030 30,0215 69,9785 
MF040 39,9710 60,0290 
MF050 49,8925 50,1075 
MF060 60,0095 39,9905 
MF070 69,9051 30,0949 
MF080 79,9923 20,0077 
MF090 89,9485 10,0515 
MF100 100 0 
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Tabela 3.4 – Teor de éster metílico de Soja refinada e Diesel (%, m/m) para compor 25 % do 
Grupo I. 

Amostras Biodiesel de Soja 
refinada (%, m/m) 

Diesel 
(%, m/m) 

MS000.5 0,4333 99,5667 
MS001.0 1,0069 98,9931 
MS001.5 1,5145 98,4855 
MS002.0 2,0979 97,9021 
MS002.5 2,5904 97,4096 
MS003.0 3,4602 96,5398 
MS004 3,9021 96,0979 
MS006 6,0312 93,9688 
MS008 7,9999 92,0001 
MS010 10,2520 89,7480 
MS012 12,0265 87,9735 
MS014 13,9405 86,0595 
MS016 16,0628 83,9372 
MS018 17,9809 82,0191 
MS020 19,9288 80,0712 
MS025 24,9622 75,0378 
MS030 29,9792 70,0208 
MS040 40,0398 59,9602 
MS050 49,9728 50,0272 
MS060 62,0251 37,9749 
MS070 69,9996 30,0004 
MS080 79,9771 20,0229 
MS090 90,0072 9,9928 
MS100 100 0 
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Tabela 3.5 – Teor de diesel e éster metílico (%, m/m) para as 60 amostras das misturas de 
biodiesel do Grupo II. 

Teor de éster metílico (%, m/m) 
Amostras Diesel (%, m/m) 

Soja refinada Dendê Babaçu 
MistM01 33,7681 29,0147 29,7486 7,4686 
MistM02 13,7807 46,0256 17,4022 22,7916 
MistM03 29,6258 6,4337 36,0705 27,8700 
MistM04 18,3701 32,1739 36,0853 13,3707 
MistM05 3,9056 37,4703 36,3421 22,2820 
MistM06 17,1546 39,0944 30,9626 12,7884 
MistM07 28,5638 20,0211 26,7138 24,7013 
MistM08 11,4331 19,4445 47,3106 21,8118 
MistM09 27,5219 26,7041 20,8044 24,9695 
MistM10 24,0743 29,7165 21,9118 24,2973 
MistM11 18,7566 41,3041 24,0747 15,8646 
MistM12 18,3498 13,4501 11,5461 56,6540 
MistM13 25,1361 40,7101 19,7825 14,3713 
MistM14 21,2178 17,9262 16,2997 44,5563 
MistM15 28,1431 18,7107 21,5502 31,5960 
MistM16 6,6925 37,1161 17,1536 39,0379 
MistM17 18,4581 33,0408 11,9968 36,5042 
MistM18 35,2744 34,1005 13,4186 17,2065 
MistM19 28,7380 11,7392 4,0182 55,5046 
MistM20 2,9736 33,9704 54,4549 8,6010 
MistM21 35,3890 33,1569 15,0522 16,4018 
MistM22 35,2794 23,0071 18,0485 23,6651 
MistM23 36,9707 15,2390 34,4054 13,3848 
MistM24 32,6372 29,0216 27,3204 11,0208 
MistM25 12,5350 34,0409 21,1759 32,2482 
MistM26 32,3400 31,9715 21,9769 13,7115 
MistM27 36,0987 21,2194 38,8360 3,8458 
MistM28 6,6505 33,8312 54,7924 4,7259 
MistM29 27,6430 24,6812 27,6111 20,0647 
MistM30 30,4940 32,4922 23,3285 13,6854 
MistM31 17,7434 16,4952 28,0382 37,7232 
MistM32 27,0962 25,4773 32,1656 15,2609 
MistM33 41,4251 9,0289 37,5956 11,9504 
MistM34 46,3224 38,3462 9,3662 5,9651 
MistM35 58,0966 3,9025 26,8805 11,1204 
MistM36 16,4998 22,1394 32,7948 28,5660 
MistM37 26,5452 20,3053 15,1822 37,9673 
MistM38 13,5736 38,5140 17,1731 30,7392 
MistM39 10,5746 14,8851 64,5582 9,9821 
MistM40 43,2368 1,6115 15,5591 39,5926 
MistM41 79,3539 7,7415 5,7354 7,1691 
MistM42 79,5907 6,4005 3,0848 10,9241 
MistM43 79,7063 9,0905 8,3161 2,8871 
MistM44 79,8144 7,7082 11,5351 0,9422 
MistM45 88,9579 1,4749 5,3778 4,1894 
MistM46 90,0313 2,2073 2,8200 4,9414 
MistM47 89,8531 1,0956 4,3850 4,6663 
MistM48 88,7638 0,5514 2,4304 8,2544 
MistM49 91,7740 2,4956 0,3185 5,4120 
MistM50 90,5010 5,1022 1,6565 2,7403 
MistM51 90,8388 2,3533 1,0954 5,7125 
MistM52 91,8285 5,2089 2,5389 0,4237 
MistM53 93,6866 2,3866 1,3186 2,6083 
MistM54 94,5543 0,1524 2,1329 3,1604 
MistM55 94,9924 2,3124 1,0046 1,6906 
MistM56 95,9542 1,6787 2,2370 0,1301 
MistM57 97,5656 0,1700 1,0944 1,1701 
MistM58 98,3510 0,1487 0,7414 0,7589 
MistM59 97,8645 0,4380 0,7536 0,9439 
MistM60 97,7373 0,8328 0,5097 0,9201 
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Tabela 3.6 – Teor de diesel e éster metílico (%, m/m) para avaliar a repetibilidade. 

Teor de éster metílico (%, m/m) 
Amostra Diesel 

Soja refinada Soja usada
em frituras 

(%, m/m) Dendê Babaçu 

Teste 1 98,6270 0 0 0 1,3730 
Teste 2 41,7310 0 0 58,2690 0 
Teste 3 58,0262 0 41,9738 0 0 
Teste 4 68,7197 31,2803 0 0 0 
Teste 5 48,7787 27,0282 0 22,3944 1,7988 
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3.4 Instrumentação e Aplicativos 
Os espectros FTIR e FTNIR foram obtidos num espectrofotômetro 

interferométrico, modelo Equinox 55 da Bruker. Todos os espectros foram 

coletados a 21 ± 1 °C. Para aquisição dos espectros foi utilizado o programa 

Opus-NT, versão 3.1 da Bruker, o qual inclui o aplicativo Quant 2 (PLS1) 

utilizado na elaboração dos modelos de calibração PLS. Os modelos de 

calibração ANN foram elaborados pelo aplicativo NeuroSolutions, versão 4.001 

da NeuroDimension. A edição dos espectros foi realizada no aplicativo 

Grams/386, versão 3.02 da Galactic. Alguns cálculos foram realizados com o 

aplicativo Excel 2003, da Microsoft. 

3.4.1 Aquisição dos espectros FTNIR 
Os espectros de FTNIR foram gerados usando um acessório de imersão 

por transflectância acoplado por uma fibra óptica a um detector Ge (não 

refrigerado), com caminho óptico de 1 mm. A resolução espectral nominal foi 

ajustada a 8 cm-1 e cada espectro corresponde à média de 16 varreduras 

(média de 16 interferogramas), usando o ar como referência. Os espectros de 

cada amostra investigada foram obtidos em triplicata. 

3.4.2 Aquisição dos espectros FTIR-ATR 
Os espectros FTIR-ATR foram obtidos usando uma célula ATR 

horizontal, de 7 cm de comprimento (10 reflexões), da Pike Technologies, 

cobrindo a região espectral de 650- 4000 cm-1, usando um detector DTGS 

(sulfato de triglicina deuterado). A resolução espectral nominal foi ajustada em 

4 cm-1 e cada espectro corresponde à média de 32 varreduras, usando o ar 

como referência. Os espectros de cada amostra foram obtidos em triplicata. 

3.4.3 Aplicativo para a criação de modelos PLS 
Os espectros foram manipulados dentro da janela de planejamento do 

método Quant 2, no aplicativo OPUS, na qual foram colocados todos os 

parâmetros para a análise que serão discutidos a seguir, incluindo a região 

espectral, o tipo de pré-processamento, os componentes para análise, etc. A 

Figura 3.1 exemplifica com uma imagem captada do monitor, como é feito o 

processo de escolha do pré-processamento. 
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Figura 3.1 – Imagem capturada do monitor para exemplificar o procedimento de seleção do 
pré-processamento para PLS. 

 

3.4.4 Aplicativo para a criação de modelos ANN 
A arquitetura utilizada para este trabalho foi a de Rede Modular 

Progressiva (MFN). Esta arquitetura foi escolhida pois foi a que melhor se 

adaptou ao conjunto de dados trabalhados, após testes realizados, tornando os 

resultados mais consistentes e evitando o efeito de memória (decorar). A 

Figura 3.2 exemplifica com uma imagem captada do monitor, as diversas 

opções de arquitetura que o programa utilizado oferece. 
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Figura 3.2 – Imagem capturada do monitor para exemplificar a seleção da arquitetura para 
ANN. 

 

3.5 Elaboração dos modelos de calibração 
Os modelos de calibração foram desenhados através de procedimento 

envolvendo três etapas: (i) Seleção das amostras; (ii) Seleção da faixa 

espectral; e (iii) Pré-processamento dos espectros. 

3.5.1 Seleção das amostras para processamento 

3.5.1.1 Grupo I – PLS 
Das 96 amostras binárias, 48 foram selecionadas para o conjunto de 

amostras usadas na calibração. Este conjunto continha as amostras limites, 

com a menor e maior concentração de biodiesel. As outras 48 amostras foram 

usadas na validação. Este procedimento foi utilizado na elaboração de todos os 

modelos de calibração PLS baseados nas técnicas FTIR-ATR e FTNIR. 

3.5.1.2 Grupo I – ANN 
Neste caso as 96 amostras foram divididas em dois conjuntos, com 58 

amostras para calibração e 38 para validação. Este procedimento foi utilizado 
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na elaboração de todos os modelos de calibração ANN baseados nas técnicas 

FTIR-ATR e FTNIR. 

3.5.1.3 Grupo II – PLS 
De forma semelhante ao descrito acima para o Grupo I, as amostras 

deste grupo foram também divididas em dois conjuntos de 30 amostras, um 

para a calibração e outro para a validação. 

3.5.1.4 Grupo II – ANN 
Do mesmo modo, as amostras deste grupo seguiram o mesmo padrão 

descrito para a análise PLS. Tendo 36 amostras usadas na calibração e 24 na 

validação. 

3.5.2 Seleção da faixa espectral 
A maneira de selecionar a região espectral a ser utilizada na construção 

dos modelos PLS segue o critério de obtenção da distribuição espectral do 

desvio-padrão da absorbância para o conjunto de espectros das amostras 

utilizadas na calibração (σAc)44–47. Com essa distribuição é possível observar as 

regiões espectrais onde ocorrem as maiores variações e quais melhor 

representam as amostras. Além disso, foi utilizada a distribuição espectral da 

razão entre o desvio padrão da absorbância e a absorbância para um conjunto 

de 20 espectros de uma mesma amostra (σA/A)44–45. Esta curva fornece as 

regiões espectrais onde a relação sinal/ruído apresenta os maiores valores, 

contribuindo assim para um menor erro de predição dos modelos45. 

Para os modelos ANN existe o requisito de que seja utilizado um número 

reduzido de neurônios de entrada para se evitar o efeito de memória48. 

Portanto, é necessário que se tenha um número reduzido de dados de entrada 

(números de onda/intensidade). Assim, na modelagem ANN foi utilizada a 

distribuição espectral do desvio padrão da primeira derivada dos espectros das 

amostras usadas na calibração. Os números de onda selecionados para os 

dados de entrada foram aqueles que apresentaram uma intensidade acima de 

um limite previamente estabelecido e que ao mesmo tempo apresentavam 

valores pequenos para a razão σA/A47–48. 
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3.5.3 Pré-processamento dos espectros 
Uma vez selecionada a faixa espectral otimizada, procedeu-se a 

utilização dos pré-processamentos, por tentativa e erro, até obter o melhor 

resultado. Cabe destacar que o pré-processamento só foi utilizado nos modelos 

PLS. Para os modelos ANN não se utilizou qualquer pré-processamento. 

3.6 Avaliação dos modelos de calibração 
A avaliação do desempenho dos modelos de calibração foi estabelecida 

por análise de comparação entre seus resultados. A ferramenta estatística 

escolhida para comparar duas variâncias é o teste-F, o qual é descrito pela 

Equação 3.156, 60–62: 

2
b

2
a

s
sF =            (3.1) 

onde s é o desvio-padrão do modelo (erro de predição) 

Quando comparado o F1 (experimental) e o F2 (teórico, valor tabelado 

para 95 % de nível de confiança) segue: 

(I) se  – os modelos têm variâncias diferentes; 21 FF >

(II) se  – não há diferença significativa entre os 

modelos. 

21 FF ≤

Os valores para F2 foram obtidos através da distribuição de 

probabilidade F, como descrito no recurso de ajuda do Excel. 

Comparar a homogeneidade entre diferentes grupos se faz necessário 

para a avaliação do grau de dispersão relativa e da representatividade do valor 

médio. O teste estatístico denominado por coeficiente de variação de Pearson 

(CV) faz esse papel, o qual é obtido pela comparação do tamanho do desvio-

padrão relativo à média, podendo ser calculado pela Equação 3.247, 60–62: 

%100
X
sCV ×=           (3.2) 

Para uma heterogeneidade, ou seja, um alto grau de dispersão relativa e uma 

pequena representatividade do valor médio, considera-se CV > 25 %. Quando 

o CV < 25 % temos uma homogeneidade, o que significa dizer que a média 

será tanto mais representativa quanto menor o valor de CV. 
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4 Resultados 

4.1 Caracterização dos óleos vegetais e dos ésteres metílicos 
(biodiesel) 
Após a caracterização dos diferentes tipos de biodiesel obtiveram-se 

rendimentos superiores a 90 % (m/m), como descrito na Tabela 4.1. As 

composições dos ácidos graxos para os diferentes óleos vegetais usados neste 

trabalho, mostradas na Tabela 4.2, foram determinadas em um estudo 

precedente8. Está claro que o tamanho da cadeia dos ácidos graxos presentes 

não variam significativamente, à exceção do óleo de babaçu que mostra a 

concentração mais elevada de ácidos graxos de cadeia curta. No entanto, para 

soja e dendê são observadas grandes variações nas proporções dos ácidos 

graxos, resultando numa variação do grau de insaturação. 

Os perfis cromatográficos obtidos para os diferentes tipos de biodiesel 

preparados neste trabalho eram similares àqueles obtidos durante a 

determinação da composição de ácidos graxos. Vale à pena mencionar que o 

pico de referência do metanol não foi observado, sugerindo que as reações 

foram completas. 

Tabela 4.1 – Massas dos reagentes e ésteres metílicos (EM) e rendimentos da reação de 
transesterificação. 

Massas (g) 
Óleos vegetais 

Óleo MeOH KOH EM 

Rendimento 

(%) 

Soja refinado 2742 902 29 2558 93 

Soja usado em frituras 2443 791 25 2212 91 

Babaçu 666 253 8 607 91 

Dendê 2444 791 25 1899 78 

 

4.2 Análises nas misturas de biodiesel 
A fim de construir modelos da calibração de PLS e de ANN, espectros 

FTNIR e FTIR-ATR de todas as misturas (Grupos I e II) foram gerados. Os 

espectros FTNIR e FTIR-ATR do diesel e dos ésteres metílicos puros são 

apresentados todos nas Figuras 4.1 e 4.2, respectivamente. 
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As principais diferenças nos espectros FTNIR de ésteres metílicos 

(Figura 4.1) são observadas em 4670-4700 cm−1 (modos de combinação 

envolvendo estiramento alifático CH e estiramento C=O), 5550-6100 cm−1 

(primeira harmônica do estiramento do CH), 6900-7400 cm−1 (modos de 

combinação envolvendo deformação e estiramento das ligações CH) e 8000-

9000 cm−1 (segundo harmônico dos modos de estiramento do CH). No 

infravermelho (Figura 4.2), as principais mudanças são observadas 

principalmente em 3011 e 1654 cm−1. Estas absorções são atribuídas a modos 

de estiramento características das olefinas do ν (CH) e do ν (C=C). Note que o 

espectro de FTIR do éster metílico do óleo de soja apresenta as intensidades 

mais elevadas nestas regiões espectrais. Certamente os dados indicados na 

Tabela 4.2 mostram que o óleo de soja apresenta o maior teor de insaturação 

dos átomos de carbono. As diferenças notáveis também são observadas na 

região da “impressão digital” (1100-1500 cm−1). 

Tabela 4.2 – Composição dos ácidos graxos dos óleos vegetais usados nas reações de 
transesterificação. 

Ácidos Graxos (%, m/m)8

Óleo vegetal 
C12 C14 C16 C18 C18:1(n9) C18:2(n9, 12) Outros

Babaçu 48 16 10 2 14 5 5 

Dendê -- -- 35 7 44 14 -- 

Soja -- -- 14 4 24 52 6 

 

As regiões espectrais e as condições do pré-processamento selecionado 

para obter o modelo da calibração de PLS para o Grupo I são indicadas na 

Tabela 4.3. Os parâmetros correspondentes para os modelos PLS obtidos com 

as 48 amostras usadas na validação são indicados na Tabela 4.4. As regiões 

espectrais que dão os melhores resultados para os modelos PLS foram 

selecionadas como indicado pela distribuição espectral da incerteza relativa de 

concentração (sc/c %) que é equivalente ao desvio-padrão relativo da 

absorbância, σA/A %45, 49. Neste método nós calculamos o σA/A % (ver a 

referência49 e página 131 da referência55 para sua definição) para escolher 

todos os comprimentos de onda nas regiões espectrais que apresentam os 

valores os mais baixos para σA/A %. 
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Figura 4.1 – Espectro FTNIR de diesel (a) e ésteres metílicos puros de óleos de soja (b), fritura 
(c), dendê (d) e babaçu (e). 

Figura 4.2 – Espectro FTIR-ATR de diesel (a) e ésteres metílicos puros de óleos de soja (b), 
fritura (c), dendê (d) e babaçu (e). 
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Tabela 4.3 – Regiões espectrais de pré-processamento utilizado para o desenvolvimento dos 
modelos de calibração PLS. 

Região Espectral (cm-1) Pré-processamento espectral 

Grupo II 
Método 

Grupo I 
Diesel 

Éster 

Metílico 

Grupo I Grupo II 

FTIR-

ATR 

925-1.841 e 

2.974-3.699 

1.055-

1.543 e 

2.763-

3.105 

785-1.841 e 

2.769-3.099

1ª 

derivada 2ª derivada 

FTNIR 

7.927-8.930, 

6.685-7.479 e 

4.463-6.137 

4.528-

8.953 

1ª 

derivada 

1ª derivada + vetor 

de normalização 
4.528-8.953

 

Tabela 4.4 – Resultados da validação do PLS para as análises das misturas de biodiesel nos 
Grupos I e II. 

Método 

FTIR-ATR FTNIR 
Grupo Componente 

R2 RMSEP 
CV 

(%) 
BIAS PC R2 RMSEP 

CV 

(%) 
BIAS PC 

I Éster metílico 99,99 0,202 0,80 0,004 10 100 0,061 0,24 -0,017 10 

Diesel 100 0,200 0,41 -0,038 9 100 0,194 0,40 -0,033 6 

Soja 99,94 0,273 1,20 -0,026 9 99,94 0,325 2,00 0,034 5 

Babaçu 99,96 0,257 0,95 -0,210 10 99,94 0,333 2,04 -0,221 6 
II 

Dendê 99,92 0,362 1,33 0,028 9 99,95 0,357 1,88 0,016 10 

R2, coeficiente de determinação; RMSEP, raiz quadrada da média dos quadrados dos erros de 
estimação; CV, coeficiente de variação; BIAS, diferença entre a média populacional e seu valor 
verdadeiro; PC, número de componentes principais. 
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Na seqüência, projetaram-se modelos da calibração PLS baseado em 

dados de FTNIR e de FTIR-ATR das misturas do biodiesel do Grupo II. Neste 

caso, todas as misturas têm teores diferentes de cada um dos quatro 

componentes: diesel e ésteres metílicos de soja, babaçu e dendê. A Figura 4.3 

mostra os espectros FTIR-ATR de cinco amostras (de 30) usadas para 

construir os modelos da calibração. Os espectros inseridos na Figura 4.3 

mostram as regiões espectrais que apresentaram as maiores variações nos 

espectros pré-processados. Os espectros FTNIR correspondentes são 

apresentados na Figura 4.4. 

Figura 4.3 – Espectro FTIR-ATR para as cinco misturas do diesel e ésteres metílicos (Grupo II) 
usados na calibração. Os quadros inseridos são espectros da segunda derivada (25 pontos de 

alisamento) na região usada para modelagem PLS. 
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Figura 4.4 – Espectros FTNIR de 5 misturas de diesel e ésteres metílicos (Grupo II) usados na calibração. O 
quadro inserido corresponde ao espectro da primeira derivada com normalização vetorial (25 pontos de alisamento) 

em uma das regiões escolhidas para a modelagem de PLS. 

 

O método usado para selecionar a região espectral é similar ao usado 

no caso anterior (Grupo I). Usando o σA/A %, obtiveram-se três regiões 

espectrais no FTIR, 785-1841, 2769-3099 e 3261-3714 cm−1. Estas regiões 

foram selecionadas para determinar os quatro componentes das misturas. Em 

seguida, determinou-se também o desvio-padrão da distribuição espectral da 

absorbância, σ∗A %, para os 30 espectros correspondentes às 30 amostras 

usadas na validação. Destes resultados, selecionam-se as regiões espectrais 

que apresentam as maiores variações no σ∗A%. Conseqüentemente, a região 

espectral 3261-3714 cm−1 foi descartada. Observou-se que os valores de 

RMSEP não eram dependentes desta região espectral. As regiões espectrais 

usadas com os parâmetros estatísticos para os modelos PLS referentes ao 

Grupo II são apresentados nas Tabelas 4.3 e 4.4, respectivamente. As 

distribuições espectrais de σA/A % e o σ∗A % para os dados FTIR-ATR e de 

FTNIR são mostrados nas Figuras 4.5 e 4.6, respectivamente. 
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Figura 4.5 – Distribuição espectral FTIR-ATR do desvio da incerteza relativa da absorbância (a, ...) e desvio-
padrão da absorbância (b, ---). 

 

Figura 4.6 – Distribuição espectral FTNIR do desvio da incerteza relativa da absorbância ( a, ...) e desvio-
padrão da absorbância (b, ---). 
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Figura 4.7 – Espectro do desvio-padrão dos 60 espectros de primeira derivada FTIR-ATR correspondente as 60 
amostras do Grupo II. 
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Na análise de ANN é muito importante trabalhar com um número 

reduzido de neurônios de entrada (intensidades que correspondem aos 

comprimentos de onda selecionados) para evitar efeitos de memorização44, 47–

48, 59. Para isto, é necessário reduzir o número dos dados em cada espectro. A 

fim de reduzir o número de dados de entrada, usou-se o mesmo pré-

processamento espectral adotado na análise por PLS. Após isso, o desvio-

padrão da distribuição espectral dos espectros pré-processados foi avaliado e 

os comprimentos de onda foram selecionados os quais estavam acima de um 

ponto inicial estabelecido. Como um exemplo, a Figura 4.7 ilustra o exemplo 

dos espectros de FTIR-ATR das 60 amostras do Grupo II. Os comprimentos de 

onda indicados dentro do espectro são aqueles cuja intensidade (primeira 

derivada) era usada como dados de entrada na análise de ANN. Vale à pena 

mencionar que nem todos os comprimentos de onda indicados no FTIR foram 

usados para modelar os teores de ésteres metílicos e diesel. Alguns 

comprimentos de onda foram selecionados somente para o diesel, por 

exemplo. A Tabela 4.5 mostra os comprimentos de onda selecionados em cada 

um dos casos (FTIR-ATR e FTNIR). Note que todos os comprimentos de onda 

selecionados estão no limite da escala espectral selecionada para as análises 

PLS. Os resultados da validação usando ANN para os Grupos I e II são 

indicados na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.5 – Números de onda selecionados para o diesel (dxx) e biodiesel (bxx) por análise 
de ANN. 

FTIR-ATR FTNIR 

Identificação Identificação Número de 

onda Diesel Biodiesel 

Número 

de onda Diesel Biodiesel 

1.138 d01 b01 4.641 d01 b01 

1.165 d02 b02 4.729 d02 b02 

1.202 d03 -- 5.601 d03 b03 

1.221 d04 -- 5.651 d04 b04 

1.248 d05 b03 5.705 d05 b05 

1.356 d06 b04 5.771 d06 b06 

1.379 d07 b05 5.944 d07 b07 

1.414 d08 b06 6.041 d08 b08 

1.431 d09 b07 7.225 d09 b09 

1.456 d10 b08 8.197 d10 b10 

1.720 -- b09 8.332 d11 b11 

1.742 -- b10 8.645 d12 b12 

1.765 -- b11    

2.820 d11 b12    

2.833 d12 b13    

2.851 d13 b14    

2.874 d14 b15    

2.905 d15 b16    

2.932 d16 b17    

2.957 d17 b18    

2.982 d18 b19    

3.005 d19 b20    

3.032 d20 --    
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De acordo com os resultados para o Grupo I apresentados na Tabela 

4.4, o modelo PLS baseado em dados FTNIR é mais exato do que os 

baseados em FTIR, desde que se aplicou o teste-F ao RMSEP, os dados 

retornam um valor que seja muito maior do que aquele esperado para 47 graus 

de liberdade (48 amostras) e 95 % do nível de confiança. Entretanto, os valores 

do coeficiente de variação (CV) para ambos os métodos são iguais ou 

melhores que 2 %, o que significa que ambos os modelos poderiam ser usados 

para determinar o teor de éster metílico de misturas do biodiesel. Os modelos 

ANN não apresentam as mesmas diferenças na exatidão, desde que os valores 

de RMSEP são muito próximos, 0,213 e 0,212, para FTIR e FTNIR, 

respectivamente. Entretanto, comparando ambos os métodos, PLS e ANN, o 

modelo FTNIR/PLS para um único componente (do éster metílico) é 

estatisticamente mais exato do que o modelo ANN correspondente. 

No exemplo do Grupo II (um sistema de quatro componentes), os 

resultados da Tabela 4.4 mostram que os valores de RMSEP obtidos com os 

modelos PLS (FTIR-ATR e NIR) são equivalentes para o diesel e éster metílico 

de dendê enquanto para os outros componentes o modelo PLS/FTIR-ATR 

apresenta melhores exatidões. Na análise de ANN para amostras do Grupo II, 

os resultados indicados na Tabela 4.6 mostram que os modelos FTIR-ATR e 

FTNIR apresentam quase a mesma exatidão, isto é, os valores de RMSEP são 

muito próximos entre si. 

 

Tabela 4.6 – Resultados da validação de ANN para as análises das misturas do biodiesel dos 
Grupos I e II. 

Método 

FTIR-ATR FTNIR Grupo Componente 

R2 RMSEP CV (%) BIAS R2 RMSEP CV (%) BIAS 

I Éster metílico 100 0,213 0,757 -0,062 100 0,212 0,753 0,035 

Diesel 100 0,188 0,433 -0,079 100 0,14 0,32 0,0979 

Soja 99,95 0,324 1,679 0,027 99,95 0,341 1,797 -0,108 

Babaçu 99,94 0,373 2,313 0,237 99,96 0,325 2,017 0,049 
II 

Dendê 99,88 0,600 2,833 0,205 99,91 0,544 2,541 0,357 
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É interessante agora comparar o desempenho dos modelos de ANN e 

de PLS nas análises das amostras do Grupo II. Os resultados apresentados 

nas Tabelas 4.4 e 4.6, mostram que os modelos PLS/FTIR-ATR foram 

melhores do que os respectivos modelos de ANN, enquanto os modelos FTNIR 

estão no geral, completamente similares. 

Como mencionado acima, no exemplo do Grupo I, os resultados da 

Tabela 4.4 mostram que os dados do modelo da calibração PLS baseado em 

FTNIR são mais exatos (menores valores de RMSEP) do que o modelo 

baseado em FTIR. Acredita-se que o melhor desempenho do modelo 

PLS/FTNIR em predizer somente um único componente, como o teor de éster 

metílico no Grupo I, pode ser explicado pela melhor relação sinal-ruído 

apresentada pelo método FTNIR em relação ao método de FTIR. 

A fim de sustentar esta hipótese, calculou-se o desvio-padrão relativo da 

absorbância (σA/A %) na região espectral coberta pelo instrumento para ambas 

as técnicas, usando um conjunto de 20 espectros de somente uma amostra. 

Esses resultados estão indicados nas Figuras 4.5a e 4.6a, para FTNIR e FTIR, 

respectivamente. Note que as regiões espectrais que selecionamos são 

aquelas que apresentam os menores valores de σA/A %. Isto significa que 

nestas regiões os erros relativos na determinação da absorbância são 

menores, desde que nestas regiões as relações sinal-ruído são as mais 

elevadas. Por outro lado, nas condições instrumentais utilizadas, os resultados 

mostram que o FTNIR apresenta os valores mais baixos para o desvio-padrão 

relativo da absorbância em comparação ao FTIR e, conseqüentemente, levam 

a melhores resultados na análise PLS. 

As considerações acima podem corroborar a explicação do melhor 

desempenho do modelo de PLS/FTNIR na análise do Grupo I, mas não 

explicam os resultados obtidos para o Grupo II. Para explicar os resultados do 

Grupo II é preciso considerar que, neste caso, se está trabalhando com uma 

análise de multicomponentes. Assim, chama-se a atenção para os resultados 

das Figuras 4.5b e 4.6b. Estes espectros correspondem ao desvio-padrão da 

distribuição espectral da absorbância considerando um grupo de 30 amostras 

usadas na validação, σ∗A %. Note que as maiores variações no σ∗A % são 

observados para os resultados FTIR (Figura 4.6b). Os valores de σ∗A % nas 
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regiões espectrais consideradas para a análise de PLS é pelo menos três 

vezes maior no FTIR do que aqueles observados nos resultados FTNIR (Figura 

4.5b). Isto significa que os espectros FTIR são mais sensíveis à variação na 

composição das misturas do biodiesel. Certamente, como foi observado antes, 

os espectros FTIR da Figura 4.2 são bem correlacionados com os teores (%) 

de insaturações nos ácidos graxos dos óleos vegetais. Estes resultados estão 

do acordo com os achados por Cooper e col.41. Estes autores projetaram 

modelos da calibração FTIR e FTNIR/PLS para a determinação de BTEX, que 

envolve a avaliação dos teores do benzeno, tolueno, etil benzeno e m-, o- e p-

xileno na gasolina e observaram que neste tipo de análise de 

multicomponentes, o modelo FTIR/PLS apresenta melhores resultados do que 

modelos de FTNIR/PLS. 

A fim de avaliar a repetibilidade dos modelos de calibração, foram 

elaborados os seguintes experimentos: 

(i) Grupo I - cinco espectros (FTNIR ou FTIR) de quatro misturas do 

biodiesel foram gerados ao longo de 5 dias. Cada espectro foi avaliado com o 

modelo correspondente de PLS (ou ANN) que fornece o valor esperado do teor 

de éster metílico (%, m/m). A repetibilidade, ou a precisão do método foi 

avaliada a partir do desvio-padrão médio de 100 medidas (25 espectros de 4 

amostras) e são mostrados na Tabela 4.7. 

(ii) Grupo II – foram usadas quatro amostras e os quatro componentes 

foram avaliados ao longo de 5 dias. Neste caso, a Tabela 4.7 apresenta o 

desvio-padrão obtido para cada componente, isto é, representa o desvio-

padrão médio de 100 (5 medidas por amostra ao longo de 5 dias) espectros. 
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Tabela 4.7 – Repetibilidade dos métodos de PLS e ANN na determinação do teor de éster 
metílico nas misturas de biodiesel. 

PLS ANN 
 

FTIR-ATR FTNIR FTIR-ATR FTNIR 

Grupo I     

Amostra 1 0,10 0,08 0,14 0,15 

Amostra 2 0,32 0,05 0,18 0,16 

Amostra 3 0,12 0,09 0,15 0,19 

Amostra 4 0,18 0,12 0,15 0,10 

Média 0,16 0,08 0,15 0,15 

Grupo II     

Diesel 0,13 0,09 0,33 0,17 

Soja 0,20 0,10 0,14 0,36 

Babaçu 0,09 0,06 0,23 0,10 

Dendê 0,30 0,22 0,53 0,47 

 

Os resultados da repetibilidade para as amostras dos Grupos I e do II 

estão de acordo às discussões acima, relativas à relação sinal-ruído, que são 

melhores para FTNIR do que para FTIR. Isto significa que o modelo 

PLS/FTNIR é mais preciso na determinação do teor de éster metílico de 

misturas binárias do que de misturas quartenária, envolvendo mais do que uma 

variável de éster metílico. Esta explicação não se aplica aos modelos ANN, 

uma vez que apresentam a mesma repetibilidade. Este resultado está de 

acordo com a discussão anterior, quando foi mostrado que os valores de 

RMSEP obtidos por ANN são equivalentes para as técnicas FTIR-ATR e 

FTNIR. 

Em anexo encontra-se o trabalho publicado como resultado dessa 

dissertação. 
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5 Conclusões 
Os resultados apresentados neste trabalho mostraram que as técnicas 

espectroscópicas FTIR-ATR e FTNIR combinadas a ferramentas 

quimiométricas tais como PLS e ANN podem ser usadas para determinar o teor 

(%, m/m) de ésteres metílicos em misturas diesel biodiesel.  

Na análise de um único componente, isto é, na determinação do teor de 

éster metílico na mistura, independentemente da fonte do óleo vegetal (Grupo 

I), o método FTNIR/PLS provou ser mais preciso e exato (± 0,02 e ± 0,06 %, 

m/m, respectivamente) do que o método de FTIR-ATR/PLS. Já os modelos 

FTIR-ATR/ANN e FTNIR/ANN para o Grupo I apresentam precisões e 

exatidões estatisticamente semelhantes, ca. 0,2 % (m/m).  

Os resultados aqui apresentados, em especial para o Grupo I, mostram 

claramente que modelos de calibração construídos com amostras de apenas 

dois componentes (no caso, diesel/biodiesel) não são apropriados para avaliar 

o teor de éster metílico quando se usam ésteres metílicos de diferentes fontes.  

Os modelos de calibração baseados nas amostras do Grupo II se 

mostraram bem mais adequados para este objetivo. Neste caso, ambos os 

métodos de PLS (FTIR-ATR e FTNIR) têm exatidões similares, variando de 0,2 

a 0,4 %, enquanto as precisões dos modelos de PLS FTNIR foram melhores, 

como no exemplo do Grupo I. Os modelos baseados em ANN para o Grupo II 

são quase equivalentes para precisão e exatidão. No geral estes não são 

melhores do que os respectivos modelos de PLS. 

Vale à pena mencionar que os quatro modelos de calibração para o 

Grupo II (PLS e ANN) que têm coeficientes de variação menor de 5 % (ver as 

Tabelas 4.4 e 4.6) para valores de R2 igual ou muito perto de 100. Além da 

precisão e da exatidão apropriadas, estes métodos possuem a vantagem de 

ser mais rápidos e preservar a integridade das amostras em comparação com 

as análises cromatográficas. Conseqüentemente, poderiam ser usados para 

determinar diferentes teores de ésteres metílicos no biodiesel comercializado 

em diversos países, como o Brasil, onde diferentes óleos vegetais podem ser 

usados para a formulação das misturas de biodiesel. 
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Abstract

Partial last square regression (PLS) and artificial neural network (ANN) combined to FTIR-ATR and FTNIR spectroscopies have been used to
design calibration models for the determination of methyl ester content (%, w/w) in biodiesel blends (methyl ester + diesel). Methyl esters were
obtained by the methanolysis of soybean, babassu, dende, and soybean fried oils. Two sets of samples have been used: Group I, binary mixtures
(diesel + one kind of methyl ester), corresponding to 96 biodiesel blends (0–100%, w/w), and Group II, quaternary mixtures (diesel + three types of
methyl esters), corresponding to 60 biodiesel blends (0–100%, w/w). The PLS results have shown that the FTNIR model for Group I is more precise
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nd accurate (±0.02 and ±0.06%, w/w). In the case of Group II the PLS models (FTIR-ATR and FTNIR) have shown the same accuracies, while
he ANN/FTNIR models has presented better performance than the ANN/FTIR-ATR models. The best accuracy was achieved by the ANN/FTNIR

odel for diesel determination (0.14%, w/w) while the worthiest was that of dende ANN/FTIR-ATR model (0.6%, w/w). Precisions in Group
I analysis ranged from 0.06 to 0.53% (w/w) and coefficients of variation were better than 3% indicating that these models are suitable for the
etermination of diesel–biodiesel blends composed of methyl esters derived from different vegetable oils.
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. Introduction

In the last 20 years it became very import to find renewable
uel sources that could be used in Diesel motors [1]. In this
ense, methyl esters, which are produced by a catalytic transes-
erification reaction of vegetable oils with short-chain alcohols,
ave been pointed out as an alternative fuel for these engines
1,2]. Indeed, methyl esters are interesting alternatives because
hey show a decrease in CO2, SOx, and unburned hydrocarbons
missions during the combustion process when compared with
ossil fuels [2,3]. However, the methyl esters present higher
iscosities, densities, flash points, and lower cold-filter plug-
ing point as compared to conventional diesel [1]. Conventional
iesel engines can run using blends of diesel and methyl esters
p to 20%, as B20 for instance [4]. The use of pure methyl
sters is possible if some modifications are introduced in the
iesel engine.

∗ Corresponding author. Tel.: +55 61 33072162; fax: +55 61 32734149.
E-mail address: jocrubim@unb.br (J.C. Rubim).

The literature is very scarce in relation to the use of spectro-
scopic methods coupled to multivariate analysis as an analytical
tool to evaluate biodiesel characteristics. Knothe has used near
infrared (NIR) spectroscopy and partial least squares regression
(PLS) [5] and 1H NMR [6] to monitor the completion of the
transesterification reaction and NIR and principal component
analysis (PCA) as well as 1H NMR to determine the blend level
of biodiesel in conventional diesel fuel [4]. Recently, an ana-
lytical procedure was developed to monitor the ethanolysis of
degummed soybean oil using Fourier-transform infrared spec-
troscopy (FTIR) and methods of multivariate analysis such as
PCA and PLS [7].

The aim of this work is to develop calibration models based
on FTNIR (transflectance-fiber optics) and FTIR-ATR com-
bined to PLS and artificial neural network (ANN) analysis to
determine the methyl ester contents in biodiesel blends (methyl
ester + diesel). The methyl esters used were obtained by trans-
esterification of soybean oil, soybean fried oil, and two kinds of
oils extracted from palm trees largely commercialized in Brazil,
one native (babassu, Orbignia sp.) and another not native known
as dende (Elaeis sp.).
039-9140/$ – see front matter © 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.
oi:10.1016/j.talanta.2006.01.002
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The choice of the vegetable oils mentioned above is justified
by the fact that the regulation of biodiesel production in Brazil [8]
does not restrict the use of vegetable oils. Further, the Brazilian
laws also provides taxes benefits for those that produce biodiesel
using vegetable oils produced by familiar agriculture (babassu,
for instance). In this sense it is important to have fast, precise,
and accurate analytical methods that can detect methyl esters
from different sources in the biodiesel blends in order to avoid
fiscal frauds.

2. Experimental

2.1. Chemicals

Analytical grade reagents as methanol (MeOH), potassium
hydroxide (KOH), sodium chloride (NaCl), and phosphoric acid
(H3PO4) were obtained from commercial sources (VETEC, Rio
de Janeiro, RJ, Brazil) and used without further purification.
Refined soybean oil (Bunge, Gaspar, SC, Brazil) and refined
babassu oil (Gecosa, São Luiz, MA, Brazil) were obtained from
commercial sources and used as received. Refined dende oil was
obtained from Embrapa Amazônia Occidental (Rio Urubu, AM,
Brazil) and used without further purification. Fried soybean oil
was obtained in a fast-food restaurant at the university cam-
pus and filtered before the alcoholysis reaction. The certified
petroleum diesel (density 863.2 kg/m3 at 20 ◦C, ASTM D1298
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ester) was obtained. The methyl esters were analyzed by GC
on a Shimadzu GC-17A chromatograph with flame ionization
detector, equipped with a polydimethylsiloxane column (CBPI
PRONA-M50-042) 50 m, 0.15 mm i.d. and film thickness of
0.2 �m, working between 60 and 110 ◦C, at a heating rate of
10 ◦C min−1, standing at the final temperature for 5 min. The
injector and detector temperatures were 250 ◦C. The methyl
esters content in the reaction product was determined using
dibutyl phthalate as internal standard. The reaction was repeated
two or three times until purity of more than 99 mass% in methyl
esters were detected by CG. It is worth mentioning that for the
consecutive reactions a similar procedure was followed, using
the reaction product instead of vegetable oil as reagent and the
same amounts of methanol and KOH. The methyl esters were
finally stored in amber flasks in a refrigerator at 6 ◦C.

2.3. Sample preparation

The biodiesel blends (mixtures of diesel and methyl esters)
were prepared at room temperature using an analytical balance
(Mettler, ±0.0001 g).

The samples were divided into two groups. The first group
(Group I) corresponds to binary mixtures of diesel and one
type of methyl ester. Group I is then composed of 96 blends
with methyl ester contents of 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0,
6.0, 8.0, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
a
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nd D4052, and Flash Point 48, ASTM D93) was obtained from
R-Distribuidora (Brası́lia, DF, Brazil) and used as received.

.2. Biodiesel synthesis

Potassium hydroxide was completely dissolved in MeOH
nder stirring in a glass batch reactor equipped with mechanic
tirrer. Then the vegetable oil was added into the reactor and
he reaction mixture was maintained under stirring at 5000 rpm
or 2 h at room temperature (23 ± 1 ◦C). For the dende oil
he mixture was stirred during 4 h due to its higher viscosity.
able 1 displays the reaction conditions for the transesterifi-
ation reactions, considering the mass ratio of 100:33:1 (veg-
table oil:MeOH:KOH). After 2 h (4 h for dende oil) for the
eaction completion the mixture was allowed to stand and the
wo phases (one rich in glycerin and the other one in methyl
ster) were separated. The excess of methanol in the methyl
ster phase was removed by rotary evaporation at 70 ◦C. The
ethyl ester was then washed twice with a phosphoric acid water

olution (5%, v/v) and with brine until a clear phase (methyl

able 1
asses of reagents and methyl esters (ME) and yields in the transesterification

eactions

egetable oil source Masses (g) Yield (%)

Vegetable oil MeOH KOH ME

oybean 2742 902 29 2558 93
ende 2444 791 25 1899 78
abassu 666 253 8 607 91
ried 2443 791 25 2212 91
nd 100% (w/w); each sample has a final mass of 20 g. It is
orth to mention that in this case it is impossible to avoid co-

inearity. In the second group (Group II), 60 samples of biodiesel
lends were prepared using a mixture of three different methyl
sters and diesel. The relative amount of methyl esters and
iesel varied in a random way to avoid co-linearity. The methyl
sters and diesel contents for each sample are displayed in
able 2.

.4. Instrumentation and software

The FTNIR and FTIR-ATR spectra were obtained on an
quinox 55 Fourier transform instrument from Bruker. The
TNIR spectra were recorded using an immersion transflectance
ccessory coupled to a Ge detector (not cooled) by an opti-
al fiber. The optical path was 1 mm. The nominal spectral
esolution was set to 8 cm−1 and each spectrum corresponds
o the average of 16 scans, using air as reference. The FTIR-
TR spectra were recorded using a horizontal ATR cell, 7 cm

ong (10 reflections), from Pike Technologies, covering the
50–4000 cm−1 spectral range, using a DTGS detector. Each
TIR-ATR spectrum is the average of 32 scans, using air as ref-
rence, at 4 cm−1 nominal spectral resolution. All spectra were
ollected at 21 ± 1 ◦C.

The PLS calibration models were obtained by the Quant2
PLS1) applicative included in the OPUSTM software. From the
6 samples of Group I, 48 samples were used in the PLS calibra-
ion (FTIR and FTNIR) and the other 48 samples were separated
or validation. In the Group II, 30 samples (from 60) were used
n the calibration (FTIR and FTNIR) and the other 30 were sep-
rated for validation.
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Table 2
Diesel and methyl ester contents (%, w/w) for the 60 biodiesel blends samples
of Group II

Sample name Diesel content
(%, w/w)

Methyl ester content (%, w/w)

Soybean Dende Babassu

MistM01 33.7681 29.0147 29.7486 7.4686
MistM02 13.7807 46.0256 17.4022 22.7916
MistM03 29.6258 6.4337 36.0705 27.87
MistM04 18.3701 32.1739 36.0853 13.3707
MistM05 3.9056 37.4703 36.3421 22.282
MistM06 17.1546 39.0944 30.9626 12.7884
MistM07 28.5638 20.0211 26.7138 24.7013
MistM08 11.4331 19.4445 47.3106 21.8118
MistM09 27.5219 26.7041 20.8044 24.9695
MistM10 24.0743 29.7165 21.9118 24.2973
MistM11 18.7566 41.3041 24.0747 15.8646
MistM12 18.3498 13.4501 11.5461 56.654
MistM13 25.1361 40.7101 19.7825 14.3713
MistM14 21.2178 17.9262 16.2997 44.5563
MistM15 28.1431 18.7107 21.5502 31.596
MistM16 6.6925 37.1161 17.1536 39.0379
MistM17 18.4581 33.0408 11.9968 36.5042
MistM18 35.2744 34.1005 13.4186 17.2065
MistM19 28.738 11.7392 4.0182 55.5046
MistM20 2.9736 33.9704 54.4549 8.601
MistM21 35.389 33.1569 15.0522 16.4018
MistM22 35.2794 23.0071 18.0485 23.6651
MistM23 36.9707 15.239 34.4054 13.3848
MistM24 32.6372 29.0216 27.3204 11.0208
MistM25 12.535 34.0409 21.1759 32.2482
MistM26 32.34 31.9715 21.9769 13.7115
MistM27 36.0987 21.2194 38.836 3.8458
MistM28 6.6505 33.8312 54.7924 4.7259
MistM29 27.643 24.6812 27.6111 20.0647
MistM30 30.494 32.4922 23.3285 13.6854
MistM31 17.7434 16.4952 28.0382 37.7232
MistM32 27.0962 25.4773 32.1656 15.2609
MistM33 41.4251 9.0289 37.5956 11.9504
MistM34 46.3224 38.3462 9.3662 5.9651
MistM35 58.0966 3.9025 26.8805 11.1204
MistM36 16.4998 22.1394 32.7948 28.566
MistM37 26.5452 20.3053 15.1822 37.9673
MistM38 13.5736 38.514 17.1731 30.7392
MistM39 10.5746 14.8851 64.5582 9.9821
MistM40 43.2368 1.6115 15.5591 39.5926
MistM41 79.3539 7.7415 5.7354 7.1691
MistM42 79.5907 6.4005 3.0848 10.9241
MistM43 79.7063 9.0905 8.3161 2.8871
MistM44 79.8144 7.7082 11.5351 0.9422
MistM45 88.9579 1.4749 5.3778 4.1894
MistM46 90.0313 2.2073 2.82 4.9414
MistM47 89.8531 1.0956 4.385 4.6663
MistM48 88.7638 0.5514 2.4304 8.2544
MistM49 91.774 2.4956 0.3185 5.412
MistM50 90.501 5.1022 1.6565 2.7403
MistM51 90.8388 2.3533 1.0954 5.7125
MistM52 91.8285 5.2089 2.5389 0.4237
MistM53 93.6866 2.3866 1.3186 2.6083
MistM54 94.5543 0.1524 2.1329 3.1604
MistM55 94.9924 2.3124 1.0046 1.6906
MistM56 95.9542 1.6787 2.237 0.1301
MistM57 97.5656 0.17 1.0944 1.1701
MistM58 98.351 0.1487 0.7414 0.7589
MistM59 97.8645 0.438 0.7536 0.9439
MistM60 97.7373 0.8328 0.5097 0.9201

The ANN calibration models were obtained using the Neu-
rosolutions 4.0 from NeuroSolutions using a modular feedfor-
ward network (MFN) architecture. Details of this kind of neural
network architecture were given elsewhere [9]. In the ANN anal-
ysis of Group I 58 samples were used in the training set and 38
were separated for validation. In the case of Group II 36 samples
were used in the network training and 24 samples were separated
for validation. It is worth to mention that we have also designed
PLS calibration models using the same set of samples used in
the ANN calibration. However, the results of validation, using
the 30 samples of the ANN validation, were poorer than those
obtained with the PLS model using 30 samples for calibration
and 30 for validation.

3. Results and discussion

3.1. Characterization of the vegetable oils and methyl
esters

The fatty acid compositions for the different vegetable oils
used in this work, which are shown in Table 3, were determined
in a previous study [3]. It is clear that the nature of the fatty acid
present does not vary significantly, except for babassu oil that
shows the highest concentration of short chain fatty acids. On the
other hand, great variations in their proportions and unsaturation
d

b
d
t
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F
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egrees are noted.
The chromatographic profiles obtained for the different

iodiesel prepared in this work were similar to those obtained
uring the fatty acid composition determination. It is worth men-
ioning that the peak referent to methanol was not observed.

.2. Biodiesel blends analysis

In order to build the PLS and ANN calibration models,
TNIR and FTIR-ATR spectra from all blends (Groups I and
I) were recorded. Figs. 1 and 2 display the FTNIR and FTIR-
TR spectra of the diesel, and pure methyl esters.

The major differences in the FTNIR spectra of methyl esters
Fig. 1) are observed at 4670–4700 cm−1 (aliphatic CH stretch-
ng + C O stretching combination modes), 5550–6100 cm−1

first overtone of CH stretchings), 6900–7400 cm−1 (CH bend-
ng + CH stretching combination modes), and 8000–9000 cm−1

second overtone of CH stretchings). In the infrared (Fig. 2), the

ig. 1. FTNIR spectra of diesel (a) and pure methyl esters of soybean (b), fried
c), dende (d), and babassu (e) oils.
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Table 3
Fatty acid composition of the vegetable oils used in the transesterification reactions

Vegetable oil Fatty acid (%, w/w)a Unsaturated fatty acid (%)

C12 C14 C16 C18 C18:1(n9) C18:2(n9,12) Others

Babassu 48 16 10 2 14 5 5 19
Dende – – 35 7 44 14 – 58
Soybean – – 14 4 24 52 6 76

a Ref. [3].

Fig. 2. FTIR-ATR spectra of diesel (a) and pure methyl esters of soybean (b),
fried (c), dende (d), and babassu (e) oils.

major changes are observed mainly at ca. 3011 and 1654 cm−1.
These absorptions are assigned to ν(CH) and ν(C C) stretching
modes characteristic of olefins. Note that the FTIR spectrum
of the soybean oil methyl ester presents the higher intensities at
these spectral regions. Indeed the data displayed in Table 3 show
that the soybean oil presents the largest content of unsaturated
carbon atoms. Remarkable differences are also observed in the
finger print region (1100–1500 cm−1).

The spectral regions and pre-processing conditions selected
to obtain the PLS calibration model for Group I are displayed
in Table 4. The corresponding PLS parameters obtained with
the 48 samples used in the validation are displayed in Table 5.
The spectral regions that give the best PLS results were selected
as indicated by the spectral distribution of the relative standard
deviation in concentration (sc/c%) which is equivalent to the
relative standard deviation in the absorbance, σA/A% [10,11].
In this method we calculate the σA/A% (see ref. [11] and page
131 of ref. [12] for its definition) at each wavenumber and choose
the spectral regions that present the lowest values of σA/A%.

In the following we have also designed PLS calibration mod-
els based on FTNIR and FTIR-ATR data from biodiesel blends

Fig. 3. FTIR-ATR spectra from five mixtures of the diesel and methyl esters
(Group II) used in the calibration. The insets are the second derivative spectra
(25 points smoothed) in the spectral regions chosen for PLS modeling.

of Group II. In this case, all blends have different contents of each
of the four components: diesel and soybean, babassu, and dende
methyl esters. Fig. 3 show the FTIR-ATR spectra of five sam-
ples (from 30) used to build the calibration models. The inset of
Fig. 3 shows the spectral regions that presented the largest vari-
ations on the pre-processed spectra. The corresponding FTNIR
spectra are presented in Fig. 1S (Supplementary material).

The method used to select the spectral region was similar
to that used in the previous case (Group I). Using the σA/A%
method we have obtained three spectral regions in the FTIR,
785–1841, 2769–3099, and 3261–3714 cm−1. These regions
were selected to determine the four components in the mixtures.
After that we have also obtained the spectral distribution of the
standard deviation in the absorbance, σ∗

A%, for the 30 spectra
corresponding to the 30 samples used in the validation. From
these results we have selected the spectral regions that present
the largest variation in the σ∗

A%. As a consequence, the spec-
tral region 3261–3714 cm−1 was deselected. Indeed we have
observed that the RMSEP values were not dependent on this
spectral region. The spectral regions used in the PLS models

Table 4
Spectral regions and pre-processing procedures used to design PLS calibration models

Method Spectral region (cm−1) Spectral pre-processing

Group I Group II

F 3105
F

Group I Group II

Diesel

TIR-ATR 925–1841 and 2974–3699 1055–1543 and 2763–
TNIR 7927–8930, 6685–7479, and

4463–6137
4528–8953

a Smoothed using a 9 points window.
b Smoothed using a 25 points window.
Methyl ester

785–1841 and 2769–3099 1st der.a 2nd der.b

4528–8953 1st der.b 1st der.b + vector
normalization
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Table 5
PLS validation results for the analysis of biodiesel blends of Groups I and II

Group Component Method

FTIR-ATR FTNIR

R2 RMSEP CV (%) BIAS PC R2 RMSEP CV (%) BIAS PC

I Methyl ester 99.99 0.202 0.80 0.004 10 100 0.061 0.24 −0.017 10

II Diesel 100 0.200 0.41 −0.038 9 100 0.194 0.40 −0.033 6
Soybean 99.94 0.273 1.20 −0.026 9 99.94 0.325 2.00 0.034 5
Babassu 99.96 0.257 0.95 −0.210 10 99.94 0.333 2.04 −0.221 6
Dende 99.92 0.362 1.33 0.028 9 99.95 0.357 1.88 0.016 10

R2, determination coefficient; RMSEP, root mean square error of prediction; CV, coefficient of variation; BIAS, linear coefficient of the predicted vs. real values
curve; PC, number of principal components.

Fig. 4. FTIR-ATR spectral distribution of the relative standard deviation in the
absorbance (a, · · ·) and standard deviation in absorbance (b, —).

for Group II and the respective PLS results are displayed in
Tables 4 and 5, respectively. The spectral distributions of σA/A%
and σ∗

A% for the FTIR-ATR and FTNIR data are displayed in
Figs. 4 and 5, respectively.

In the ANN analysis it is very important to work with a
reduced number of input neurons (intensities corresponding to
the selected wavenumbers) to avoid memorizing effects. In this
sense it was necessary to reduce the number of data in each spec-
trum. In order to reduce the number of input data we have used
the same spectral pre-processing adopted in the PLS analysis.
After that, the spectral distribution of the standard deviation of
the pre-processed spectra was evaluated and the wavenumber
selected were those that were above a established threshold. As

F
a

an example, Fig. 6 illustrates the case of the FTIR-ATR spectra
of the 60 samples of Group II. The wavenumber indicated in
the spectrum are those whose intensities (first derivative) were
used as input data in the ANN analysis. It is worth to men-
tion that not all displayed wavenumbers in the FTIR were used
to model diesel and methyl ester contents. Some wavenumbers
were selected only for diesel, for instance. Table 1S of the Sup-
plementary material shows the wavenumbers selected in each
case (TIR-ATR and FTNIR). Note that all selected wavenum-
bers fall in the spectral range selected in the PLS analysis. The
ANN validation results for Groups I and II are displayed in
Table 5.

According to the results for Group I presented in Table 5, the
PLS model based on near infrared data is more accurate than
the one based on FTIR, since the F-test applied to the RMSEP
values returns a value that is much larger than that expected
for 47 degrees of freedom (48 samples) at 95% of confidence
level. However, the coefficient of variation (CV) values for both

F
c

ig. 5. FTNIR spectral distribution of the relative standard deviation in the
bsorbance (a, · · ·) and standard deviation in absorbance (b, —).
ig. 6. Standard deviation spectra of the 60 FTIR-ATR first derivative spectra
orresponding to the 60 samples of Group II (see text for details).
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Table 6
ANN validation results for the analysis of biodiesel blends of Groups I and II

Group Component Method

FTIR-ATR FTNIR

R2 RMSEP CV (%) BIAS R2 RMSEP CV (%) BIAS

I Methyl ester 100 0.213 0.757 −0.062 100 0.212 0.753 0.035

II Diesel 100 0.188 0.433 −0.079 100 0.14 0.32 0.097
Soybean 99.95 0.324 1.679 0.027 99.95 0.341 1.797 −0.108
Babassu 99.94 0.373 2.313 0.237 99.96 0.325 2.017 0.049
Dende 99.88 0.600 2.833 0.205 99.91 0.544 2.541 0.357

methods are equal to or better than 2% which means that both
models could be used to determine the methyl ester content on
biodiesel blends. The ANN models do not present the same dif-
ferences in accuracy, since the RMSEP values are quite similar,
0.213 and 0.212, for FTIR and FTNIR, respectively. However,
comparing both methods, PLS and ANN, the FTNIR/PLS model
for single component (methyl ester) determination is statistically
more accurate than the corresponding ANN model.

In the case of Group II (a four component system) the results
in Table 5 show that the RMSEP values obtained with the
PLS models (FTIR-ATR and NIR) are equivalent for diesel
and dende-methyl ester while for the other components the
PLS/FTIR-ATR models present better accuracies. In the ANN
analysis of Group II samples, the results displayed in Table 6
show that both FTIR-ATR and FTNIR models present almost
the same accuracy, i.e., RMSEP values very close to each other.

It is interesting now to compare the performance of the PLS
and ANN models in the analysis of Group II samples. The results
presented in Tables 5 and 6 show that the PLS/FTIR-ATR models
are better than the respective ANN models, while the FTNIR
models are in general quite similar.

As mentioned above in the case of Group I, the results in
Table 5 show that the PLS calibration model based on FTNIR
data is more accurate (smaller RMSEP values) than the model
based on FTIR. We believe that the better performance of the
PLS/FTNIR model in predicting only a single component, as
t
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m

to explain the results obtained for Group II. To explain the results
of Group II we need to consider that in this case we are dealing
with a multi-component analysis. So, we call the attention to
the results of Figs. 4b and 5b. These spectra correspond to the
spectral distribution of the standard deviation in the absorbance
considering a group of 30 samples used in the validation, σ∗

A%.
Note that the largest variations in σ∗

A% are observed for the FTIR
results (Fig. 5b). The σ∗

A% values at the spectral regions con-
sidered for PLS analysis are at least three times larger in the
FTIR than those observed in the FTNIR results (Fig. 4b). This
means that the FTIR spectra are more sensitive to the variation
in the composition of the biodiesel blends. Indeed, as we have
observed before, the FTIR spectra of Fig. 2 are well correlated
to the % of unsaturated fatty acid content of the vegetable oils.
These results are in accordance to the finds of Cooper et al. [13].
They have designed FTIR and FTNIR PLS calibration models
for the determination of BTEX, which involves the evaluation
of the contents of benzene, toluene, ethyl benzene and m-, o-,
and p-xylene in gasoline. They have observed that in this kind of
multi-component analysis, the FTIR/PLS models present better
results than FTNIR/PLS models.

In order to evaluate the repeatability of the calibration mod-
els we have performed the following experiments: (i) Group
I—five spectra (FTNIR or FTIR) from four biodiesel blends
were recorded along 5 days. Each spectrum was evaluated with
the corresponding PLS (or ANN) model providing a recovered
v
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he methyl ester content in Group I, is explained by the better
ignal-to-noise ratio presented by the FTNIR method in relation
o the FTIR method.

In order to support this hypothesis we have calculated the
elative standard deviation in the absorbance (σA/A%) in the
pectral regions covered by the instrument for both techniques,
sing a set of 20 spectra of only one sample. These results are
isplayed in Figs. 4a and 5a, for FTNIR and FTIR, respectively.
ote that the spectral regions we have selected are those that
resent the smallest values of σA/A%. This means that at these
egions the relative errors in the determination of absorbance are
maller, since at these regions the signal-to-noise ratios are the
igher. As the results show, at the instrumental conditions used,
he FTNIR presents the lower values for the relative standard
eviation in absorbance as compared to FTIR, and consequently
hould give better results in the PLS analysis.

The above considerations can well explain the better perfor-
ance of the PLS/FTNIR model in the Group I analysis but fails
alue in methyl ester content (%, w/w). The repeatability, or
recision of the method was evaluated from the mean standard
eviation of 100 measurements (25 spectra of 4 samples) and
re displayed in Table 7. (ii) Group II—Four samples were used
nd the four components were evaluated along 5 days. In this
ase Table 7 displays the standard deviation obtained for each
omponent, i.e., they represent the mean standard deviation of
00 (5 measurements per sample along 5 days).

The repeatability results for Group I and Group II samples
re in accordance to the discussion above, relative to the signal-
o-noise ratio, which are better for FTNIR than for FTIR. This

eans that the PLS/FTNIR model is more precise in the determi-
ation of the methyl ester content of binary mixtures as well as
f quaternary mixtures, involving more than one kind of methyl
ster. This is not valid for the ANN models, since they present the
ame repeatability. This result is in accordance to the discussion
bove regarding to the RMSEP values that are also equivalent
or the FTIR-ATR and FTNIR methods.
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Table 7
Repeatabilities of the PLS and ANN methods in the determination of methyl
ester content in biodiesel blends

PLS ANN

FTIR-ATR FTNIR FTIR-ATR FTNIR

Group I
Sample 1 0.10 0.08 0.14 0.15
Sample 2 0.32 0.05 0.18 0.16
Sample 3 0.12 0.09 0.15 0.19
Sample 4 0.18 0.12 0.15 0.10

Mean 0.16 0.08 0.15 0.15

Group II
Diesel 0.13 0.09 0.33 0.17
Soybean 0.20 0.10 0.14 0.36
Babassu 0.09 0.06 0.23 0.10
Dende 0.30 0.22 0.53 0.47

4. Conclusions

The results presented in this work have shown that the FTIR-
ATR and FTNIR spectroscopies combined to PLS or ANN
methods can be used to determine the content (%, w/w) of methyl
esters in biodiesel blends. In the single component analysis, that
is, in the determination of the methyl ester content, indepen-
dently of the vegetable oil source (Group I), the FTNIR/PLS
method has proved to be more precise and accurate (±0.02 and
±0.06%, w/w, respectively) than the FTIR-ATR/PLS method.
On the other hand the FTIR and FTNIR ANN models for Group
I present similar precisions and accuracies, close to 0.2% (w/w).
These methods are not suitable for the determination of methyl
ester contents considering different sources of vegetable oils,
i.e., it cannot be used to determine mixtures of methyl esters.
The calibration models based on Group II samples have shown
to be more appropriate to this goal. In this case, both PLS meth-
ods (FTIR-ATR and FTNIR) have similar accuracies, ranging
from 0.2 to 0.4% while the precision of the PLS FTNIR mod-
els are better, as in the case of Group I. The ANN models for
Group II present almost equivalent precisions and accuracies. In
general these are not better than the respective PLS models.

It is worth mentioning that the four calibration models for
Group II (PLS and ANN) have coefficients of variation smaller

than 5% (see Tables 5 and 6) for R2 values equal or very close
to 100. Besides suitable precision and accuracy, these methods
are faster than the chromatographic ones and sample integrity is
preserved. Therefore, they could be used to determine different
methyl ester contents in the biodiesel being commercialized in
countries like Brazil, where different vegetable oils can be used
for biodiesel blends formulation.
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Tabela 1S – Números de onda selecionados para o diesel (dxx) e biodiesel (bxx) por 
 análise de ANN 
 

FTIR-ATR FTNIR 
Identificação  

Diesel Biodiesel Diesel Biodiesel 
1138 d01 b01 4641 d01 b01 
1165 d02 b02 4729 d02 b02 
1202 d03 - 5601 d03 b03 
1221 d04 - 5651 d04 b04 
1248 d05 b03 5705 d05 b05 
1356 d06 b04 5771 d06 b06 
1379 d07 b05 5944 d07 b07 
1414 d08 b06 6041 d08 b08 
1431 d09 b07 7225 d09 b09 
1456 d10 b08 8197 d10 b10 
1720 - b09 8332 d11 b11 
1742 - b10 8645 d12 b12 
1765 - b11    
2820 d11 b12    
2833 d12 b13    
2851 d13 b14    
2874 d14 b15    
2905 d15 b16    
2932 d16 b17    
2957 d17 b18    
2982 d18 b19    
3005 d19 b20    
3032 d20 -    

*d e b indicam os números de onda para diesel e biodiesel, respectivamente, cujas 
intensidades foram utilizadas como dados de entrada para análise ANN. A forma como
esses números de onda foram selecionados é descrita no texto.
. 
 

IdentificaçãoNúmero
de onda 

Número
de onda 
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Figura 1S. Espectro FTNIR de 5 misturas de diesel e ésteres metílicos (Grupo II) usados na
calibração. O quadro inserido corresponde ao espectro da primeira derivada com normalização
vetorial (25 pontos de alisamento) em uma das regiões espectrais escolhida para a modelagem
de PLS. 
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