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RESUMO 

 

Neste trabalho foram estudadas duas estratégias para caracterização de amostras 

brasileiras de óleo de soja. Foram empregados um total de vinte e cinco amostras de soja, 

obtidas de diferentes regiões do Brasil. O óleo de cada amostra foi extraído dos grãos de soja 

por sistema Soxhlet empregando hexano. Na primeira parte do trabalho, foram utilizados os 

dados de Infravermelho Médio com Transformada de Fourier (FTIR), obtidos com acessório 

de Reflexão Total Atenuada (ATR), das amostras de óleo de soja para quantificação do índice 

de acidez e do índice de iodo por meio da construção de modelos de regressão multivariada 

por Mínimos Quadrados Parciais (PLS), por Mínimos Quadrados Parciais por Intervalos 

(iPLS) e por Mínimos Quadrados Parciais por Sinergismo de Intervalos (siPLS). Na 

determinação do índice de acidez, foi possível obter, com ambos os algoritmos iPLS e siPLS, 

modelos de regressão equivalentes e melhores do que o modelo de regressão por PLS sem 

seleção das regiões espectrais. Para a regressão por iPLS, o melhor modelo utilizou a região 

espectral 1736 – 1687 cm-1, com valores de Erro Quadrático Médio de Calibração (RMSEC) 

igual a  0,1191 mg KOH/g, de RMSEP igual a 0,1436 mg KOH/g e de R2
cal igual a 0,9707, 

utilizando 3 variáveis latentes (VLs); e para a regressão por siPLS, o melhor modelo foi 

obtido pela combinação das regiões espectrais 1719 – 1696 cm-1 e 1380 – 1357 cm-1, com 

valores de RMSEC igual a 0,1028 mg KOH/g, de RMSEP igual a 0,1405 mg KOH/g e de 

R2
cal igual a 0,9781, utilizando 3 VLs. Já para o índice de iodo, ambos os modelos de 

regressão por iPLS e siPLS são mais adequados por terem menor sobreajuste que o modelo de 

regressão sem seleção de variáveis. O melhor modelo de regressão por iPLS foi obtido 

utilizando a região espectral 1396 – 1199 cm-1, apresentando valores de RMSEC igual a 

2,4672 g I2/100g, de RMSEP igual a 3,8315 I2/100g e de R2
cal

 igual a 0,9099, com 3 VLs; 

enquanto que o melhor modelo de regressão por siPLS tem valores de RMSEC igual a 2,7955 

g I2/100g, de RMSEP igual a 3,6678 I2/100g e de R2
cal

 igual a 0,8843, com 4 VLs, utilizando a 

combinação entre as  regiões espectrais 3199 – 2800 cm-1, 1997 – 1598 cm-1, 1596 – 1199 cm-

1 e 1197 – 800 cm-1. No segundo estudo, foram utilizados os dados de Cromatografia a 

Líquido de Alta Eficiência com o Detector Evaporativo de Espalhamento de Luz (HPLC-

ELSD) obtidos das mesmas vinte e cinco amostras de óleo de soja, buscando identificar um 

perfil de composição dos triacilglicerídeos presentes nas diferentes amostras. Verificou-se que 

o emprego da Análise Hierárquica de Agrupamentos (HCA) possibilitou a formação de quatro 

grupos distintos e que pela Análise de Componentes Principais (PCA) se observou que a 
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variância de duas Componentes Principais (PCs) foram importantes e suficientes para revelar 

que a formação dos grupos ocorreu em função do perfil dos triacilglicerídeos que compõem as 

amostras.  
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ABSTRACT 

 

This study describes two strategies for characterization of Brazilian samples of soybean 

oil. It was used a total of twenty-five soybean samples obtained from different regions of 

Brazil. The oil of each sample was extracted through Soxhlet system employing hexane. 

Firstly, the data from Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR), obtained with 

Attenuated Total Reflection (ATR) accessory, from the soybean oil samples were handled to 

quantify the acid value and iodine value using multivariate regression models by Partial Least 

Squares (PLS), Interval Partial Least Squares (iPLS) and Synergy Interval Partial Least 

Squares (siPLS). In determination of the acid value, equivalent regression models and better 

than PLS regression model without selection of spectral regions has achieved by both iPLS 

and siPLS algorithms. For iPLS regression, the best model has used the spectral region 1736 - 

1687 cm-1, with Root Mean Square Error of Calibration (RMSEC) equal to 0.1191 mg 

KOH/g, RMSEP equal to 0.1436 mg KOH/g and R2
cal equal to 0.9707, using 3 latent 

variables; and for the regression siPLS, the best model was obtained by combining the 

spectral regions 1719-1696 cm-1 and 1380-1357 cm-1, with RMSEC equal to 0.1028 mg 

KOH/g, RMSEP = 0.1405 mg KOH/g and R2
cal equal to 0.9781, using 3 latent variables. 

Regarding to the determination of iodine value, both iPLS and siPLS regression models are 

more suitable because they have less overfitting than the regression model without variable 

selection. The best iPLS regression model was reached using the spectral region 1396 – 1199 

cm-1, with RMSEC equal to 2.4672 g I2/100 g, RMSEP equal to 3.8315 g I2/100 g and R2
cal 

equal to 0.9099, with 3 latent variables; while the best siPLS regression model has RMSEC 

equal to 2.7955 g I2/100 g, RMSEP equal to 3,6678 g I2/100 g and R2
cal equal to 0,8843, with 

4 latent variable, using the combination of the spectral regions 3199-2800 cm-1, 1997-1598 

cm-1, 1596-1199 cm-1 and 1197-800 cm-1. In the second part, the High Performance Liquid 

Chromatography with Evaporative Light Scattering Detector (HPLC-ELSD) data obtained 

from the same twenty-five soybean oil samples were used in order to identify a profile of 

triacylglycerides present in the different samples. It has found by the Hierarchical Cluster 

Analysis (HCA) the formation of four separate groups and by the Principal Component 

Analysis (PCA) conclude that the variance of two Principal Components (PCs) are important 

and sufficient to reveal that these formed groups are due the profile of triacylglycerides that 

comprise the samples. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento da demanda energética mundial, a instabilidade do mercado, a limitada 

disponibilidade de reservas de combustível fóssil, e, principalmente, o grave impacto do uso 

de combustíveis derivados do petróleo sobre o meio ambiente, justificam a pesquisa e 

desenvolvimento de fontes alternativas e sustentáveis de energia1,2. Nesse cenário, o biodiesel 

se apresenta como uma excelente alternativa ao óleo diesel mineral, pois, além de ser 

produzido de matéria-prima renovável, oferece, como benefícios a redução de emissão de 

gases de efeito estufa e quantidade de enxofre e de compostos aromáticos negligenciável. 

Somado a isso, por possuir propriedades físicas semelhantes ao diesel de petróleo, pode ser 

utilizado puro ou em forma de blenda, sem necessitar qualquer modificação ou ajuste nos 

motores à diesel atualmente em uso1,3.  

Pouco se tem dado atenção no controle de qualidade das matérias-primas no que diz 

respeito ao efeito dos fatores sistemáticos ligados a produção, como a localização geográfica, 

o clima, a variação genética, entre outros, nas propriedades físicas e químicas do produto final 

obtido de uma mesma espécie de oleaginosa. Por exemplo, em um estudo para avaliar a 

influência do meio ambiente no crescimento de sete diferentes cultivares de soja em quatro 

diferentes regiões geográficas na Índia, verificou-se que os fatores latitude, genótipo da soja e 

clima são significantes para o conteúdo de proteína e de óleo4. Outros estudos anteriores5,6,7 

apresentam a mesma evidência. Apesar disso, de forma geral, pouco se observa na literatura a 

avaliação da possibilidade da variação de composição de ácidos graxos por esses fatores 

implicar em uma alteração significativa das propriedades físicas e químicas de um óleo 

biodiesel obtido de uma mesma oleaginosa cultivada em diferentes regiões geográficas. 

No que se refere à avaliação da qualidade de óleos e gorduras em processos 

produtivos, geralmente se aplicam as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), e as normas internacionais da American Oil Chemists’ Society (AOCS), da 

American Society of Testing and Materials (ASTM) e do Comité Européen de Normalisation 

(CEN), as quais, em sua grande parte, são baseadas em análises quantitativas volumétricas, 

que têm como características o uso de alto volume de solventes e o alto tempo de análise, e na 

cromatografia a gás com detector por ionização de chama (GC-FID), sendo necessário 

acrescentar uma etapa prévia de derivatização da amostra.  

Adicionalmente, observa-se uma grande quantidade de estudos que utilizam técnicas 

analíticas alternativas, pelas quais, normalmente, comparado aos métodos de referência, pode-
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se obter maiores informações sobre o analito com maior sensibilidade e menor tempo de 

análise, tais como titulometria potenciométrica8, eletroforese capilar9, ressonância nuclear 

magnética de hidrogênio10 e, com maior volume de aplicações, a espectroscopia no 

infravermelho próximo (NIR)11,12, médio (MIR)13,14, e por cromatografia a líquido de alta 

eficiência15,16,17, na qual geralmente não é necessário a etapa de derivatização.  

Nesse contexto, o presente trabalho vem contribuir no desenvolvimento de 

metodologias analíticas por meio da espectroscopia por infravermelho, da cromatografia a 

líquido de alta eficiência e de ferramentas quimiométricas de regressão multivariada e de 

análise exploratória para a caracterização de óleos de soja, minimizando o preparo de 

amostras, bem como reduzindo o uso de reagentes e solventes utilizados em métodos 

clássicos de volumetria. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 GERAL 

 

O presente trabalho tem por objetivo a avaliação de metodologias alternativas capazes 

de caracterizar óleo de soja por meio de técnicas de análise quantitativa clássica, de 

espectroscopia no infravermelho e de cromatografia a líquido de alta eficiência em conjunto 

com ferramentas quimiométricas de regressão multivariada e de análise exploratória.  

 

2.1.1 Específicos 

 

i) Determinar o índice de acidez de óleos de soja por meio de espectroscopia no 

infravermelho e regressão multivariada com seleção de variáveis; 

ii) Determinar o índice de iodo de óleos de soja por espectroscopia no infravermelho e 

regressão multivariada com seleção de variáveis; 

iii) Pela análise exploratória, avaliar o perfil de distribuição dos triacilglicerídeos dos 

óleos de soja empregando a cromatografia a líquido de alta eficiência. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 O PROTAGONISMO DA SOJA NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E NA 

PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO BRASIL 

 

O cultivo de soja ocupa destaque na produção agrícola brasileira de grãos. Segundo a 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra de grãos no Brasil, entre os anos de 

2014 e 2015, foi de 206,34 milhões de toneladas, sendo a soja responsável por 96,22 milhões 

de toneladas desse total. Esse quantitativo representa, aproximadamente, 47 % de toda a 

produção de grãos do país, indicando sua importância no cenário agrícola18. 

Os grãos de oleaginosas contêm lipídeos que podem ser extraídos, obtendo-se um óleo 

vegetal, cujos principais constituintes são os triacilglicerídeos (TAG), que são moléculas 

compostas por três cadeias longas de ésteres de ácidos graxos ligados a uma molécula de 

glicerol. Em geral, cada uma dessas cadeias pode ter entre 10 a 24 átomos de carbono e 

insaturações em sua estrutura. Quando uma ou duas cadeias de ácidos graxos são substituídos 

por grupos hidroxila (–OH), são formados ou monoacilglicerídeos (MAG) ou 

diacilglicerídeos (DAG). Pode-se afirmar que a maior diferença na composição dos óleos 

vegetais é atribuída à combinação de ácidos graxos que compõem as moléculas dos seus 

respectivos triglicerídeos19. 

Na composição de óleos de soja, destaca-se a presença dos TAGs: 1,2-dilinoleoíla-3-

oleíla-rac-glicerol (OLL; 16,0 – 25,9 %); 1,2-dioleoíla-3-linoleoíla-rac-glicerol (OOL; 6,3 – 

11,8 %); 1,2-dioleoíla-3-palmitoíla-rac-glicerol (POO; 2,1 – 3,4 %); 1-palmitoíla-2-oleíla-3- 

linoleoíla-rac-glicerol (PLO; 6,4 – 9,4 %); trilinoleína (LLL; 17,6 – 20,6 %); e trioleína 

(OOO; 1,4 – 3,3 %)20. 

O biodiesel é definido como uma mistura de ésteres monoalquílicos de ácidos graxos 

de cadeia longa (FAME, do inglês Fatty Acids Monoalkyl Esters) derivados de uma matéria-

prima lipídica renovável. Resumidamente, uma das principais formas de obtenção de 

biodiesel em escala industrial é pela reação de transesterificação por catálise alcalina. Nessa 

reação, representada na Figura 1, geralmente catalisada por uma base (p. ex., KOH, NaOH, e 

NaOCH3) os triglicerídeos, majoritários na matéria-prima, reagem com um álcool primário, 

geralmente metanol ou etanol, formando 3 mols do éster e 1 mol de glicerol, principal 

subproduto da reação3,21. 
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H2C OCOR'

 HC OCOR''

H2C OCOR'''

ROH
catalisador

ROCOR'

ROCOR''

ROCOR'''

H2C OH

HC OH

   H2C  OH

3

  triglicerídeo             alcool primário                  
ésteres monoalquílicos glicerol  

Figura 1 – Reação de Transesterificação de um triacilglicerídeo22. 

 

Em geral, qualquer matéria-prima que contenha ácidos graxos livres e/ou triglicerídeos 

pode ser convertida a biodiesel, como óleos vegetais, gordura animal e lipídeos de algas. 

Existem diversas fontes de biodiesel estudadas, contudo, a escolha da matéria-prima varia de 

acordo com a localização geográfica, o clima, o percentual de óleo extraído por área de 

plantio, o tempo de cultivo, e, mandatoriamente, a fácil disponibilidade na região de 

produção. Observa-se na Europa o uso predominante do óleo de colza, do óleo de palma no 

sudeste da Ásia, e do óleo de soja nos Estados Unidos da América23.  

No Brasil, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP)24, no ano de 2013, a produção nacional de biodiesel foi de 2,9 milhões de metros 

cúbicos, superando em 7,4% da produção de 2012. Em 2013, a região Centro-oeste foi a 

maior região produtora de biodiesel, representando 40,6% da produção nacional. Contudo, 

com respeito a produção isolada por Estados, o Rio Grande do Sul foi o maior produtor nesse 

período, com volume de 30,3% do total nacional.  

No cenário nacional, cabe ressaltar que, nesse período, o óleo de soja foi a principal 

matéria-prima utilizada, sendo responsável por 76,4% da produção de biodiesel, com alta de 

6% em relação ao ano anterior, demonstrando o importante papel dessa oleaginosa. 24. 

Além do óleo de soja, outras matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel 

foram a gordura animal (19,8 %), óleo de algodão (2,2 %), e outras oleaginosas (1,6 %), como 

os óleos de girassol, de canola, de palma e de fritura24. A composição geral de ácidos graxos 

das principais matérias-primas de biodiesel é apresentada na Tabela 125. 

triacilglicerídeo álcool primário 
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Tabela 1 – Composição percentual típica de ácidos graxos de óleos e gorduras comumente 

utilizados para produção de biodiesel. 

Ácido graxoa CNLb PLM SJA GRS MLH ALG CCO GGL SBB 

C12:0       47  1 

C14:0  1    1 18 1 4 

C16:0 4 45 11 6 11 23 9 25 26 

C18:0 2 4 4 5 2 2 3 6 20 

C20:0          

C22:0    1      

C16:1      1  8 4 

C18:1 61 39 23 29 28 17 6 41 28 

C18:2 22 11 54 58 58 56 2 18 3 

C18:3 10  8 1 1   1  

C20:1 1         

Outros         14 
a 
C12:0 – ácido láurico; C14:0 – ácido mirístico; C16:0 – ácido palmítico; C18:0 – ácido esteárico; C20:0 

– ácido araquídico; C22:0 – ácido behênico; C16:1 – ácido palmitoleico; C18:1 – ácido oleico; C18:2 – 

ácido linoleico; C18:3 – ácido linolênico; C20:1 – ácido eicosenoico. 

b
 CNL: óleo de canola; PLM: óleo de palma; SJA: óleo de soja; GRS: óleo de girassol; MLH: óleo de 

milho; ALG: óleo de algodão; CCO: óleo de coco; GGL: gordura de galinha; SBB: sebo bovino. 

  

Observa-se que há um perfil de distribuição de ácidos graxos específico para cada tipo 

de óleo e gordura. Como a composição de ésteres graxos no biodiesel é idêntica a composição 

de ácidos graxos que constituem os triacilglicerídeos do material de partida, pode-se afirmar 

que as propriedades físicas e químicas do biodiesel, como a viscosidade, a estabilidade 

oxidativa e o escoamento a frio, são diretamente afetadas pelo tipo e pela qualidade da 

matéria-prima de origem. Esse efeito é dado, entre outras coisas, pelo tamanho da cadeia 

alquílica, pela quantidade de ramificações e insaturações, e pela presença de outros 

contaminantes no produto final, como água, glicerol e catalisador3,25. Na Tabela 2, apresenta-

se o efeito qualitativo atribuído às características estruturais nas propriedades físicas e 

químicas de ésteres alquílicos de ácidos graxos25. 

 

 

 



 
 

7 
 

Tabela 2 – Efeito das características estruturais nas propriedades físicas e químicas de ésteres 

alquílicos de ácidos graxos25. 

Característica estrutural pf EOx υ ∆cHº NC Lub 

Comprimento da cadeia ↑
a
 ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ 

Número de insaturações ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Ligações duplas cis
b
 ↓ ↓ ↓ -

c
 ?

d
 ?

d
 

Maiores tamanhos de substituintes ↓ -
c
 ↑ ↑ -

c
 -

c
 

pf: ponto de fusão; EOx: estabilidade oxidativa; υ: viscosidade cinemática; ∆cHº: calor padrão de 
combustão; NC: número de cetano; Lub: lubricidade; 

a
 ↑ aumento do valor numérico, ↓ diminuição do valor numérico. Para pf, υ, e Lub, ↓ indica que a 

propriedade é melhorada. Para EOx, ∆cHº, e NC, ↓ indica que a propriedade é afetada negativamente; 

b
 Em comparação ao isômero trans correspondente; 

c 
Negligenciável ou não impactante; 

d
 Efeito não foi 

relatado. 
  

 

3.2 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO 

 

A espectroscopia no infravermelho (IR) é uma ferramenta versátil aplicada às 

determinações quantitativas e qualitativas de muitas espécies inorgânicas, orgânicas e 

bioquímicas. A radiação infravermelha corresponde a parte do espectro eletromagnético, 

estando situada entre a região do visível e das micro-ondas26. 

O espectro na região do infravermelho é usualmente dividido em infravermelho 

próximo (NIR), infravermelho médio (MIR) e infravermelho distante (FIR). A Tabela 3 

apresenta os intervalos correspondentes a cada uma destas regiões27. 

 

Tabela 3 – Regiões espectrais do infravermelho27. 

Região Número de onda (cm-1) Comprimento de onda (nm) 

NIR 12.800 – 4.000 780 – 2.500 

MIR 4.000 - 400 2.500 – 5.000 

FIR 200 - 10 5.000 – 100.000 

 

Para que as moléculas absorvam a radiação eletromagnética, variando a amplitude de 

seus modos vibracionais ou rotacionais, é necessário que ocorram variações no momento 

dipolo, que pode ser ocasionado pelo movimento vibracional ou rotacional. Apenas nessas 
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situações a radiação eletromagnética é capaz de interagir com a molécula, sendo que a energia 

absorvida está associada aos modos vibracionais e rotacionais de grupos funcionais27. 

Em uma molécula, as posições relativas dos átomos variam continuamente em função 

de inúmeros tipos de vibrações e rotações das ligações da molécula. As vibrações podem ser 

classificadas nas categorias de estiramento e deformação. Um modo de estiramento envolve 

uma variação contínua na distância interatômica ao longo do eixo da ligação entre dois 

átomos. Já os modos de deformação são caracterizados por variações no ângulo entre duas 

ligações e podem ser de quatro tipos: balanço no plano, tesoura no plano, sacudida fora do 

plano e torção fora do plano27, como ilustrados na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Representação das (a) vibrações de estiramento e (b) deformações angularesa,27. 

 

Os espectros na região do infravermelho próximo são caracterizados pelas bandas de 

absorção associadas a interações de sobretons e combinações de vibrações fundamentais de 

diversos grupos funcionais, tais como alifáticos (CH), aromáticos (CH), aminas (NH), amidas 

(NH), hidroxil (OH), carboxil (CO). As bandas de absorção na região do NIR são bem menos 

intensas e mais sobrepostas que no MIR28. 

                                                 
a

 Nota: (+) indica um movimento saindo do plano da página em direção ao leitor; (-) indica um 

movimento entrando no plano da página se afastando do leitor. 

 

 

Balanço no plano  Tesoura no plano 

(a) vibrações de estiramento 

simétrica assimétrica 

(b) deformações angulares 

+ 

Sacudida fora do plano 

+ 

Torção fora do plano 

+ _ 
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 Os espectros obtidos na região do MIR apresentam picos bem definidos, as bandas 

são intensas e os picos possuem altas absorbâncias facilitando a interpretação dos espectros. A 

faixa espectral do MIR conhecida como região de impressão digital, compreendida entre 1200 

– 600 cm-1, é de grande utilidade para identificação de compostos, visto que pequenas 

diferenças na estrutura e na constituição das moléculas resultam em mudanças significativas 

no perfil e na distribuição dos picos de absorção. Desse modo, é possível identificar, por 

exemplo, um composto orgânico comparando-se seu espectro com banco de dados pré-

existentes27. 

As principais técnicas de reflexão no infravermelho são: reflexão total atenuada 

(ATR), reflexão difusa e reflexão especular (ou externa). Neste trabalho, utilizamos  

espectroscopia no infravermelho médio por ATR (ATR-FTIR), por ser uma técnica mais 

adequada à natureza das amostras analisadas. 

 

3.2.1 Espectroscopia por Reflexão Total Atenuada (ATR) 

 

A espectroscopia por reflexão total atenuada é uma técnica extremamente robusta e 

segura para estudos quantitativos e qualitativos envolvendo líquidos. Destaca-se por não 

envolver processos laboriosos de preparo das amostras26. 

O princípio da espectroscopia por ATR está nas múltiplas reflexões da radiação 

infravermelha que ocorrem no interior de cristais, de materiais com alto índice de refração 

como, por exemplo, o seleneto de zinco (ZnSe), interagindo apenas com a amostra que estiver 

superficialmente no cristal29.  

Um acessório de reflexão total atenuada opera medindo as mudanças que ocorrem em 

um feixe de infravermelho que sofre reflexão interna total, ao entrar em contato com a 

amostra. Pois embora ocorra a reflexão, parte da radiação penetra além da superfície do cristal 

de ATR, interagindo com o material absorvente (amostra)29. 

A profundidade de penetração (dp) é dada pela Equação 1: 

dp =
�

���������	�
������
�

�

�

                                                     (1) 

em que θi é o ângulo de incidência, η2 é o índice de refração do elemento de ATR e η3 índice 

de refração da amostra. 
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Essa radiação penetrante é chamada de onda evanescente. Se a amostra absorve 

determinado comprimento de onda evanescente, ocorre uma atenuação do feixe cujo 

comprimento de onda corresponde às bandas de absorção no infravermelho. É em função 

deste mecanismo que surge o espectro29. Na Figura 3 está a representação simplificada da 

análise por ATR. 

 

Figura 3 – Representação simplificada da análise por ATR30. 

 

A técnica de ATR tem recentemente revolucionado as análises de amostras líquidas e 

sólidas porque combate os aspectos mais desafiadores da análise no infravermelho, como a 

preparação das amostras e a reprodutibilidade espectral. Destaca-se por empregar pequena 

quantidade de amostra e por não envolver processos laboriosos no preparo destas, e em 

função dessas características vem sendo empregada na análise do biodiesel em conjunto com 

técnicas de análise multivariada31,32. 

 

3.3 CROMATOGRAFIA A LÍQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA COM 

DETECTOR EVAPORATIVO DE ESPALHAMENTO DE LUZ 

 

Cromatografia é essencialmente um método físico de separação de misturas no qual os 

componentes a serem separados estão distribuídos entre duas fases, das quais uma é 

estacionária enquanto a outra é um fluido, chamada de fase móvel, que se move através ou 

sobre a fase estacionária em uma direção definida. A separação dos componentes da amostra é 

o resultado de repetidos eventos de sorção/dessorção ao longo da fase estacionária. 

Separações eficientes requerem uma adequada diferença de força das interações 

intermoleculares dos componentes da amostra nas duas fases, combinado com uma 

contribuição favorável das propriedades do sistema de transporte que controlam o movimento 

da amostra tanto intimamente com as fases quanto entre as fases33. 

 
Cristal ATR 

Feixe de 

Infravermelho 

Para o Detector 

Amostra em contato 

com a onda evanescente 
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A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) ocupa posição de destaque como 

um método de separação analítica eficiente e com aplicação ampla em diversas áreas do 

conhecimento. Nessa técnica analítica, utiliza-se pressões elevadas para forçar a passagem do 

solvente através de colunas fechadas que contém partículas de tamanho na ordem de 

micrômetros, capazes de proporcionar separações de misturas de grande número de analitos 

com alta resolução. Em geral, a cromatografia de fase reversa é a mais utilizada, na qual a 

fase estacionária é apolar ou de baixa polaridade e o solvente é mais polar. Nesse caso, a força 

do eluente aumenta mediante o uso de um solvente de menor polaridade e, com base nisso, 

pode-se construir gradientes de eluição para otimizar as separações entre os picos 

cromatográficos. Em geral, a fase estacionária de octadecil (C18) é a mais utilizada em HPLC. 

Nessa fase estacionária, os grupos octadecil estão ligados na superfície da sílica, que serve 

como suporte, sendo essa ligação estável na faixa de pH 2 – 8, devendo-se sempre atentar a 

isso no desenvolvimento de metodologias analíticas34,35.  

O detector evaporativo de espalhamento de luz (ELSD) é considerado um detector 

quase universal devido a sua capacidade em detectar praticamente todas as classes de 

compostos, independente da sua estrutura química, desde que os analitos sejam menos 

voláteis que a fase móvel, o que torna essa técnica versátil e robusta.  

O princípio de operação do ELSD envolve três etapas consecutivas, as quais estão 

inter-relacionadas: nebulização do eluato, evaporação da fase móvel e detecção da intensidade 

de luz espalhada pelas moléculas do analito que atravessam um feixe de radiação 

eletromagnética36,37.  

Na nebulização, etapa inicial, o eluato, ao ingressar no nebulizador, é convertido em 

aerossol por um fluxo de gás em alta velocidade, usualmente nitrogênio, hélio ou ar 

comprimido. A vazão do gás deve ser ajustada em relação à vazão da fase móvel com o 

intuito de se obter o aerossol de gotículas com tamanho adequado e homogêneo para 

assegurar uma boa sensibilidade na detecção. A linearidade da resposta do detector é 

significativamente influenciada pelo tamanho das partículas do analito que, por sua vez, é 

dependente do diâmetro médio das gotículas do aerossol formadas no processo de 

nebulização. 

Na etapa de evaporação, o aerossol formado na etapa de nebulização é direcionado 

pelo fluxo de gás para um tubo aquecido (tubo de drift) em que a fase móvel é evaporada, 

restando apenas as partículas do analito no gás carregador. A temperatura de evaporação no 
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tubo deve ser definida em função da composição da fase móvel e das propriedades do analito, 

com atenção especial a volatilidade de ambos, para que a fase móvel seja completamente 

removida sem haver perdas de analito por evaporação ou decomposição térmica.  

O detector ELSD-LT-II, utilizado neste trabalho, apresentado na Figura 4b, é 

construído de forma a mitigar os possíveis problemas quanto à homogeneidade do tamanho 

das gotículas na nebulização e à temperatura de evaporação da fase móvel.  Entre o 

nebulizador e o tubo de drift, existe uma célula de vidro cilíndrica na qual as gotículas 

maiores se chocam contra as paredes e são descartadas pelo sistema de dreno. Dessa forma, 

apenas as gotículas menores são transportadas ao tubo de drift, possibilitando o uso de menor 

temperatura de evaporação, visto que seria necessário elevar a temperatura do tubo para 

evaporar as gotículas maiores38. 

Após a etapa de evaporação, as partículas do analito são transportadas pelo gás para 

uma célula óptica, atravessam um feixe de radiação eletromagnética e a luz espalhada é 

medida por um fotodiodo ou um fotomultiplicador, gerando um sinal proporcional ao número 

de fótons espalhados. As principais interações que geram o espalhamento de luz no ELSD são 

a dispersão de Rayleigh, a dispersão de Mie e a refração/reflexão, cuja predominância do tipo 

de interação está relacionada com o diâmetro das partículas (d) que entram na célula óptica e 

com o comprimento de onda (λ) do feixe de radiação da luz incidente. Para d/λ < 0,1, 

predomina a teoria de Rayleigh, para 0,1 < d/λ < 2, prevalece a teoria de Mie e para d/ λ > 2 

há predominância da refração/reflexão. A resposta é diretamente relacionada com a 

concentração de massa de analito, conforme relação apresentada pela Equação 2: 

A= a Mb                                                                             (2) 

sendo  “A”  a área do pico cromatográfico e “M” a massa do analito. As constantes “a” e “b” 

são determinadas pelas condições cromatográficas características, como vazões do gás 

carreador e da fase móvel, temperatura de evaporação e propriedades físico-químicas da fase 

móvel.  

Na Figura 4, apresenta-se a ilustração de um sistema HPLC-ELSD. 
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Figura 4 – Representação do sistema HPLC-ELSD: a) separação dos analitos por HPLC; b) 

nebulização; c) evaporação da fase móvel em tubo drift; d) detecção: i - fotomultiplicadora; j - 

fonte de luz (LED). Adaptação da referência38. 

 

O uso desse detector em análises por HPLC tem se destacado frente a detectores 

tradicionais, como o detector por índice de refração (RID) e o detector de ultravioleta (UV), 

devido a algumas características especiais do ELSD, como a compatibilidade com gradientes 

de eluição e a insensibilidade da detecção a variações da temperatura ambiente, que são 

limitações do RID, além de não se limitar a detecção de substâncias com grupos cromóforos, 

requisito do UV, o qual, inclusive, pode ter sua sensibilidade reduzida em função de 

mudanças na composição da fase móvel, resultando em uma linha de base muito instável, 

podendo dificultar a identificação e integração dos picos no cromatograma. 

Na literatura, diversos trabalhos em que se utilizou o sistema HPLC-ELSD para a 

análise de óleos vegetais. Amaral et al. (2004)16 determinaram a composição de 

triacilglicerídeos de vinte e seis amostras de nove diferentes cultivares de nozes por HPLC-

ELSD, mostrando que a composição de triacilglicerídeos pode ser fortemente influenciada por 

fatores ambientais. Cunha et al. (2006)39 realizaram a determinação do perfil de 

triacilglicerídeos dos óleos de girassol, de milho, de amendoim, de soja, de avelã, de gergelim 

e de oliva, e realizaram a PCA para melhor interpretar os resultados quanto ao perfil dos 

diferentes óleos vegetais.  Park et al. (2010)40 utilizaram a análise por HPLC-ELSD e por  

a) b) 

c) d) 

i 

j 
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GC-FID para quantificar triacilglicerídeos e ácidos graxos com o objetivo de diferenciar a 

composição de blendas de óleo de gergelim e óleo de soja, obtendo resultados equivalentes 

entre os métodos cromatográficos. A análise por HPLC-ELSD também foi empregada por 

Guo et al.(2012)41 para a quantificação de 4 ácidos graxos em óleos de camélia, de oliva, de 

brucea javanica e de gergelim sem realizar derivatização e compararam os resultados com o 

método de referência (GC-FID), obtendo-se resultados equivalentes, com a vantagem de não 

necessitar aplicar a reação de derivatização das amostras. Salghi et al. (2014)15, realizaram um 

estudo para detecção de adulteração do óleo de argan com óleos de soja, de girassol e de oliva 

por HPLC-ELSD pelo perfil de triacilglicerídeos, compararam os resultados utilizando a 

análise por HPLC-RID e concluíram que obtiveram êxito na detecção de adulterações, e que 

os resultados dos métodos cromatográficos são semelhantes.  

 

3.4 QUIMIOMETRIA 

 

A quimiometria pode ser definida como uma área da química que combina métodos 

matemáticos e estatísticos para maximizar as informações que podem ser extraídas de um 

conjunto complexo de dados químicos. Os métodos quimiométricos podem ser aplicados em 

dados multivariados com os propósitos qualitativos (análise exploratória e reconhecimento de 

padrões) e quantitativos (regressão multivariada)42. 

  

3.4.1 Análise por Componentes Principais (PCA) 

 

A Análise por Componentes Principais (PCA, do inglês “Principal Component 

Analysis”) é uma ferramenta quimiométrica de análise exploratória classificada como não 

supervisionada, visto que nenhuma informação com relação à identidade das amostras é 

levada em consideração43,44. 

A PCA consiste basicamente na transformação de coordenadas da matriz de dados 

originais com o objetivo de representar as variações presentes em muitas variáveis, por meio 

de um número menor de variáveis, ou seja, é um método que permite a redução da 

dimensionalidade pela representação do conjunto de dados em novo sistema de eixos. Esses 

eixos, denominados de componentes principais (PCs), são ortogonais entre si, e permitem a 

visualização da informação contida nos dados em gráficos bi ou tridimensionais43,44. 
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Na PCA, a matriz X de dados originais é decomposta em um produto de duas 

matrizes, denominadas escores T e pesos P, mais uma matriz de erros E, conforme a  

Equação 3: 

    � = ��� + �                                                           (3) 

Assim, os dados originais são agrupados em função das correlações existentes entre as 

variáveis através de combinações lineares, gerando um novo conjunto de eixos (componentes 

principais), em que a primeira componente principal (PC1) apresenta a maior variância do 

conjunto de dados e a segunda (PC2) que é ortogonal a primeira, descreve a percentagem da 

variação não explicada pela PC1 e assim por diante43. 

 

3.4.2 Análise por Hierarquia de Agrupamentos (HCA) 

 

A Análise por Hierarquia de Agrupamentos (HCA, do inglês Hierarchical Cluster 

Analysis) é um método de análise exploratória e não supervisionada, pois não requer 

conhecimento prévio das amostras. Esse método permite o agrupamento das amostras em 

grupos (clusters), com base na similaridade das amostras de um mesmo grupo e nas 

diferenças entre os membros de grupos diferentes45. Como o número de parâmetros 

analisados (variáveis) nesses métodos geralmente é elevado, o resultado é apresentado em um 

gráfico, denominado dendrograma, de todo um conjunto de dados, facilitando a interpretação 

dos resultados46. 

A construção do dendrograma é baseada na proximidade entre as amostras, calculada 

pela distância entre dois vetores (amostras), dab, no espaço n-dimensional (variáveis) 

conhecida como distância euclidiana, conforme Equação 4: 

                                          2

1

)(
ii

b

m

i

aab
xxd −= ∑

=

                                               (4) 

Sendo que, dab corresponde à distância entre os pontos a e b para um par de amostras 

no conjunto de dados. Após as distâncias entre todos os pares de amostras serem calculadas, 

agrupamentos sucessivos, de acordo com suas similaridades, são formados até não haver mais 

similaridade entre eles. Existem vários métodos para agrupar as amostras, sendo, neste 

trabalho, empregado método de Ward47.  
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3.4.3 Regressão por Mínimos Quadrados Parciais (PLS) 

 

Os métodos de regressão são utilizados para analisar a relação entre uma variável 

dependente (concentração ou propriedade de interesse) e um conjunto de variáveis 

independentes (sinais instrumentais), sendo utilizados para quantificar propriedades de 

interesse de um conjunto de amostras48. Entre os métodos de regressão, destaca-se o método 

por Mínimos Quadrados Parciais (PLS, do inglês Partial Least Squares), sendo o mais 

utilizado na atualidade para análise quantitativa49. Esse método não requer conhecimento 

exato de todos os componentes presentes nas amostras, podendo realizar a previsão de 

parâmetros de interesse mesmo na presença de interferentes, desde que esses estejam 

presentes na construção do modelo. 

O princípio da regressão por mínimos quadrados parciais50 está na decomposição de 

matriz de dados X (variáveis independentes) e de Y (variáveis dependentes) em uma soma de 

produtos entre dois vetores: t (escores) e p (pesos), conforme é apresentado nas Equações 5 e 

6. A esses vetores, soma-se, ainda, uma matriz de resíduos (E) que corresponde à parte não 

modelada da matriz X. Na regressão por PLS, tanto a matriz de dados espectroscópicos X 

como a matriz de propriedades de interesse Y são decompostas e projetadas em um novo 

sistema de coordenadas29. 

X = t1p
T
1 + t2p

T
2 + ... + thp

T
h + E   ou   X = TPT + E = ∑ thp

T
h + E                       (5) 

Y = UQT + F = ∑ uhq
T
h + F                                                   (6) 

em que T e U são matrizes de escores das matrizes X e Y, respectivamente; P e Q são as 

matrizes de pesos das matrizes X e Y, respectivamente; h corresponde o número de variáveis 

latentes e E e F correspondem as matrizes de resíduos.  

A relação interna dos escores das matrizes X e Y é obtida através do coeficiente de 

regressão linear para cada componente principal (bh) de acordo com a Equação 7. 

uh = bh th                                                                          (7) 

sendo bh obtido por meio da Equação 8: 

bh = uT

h th/ t
T

h th                                          (8) 

em que uh e th são os h-ésimos termos das matrizes U e T, respectivamente.  
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Os valores de bh são agrupados na matriz diagonal B que contém os coeficientes de 

regressão entre a matriz de escores U de Y e a matriz de escores T de X. Entretanto, como 

cada matriz é decomposta separadamente, pode ocorrer uma relação não linear entre os 

escores dos dois blocos. A melhor relação linear possível entre os escores das matrizes é 

obtida através de pequenas rotações das variáveis latentes das matrizes X e Y, devendo existir 

um compromisso entre a capacidade de descrever as amostras individuais (modelagem dos 

blocos X e Y) e o aumento da correlação entre T e U51. 

A matriz Y pode ser calculada por meio das informações contidas em uh (Equação 7), 

conforme Equação 9. 

 Y = BTQT + F                                                          (9) 

em que T são os escores da matriz X, B é a matriz diagonal cujo h-ésimo elemento da 

diagonal é bh , Q
T são os pesos  da matriz Y e F é a matriz residual de Y. Dessa forma, a 

concentração das novas amostras pode ser prevista a partir dos novos escores de X, dado por 

T*, substituído na Equação 10: 

Y = BT*QT                                                            (10) 

Para se obter o melhor modelo referente aos dados sob investigação devem ser 

avaliados o número de variáveis latentes (VLs) e a Raiz Quadrada dos Erros Médios (RMSE, 

do inglês, Root Mean Square Error). 

 

3.4.4 Métodos de seleção de variáveis em modelos de regressão 

 

Os métodos de seleção de variáveis têm por objetivo escolher determinadas regiões do 

espectro que permitem ao modelo de regressão diminuir o número de variáveis e, dessa 

forma, buscar minimizar os erros de previsão. Porém, é necessário observar e selecionar 

somente as regiões que apresentam correlação com a propriedade de interesse. Como 

consequência da seleção de variáveis, é possível produzir um modelo mais robusto, simples 

de interpretar e com menores erros de previsões52. Apesar de um grande número de trabalhos 

que usam métodos evolutivos, como o algoritmo genético, esses métodos consomem grande 

tempo computacional no seu desenvolvimento53. Entre as alternativas que vem sendo 

atualmente empregadas, destaca-se o método dos Mínimos Quadrados Parciais por intervalo 

(iPLS, do inglês interval Partial Least Squares), e dos Mínimos Quadrados Parciais por 
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sinergismo de intervalos (siPLS, do inglês synergy interval Partial Least Squares), sendo 

esses os métodos utilizados neste trabalho.  

O iPLS é uma extensão desenvolvida para o PLS, em que é realizada uma regressão 

por mínimos quadrados parciais em cada intervalo equidistante ao longo de toda a extensão 

do espectro. Dessa forma, é avaliada a relevância da informação nas diferentes subdivisões 

espectrais, em que é possível identificar e selecionar o intervalo cujas variáveis apresentam 

informações mais relevantes. Para cada intervalo é construído um modelo PLS, sendo os 

resultados apresentados na forma gráfica para facilitar a comparação com toda a faixa 

espectral54,55. 

O siPLS é uma extensão do algoritmo iPLS. Esse algoritmo consiste na divisão do 

espectro em regiões equidistantes (intervalos) seguido da combinação desses intervalos, 

possibilitando a obtenção de modelos que podem apresentar melhores coeficientes de 

correlação (R), menores erros de calibração e previsão que aqueles encontrados por iPLS53.  

 

3.4.5 Aplicações recentes da regressão multivariada por iPLs e siPLS 

 

Nos últimos anos, os algoritmos de seleção de variáveis iPLS e siPLS vem sendo 

amplamente empregados. Parisotto et al. (2010)56 utilizaram esses algoritmos a partir de 

dados de ATR-FTIR para a determinação da acidez total em resíduos da destilação do 

petróleo, obtendo resultados satisfatórios em ambos os casos. Ferrão et al. (2011)31, 

determinaram simultaneamente a quantidade de biodiesel, a densidade, o ponto de fulgor e o 

teor de enxofre em blendas de biodiesel/diesel, sendo os algoritmos iPLS e siPLS utilizados 

para selecionar distintas regiões do espectro de infravermelho para cada uma das propriedades 

estudadas.  Esses algoritmos também foram úteis na determinação de enxofre total em 

resíduos de destilação do petróleo empregando espectros por ATR-FTIR por Muller et al. 

(2012)57. Francesquett et al. (2013)58 determinaram o poder calorífico de amostras de gasolina 

utilizando dados de espectroscopia no infravermelho próximo e regressão multivariada por 

iPLS e siPLS, obtendo em ambos algoritmos modelos melhores do que aquele que utilizou 

toda informação espectral. Recentemente, Ruschel et al. (2014, 2015)59,60 utilizaram esses 

algoritmos para quantificar número de cetano, densidade e flash point em blendas de 

biodiesel/diesel, selecionando as faixas espectrais mais adequadas a cada determinação.  
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3.4.6 Seleção do conjunto de calibração e previsão 

 

Para a seleção das amostras que irão compor os conjuntos de calibração e previsão, 

destaca-se o emprego do algoritmo de Kennard-Stone 
61, o qual seleciona uma amostra média 

e então as demais amostras são selecionadas com base em sua distância. A primeira amostra 

selecionada é a que apresenta a maior distância em relação à amostra média. A segunda 

amostra a ser selecionada será a que apresentar maior distância em relação à primeira amostra 

selecionada. A próxima amostra a ser selecionada apresentará maior distância em relação à 

última amostra selecionada, e assim sucessivamente até atingir o número de amostras 

desejadas62. 

 

3.4.7 Tratamento e pré-processamento dos dados 

 

A diferença de unidades e variáveis com diferentes variâncias pode ser algumas das 

razões que levam os dados experimentais originais a uma distribuição inadequada para 

análise, dificultando a extração de informações úteis e interpretação das mesmas. Para uma 

análise adequada, transformações dos dados espectrais são necessárias, consistindo em 

tratamentos e pré-processamentos destes dados63. 

O tratamento dos dados tem por objetivo remover variações sistemáticas não 

desejadas ao espectro, como mudanças na linha de base, efeitos de espalhamento e fatores 

externos, não controláveis. Entre os diversos tipos de tratamentos existentes, neste trabalho se 

utilizou o tratamento MSC (do inglês, Multiplicative Scatter Correction)50, cuja finalidade é 

promover a correção do espalhamento de luz. Além disso, utilizou-se a normalização, que 

consiste em utilizar os dados adquiridos em uma mesma faixa de amplitude de sinal. 

O pré-processamento é aplicado quando se deseja comparar variáveis com diferentes 

dimensões e consiste, basicamente, em centrar os dados na média ou autoescalar os dados. No 

primeiro pré-processamento calcula-se a média das intensidades para cada comprimento de 

onda e subtraem-se cada intensidade do respectivo valor médio. O segundo pré-

processamento, autoescalar os dados, significa centrar os dados na média e dividi-los pelo 

respectivo desvio padrão, sendo um para cada comprimento de onda63,51. 
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3.4.8 Avaliação dos modelos de regressão 

 

A avaliação de alguns parâmetros resultantes da construção dos modelos permite a 

escolha e a seleção de modelos mais adequados. Um aspecto importante da etapa de validação 

numa regressão multivariada é a decisão sobre a dimensionalidade do modelo. Dessa forma, 

para obter-se um modelo de fácil interpretação, deve-se explicar o máximo da variância dos 

dados com um mínimo de variáveis latentes (VLs), minimizando a influência do ruído. O 

número ótimo de VLs a ser usado para descrever um modelo será o número de VLs para o 

qual um erro mínimo na previsão seja obtido50. 

Um modelo de regressão que contenha um número de VLs inferior ao ideal será 

subajustado, enquanto que um modelo com número superior de VLs ao ideal será 

sobreajustado. Em geral, a decisão sobre um número de VLs superior ao ideal é a que ocorre 

com mais frequência, ocasionando a construção de modelos de regressão com resultados 

satisfatórios, isto é, com baixo valor de erro na determinação da propriedade de interesse de 

amostras do próprio conjunto de calibração, mas que apresentam elevado valor de erro na 

previsão da propriedade de interesse de amostras de um conjunto validação ou previsão, ou 

seja, amostras fora do conjunto de calibração, devido às informações desnecessárias incluídas 

no modelo ao selecionar maior número VLs que o necessário64. 

Para tanto, o cálculo da Raiz quadrada dos Erros Médios Quadráticos (RMSE) é 

utilizado para avaliação de modelos construídos (Equação 11), sendo eles: Raiz quadrada do 

Erro Quadrático Médio de Calibração (RMSEC – do inglês, Root Mean Square Error of 

Calibration), de Predição (RMSEP – do inglês, Root Mean Square Error of Prediction) e de 

Validação Cruzada (RMSECV – do inglês, Root Mean Square Error of Cross Validation)65. 

n
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em que 
i
y  é o valor de referência para a enésima amostra e 

i
ŷ  é o valor de previsão para esta 

mesma amostra, sendo n  o número total de amostras utilizadas para a construção do modelo.  

A validação cruzada está baseada na avaliação da magnitude do erro de predição de 

um dado modelo de regressão e consiste na remoção de uma ou de um bloco de amostras do 

conjunto de calibração, e subsequente construção do modelo de regressão. As amostras 

removidas são previstas no modelo e calcula-se o erro. Esse procedimento ocorre até que 

(11) 
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todas as amostras do modelo sejam retiradas e previstas e, então, calcula-se o RMSECV50. O 

procedimento é repetido utilizando n número de VLs (n= 1, 2, 3, ... n), sendo escolhido o 

número de VLs no qual se obtém a menor RMSECV. 

Com o número de VLs escolhido, por meio da validação cruzada, constroem-se os 

modelos de regressão propriamente ditos com as amostras do conjunto de calibração. A 

qualidade do modelo de regressão é avaliada pelo cálculo da RMSEC, conforme Equação 11, 

na qual se compara os valores obtidos pelo método de referência com os valores estimados 

pelo modelo de regressão.  

A avaliação da capacidade de predição do modelo de regressão para amostras de 

predição é realizada pelo cálculo de RMSEP, conforme Equação 11, sendo que, neste caso, a 

comparação é feita com amostras independentes daquelas que foram utilizadas na construção 

do modelo de regressão, permitindo avaliar a capacidade do modelo em predizer amostras 

desconhecidas. 

Portanto, o ideal é que se escolha por modelos de regressão construídos com baixo 

número de VLs e com valores de RMSECV, de RMSEC e de RMSEP pequenos e de mesma 

magnitude, visto que uma grande diferença entre RMSEC e RMSEP é um indicativo de 

subajuste ou de sobreajuste do modelo de regressão. 

O coeficiente de determinação (R2), definido na Equação 12, é mais uma ferramenta 

estatística utilizada na avaliação de modelos de regressão. Ele pode ter valores entre 0 (zero) e 

(um), indicando o quão bem o modelo de regressão proposto se ajusta a um modelo linear o 

quão mais próximo o valor da razão ser de 1 (um)66. 

∑
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em que 
i
y  é o valor de referência para a enésima amostra, 

i
ŷ  é o valor de previsão para essa 

mesma amostra, sendo n  o número total de amostras utilizadas para a construção do modelo, 

e ӯ é o valor médio das n amostras utilizadas na construção do modelo.  

 

 

 

 

(12) 



 
 

22 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 AMOSTRAS 

 

As vinte e cinco amostras de grãos de soja foram fornecidas por cooperativas de 

agricultores de importantes regiões de cultivo da oleaginosa do Brasil, sendo (13) treze delas 

do Rio Grande do Sul, (6) seis do Paraná, (3) três de Santa Catarina, (2) duas do Mato Grosso 

do Sul e (1) uma da Bahia, conforme descrito na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Descrição das amostras de grãos de soja obtidas para realização dos estudos. 

Código Região de cultivo Cultivar 

01 Cachoeira do Sul/RS * 
02 Tupanciretã/RS TEC 5996IPROC.1 

03 Panambi/RS * 

04 Rio Pardo/RS * 

05 Naviraí/MS Força 

06 Almirante Tamandaré do Sul/RS * 

07 Chapecó/SC * 

08 Não-Me-Toque/RS * 

09 Palotina/PR BMX-Potência 

10 Ubiratã/PR NA 5909 RG 

11 Campos Borges/RS * 

12 Tapera/RS Turbo 

13 São José do Cedro/SC * 

14 Nova Cantu/PR NA 5909 RG 

15 Naviraí/MS BMX-Potência 

16 Irineópolis/SC * 

17 Luis Eduardo Magalhães/BA * 

18 Sarandi/RS “Soja convencional” 

19 Tapera/RS Alvo 

20 Tupanciretã/RS TEC 6029IPRO 5.1 

21 Salto do Jacuí/RS * 

22 Palotina/PR 4823 

23 Victor Graeff/RS * 

24 Sertaneja/PR * 

25 Primeiro de Maio/PR * 
* Não informado pelo produtor. 
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As cooperativas, em geral, têm como objetivo a centralização do armazenamento dos 

grãos produzidos pelos diversos produtores associados daquela Região de cultivo. Dessa 

forma, por vezes, não há o controle efetivo quanto ao tipo de cultivar que está sendo 

armazenada em cada silo e, portanto, não foi possível ter acesso a essa informação para 

algumas amostras.  

 

4.2 REAGENTES 

 

Para a extração do óleo de soja, utilizou-se hexano grau industrial. 

Para a determinação do índice de acidez, utilizou-se biftalato de potássio PA (Neon), 

etanol PA (Dinâmica), fenolftaleína PA (Neon) e hidróxido de sódio PA (Neon). 

Para a determinação do índice de iodo, utilizou-se o reagente de Wijs 0,1 mol/L 

(Química Moderna), amido PA (Synth), ciclo-hexano PA (Synth), dicromato de potássio PA 

(Synth), iodeto de potássio PA (Synth), e tiossulfato de sódio PA (Neon). 

Para as análises por ATR-FTIR, utilizou-se hexano PA (Synth) e acetona PA (Synth). 

Para as análises por HPLC-ELSD, utilizou-se isopropanol grau HPLC (Panreac), 

metanol grau HPLC (Panreac) e água ultrapura com resistividade de 18,2 MΩ.cm, purificada 

em sistema Milli-Q® da Millipore. Padrões dos acilglicerídeos: monoleína (ampola 5000 µg 

mL-1 em piridina), 1,3-dioleína (ampola 4940 µg mL-1 em piridina) e trioleína (Sigma-

Aldrich). 

 

4.3 EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA 

 

Para a obtenção do óleo vegetal, utilizou-se o sistema Soxhlet (Figura 5) como método 

de extração e o hexano como solvente extrator. Para cada extração, cerca de 500 g de grãos da 

amostra foram moídos em um liquidificador industrial, acondicionados em pacote de papel 

filtro, fechados com plumas de algodão e inseridos no sistema de extração. O tempo de 

extração foi de 2 horas em média, totalizando 6 ciclos de extração, à 60 - 65 ºC. O volume de 

hexano utilizado foi de 750 mL, o qual foi recuperado ao término da extração em sistema de 

rota-evaporação a vácuo. A extração de cada amostra foi realizada em duplicata. 

Após, o óleo de soja foi submetido a um processo de degomagem67, que consiste na 

retirada de fosfatídeos, proteínas e outras substâncias coloidais. Para tanto, adiciona-se 2 mL 



 

 

de água destilada a cada 100 mL d

minutos. Dessa forma, ocorre a hidratação do material coloidal, levando a 

emulsões, que foram removidas por centrifugação

As amostras degomadas

até o momento da realização das análises.

Figura 5 – Representação do sistema extrator Sohxlet.

4.4 ÍNDICE DE ACIDEZ

 

O índice de acidez foi realizado segundo o método d

Pesou-se 7,05 ± 0,05 g de óleo

(previamente neutralizado) à 

titulação foi realizada com solução 

ponto  de equivalência o aparecimento de

O cálculo do índice de acidez, 

13, na qual V se refere ao volum

mol.L
-1
. O resultado é expresso em 

Índice	de	Acidez

Determinou-se o índice de acidez em duplicata para 

extração de uma mesma amostra de grãos de soja.

100 mL de óleo bruto sob agitação e aquecimento (70

ocorre a hidratação do material coloidal, levando a 

emulsões, que foram removidas por centrifugação a 3500 rpm por 30 minutos

adas foram mantidas ao abrigo da luz e a aproximadamente

até o momento da realização das análises. 

 

Representação do sistema extrator Sohxlet. 

 

ÍNDICE DE ACIDEZ  

O índice de acidez foi realizado segundo o método de referência AOCS Ca 5a

óleo em um erlenmeyer, ao qual se adicionou

 65 °C e 2 mL de solução etanólica de fenolftaleína à 1%

titulação foi realizada com solução padrão de hidróxido de sódio 0,10 mol.L

ência o aparecimento de coloração rosa persistente por 30 segundos.

índice de acidez, em termos de ácido oleico, foi realizado

o volume, em mL, de titulante e C a sua respectiva 

O resultado é expresso em mg KOH/g. 

Acidez		I. A� 
V � C � 28,2 � 1,99	

massa	de	amostra		g�
											

se o índice de acidez em duplicata para cada uma das duas réplicas de 

extração de uma mesma amostra de grãos de soja. 
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óleo bruto sob agitação e aquecimento (70 °C) por 20 

ocorre a hidratação do material coloidal, levando a formação de 

minutos. 

a aproximadamente 2 ºC 

e referência AOCS Ca 5a-40
68
. 

ou 75 mL de etanol 

ólica de fenolftaleína à 1%. A 

mol.L
-1
, tendo como 

persistente por 30 segundos.  

realizado pela Equação 

respectiva concentração em 

																												13� 

as duas réplicas de 
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4.5 ÍNDICE DE IODO 

 

Para a determinação do índice de iodo, utilizou-se o método de referência AOCS Cd 

1b-8769.  Aproximadamente, 0,264 g de amostra foi solubilizada em 20 mL de ciclo-hexano. 

Após, adicionou-se 25 mL do reagente de Wijs e se manteve o sistema por 1 hora ao abrigo 

da luz à temperatura ambiente. Ao final desse período, adicionou-se 20 mL de solução aquosa 

de iodeto de potássio 15 % (m/V) e 100 mL de água destilada. Titulou-se a amostra com uma 

solução padrão de tiossulfato de sódio 0,10 mol.L-1 até o quase desaparecimento da cor 

amarela, momento no qual se adiciona 1 mL de solução de amido 1% (solução indicadora) e 

se prossegue a titulação até o completo desaparecimento da cor azul. Realiza-se, também, um 

teste em branco, isto é, sem o analito.  

O cálculo do índice de iodo foi realizado conforme a Equação 14, sendo B o volume 

utilizado, em mL, na titulação do branco; S o volume utilizado, em mL, na titulação da 

amostra; e C a concentração, em mol.L-1, do titulante. O resultado é expresso em g de 

iodo/100 g de amostra. 

Índice	de	Iodo	(I. I) =
�B − S� × C × 12,69

massa	de	amostra	�g�
																															(14) 

Determinou-se o índice de iodo em duplicata para cada uma das duas réplicas de 

extração de uma mesma amostra de grãos de soja. 

 

4.6 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO MÉDIO  

 

Os espectros ATR-FTIR foram obtidos mediante espectrofotômetro Cary 630 

(Agilent), acoplado a um acessório de reflectância total atenuada (ATR) com cristal de 

seleneto de zinco (ZnSe) empregando laser gás hélio/neon. Obteve-se os espectros em 

duplicata para cada uma das duas réplicas de extração de uma mesma amostra de grãos de 

soja, na faixa de 4000 a 800 cm-1, a temperatura ambiente, com resolução de 4 cm-1 e 32 

varreduras. 
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4.7 CROMATOGRAFIA A LÍQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA COM 

DETECTOR EVAPORATIVO DE ESPALHAMENTO DE LUZ  

 

As análises por HPLC-ELSD foram realizadas no sistema cromatográfico Shimadzu 

Prominence, composto pelos módulos DGU-20A5 (desgaseificador), LC-20AD (sistema de 

bombeamento), CBM-20A (controlador do sistema), CTO-20A (forno de coluna), com injetor 

tipo alça com volume fixo de 20 µL, ELSD-LT-II (detector), utilizando as seguintes 

condições cromatográficas: coluna cromatográfica C18   ODS    Hypersil  250 mm x 4,6 mm x 

5 µm (Thermo Scientific), em temperatura ambiente, utilizando um gradiente binário 

composto pelos solventes metanol:água (90:10) (fase móvel A) e isopropanol (fase móvel B), 

sob fluxo de 0,6 mL min-1. O gradiente da fase móvel é apresentado na Tabela 5. Condições 

de operação do detector: temperatura de evaporação: 45ºC, gás nebulizador: N2,   fluxo   de   

1,5 mL min-1, pressão 1033 kPa, ganho 5. 

 

Tabela 5 – Gradiente da fase móvel utilizada na análise dos óleos de soja. 

Tempo (min) Proporção A (%) 

0 100 

2 40 

4 20 

5 10 

10 20 

25 10 

30 100 

40 100 

Fase móvel A: metanol:água (90:10), B: isopropanol. 

 

As soluções padrão estoque dos acilglicerídeos monoleína e 1,3-dioleína foram 

preparadas pela diluição de 200 µL do padrão em isopropanol a 1 mL em balão volumétrico. 

As soluções padrão estoque de trioleína foram preparadas pesando 10 mg do padrão em 

isopropanol em balão volumétrico de 1 mL. As soluções de trabalho foram preparadas pela 

diluição das soluções estoque.  

Para a análise das 25 amostras de óleo de soja, foram preparadas soluções 

intermediárias, dissolvendo-se 50 mg do óleo de soja em isopropanol em balão volumétrico 

de 1 mL. As soluções de trabalho foram preparadas pela diluição de uma alíquota de 10 µL da 



 
 

27 
 

solução intermediária a 1 mL em balão volumétrico, resultando em uma solução com 

concentração de 500 µg.mL-1. As soluções de trabalho foram previamente filtradas em filtro 

tipo membrana de PTFE 0,45 µm antes da injeção. Cada amostra de óleo de soja foi analisada 

em duplicata. 

 

4.8 ANÁLISE MULTIVARIADA 

 

A análise multivariada das amostras de óleo de soja foi realizada destinando os dados 

de ATR-FTIR para a regressão multivariada dos índices de acidez e de iodo por PLS, iPLS e 

siPLS e os dados de HPLC-ELSD para a análise exploratória por PCA e HCA. Por meio 

dessa estratégia, buscou-se realizar uma caracterização qualitativa e quantitativa das amostras 

de óleo de soja. Computador utilizado: Intel Core i7 2,40 GHz. 

 

4.8.1 Regressão multivariada dos índices de acidez e de iodo por ATR-FTIR  

 

Para a regressão multivariada por PLS, iPLS e siPLS dos índices de acidez e de iodo 

das amostras de óleo de soja, utilizou-se o software Matlab 7.11 (MathWorks Inc., Natick, 

MA) e o pacote iToolbox55. 

Considerando o total de 25 amostras de óleo de soja, 15 amostras (30 espectros) foram 

selecionadas para a construção dos modelos de calibração e 10 amostras (20 espectros) foram 

utilizadas para avaliar a predição dos modelos. A seleção das amostras foi feita utilizando o 

algoritmo de Kennard-Stone
61.  

Para a construção dos modelos de regressão por PLS e por iPLS, foram avaliadas a 

aplicação de duas alternativas de pré-processamento aos espectros: apenas centrar na média e 

o tratamento de correção do espalhamento de luz (MSC) aliado a centrar na média. Na 

obtenção dos modelos de regressão por siPLS, foi aplicado apenas o pré-tratamento centrar na 

média, em virtude do alto custo computacional. 

A construção dos modelos de regressão foi realizada com os espectros médios das 

amostras. Os modelos de regressão por PLS foram construídos utilizando toda a informação 

espectral. Já os modelos de regressão por iPLS foram construídos realizando 4, 8, 16, 32, 64, 

ou 128 divisões equidistantes do espectro; para cada caso, do total de divisões, escolheu-se 

apenas um intervalo, sendo aquele em que se obtém o modelo de regressão com menor 
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RMSECV. E os modelos de regressão por siPLS foram obtidos realizando 2, 3 ou 4 

combinações entre as divisões espectrais, escolhendo-se a combinação de intervalos em que 

se obtém o modelo com menor RMSECV.  Cabe salientar que na escolha dos melhores 

modelos para os algoritmos iPLS e siPLS, também foram importantes o número de VLs, pois 

esse está relacionado com o grau de complexidade dos modelos multivariados. 

O número de variáveis latentes (VLs) de cada modelo de regressão foi determinado 

pelo procedimento de validação cruzada leave-one-out, escolhendo-se o número de VLs com 

que os modelos de regressão apresentam menor RMSECV. 

Após determinados os modelos de regressão por PLS, iPLS e siPLS, o melhor modelo 

foi definido como aquele que apresentou o menor valor de RMSEP e com menor diferença 

entre RMSEC e RMSEP, ou seja, o modelo de regressão multivariada que consegue prever a 

propriedade de interesse com o menor erro possível entre os modelos comparados. 

 

4.8.2 Análise exploratória dos dados de HPLC-ELSD 

 

Para a análise exploratória dos dados cromatográficos, utilizou-se o software Matlab 

7.11 (MathWorks Inc., Natick, MA) e as rotinas do PLS_Toolbox 6.2.1 (Eigenvector 

Research Inc.). 

Previamente a análise exploratória, os cromatogramas foram submetidos aos 

tratamentos de alisamento por meio do algoritmo Savistky-Golay (10 pontos, polinômio de 

primeira ordem), de alinhamento dos picos utilizando o pacote Icoshift70 versão 1.2.3, e de 

normalização pela área unitária. 

Para a HCA, utilizou-se a distância Euclidiana para medida da distância entre as 

amostras no espaço N dimensional e o método Ward para agrupamento das amostras. 

Para a PCA, os sinais cromatográficos das amostras foram centrados na média. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ÍNDICE DE ACIDEZ 

 

A determinação do índice de acidez foi realizada pelo método de referência AOCS Ca 

5a-40. Os resultados são apresentados no Anexo 8.1. Observou-se valores para as amostras 

estudas que variaram na faixa de 0,338 à 3,033 mg KOH/g de óleo de soja. Esses resultados 

foram utilizados como dados de referência para a construção dos modelos de regressão 

multivariada. 

 

5.2 ÍNDICE DE IODO 

 

A determinação do índice de iodo foi realizada pelo método de referência AOCS Cd 

1b-87. Os resultados são apresentados no Anexo 8.1. Observou-se valores para as amostras 

estudadas que variaram na faixa de 103,6 à 128,4g I2/100g de óleo de soja. Esses resultados 

foram utilizados como dados de referência para a construção dos modelos de regressão 

multivariada. 

. 

5.3 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO 

 

Os espectros de ATR-FTIR, obtidos na região de 4.000 a 800 cm-1, das amostras de 

óleo de soja estão apresentados na Figura 6.  
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Figura 6 – Espectros médios de ATR-FTIR na região de 4000 – 800 cm-1 das amostras de óleo 

de soja. 

 

Os espectros obtidos por FTIR apresentam modos e combinações vibracionais de 

grupos funcionais dos ácidos graxos presentes na composição química do óleo de soja, com 

bandas de absorção de maior intensidade na região de 3.050 a 2.800 cm-1, que podem ser 

atribuídas às vibrações de deformação axial das ligações C-H dos grupamentos metila (CH3), 

metileno (CH2) e das ligações duplas (=C–H)71.  

As bandas com intensidade intermediária, que aparecem na região de 1.500 a 1.300 

cm-1, são originárias das vibrações de deformação angular das ligações C-H dos grupamentos 

metila e metileno. A banda que aparece aproximadamente na região de 1.715 cm-1 é referente 

às vibrações de deformação axial do grupo carbonila (C=O) presente nos grupos ésteres 

constituintes dos triacilglicerídeos. Na região de 1.300 a 900 cm-1, que contém parte da região 

de “impressão digital” dos compostos, encontram-se as bandas de absorção referentes às 

vibrações de deformação axial da ligação C-O dos ésteres constituintes dos 

triacilglicerídeos71. 
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5.4 CROMATOGRAFIA A LÍQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA COM 

DETECTOR EVAPORATIVO DE ESPALHAMENTO DE LUZ  

 

A Figura 7 ilustra um cromatograma típico de uma amostra de óleo de soja (amostra 

10). Na figura subsequente, Figura 8, é apresentado o cromatograma de uma solução contendo 

os padrões de monoleína (5 µg mL-1), 1,3-dioleína (4,94 µg mL-1) e trioleína (25 µg mL-1), 

pelo qual se observa a ordem de eluição: MAG, DAG e TAG. Todas as amostras foram 

analisadas nas condições estabelecidas no método utilizado neste trabalho.  

 

 

 

Figura 7– Cromatograma do óleo de soja (amostra 10), na concentração de 510 µg mL-1, em 

isopropanol. 

Coluna: C18 (250 mm × 4,6 mm × 5 µm), fase móvel em gradiente MeOH:água (90:10) (A) e isopropanol (B). 

Condições de operação do detector: temperatura de evaporação: 45ºC, gás nebulizador: N2, fluxo 1,5 mL min
-1

, 

pressão 1033 kPa, ganho 5. 
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Figura 8 – Cromatograma de uma solução contendo os padrões de monoleína (5 µg mL-1), 

1,3-dioleína (4,94 µg mL-1) e trioleína (25 µg mL-1) em isopropanol. 

Coluna: C18 (250 mm × 4,6 mm × 5 µm), fase móvel em gradiente MeOH:água (90:10) (A) e isopropanol (B). 

Condições de operação do detector: temperatura de evaporação: 45ºC, gás nebulizador: N2, fluxo 1,5 mL min
-1

, 

pressão 1033 kPa, ganho 5. 

 

Assim como no cromatograma apresentado na Figura 7, a maioria das amostras de 

óleo de soja ou não apresentaram picos referentes à MAGs ou DAGs, ou apresentaram em 

quantidade muito baixa, quando comparada com os TAGs. A partir desse dado, considerou-se 

que esses picos não seriam suficientemente intensos para contribuir na análise exploratória, 

justificando a escolha apenas dos picos dos TAGs para esse estudo. 

Considerando-se que não se dispôs de padrões analíticos para a identificação de todas 

as possíveis combinações de triacilglicerídeos presentes no óleo de soja, para estabelecer a 

ordem de eluição deles, foram consideradas informações da literatura a partir de sistemas com 

separação similar a empregada neste trabalho, ou seja, tipo de fase estacionária e composição 

da fase móvel. Os trabalhos consultados foram os de Lin et al. (2002)72, Lin et al. (2005)73 e 

Cunha et al. (2006)39.  

Segundo Lin et al. (2005)73, a ordem de eluição dos triacilglicerídeos está diretamente 

relacionada a polaridade dos seus ácidos graxos constituintes, havendo o aumento do tempo 

de eluição em função da diminuição da polaridade desses grupos, seguindo a ordem de 

eluição: ácido ricinolêico (R) < ácido linolênico (Ln) < ácido palmitoleico (Po) < ácido 

mirístico (M) < ácido linoléico (L) < ácido oléico (O) < ácido palmítico (P)  < ácido elaídico 

< ácido esteárico (S). Dessa forma, os tempos de eluição estão relacionados diretamente com 

o comprimento da cadeia carbônica, o grau de insaturação, a presença de grupos polares, além 
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de ser similar a ordem de eluição de ácidos graxos em sistemas HPLC com fase estacionária 

C18.  

Para ilustrar, na Figura 9, apresenta-se o cromatograma obtido por Lin et al. (2002)72, 

utilizando uma fase estacionária C18 e fase móvel com gradiente de metanol e isopropanol, em 

que foram separados diferentes triglicerídeos em óleo de mamona. A nomenclatura utilizada 

por Lin et al. (2002)72, também foi utilizada neste trabalho, por ser adotada por muitos que 

trabalham na área. Nesse cromatograma, destaca-se a região pontilhada, pois ela apresenta a 

ordem de eluição de alguns triacilglicerídeos constituintes do óleo de soja.  

 

 

Figura 9 – Cromatograma referente a separação de TAGs e DAGs, utilizando coluna 

cromatográfica Ultrasphere C18 (250 mm x 4,6 mm, 5 µm) com gradiente linear iniciando em 

100% de metanol até 100% de 2-propanol, com tempo total de análise de 40 minutos, 

utilizado como referência72. 

 

Para realizar a identificação de cada pico cromatográfico, utilizou-se o estudo de 

Cunha et al. (2006)39, em que determinaram a composição percentual de triacilglicerídeos em 

oito oleaginosas, entre elas, a soja, sendo os principais triacilglicerídeos presentes no óleo de 

soja: LLL (11,20 %), OLL (19,51 %), OOL (15,61 %), POL (14,40 %), OOO (11,85%) e 

POO (16,87%).   

 Na sequência, realizou-se a análise cromatográfica da amostra 15 de óleo de soja com 

a adição do padrão de trioleína (fortificação da amostra) e comparou-se com o cromatograma 
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da mesma amostra sem a adição do padrão, conforme apresentado na Figura 10. Dessa forma, 

o pico da trioleína foi assinalado com relação aos demais. 

Por meio da comparação entre o cromatograma obtido por Lin et al. (2002)72, a 

determinação da composição percentual de triacilglicerídeos em óleo de soja realizada por 

Cunha et al. (2006)39 e a identificação do pico referente a trioleína nos cromatogramas 

obtidos pelo sistema cromatográfico utilizado neste trabalho, foi possível assinalar os demais 

picos, conforme indicado na Figura 10.  
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Figura 10 – Cromatogramas da amostra 15 de óleo de soja a 500 µg mL-1: fortificada com os 

padrões monoleína, dioleína e trioleína (linha rosa); sem adição dos padrões (linha preta). 

Coluna: C18 (250 mm × 4,6 mm × 5 µm), fase móvel em gradiente MeOH:água (90:10) (A) e isopropanol (B). 

Condições de operação do detector: temperatura de evaporação: 45ºC, gás nebulizador: N2, fluxo 1,5 mL min
-1

, 

pressão 1033 kPa, ganho 5. 
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5.5 ANÁLISE MULTIVARIADA 

 

5.5.1 Determinação do Índice de Acidez por ATR-FTIR e Regressão Multivariada 

 

5.5.1.1 Avaliação do modelo de regressão por PLS obtido por meio do espectro 

inteiro 

 

Com as amostras selecionadas pelo algoritmo de Kennard-Stone61 para o conjunto de 

calibração, foram construídos modelos de regressão por PLS utilizando toda a informação 

espectral para a predição do índice de acidez, avaliando o pré-processamento centrar na média 

e o tratamento MSC. Os resultados são apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Resultado das figuras de mérito dos modelos de regressão por PLS para a 

determinação do índice de acidez. 

Modelo a VT b 
Intervalo 

selecionado 
VLs c RMSECV d RMSEC d R2

cal RMSEP d 

Global M 3200 Todo espectro 6 0,1652 0,0428 0,9962 0,1497 

Global MM 3200 Todo espectro 6 0,1589 0,0307 0,9980 0,1459 
a  

M – dados centrados na média; MM – dados centrados na média e tratados com  MSC. 
b
 VT – variáveis totais; 

c
 VLs: número de variáveis latentes; 

d
 unidade de medida: (mg KOH/g). Formatação em negrito ao modelo de 

regressão selecionado.
 

 

Pelos resultados apresentados, pode-se considerar que o melhor de regressão por PLS 

é o Global MM (será referido na sequência do texto como “Modelo PLS Global”), pois possui 

menor diferença entre RMSECV (0,1589 mg KOH/g) e RMSEP (0,1459 mg KOH/g), além de 

maior R2
cal (0,9980), quando comparado ao modelo Global M, evidenciando que houve 

melhora ao aplicar o tratamento MSC junto ao pré-processamento centrar na média. 

Pela Figura 11, é possível justificar a escolha da dimensionalidade do modelo por 6 

VLs, visto que, com esse número, obtém-se o modelo de regressão com menor RMSECV e 

não se observa melhora mediante o acréscimo de variáveis latentes ao modelo. 
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Figura 11 – Gráfico dos valores de RMSECV por número de variáveis latentes utilizadas pelo 

FTIR/PLS para determinação de índice de acidez usando o espectro total. 

 

A Figura 12 apresenta a correlação entre os valores de índice de acidez obtidos por 

meio do método de referência (AOCS Ca 5a-40) e os valores previstos pela regressão por 

FTIR/PLS. Pode-se avaliar que o Modelo PLS global, apesar de possuir um alto coeficiente 

de determinação R2
cal (0,9980), a diferença representativa apresentada entre o RMSEC e o 

RMSEP (valor do RMSEP aproximadamente 5 vezes maior que o valor do RMSEC) indica o 

sobreajuste do modelo, o que não é desejável. Portanto, aplicou-se na sequência deste trabalho 

os métodos de regressão multivariada por seleção de variáveis por iPLS e siPLS. 
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Figura 12 – Gráfico dos valores do método de referência (AOCS Ca 5a-40) versus valores 

previstos pelo FTIR/PLS para determinação de índice de acidez usando o espectro total. 

 

5.5.1.2 Avaliação dos modelos de regressão por iPLS para determinação do índice 

de acidez 

 

Os resultados dos modelos de regressão por iPLS construídos por validação cruzada 

leave-one-out para a predição do índice de acidez são apresentados na Tabela 7, os quais estão 

organizados por número de divisões feitas no espectro e pelos pré-processamentos e 

tratamentos aplicados.  

É possível observar que foram obtidos dois modelos de regressão com figuras de 

mérito muito semelhantes, que são os Modelos i64M (64 divisões, dados centrados na média) 

e i4MM (4 divisões, dados tratados com MSC e centrados na média). Ambos os modelos 

possuem mesma dimensionalidade (3 VLs) e RMSEP com diferença não significativa 

(RMSEPi64M = 0,1436 mg KOH/g; RMSEPi4MM = 0,1489 mg KOH/g). Contudo, ao se 

comparar os valores de RMSEC e RMSEP desses Modelos, observa-se que o Modelo i64M 

possuiu um menor sobreajuste que no Modelo i4MM, o que é desejado em modelos de 

regressão multivariada. Além disso, enquanto que este Modelo realiza a regressão com 800 

variáveis totais (VTs), aquele utiliza apenas 50 VTs, diminuindo o tempo em processamento 

de dados. Portanto, o Modelo i64M foi escolhido como o mais satisfatório para construção do 

modelo de calibração.  
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Tabela 7 – Resultado das figuras de mérito dos modelos de regressão por iPLS para a 

determinação do índice de acidez. 

Modelo a VT b 
Intervalo 

selecionado 
VLs c 

RMSECV 

(mg KOH/g) 

RMSEC 

(mg KOH/g) 
R2

cal 
RMSEP 

(mg KOH/g) 

i2M 1600 2 6 0,1406 0,0351 0,9974 0,1498 

i4M 800 3 4 0,1496 0,0979 0,9803 0,1464 

i8M 400 6 4 0,1471 0,1040 0,9777 0,1457 

i16M 200 12 4 0,1460 0,1063 0,9767 0,1457 

i32M 100 23 4 0,1398 0,1104 0,9748 0,1459 

i64M 50 46 3 0,1362 0,1191 0,9706 0,1436 

i128M 25 92 2 0,2714 0,2207 0,8993 0,2459 

i2MM 1600 2 6 0,1360 0,0325 0,9620 0,1527 

i4MM 800 3 3 0,1532 0,1189 0,9516 0,1489 

i8MM 400 6 3 0,1524 0,1218 0,9520 0,1507 

i16MM 200 12 5 0,1430 0,0568 0,9579 0,1695 

i32MM 100 23 3 0,1523 0,1254 0,9520 0,1580 

i64MM 50 46 3 0,2003 0,1641 0,9172 0,1810 

i128MM 25 92 1 0,7184 0,5849 0,0308 0,5959 
a  

i – número de divisões do espectro; M – dados centrados na média; MM – dados centrados na média e tratados 

com  MSC; 
b
 VT – variáveis totais; 

c
 VLs: número de variáveis latentes. Formatação em negrito ao modelos de 

regressão selecionados em função do pré-processamento aplicado.
 

 

A Figura 13 apresenta a divisão dos 64 intervalos, com o respectivo RMSECV dos 

modelos de regressão obtidos por meio de cada intervalo e número de VLs. A linha tracejada 

indica o valor de RMSECV obtido pelo Modelo PLS global. Pode-se observar que o menor 

RMSECV foi obtido utilizando o intervalo 46, o qual se refere à faixa espectral entre 1736 – 

1687 cm-1, região em que se observa o estiramento da ligação C=O característico para ácidos 

carboxílicos, podendo ser atribuído a presença de ácidos graxos livres ou a própria estrutura 

dos acilglicerídeos.  
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Figura 13 – Espectro com 64 divisões para regressão multivariada do índice de acidez por 

FTIR/iPLS. A linha tracejada representa o RMSECV para o modelo PLS global e as barras o 

RMSECV para cada intervalo. 

 

Na Figura 14 é apresentado o gráfico com os valores de RMSECV por número de 

variáveis latentes utilizadas pelo FTIR/iPLS usando apenas o intervalo 46, pelo qual é 

possível confirmar a escolha por 3 VLs para construção do modelo de calibração, visto que, 

ao se acrescentar um maior número de VLs, observa-se o aumento do RMSECV.  

 

Figura 14 – Gráfico dos valores de RMSECV por número de variáveis latentes utilizadas pelo 

FTIR/iPLS para determinação de índice de acidez usando apenas o intervalo 46 (faixa 

espectral 1736 – 1687 cm-1). 
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A Figura 15 apresenta a correlação entre os valores de índice de acidez obtidos por 

meio do método de referência (AOCS Ca 5a-40) e os valores previstos pelo modelo de 

regressão por FTIR/iPLS com a faixa espectral de 1736 a 1678 cm-1 (intervalo 46), com 3 

VLs, o qual será referido na sequência do texto como “Modelo i64M(46,3)”, indicando uma 

satisfatória correlação entre as metodologias.  

 

 

Figura 15 – Gráfico dos valores do método de referência (AOCS Ca 5a-40) versus valores 

previstos pelo FTIR/iPLS para determinação de índice de acidez usando a faixa espectral de 

1736 a 1687 cm-1. 

 

Comparando os que foram eleitos como os melhores modelos de regressão construídos 

por PLS e por iPLS, respectivamente os Modelos PLS Global e i64M(46,3), observa-se que 

os valores de RMSEC e de RMSEP deste modelo são próximos (RMSECi64M(46,3)= 0,1191 mg 

KOH/g; RMSEPi64M(46,3)= 0,1436 mg KOH/g),  indicando que este modelo de calibração é  

mais robusto, ou seja, apresenta menor tendência ao sobreajuste comparado ao Modelo PLS 

global (RMSECPLSglobal= 0,0307 mg KOH/g; RMSEPPLSglobal= 0,1459 mg KOH/g). 

Adicionalmente, observa-se que o RMSEPi64M(46,3) é ligeiramente menor em valores absolutos 

(RMSEPPLSglobal= 0,1459 mg KOH/g; RMSEPi64M(46,3)= 0,1436 mg KOH/g), mas com 

diferença não significativamente suficiente para se considerar, apenas por esse parâmetro, que 

o Modelo i64M(46,3) é melhor que o Modelo PLS Global. Contudo, ao se avaliar a 

dimensionalidade dos modelos, constata-se que o i64M(46,3) utiliza apenas 3 VLs, enquanto 
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o PLS Global utiliza o dobro, o que torna este último mais tendencioso a sobreajuste, fato que 

é confirmado pela alta discrepância entre os erros de calibração e previsão.  

Portanto, com base na comparação apresentada, pode-se afirmar que o Modelo 

i64M(46,3) apresenta melhor desempenho na predição do índice de acidez que o Modelo PLS 

global. 

 

5.5.1.3 Avaliação dos modelos de regressão por siPLS para determinação do índice 

de acidez 

 

Os resultados dos modelos de regressão por siPLS construídos por validação cruzada 

leave-one-out para a predição do índice de acidez são apresentados na Tabela 8, os quais estão 

organizados por número de divisões feitas no espectro e número de combinações entre 

intervalos. 

 Com respeito aos modelos de regressão por siPLS por combinações de 2 intervalos, 

observa-se que foram obtidos dois modelos de regressão com figuras de mérito muito 

semelhantes, que são os Modelos s2i64M (combinação entre 2 intervalos, 64 divisões 

espectrais equidistantes, dados centrados na média) e s2i128M (combinação entre 2 

intervalos, 128 divisões equidistantes, dados centrados na média). Apesar do Modelo s2i64M 

aparentar ser melhor por apresentar menor RMSEC (RMSECs2i64M = 0,1003  mg KOH/g; 

RMSECVs2i128M = 0,1209 mg KOH/g) e maior R2 (R2
cal,s2i64M = 0,9793 ; R2

cal,s2i128M = 0,9781), 

observa-se que ele tem maior sobreajuste em razão da diferença entre os seus erros de 

calibração e de predição (RMSECs2i64M – RMSEPs2i64M = 0,0504 mg KOH/g) ser maior que a 

diferença observada no Modelo s2i128M (RMSECs2i128M – RMSEPs2i128M = 0,0377 mg 

KOH/g), além de utilizar uma variável latente a menos e ter menor erro de previsão 

(.RMSEPs2i128M = 0,1405 mg KOH/g)  Portanto, o Modelo s2i128M é o mais adequado, dentre 

os modelos de regressão em que se combinaram duas regiões espectrais, para realizar a 

regressão por siPLS. 

No que se refere aos modelos de regressão por siPLS por combinações entre 3 e 4 

intervalos espectrais, conforme pode ser visto na Tabela 8, os melhores modelos obtidos 

foram, em cada caso, os Modelos s3i64M (combinação entre 3 intervalos, 64 divisões 

espectrais equidistantes, dados centrados na média) e s4i64M (combinação entre 4 intervalos, 

64 divisões espectrais equidistantes, dados centrados na média) respectivamente, visto que 

possuem menor sobreajuste entre seus pares. 
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Tabela 8 – Resultados das figuras de mérito dos modelos de regressão por siPLS para a 

determinação do índice de acidez. 

Modelo a VT b 
Intervalos 

selecionados 
VLs c 

RMSECV 

(mg KOH/g) 

RMSEC 

(mg KOH/g) 
R2

cal 
RMSEP 

(mg KOH/g) 

s2i8M 800 6, 7 5 0,1273 0,0511 0,9946 0,1387 

s2i16M 400 12, 15 9 0,1206 0,0156 0,9994 0,1635 

s2i32M 200 12, 23 6 0,1263 0,0669 0,9908 0,1517 

s2i64M 100 20, 46 4 0,1263 0,1003 0,9793 0,1507 

s2i128M 50 91, 105 3 0,1209 0,1028 0,9781 0,1405 

s3i8M 1200 6, 7, 8 6 0,1356 0,0363 0,9972 0,1489 

s3i16M 600 12, 13, 15 8 0,1157 0,0228 0,9990 0,1571 

s3i32M 300 12, 23, 26 5 0,1177 0,0691 0,9900 0,1471 

s3i64M 150 46, 58, 61 5 0,1397 0,0995 0,9795 0,1524 

s3i128M 75 43, 91, 104 6 0,0778 0,0358 0,9974 0,1474 

s4i8M 1600 3, 6, 7, 8 8 0,1429 0,0108 0,9998 0,1525 

s4i16M 800 5, 12, 13, 15 8 0,1247 0,0209 0,9990 0,1539 

s4i32M 400 12, 23, 29, 30 8 0,1241 0,0329 0,9978 0,1601 

s4i64M 200 46, 53, 59, 60 5 0,1179 0,0754 0,9882 0,1365 
a
 s: número de intervalos combinados; i: número de divisões do espectro; M – dados centrados na média. 

b
 VT – 

variáveis totais. 
c
 VLs: número de variáveis latentes. Formatação em negrito aos melhores modelos de 

regressão com respeito ao mesmo número de intervalos combinados.
 

 

Na Tabela 9 são apresentados os resultados das figuras de mérito para comparação dos 

melhores modelos de regressão por siPLS por combinação entre 2, 3 e 4 faixas espectrais 

equidistantes. Apesar de, em valores absolutos, o Modelo s4i64M apresentar menor RMSEP, 

é possível constatar que não há diferença significativa entre os valores de R2 e de RMSEP dos 

três modelos. Contudo, ao se comparar os valores de RMSEC e RMSEP dos modelos 

construídos, observa-se uma alta diferença entre esses valores nos Modelos s3i64M 

(aproximadamente a metade) e s4i64M (aproximadamente o dobro), indicando que ambos os 

modelos de calibração apresentam sobreajuste; já no Modelo s2i128M, observa-se que essa 

diferença é de em torno de um terço, isto é, menor quando comparado aos demais modelos, 

indicando que ele apresenta menor sobreajuste. Além disso, o Modelo s2i128M utiliza apenas 

50 variáveis totais, enquanto que ambos os Modelos s3i64M e s4i128M utilizam 150 e 200 
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variáveis totais respectivamente, facilitando o processamento computacional. 

Complementarmente, o Modelo s2i128M utiliza menos variáveis latentes para a regressão 

multivariada (3 VLs), comparando aos demais que necessitam de 5 VLs para apresentar 

resultados semelhantes ao s2i128M. Portanto, pode-se afirmar que os índice de acidez 

previstos pelo Modelo s2i128M são mais confiáveis e que, portanto, ele é o melhor modelo de 

regressão por siPLS para predição dessa propriedade. 

 

Tabela 9 – Resultados das figuras de mérito dos melhores modelos de regressão por siPLS em 

função ao número de combinações entre intervalos para a determinação do índice de acidez. 

Modeloa VT b 
Intervalos 

selecionados 
VLc 

RMSECV 

(mg KOH/g) 

RMSEC 

(mg KOH/g) 
R2

cal 
RMSEP 

(mg KOH/g) 

s2i128M 50 91, 105 3 0,1209 0,1028 0,9782 0,1405 

s3i64M 150 46, 58, 61 5 0,1397 0,0995 0,9795 0,1524 

s4i64M 200 46, 53, 59, 60 5 0,1179 0,0754 0,9882 0,1365 
a 
s: número de intervalos combinados; i: número de divisões do espectro; M – dados centrados na média. 

b
 VT – 

variáveis totais. 
c 

VL: número de variáveis latentes. Formatação em negrito ao melhor modelo de regressão 

selecionado.
 

 

 

 

Figura 16 – Gráfico dos valores de RMSECV por número de variáveis latentes utilizadas pelo 

FTIR/siPLS para determinação de índice de acidez combinando os intervalos 91 e 105, 

respectivamente as faixas espectrais 1719 – 1696 cm-1 e 1380 – 1357 cm-1. 
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Pela Figura 16, justifica-se a escolha de 3 VLs, para o Modelo s2i128M, o qual será 

referido na sequência do texto como “s2i128M(91,105;3)”, pois é possível constatar que, ao 

se acrescentar um maior número de variáveis latentes, ocorre a elevação do RMSECV. 

As faixas espectrais utilizadas para a construção do Modelo s2i128M são apresentadas 

na Figura 17, sendo a região espectral entre 1719 – 1696 cm-1, semelhante a que foi escolhida 

no modelo de regressão por iPLS, combinada com a região entre 1380 – 1357 cm-1. A 

primeira faixa espectral está relacionada ao estiramento da ligação C=O, característico para 

ácidos carboxílicos alifáticos, podendo ser atribuído a presença de ácidos graxos livres ou a 

própria estrutura dos acilglicerídeos. E a segunda faixa espectral é atribuída à deformação 

angular da ligação H–Csp², característico para ácidos graxos de cadeia longa e, por 

conseguinte, para os acilglicerídeos. 

 

 

 
Figura 17 – Espectro FTIR com o destaque das faixas espectrais 1719 – 1696 cm-1 e 1380 – 

1357 cm-1 combinadas na regressão por FTIR/siPLS para determinação de índice de acidez. 

 

A Figura 18 apresenta a correlação entre os valores de índice de acidez obtidos pelo 

método de referência AOCS Ca 5a-40 e os valores previstos pelo modelo de regressão por 

FTIR/siPLS com as amostras de óleo de soja selecionadas para predição. É possível verificar 

que há uma alta correlação entre os valores obtidos pelos dois métodos, podendo-se constatar 

que a modelo de regressão por FTIR/siPLS é satisfatório. 
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Figura 18 – Gráfico dos valores do método de referência (AOCS Ca 5a-40) versus valores 

previstos pelo FTIR/siPLS para determinação de índice de acidez usando a combinação das 

regiões espectrais 1719 – 1696 cm-1 e 1380 – 1357 cm-1. 

 

Ao se comparar o melhor modelo de regressão por PLS (Modelo PLS Global) com o 

melhor modelo de regressão por siPLS (Modelo s2i128M(91,105;3)), constata-se que, assim 

como ocorreu para o melhor modelo de regressão por iPLS, há evidências de que se obtém 

um modelo de calibração com menor sobreajuste devido a menor diferença entre seus valores 

de RMSEC e de RMSEP (RMSECs2i128M(91,105;3)= 0,1028 mg KOH/g; RMSEP s2i128M(91,105;3)= 

0,1405 mg KOH/g)  quando comparado ao Modelo PLS global (RMSECPLSglobal= 0,0307 mg 

KOH/g; RMSEPPLSglobal= 0,1459 mg KOH/g). Da mesma forma, é possível verificar que o 

RMSEPs2i128M(91,105;3) é menor em valores absolutos (RMSEPPLSglobal= 0,1459 mg KOH/g; 

RMSEPi64M(46,3)= 0,1405 mg KOH/g), mas com diferença não significativamente suficiente 

para ser considerado, apenas por esse parâmetro, melhor que o Modelo PLS Global. Contudo, 

o modelo de regressão por siPLS utiliza apenas 3 VLs, enquanto que o PLS Global utiliza o 

dobro, contribuindo para a tese de que há sobreajuste no modelo PLS Global.  

Portanto, comparado ao Modelo PLS global, pode-se afirmar que o Modelo 

s2i128M(91,105;3) apresenta melhor desempenho na predição do índice de acidez. 
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5.5.1.4 Conclusão quanto aos modelos de regressão multivariada para determinação 

do índice de acidez 

 

Portanto, pode-se afirmar, com base na Tabela 10 que, comparados ao modelo obtido 

por regressão PLS, tanto o modelo construído pelo algoritmo iPLS quanto pelo siPLs são 

satisfatórios para quantificação do índice de acidez. Em ambos os modelos, foram 

selecionadas regiões do espectro em comum, que correspondem a carbonilas características de 

ácidos orgânicos.  

 

Tabela 10 – Resultados das figuras de mérito dos melhores modelos de regressão obtidos por 

PLS, iPLS e siPLS para a determinação do índice de acidez. 

Modeloa VT b 
Intervalos 

selecionados 
VL c 

RMSECV 

(
mg KOH/g) 

RMSEC 

(mg KOH/g) 
R2

cal 
RMSEP 

(mg KOH/g) 

PLS Global 3200 Todo espectro 6 0,1589 0,0307 0,9980 0,1459 

i64M 50 46 3 0,1362 0,1191 0,9707 0,1436 

s2i128M 50 91, 105 3 0,1209 0,1028 0,9782 0,1405 
a 

s: número de intervalos combinados; i: número de divisões do espectro; M – dados centrados na média. 
b
 VT: 

variáveis totais. 
c
 VL: número de variáveis latentes.  
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5.5.2 Determinação do Índice de Iodo por ATR-FTIR e Regressão Multivariada 

 

5.5.2.1 Avaliação do modelo de regressão por PLS obtido através do espectro inteiro 

 

Os resultados dos modelos de regressão construídos por PLS utilizando toda a 

informação espectral para a predição do índice de iodo, avaliando o pré-processamento 

centrar na média e o tratamento MSC, são apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11– Resultado das figuras de mérito dos modelos de regressão por PLS para a 

determinação do índice de iodo. 

Modelo a VT b 
Intervalo 

selecionados 
VLs c 

RMSECV 

(g I2/100 g) 

RMSEC 

(g I2/100 g) 
R2

cal 
RMSEP 

(g I2/100 g) 

Global M 3200 Todo espectro 6 3,9716 0,6565 0,9936 3,8247 

Global MM 3200 Todo espectro 6 3,6312 0,4370 0,9972 3,4390 
a  

M – dados centrados na média; MM – dados centrados na média e tratados com  MSC. 
b
 VT: variáveis totais. 

c 

VLs: número de variáveis latentes. Formatação em negrito ao melhor modelo de regressão selecionado.
 

 

Pelos resultados apresentados, pode-se considerar que o melhor de regressão por PLS 

é o Global MM (será referido na sequência do texto como “Modelo PLS Global”), pois, 

utilizando o mesmo número de variáveis latentes, possui menor RMSEP (3,4390 g I2/100g) e 

maior R2 (0,9972), quando comparado ao modelo Global M, indicando o tratamento MSC 

junto ao pré-processamento centrar na média promove melhora ao modelo. 

Pela Figura 19 é possível observar que o modelo de regressão com menor RMSECV é 

obtido quando utilizado 6 VLs, pois não há decréscimo de erro ao se adicionar um maior 

número de VLs ao modelo. 
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Figura 19 – Gráfico dos valores de RMSECV por número de variáveis latentes utilizadas pelo 

FTIR/PLS para determinação de índice de iodo usando o espectro total. 

 

Na Figura 20 é feita a correlação entre os valores de índice de iodo obtidos pelo 

método de referência (AOCS Cd 1b-87) e os valores previstos pela regressão por FTIR/PLS. 

Pode-se avaliar que o Modelo PLS global, apesar de possuir um alto coeficiente de 

determinação (R2
cal,PLSglobal= 0,9972), a diferença entre o RMSEC e o RMSEP  indica um 

sobreajuste do modelo, o que não é desejável. Portanto, aplicou-se na sequência deste trabalho 

os métodos de regressão multivariada por seleção de variáveis por iPLS e siPLS. 
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Figura 20 – Gráfico dos valores do método de referência (AOCS Cd 1b-87) versus valores 

previstos pelo FTIR/PLS para determinação de índice de iodo usando o espectro total. 

 

 

5.5.2.2 Avaliação dos modelos de regressão por iPLS para determinação do índice 

de acidez 

 

Apresenta-se na Tabela 12 os modelos de regressão por iPLS construídos para a 

determinação do índice de iodo, os quais estão organizados pelo tratamento aplicado. 

Observa-se que se destacam os modelos que foram obtidos pela divisão espectral em 16 

intervalos equidistantes, tendo ambos obtidos seu menor valor de RMSEP utilizando o 

décimo quarto intervalo, com a diferença de que o modelo em que apenas se centrou os dados 

na média se utilizou menor número de VLs. 
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Tabela 12 – Resultado das figuras de mérito dos modelos de regressão por iPLS para a 

determinação do índice de iodo. 

Modelo 
a 

VT 
Intervalo 

selecionado 
VLs b 

RMSECV 

(g I2/100 g) 

RMSEC 

(g I2/100 g) 
R2

cal 
RMSEP 

(g I2/100 g) 

i2M 1600 2 4 3,4886 2,2211 0,9270 3,8429 

i4M 800 4 6 3,3169 0,9007 0,9880 4,0518 

i8M 400 8 5 2,9616 1,5946 0,9623 4,0247 

i16M 200 14 3 3,2129 2,4672 0,9099 3,8315 

i32M 100 31 3 3,8066 3,0049 0,8662 4,5219 

i64M 50 46 4 3,6381 4,4009 0,7132 3,0006 

i128M 25 124 3 3,6359 2,9557 0,8707 5,1057 

i2MM 1600 2 6 3,3908 0,6997 0,9928 3,5524 

i4MM 800 4 6 3,1882 0,7372 0,9920 4,1048 

i8MM 400 8 6 2,7377 0,7475 0,9918 4,0822 

i16MM 200 14 4 3,2541 1,3778 0,9718 3,8611 

i32MM 100 31 3 3,6606 2,5574 0,9031 4,5055 

i64MM 50 52 2 3,9533 3,1098 0,8567 4,8262 

i128MM 25 124 1 6,7614 6,2134 0,4282 3,7411 
a  

i: número de divisões do espectro; M – dados centrados na média; MM – dados centrados na média e tratados 

com  MSC. 
b
 VLs: número de variáveis latentes. Formatação em negrito aos melhores modelos de regressão em 

função do pré-processamento aplicado.
 

 

Na Tabela 13, apresenta-se os resultados dos melhores modelos obtidos pelo algoritmo 

iPLS para melhor avaliação de desempenho e realização de estudo comparativo. Pode-se 

observar que o modelo em que se utilizou o tratamento MSC (i16MM), apresenta uma 

diferença maior entre os valores de RMSEC e RMSEP (RMSECi16MM = 1,3778 g I2/100g; 

RMSEPi16MM= 3,8611 g I2/100g) quando comparado ao modelo i16M (RMSECi16M = 2,4672 

g I2/100g; RMSEPi16M= 3,8315 g I2/100g), indicando que há um sobreajuste mais acentuado 

no Modelo i16MM que no Modelo i16M. Isso pode ser explicado pelo fato de que o Modelo 

i16MM utiliza 4 VLs, enquanto o Modelo i16M emprega uma variável latente a menos. Dessa 

forma, pode-se que afirmar que o Modelo i16M é o melhor modelo de regressão por iPLS 

para determinação do índice de iodo. 
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Tabela 13 – Resultados das figuras de mérito dos melhores modelos de regressão por iPLS 

com respeito ao tratamento aplicado para a determinação do índice de iodo. 

Modeloa VT b 
Intervalos 

selecionados 
VLc 

RMSECV 

(g I2/100 g) 

RMSEC 

(g I2/100 g) 
R2

cal 
RMSEP 

(g I2/100 g) 

i16M 200 14 3 3,2129 2,4672 0,9099 3,8315 

i16MM 200 14 4 3,2541 1,3778 0,9718 3,8611 
a
 i: número de divisões do espectro; M – dados centrados na média; MM – dados centrados na média e tratados 

com  MSC. 
b
 VT: variáveis totais. 

c 
VL: número de variáveis latentes. Formatação em negrito ao melhor modelo 

de regressão selecionado.
 

 

Na Figura 21, pode-se observar, o espectro de FTIR com a divisão dos 16 intervalos 

equidistantes, justificando a escolha pelo décimo quarto intervalo por apresentar menor valor 

de RMSECV, que é inferior ao RMSECV do modelo que utiliza toda a informação espectral, 

o qual é apresentado nesta mesma figura pela linha horizontal pontilhada. O décimo quarto 

intervalo se refere a faixa espectral 1396 – 1199 cm-1. 

 

 

Figura 21 – Espectro com 16 divisões e dados centrados na média para regressão multivariada 

do índice de acidez por FTIR/iPLS. A linha tracejada representa o RMSECV para o modelo 

PLS global e as barras o RMSECV para cada intervalo. 
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A justificativa pela escolha do número de variáveis latentes do Modelo i16M é 

apresentada na Figura 22, na qual se pode constatar que não há diminuição do RMSECV ao 

se incrementar ao Modelo um número maior que 3 VLs. 

 

 

 

Figura 22 – Gráfico dos valores de RMSECV por número de variáveis latentes utilizadas pelo 

FTIR/iPLS para determinação de índice de iodo usando apenas o intervalo 14 (faixa espectral 

1396 – 1199 cm-1). 

 

Outra abordagem interessante está apresentada na Figura 23, que se trata de um gráfico 

que correlaciona os valores de índice de iodo obtidos pelo método de referência AOCS Cd 

1b-87 com os valores obtidos pelo melhor modelo de regressão obtido por FTIR/iPLS, 

denominado na sequência do texto como Modelo i16M(14;3). É possível constatar que esse 

modelo apresenta um desempenho satisfatório para a determinação do índice de iodo para a 

maior parte das amostras de óleo de soja do conjunto de predição. 
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Figura 23 – Gráfico dos valores do método de referência (AOCS Cd 1b-87) versus valores 

previstos pelo FTIR/PLS para determinação de índice de iodo usando a faixa espectral de 

1396 – 1199 cm-1. 

 

Comparado ao modelo de regressão por PLS sem seleção de variáveis (Modelo PLS 

Global), o Modelo i16M(14;3), ainda que apresente um maior valor de RMSEP que o Modelo 

PLS Global, apresenta um menor sobreajuste devido a menor diferença existente entre os seus 

valores de RMSEC e RMSEP (RMSECi16M =  2,4672 g I2/100g; RMSEPi16M= 3,8315 g 

I2/100g) e ao uso de 3 VLs, enquanto que o Modelo PLS global utiliza 6 VLs. Logo, com base 

nesses dados, pode-se concluir que o modelo de regressão por iPLS foi útil para construção de 

um modelo com melhor desempenho para determinação do índice de iodo. 

 

5.5.2.3 Avaliação dos modelos de regressão por siPLS para determinação do índice 

de iodo 

 

Na Tabela 14 são descritos os resultados dos modelos de regressão por siPLS 

construídos por validação cruzada leave-one-out para a predição do índice de iodo. Os 

resultados estão organizados pelo número de divisões equidistantes feitas no espectro e pelo 

número de combinações entre intervalos. Os modelos de regressão com formatação em 

negrito são aqueles que apresentaram menor sobreajuste em função do número de 

combinações realizadas entre regiões espectrais. 
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Tabela 14 – Resultado das figuras de mérito dos modelos de regressão por siPLS para a 

determinação do índice de iodo. 

Modelo a VT b 
Intervalos 

selecionados 
VLs c 

RMSECV 

(g I2/100 g) 

RMSEC 

(g I2/100 g) 
R2

cal 
RMSEP 

(g I2/100 g) 

s2i8M 800 7, 8 6 3,3143 0,9005 0,9880 4,0527 

s2i16M 400 15, 16 5 2,9616 1,5946 0,9624 4,0247 

s2i32M 200 24, 27 4 3,1220 1,6310 0,9606 3,9144 

s2i64M 100 46, 53 6 2,7409 1,3380 0,9735 3,7470 

s2i128M 50 93, 101 8 2,6920 1,2011 0,9785 5,3152 

s3i8M 1200 6, 7, 8 4 3,4701 2,2590 0,9245 3,8622 

s3i16M 600 5, 15, 16 6 3,0185 0,9749 0,9858 3,8060 

s3i32M 300 24, 27, 28 4 2,8930 1,5510 0,9643 3,8493 

s3i64M 150 46, 53, 58 10 2,4521 0,3082 0,9986 3,5191 

s3i128M 75 93, 105, 124 6 2,5903 1,2213 0,9779 4,4368 

s4i8M 1600 3, 6, 7, 8 4 3,7051 2,7955 0,8843 3,6678 

s4i16M 800 5, 14, 15, 16 7 3,0170 0,4977 0,9946 4,0148 

s4i32M 400 10, 26, 30, 31 7 3,2328 0,4583 0,9968 4,5553 

s4i64M 200 53, 54, 58, 61 10 2,6148 0,1709 0,9996 4,7959 
a  

s: número de intervalos combinados; i: número de divisões do espectro; M – dados centrados na média. 
b
 VT: 

variáveis totais. 
c
 VLs: número de variáveis latentes.

 

 

Dessa forma, para avaliação do desempenho dos melhores modelos obtidos por siPLS 

pela combinação de regiões espectrais, as respectivas figuras de mérito foram reunidas na 

Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Resultados das figuras de mérito dos melhores modelos de regressão por siPLS 

com combinações entre intervalos para a determinação do índice de iodo. 

Modeloa VT b 
Intervalos 

selecionados 
VLc 

RMSECV 

(g I2/100 g) 

RMSEC 

(g I2/100 g) 
R2

cal 
RMSEP 

(g I2/100 g) 

s2i32M 200 24, 27 4 3,1220 1,6310 0,9606 3,9144 

s3i8M 1200 6, 7, 8 4 3,4701 2,2590 0,9245 3,8622 

s4i8M 1600 3, 6, 7, 8 4 3,7051 2,7955 0,8843 3,6678 
a 

s: número de intervalos combinados; i: número de divisões do espectro; M – dados centrados na média. 
b
 VT: 

variáveis totais. 
c 

VL: número de variáveis latentes. Formatação em negrito ao melhor modelo de regressão 

selecionado.
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A Tabela 15 apresenta que os três modelos de regressão possuem a mesma 

dimensionalidade, isto é, 4 variáveis latentes. Contudo, ao avaliá-los, verifica-se que o 

modelo no qual se combinou os intervalos 3, 6, 7 e 8, isto é, as regiões espectrais 3199 – 2800 

cm-1, 1997 – 1598 cm-1, 1596 – 1199 cm-1 e 1197 – 800 cm-1, é o que se obteve menor 

sobreajuste dentre os modelos de regressão obtidos. A Figura 24 justifica a escolha pelo 

número de variáveis latentes do Modelo s4i8IM. 

 

 

 

 

Figura 24 – Gráfico dos valores de RMSECV por número de variáveis latentes utilizadas pelo 

FTIR/siPLS para determinação de índice de iodo combinando os intervalos 3, 6, 7 e 8, 

referentes, respectivamente, às faixas espectrais 3199 – 2800 cm-1, 1997 – 1598 cm-1, 1596 – 

1199 cm-1 e 1197 – 800 cm-1 . 

 

Na Figura 25 é apresentado o espectro de FTIR médio das amostras de óleo de soja 

com o destaque aos quatro intervalos selecionados e combinados para a construção do modelo 

de regressão por siPLS. Dentre as 8 divisões espectrais, foram selecionados os intervalos 3, 6, 

7 e 8, os quais se referem às regiões espectrais 3199 – 2800 cm-1, 1997 – 1598 cm-1, 1596 – 

1199 cm-1 e 1197 – 800 cm-1, as quais contém as informações das transações vibracionais 

presentes em função da composição química do óleo de soja.  
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Figura 25 – Espectro FTIR com o destaque das faixas espectrais 3199 – 2800 cm-1, 1997 – 

1598 cm-1, 1596 – 1199 cm-1 e 1197 – 800 cm-1 que foram combinadas na regressão por 

FTIR/siPLS para determinação de índice de iodo. 

 

Na Figura 26 são apresentados a correlação entre os valores de índice de iodo que 

foram determinados pelo método de referência e entre os valores previstos por FTIR/siPLS, 

isto é, pelo Modelo s4i8M(3,6,7,8;4). Observa-se uma boa correlação entre ambos os 

métodos, com desempenho satisfatório na predição do índice de iodo para a maioria das 

amostras testadas. 
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Figura 26 – Gráfico dos valores do método de referência (AOCS Cd 1b-87) versus valores 

previstos pelo FTIR/PLS para determinação de índice de iodo usando as faixas espectrais 

3199 – 2800 cm-1, 1997 – 1598 cm-1, 1596 – 1199 cm-1 e 1197 – 800 cm-1. 

 

 

5.5.2.4 Conclusão quanto aos modelos de regressão multivariada para determinação 

do índice de iodo 

 

A Tabela 16 apresenta a comparação entre os melhores modelos construídos por 

regressão por PLS, iPLS e siPLS para a predição do índice de iodo. Com base nesses dados, 

pode-se concluir que os Modelos i16M(14;3) e s4i8(3,6,7,8;4) são mais adequados para a 

determinação do índice de iodo para as amostras de soja sob estudo, pois apresentaram menor 

sobreajuste entre os melhores modelos obtidos, em especial quando comparados ao Modelo 

PLS Global (RMSECPLS Global = 0,4370 g I2/100g; RMSEPPLS Global= 3,4390 I2/100g). 
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Tabela 16 – Resultados das figuras de mérito dos melhores modelos de regressão obtidos por 

PLS, iPLS e siPLS para a determinação do índice de iodo. 

Modeloa VT b 
Intervalos 

selecionados 
VLc 

RMSECV 

(g I2/100 g) 

RMSEC 

(g I2/100 g) 
R2

cal 

RMSEP 

(g I2/100 g) 

PLS Global 3200 Todo espectro 6 3,6312 0,4370 0,9972 3,4390 

i16M 200 14 3 3,2129 2,4672 0,9099 3,8315 

s4i8M 1600 3, 6, 7, 8 4 3,7051 2,7955 0,8843 3,6678 
a 

s: número de intervalos combinados; i: número de divisões do espectro; M – dados centrados na média. 
b
 VT:  

variáveis totais. 
c 

VL: número de variáveis latentes. Formatação em negrito ao melhor modelo de regressão 

selecionado.
 

 

 

5.5.3 Análise exploratória dos óleos de soja empregando os dados cromatográficos 

 
5.5.3.1 Tratamento dos dados cromatográficos 

 
O primeiro passo para aplicar a análise exploratória aos dados de cromatografia foi a 

realização do alinhamento dos picos cromatográficos. Esse alinhamento foi realizado por 

meio do pacote icoshift, disponibilizado por Tomasi et al. (2011)70. Na Figura 27, podem-se 

observar os sinais antes e após o alinhamento e alisamento. A duplicata da amostra 3 

corresponde aos dois sinais mais desalinhados na Figura  27a. Além do alto desalinhamento, 

os sinais dessa amostra apresentaram alargamento dos picos, possivelmente devido a um 

problema pontual ocorrido durante as análises cromatográficas. 
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Figura 27 – Cromatogramas das amostras de óleo de soja: a) antes do alisamento e 

alinhamento; b) após alisamento e alinhamento. 

 
  

A Figura 28 apresenta os sinais cromatográficos após a normalização por área unitária. 

Com esses sinais, foram realizadas a HCA e a PCA para a interpretação das variabilidades 

referentes aos triglicerídeos constituintes dos óleos de soja analisados. 
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Figura 28 – Cromatogramas normalizados pela área das amostras de óleo de soja. 

 
Pela PCA realizada com todas as amostras de óleo de soja, é possível verificar que a 

amostra 3, apesar do alinhamento, é considerada um outlier, conforme observado nas Figuras 

29 e 30, que representam, o gráfico de escores PC1 x PC2 e o gráfico de diagnóstico de 

outliers, respectivamente. 

 
 
 
 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018

Variáveis

S
in

a
l 
N

o
r
m

a
li
z
a
d

o



 
 

61 
 

 

Figura 29 – Gráfico de escores da PC1 x PC2 dos sinais cromatográficos das amostras de óleo 

de soja com a indicação da amostra outlier. 

 

 

Figura 30 – Gráfico de diagnóstico de outliers (Q versus T2 de Hotelling). 

 

-0.02 -0.015 -0.01 -0.005 0 0.005 0.01 0.015 0.02
-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

0.015

Escores da PC 1 (78.14%)

E
sc

o
re

s 
d

a
 P

C
 2

 (
1

3
.6

9
%

)

 1

 3

 4

 7

 8
 9

 10
 11 12
 13

 14

 15

 16
 17

 18

 19

 20  21

 22

 23

 24

 25

 

 

0 5 10 15 20 25
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

x 10
-6

Hotelling T^2 (98.07%)

Q
 R

e
si

d
u
a
ls

 (
1
.9

3
%

)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 12

 13

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25



 
 

62 
 

Após a remoção do outlier (amostra 3), realizou-se a HCA com os sinais das demais 

amostras. O dendrograma resultante é apresentado na Figura 31, no qual é possível identificar 

quatro grupos distintos. 

 

Figura 31 – Dendrograma dos sinais cromatográficos das amostras de óleo de soja. 
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cultivar NA 5909 RG, sendo uma produzida na cidade de Nova Cantu e a outra na cidade 

Ubiratã. Contudo, nesse mesmo Grupo também foram agrupados outras cultivares. 

E o quatro grupo (Grupo IV) é formado pelas amostras 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22 e 25. 

Nesse grupo, além das amostras da região Sul, foram incluídas uma amostra do Mato Grosso 

do Sul e uma amostra da Bahia. Dentre elas, encontram-se as cultivares BMX-Potência, Alvo 

e 4823. 

Na sequência, realizou-se a PCA novamente sem a amostra outlier. As variâncias 

apresentadas pelas PCs são apresentadas na Tabela 17. Pode-se observar que somente as duas 

primeiras PCs são representativas, acumulando 94,24% da variância total.  

 

Tabela 17 – Variância percentual de cada componente principal da PCA dos sinais 

cromatográficos das amostras de óleo de soja. 

Componente Principal 

(PC) 

Variância  

(%) 

1 89,05 
2 5,18 

3 1,82 

4 1,31 

5 0,97 

6 0,68 

7 0,29 

8 0,17 

9 0,10 

10 0,09 

 

O gráfico de escores PC1 x PC2 dos sinais das amostras de óleo de soja (Figura 32), 

apresenta os mesmos grupos formados na HCA. Nesse caso, a principal contribuição para a 

separação das amostras foi atribuída a PC1. O gráfico de pesos da PC 1 (Figura 33) revela que 

o Grupo I, seguido pelo Grupo II (que estão localizados nos escores negativos da PC1), 

apresentam maior proporção dos triglicerídeos PLO e OOO comparado as amostras dos 

demais Grupos. Por outro lado, com escores positivos para PC1, pode-se afirmar que as 

amostras que compõem o Grupo IV apresentam maior contribuição dos triglicerídeos LLL e 

OLL. 

 
 
 



 
 

64 
 

 
 
Figura 32 – Gráfico de escores PC1 x PC2 dos sinais cromatográficos das amostras de óleo de 

soja com destaque da contribuição da PC1. 

 

 

Figura 33 – Gráfico de pesos dos sinais cromatográficos das amostras de óleo de soja 

explicados pela PC1. 
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Para facilitar a interpretação da contribuição da PC2, é apresentado novamente o 

gráfico de escores PC1 x PC2 (Figura 34), no qual são destacados o grupo com escores 

positivos do grupo com escores negativos para PC2. Conforme gráfico de pesos da PC2 

(Figura 35), esses grupos se diferenciam pelo fato das amostras com escore positivo 

apresentarem maior proporção do triglicerídeo OOL do que as amostras com escore negativo. 

 

Figura 34 – Gráfico de escores PC1 x PC2 dos sinais cromatográficos das amostras de óleo de 

soja com destaque da contribuição da PC2. 
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Figura 35 – Gráfico de pesos dos sinais cromatográficos das amostras de óleo de soja 

explicados pela PC2. 
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6 CONCLUSÕES 

Na primeira parte deste trabalho, foram utilizados os dados de infravermelho médio 

com transformada de Fourier (FTIR), obtidos com acessório de reflexão total atenuada (ATR) 

das amostras de óleo de soja para quantificação dos índices de acidez e de iodo por meio da 

construção de modelos de regressão multivariada por mínimos quadrados parciais (PLS), por 

mínimos quadrados parciais por intervalos (iPLS) e por mínimos parciais quadrados por 

sinergismo de intervalos (siPLS).  

Na determinação de índice de acidez foi possível obter, por meio de ambos os 

algoritmos iPLS e siPLS, modelos de regressão equivalentes e com melhor desempenho do 

que o modelo de regressão por PLS sem seleção das regiões espectrais. Pela regressão por 

iPLs, o melhor modelo utilizou a região espectral 1736 – 1687 cm-1, com valores de Erro 

Quadrático Médio de Calibração (RMSEC) igual a  0,1191 mg KOH/g, de RMSEP igual a 

0,1436 mg KOH/g e R2
cal igual a 0,9707, utilizando 3 variáveis latentes. E pelo modelo de 

regressão por siPLS, o melhor modelo foi obtido pela combinação das regiões espectrais 1719 

– 1696 cm-1 e 1380 – 1357 cm-1, com valores de RMSEC igual a 0,1028 mg KOH/g, de 

RMSEP igual a 0,1405 mg KOH/g e R2
cal igual a 0,9782, utilizando 3 variáveis latentes. Em 

ambos os modelos, foram selecionadas regiões do espectro em comum, que correspondem a 

carbonilas características de ácidos orgânicos.  

Já para a determinação do índice de iodo, com os mesmos dados de FTIR, obteve-se 

modelos de regressão multivariada por PLS, por iPLS e por siPLS para as amostras de óleo de 

soja. Dentre eles, os modelos obtidos por iPLS e por siPLS foram os mais adequados para a 

determinação do índice de iodo para as amostras de soja sob estudo, pois apresentaram menor 

sobreajuste, em especial quando comparados ao modelo sem seleção de variáveis. O melhor 

modelo de regressão por iPLS foi obtido utilizando a região espectral 1396 – 1199 cm-1, 

apresentando valores de RMSEC igual a 2,4672 g I2/100g, de RMSEP igual a 3,8315 I2/100g 

e de R2
cal

 igual a 0,9099, com 3 VLs; enquanto que o melhor modelo de regressão por siPLS 

tem valores de RMSEC igual a 2,7955 g I2/100g, de RMSEP igual a 3,6678 I2/100g e de R2
cal

 

igual a 0,8843, com 4 VLs, utilizando a combinação entre as  regiões espectrais 3199 – 2800 

cm-1, 1997 – 1598 cm-1, 1596 – 1199 cm-1 e 1197 – 800 cm-1.  

Na segunda parte do trabalho, pela análise exploratória dos dados de HPLC-ELSD foi 

possível interpretar o perfil das 24 amostras de óleo de soja no que diz respeito a composição 
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de triacilglicerídeos presentes. Verificou-se que pelo emprego da HCA houve a formação de 

quatro grupos distintos e que pela PCA se observou que a variância de duas componentes 

principais foram importantes e suficientes para revelar que a formação dos grupos se sucedeu 

em função do perfil dos triacilglicerídeos que compõem as amostras. Em especial, os pesos da 

PC1 revelaram que dois dos quatro grupos apresentam maior contribuição dos triglicerídeos 

PLO e OOO, enquanto que um terceiro grupo de amostras de óleo de soja apresentou maior 

contribuição dos triglicerídeos LLL e OLL.  
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8 ANEXO 

 

8.1 RESULTADOS DA DETERMINAÇÃO DOS ÍNDICES DE ACIDEZ E DE 

IODO PELOS MÉTODOS DE REFERÊNCIA 

  

Tabela 18 – Resultados da determinação dos índices de acidez e de iodo da amostras de óleo 

de soja pelos métodos de referência AOCS Ca 5a-40 e Cd 1b-87, respectivamente. 

Código da 

amostra 

Índice de Acidez Índice de Iodo 

Média  
(mg KOH/g) 

Desvio Padrão 
(mg KOH/g) 

Média 
(g I2/100g) 

Desvio Padrão 
(g I2/100g) 

01 1,323 0,013 117,7 1,2 

02 0,338 0,043 112,9 0,6 

03 0,368 0,036 122,1 2,4 

04 3,033 0,190 128,1 1,3 

05 0,654 0,036 123,1 4,0 

06 0,986 0,016 115,3 0,8 

07 1,134 0,055 128,4 1,0 

08 0,608 0,022 121,1 0,7 

09 0,589 0,026 125,1 3,0 

10 0,657 0,019 119,1 2,0 

11 0,368 0,018 103,6 1,1 

12 0,579 0,210 127,8 3,8 

13 0,625 0,023 118,2 0,7 

14 0,641 0,056 122,6 1,1 

15 0,596 0,012 123,7 0,7 

16 0,843 0,414 120,6 1,6 

17 0,645 0,034 120,2 7,1 

18 1,107 0,009 120,7 2,1 

19 0,366 0,115 117,6 6,3 

20 0,790 0,025 116,0 1,0 

21 0,392 0,016 115,8 1,6 

23 0,342 0,015 108,4 0,7 

24 1,060 0,146 104,2 1,9 

25 2,093 0,039 111,9 4,3 

 


