
  

 

 

 

Universidade Estadual Paulista (Unesp) 

Instituto de Química 

Departamento de Química Analítica, Físico-Química e Inorgânica  

 

 

 

 

 

 

Quimiometria: aplicações e desafios analíticos 

 

 

Profa Dra Fabíola Manhas Verbi Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araraquara – SP 

2022



 

 

 

Universidade Estadual Paulista (Unesp) 

Instituto de Química 

Departamento de Química Analítica, Físico-Química e Inorgânica 

 

 

 

 

Quimiometria: aplicações e desafios analíticos 

 

 

 

 

Texto apresentado ao 

Instituto de Química da 

UNESP como requisito 

parcial à obtenção do 

título de livre-docente 

em Química Analítica. 

 

 

 

Profa Dra Fabíola Manhas Verbi Pereira 

 

 

 

 

 

 

Araraquara – SP 

2022



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, pela dádiva da vida e por aqueles que 

escolheram construir algo em conjunto comigo. 



 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"CONHEÇA TODAS AS TEORIAS, DOMINE TODAS AS TÉCNICAS, MAS AO TOCAR UMA 

ALMA HUMANA, SEJA APENAS OUTRA ALMA HUMANA” 

Carl Gustav Jung



 

v 

 

Agradecimentos 

 

 Ao meu marido Edenir Rodrigues Pereira Filho que sempre me 

incentiva e me ama incondicionalmente. 

 

Aos meus orientadores e supervisores científicos pela oportunidade 

de trabalho, credibilidade e formação profissional. 

 

Aos recursos humanos gerados sob minha orientação, até o 

presente momento, que me permitiram iniciar o Grupo de Abordagens 

Analíticas Alternativas (GAAA). 

 

A todos os colegas e funcionários do Instituto de Química da Unesp, 

minha gratidão por todo auxílio e presteza. 

 

Ao Instituto de Pesquisa em Bioenergia (IPBEN) pela concessão de 

laboratório de pesquisa. 

 

A todas aquelas pessoas que fizeram, continuam e começaram a 

fazer parte da minha trajetória. Mesmo não tendo seus nomes explícitos, 

é muito significativo, para mim, reforçar a oportunidade de todas as 

colaborações.  



 

vi 

 

PREFÁCIO 

 

As potencialidades de técnicas analíticas, tais como espectroscopia de 

emissão com plasma induzido por laser (LIBS, laser-induced breakdown 

spectroscopy), fluorescência de raios-X (XRF, X-ray fluorescence) e 

imagens digitais podem ser significativamente investigadas para o 

desenvolvimento de modelos matemático-estatísticos robustos utilizando 

técnicas quimiométricas. As vantagens desta associação são: a 

possibilidade de serem efetuadas medidas diretas, o que permite 

minimizar etapas de pré-tratamento da amostra e aumentar a 

frequência analítica. No caso das imagens, vale a pena enfatizar o uso 

de equipamentos acessíveis, tais como um telefone celular, câmera 

digital ou scanner, que apresentam custos de aquisição e manutenção 

relativamente baixos quando comparados com instrumentos analíticos 

tradicionais. Além disso, as informações extraídas dos dados são melhor 

exploradas, e potencialmente aplicáveis, quando é utilizada a 

quimiometria. Assim, são gerados modelos (de calibração ou de 

classificação) que podem, principalmente, reduzir custos em processos e 

impactar positivamente uma cadeia produtiva.  
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1) Introdução 

 

A aplicação de ferramentas quimiométricas em química analítica, 

ou em outras áreas da química vem se tornando uma atividade 

essencial. Esse fato se dá principalmente diante da grande quantidade 

e natureza dos dados que são gerados [1, 2], da necessidade de extrair 

informações úteis dos mesmos e/ou de otimizar etapas de um processo. 

Isso permite a tomada rápida de decisões, visualização de interações 

entre variáveis, tais como sinergismo ou antagonismo entre os 

parâmetros, durante o desenvolvimento de um método [3]. 

As técnicas quimiométricas clássicas vêm sendo disseminadas e 

podem ser divididas, de acordo com a abordagem do estudo, dentre as 

quais destaca-se a análise exploratória de dados. A análise por 

componentes principais (PCA, principal component analysis) é uma das 

formas mais acessíveis, e já consolidadas, para realizar a exploração 

inicial e extrair informações relevantes de um determinado conjunto de 

dados, sendo empregada com bastante êxito em conjunto com diversas 

técnicas espectroscópicas [4]. 

A PCA consiste na redução da dimensão original dos dados, 

possibilitando a detecção de amostras anômalas (outliers), seleção de 

variáveis importantes em determinado sistema, classificação não 

supervisionada e previsão [4]. 

Outro ramo da quimiometria é o planejamento fatorial. A principal 

finalidade da utilização do planejamento fatorial é estudar a influência 

ou efeito de determinada variável, e interações entre elas, em um 

sistema específico [5-8]. 

A calibração multivariada é outra vertente da quimiometria, onde 

são utilizadas diversas variáveis para calibrar uma (ou mais) propriedade 

ou concentração de um dado analito químico [9, 10]. 

Desde a primeira publicação sobre ferramentas quimiométricas, 

até o momento presente, surgiram inúmeras variações destas 

técnicas [11], propostas de estratégias de fusão de dados químicos [12] 
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e, também, aplicações em técnicas instrumentais hifenadas [13]. 

Nos próximos itens, serão descritas possibilidades de temáticas e 

naturezas distintas de dados químicos gerados com as técnicas analíticas 

de caráter minimamente invasivo, espectroscopia de emissão com 

plasma induzido por laser (LIBS, laser-induced breakdown spectroscopy), 

fluorescência de raios-X (XRF, X-ray fluorescence) e imagens digitais. As 

aplicações de técnicas quimiométricas nestes tipos de dados, além de 

auxiliar na investigação de informações analíticas, permite o 

desenvolvimento de métodos modernos e concatenados ao caráter de 

utilidade social. 

 

Referências 

 

[1] Olivieri, A. C., Introduction to multivariate calibration: A practical 

approach, Springer International Publishing, Switzerland, 1st ed., 2018, XVII-

243. 

[2] Lavine, B. K., Rayens, W. S., Classification: basic concepts, in: Brown, S. 

D., Tauler, R., Walczak, B. (Eds.), Comprehensive Chemometrics: Chemical 

and Biochemical Data Analysis, 3 Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 

2009, 507-515. 

[3] Pereira, F. M. V., Pereira-Filho, E. R., Aplicação de programa 

computacional livre em planejamento de experimentos: um tutorial, 

Quim. Nova 2018, 4, 1061. 

[4] Geladi, P., Chemometrics in spectroscopy Part1. classical 

chemometrics, Spectrochim. Acta Part B 2003, 58, 767. 

[5] Myers, R. H., Montgomery, D. C., Anderson-Cook, C. M., Response 

surface methodology: process and product optimization using designed 
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2) Técnica analítica LIBS 

 

As análises qualitativas e quantitativas por LIBS podem ser 

realizadas tipicamente na faixa espectral entre 190 e 1000 nm com 

variações tênues, dependendo do tipo de laser e da configuração do 

instrumento. O princípio desta técnica está na detecção de sinais de 

emissão de espécies excitadas, neutras ou ionizadas [1]. 

O procedimento experimental da técnica LIBS ocorre com pulsos 

sucessivos de laser de curta duração (nanosegundos) focalizados na 

superfície da amostra para promover a formação de micro-plasma que 

pode atingir temperaturas entre 10.000 e 20.000 K. Cada elemento, 

espécie molecular ou íon excitado possui linhas de emissão de radiação 

bem definidas, em comprimentos de onda específicos [2]. 

As potencialidades inerentes à LIBS que podem ser mencionadas 

são: alta frequência de amostragem (medidas em poucos segundos), 

possibilidade de análise in loco, minimiza etapas de preparo da amostra, 

é indicada para análise direta de amostras sólidas (condutoras e/ou não 

condutoras) e ainda, para materiais de difícil dissolução [3]. 

 A contribuição da LIBS neste estudo, no contexto das 

características citadas, é a flexibilidade de se efetuar análise direta em 

todas as matrizes a serem investigadas, dispensando o pré-tratamento da 

amostra com reagentes químicos ou sistemas que promovam a 

dissolução ou mineralização das amostras [4]. 

Cada espectro gerado por meio da LIBS apresenta uma impressão 

digital da amostra e também, um certo grau de complexidade que, com 

a análise multivariada, pode ser melhor investigado [2, 5]. 

Outro ponto importante é que no caso de matrizes sólidas, a 

construção de uma curva de calibração analítica é uma tarefa árdua, 

visto que nem sempre é viável utilizar materiais certificados compatíveis 

com a matriz analítica sob investigação e, por vezes, o uso destes pode 

ser uma aproximação que não demonstrará robustez e homogeneidade 

para amplas aplicações [5]. Além disso, é importante salientar que a 
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grande maioria dos materiais certificados possuem valores certificados 

para massas da ordem de 100 mg. Este fato constitui uma limitação para 

a LIBS, pois as massas abladas são da ordem de microgramas [2]. 

Assim, uma alternativa exequível e com bom índice de sucesso 

para o tratamento dos sinais de LIBS é o uso de métodos multivariados, 

onde por meio de padrões, as amostras podem ser classificadas, ou 

ainda, via métodos de referência de algum parâmetro ou propriedade, 

os valores gerados podem ser correlacionados aos perfis das linhas de 

emissão, podendo gerar modelos de previsão [5, 6]. 

Diante deste contexto, serão delineados, nas próximas páginas, 

estudos onde foi utilizada a LIBS combinada com ferramentas 

quimiométricas. Assim, foi objetivado a proposição de um enfoque 

diferenciado que visa aproveitar o máximo de informação que esta 

técnica analítica fornece sobre as composições orgânica e inorgânica, 

em um único sinal, sem promover quaisquer interferências na natureza 

química e física da amostra. 

 

Referências 

 

[1] Galbács, G. A critical review of recent progress in analytical laser-

induced breakdown spectrosocopy, Anal. Bioanal. Chem. 2015, 407, 

7537. 

[2] Cremers, D. A.; Chinni, R. C. Laser-induced breakdown spectroscopy-

capabilities and limitations, Appl. Spectrosc. 2009, 44, 457. 

[3] Cremers, D. A.; Radziemski, L. J. Handbook of Laser-Induced 

Breakdown Spectroscopy, 2nd, John Wiley & Sons, Chichester, 2013. 

[4] Santos Junior, D.; Tarelho, L. V. G.; Krug, F. J.; Milori, D. M. B. P.; Martin 

Neto, L.; Vieira Junior, N. D. Espectrometria de emissão óptica com plasma 

induzido por laser (LIBS) - fundamentos, aplicações e perspectivas, Revista 

Analytica 2006, 76. 
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[6] Pereira, F. M. V.; Castilho, J. P. C.; Machado, R. C.; Araújo, A. S.; 

Andrade, D. F.; Babos, D. V.; Beletti, D. R.; Pereira-Filho, E. R.; Mello, M. L.; 

Hilário, F. F.; Garcia, J. A.; Sperança, M. A.; Gamela, R. R.; Costa, V. C.; 

Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS): aplicações e estratégias 

de calibração. In: Pereira-Filho, E. R. (Org.), Bauru: Iberoamericana de 

Educação, 2021. DOI: 10.47519/EIE.978-65-86839-05-0  
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2.1) Impurezas sólidas em cana-de-açúcar 

 

O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de açúcar 

proveniente da cana-de-açúcar, sendo que o estado de São Paulo 

produz cerca de 60% desse total. A área de plantio é superior a 9 milhões 

de hectares e a produção alcança 700 milhões de toneladas anuais. 

Desta matéria-prima, produz-se cerca de 40 milhões de toneladas de 

açúcar e o restante é usado na produção de cerca de 30 bilhões de litros 

de bioetanol. Em 2016, o faturamento do setor superou o valor de 50 

bilhões de reais. Os índices medidos no estado de São Paulo do setor de 

açúcar e álcool apontaram para a marca de aproximadamente 8 mil 

empregos gerados em 2017 [1, 2], conforme mostra o Quadro 1. 

 

Quadro 1: Produção de etanol, açúcar e cana-de-açúcar no Brasil nos 

últimos anos. 

Ano Etanol Total (m³) Açúcar (ton) Cana-de-açúcar (ton) 

2003 12.485.426 22.381.336 316.121.750 

2006 15.808.184 26.214.391 382.482.002 

2009 27.681.239 31.506.859 572.738.489 

2012 22.736.540 35.970.397 560.993.790 

2015 28.916.281 35.603.958 637.714.365 

2018 27.781.552 37.694.232 624.380.128 

 

Como qualquer atividade econômica, o setor sucroalcooleiro 

possui muitos processos e produtos que podem ser melhorados, desde a 

produção de novas variedades até a qualidade do produto final. Dentre 

estes processos, existe a demanda por métodos analíticos cada vez mais 

rápidos, precisos, com mínimo preparo de amostras e que possam ser 

utilizados de forma remota e in loco pela agroindústria. 

Dentre as melhorias nesta área, pode ser incluído o 

desenvolvimento de métodos analíticos para a determinação de 
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impurezas sólidas solúveis e insolúveis, desde a matéria-prima (cana-de-

açúcar crua) até os produtos finais e rejeitos do processo industrial. 

 A natureza dessas impurezas, bem como a sua composição (Figura 

1), são informações indispensáveis para melhorar a eficiência da 

moagem e maximizar os rendimentos, a economia de tempo, o custo de 

produção e a energia gerada. As impurezas na cana-de-açúcar crua 

devem ser monitoradas, pois quando em quantidade excessiva, reduzem 

as margens de lucro dos fabricantes e podem comprometer o 

rendimento e a qualidade do caldo extraído da matéria-prima [3-6]. 

 

 

A Figura 1 mostra uma estimativa das quantidades de impurezas 

oriundas da cana-de-açúcar (folhas verdes e marrons/secas) e do solo. 

Os teores de impurezas mostrados na Figura 1 são aproximações e foram 

obtidos a partir de relatórios técnicos, visto que são inexistentes dados 

publicados na literatura científica sobre os teores totais. No entanto, há 

um consenso geral, entre as usinas do setor, onde o teor de impurezas 

provavelmente está em uma faixa de valores entre 10 e 20%. 

Logicamente, o conhecimento mais preciso e exato desses valores é um 

 
Figura 1: Descrição e quantidades estimadas em % (g/100g) de 

impurezas sólidas oriundas da cana-de-açúcar (folhas verdes e secas) 

e do solo. 

Folhas
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Colmo
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fator que pode trazer consideráveis benefícios às cadeias produtivas do 

açúcar e do álcool. Além disso, a estimativa das quantidades destas 

impurezas é uma atividade complexa, pois depende da variedade da 

cana-de-açúcar e do sistema de colheita: manual ou mecanizado. 

Nos últimos 5 anos, a cana queimada foi banida em vários países, 

inclusive em alguns estados do Brasil. Como resultado, a quantidade de 

impurezas como aquelas apontadas na Figura 1 aumentou de forma 

alarmante, fazendo com que o processo industrial seja, em muitos casos, 

imprevisível. Além disso, é importante mencionar que um dos efeitos 

colaterais da elevada quantidade desse tipo de material, está 

relacionado com o aumento da complexidade composicional e do 

volume do sub-produto denominado de vinhaça. Isto é decorrente da 

adição de vários compostos químicos para estabelecer o controle do 

processo [7]. 

Atualmente, não existe um método para reduzir a quantidade 

destas impurezas, e a separação manual do colmo, que é a parte útil da 

planta para extração do caldo, é impraticável em uma escala industrial. 

Existem processos de aeração para segregar as impurezas da cana-de-

açúcar, realizados nas usinas, mas não são totalmente eficazes (Figura 2). 

Além disso, a cana-de-açúcar é uma planta complexa e, ao contrário 

de alguns tubérculos, tais como batata ou beterraba, a sua limpeza 

eficiente em larga escala industrial, não é uma operação unitária simples 

e exequível. 

 

  

 
Figura 2: Açúcar bruto com presença de pontos pretos. 
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As impurezas da cana interferem no processo de moagem e 

causam prejuízos. As impurezas sólidas podem aumentar o número de 

partículas escuras no açúcar (Figura 2) denominado de resíduo mineral 

fixo ou teor de cinzas e, também as concentrações de amido, dextranas 

e compostos químicos. Estes últimos são impurezas que são geradas 

durante a produção de açúcar e do etanol e contribuem para reduzir a 

qualidade final do produto. Outro tipo de impureza que vem ocorrendo, 

principalmente em açúcar do tipo cristalizado, é a adição intencional de 

areia com o objetivo de aumentar o peso do produto final para comércio 

de exportação, causando óbvios danos econômicos e perda de 

confiabilidade. 

Uma matéria-prima totalmente livre de impurezas inexiste, visto que 

aquelas sólidas estão associadas ao processo de colheita. Assim, é 

importante estabelecer um equilíbrio entre as impurezas, principalmente 

as sólidas (Figura 1) e uma matéria-prima confiável que alimentará a 

produção. Algumas impurezas e fibras são os principais constituintes do 

bagaço [8, 9], que é utilizado para a produção de energia de segunda 

geração [10], plastificantes [11] e biomassa [12]. 

Nesse contexto, para atingir um alto rendimento no processamento 

da cana-de-açúcar é imprescindível que a caracterização da matéria-

prima seja efetuada [13, 14]. O teor de fibra da cana é rotineiramente 

determinado nas instalações industriais e é um parâmetro importante 

usado para calcular os valores destinados ao pagamento dos 

produtores. A extração do suco está atrelada ao teor de fibra na cana-

de-açúcar, dentre outros parâmetros. 

As quantidades de fibras e impurezas introduzidas num sistema 

(Figura 1) ou geradas durante um processo industrial estão 

correlacionadas com a quantidade e qualidade do suco extraído e os 

rendimentos dos produtos finais, isto é, açúcar e etanol. 

Para prever o teor de fibra (%) no bagaço de cana-de-açúcar 

bruto, as linhas de emissão geradas utilizando um sistema LIBS e os valores 

de referência oriundo da usina foram utilizados para a construção de um 
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modelo de calibração multivariada, conforme mostra o estudo de 

Romera et al. [8] desenvolvido durante o mestrado acadêmico sob 

minha orientação. Neste estudo, a LIBS foi utilizada para determinar o teor 

de fibra em bagaço de cana-de-açúcar. A informação mais relevante 

dos espectros foi selecionada, e as linhas atômicas (I) de C, Mg, Na, H, N, 

K e as iônicas (II) de Ca foram usadas para proposição de modelos de 

calibração multivariada utilizando a técnica quimiométrica partial least 

squares (PLS). Com o desenvolvimento do trabalho foi observada uma 

correlação promissora entre os valores do teor de fibra de referência e 

aqueles previstos pelo modelo PLS. Tais resultados foram obtidos mesmo 

na presença de umidade proveniente das amostras de bagaço, visto 

que não foi efetuado qualquer preparo da amostra. 

Ainda é ausente uma legislação governamental para a 

determinação de impurezas sólidas em matérias-primas sólidas de cana-

de-açúcar. A primeira tentativa de estabelecer tal método foi publicada 

pelo nosso grupo de pesquisa, o Grupo de Abordagens Analíticas 

Alternativas (GAAA) [15]. 

Este estudo demonstrou que extratos aquosos de material lixiviado 

das misturas sólidas como aquela da Figura 3 contendo cana-de-açúcar, 

partes da planta (folhas verdes e marrons/secas) e solo podem fornecer 

informações químicas referentes às diferentes proporções de impurezas 

sólidas adicionadas à cana. 

 
Figura 3: Mistura sólida de colmo de cana-de-açúcar e impurezas 

vegetais (folhas verdes e marrons/secas) e solo. 
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Neste caso, duas faixas de impurezas foram investigadas: entre 3 e 

5% e entre 8 e 10%. Os extratos líquidos foram imobilizados usando 

polímero de álcool polivinílico (PVA) e várias linhas de emissão 

provenientes da técnica LIBS foram correlacionadas com as quantidades 

de impurezas. 

A LIBS é uma técnica adequada para a análise direta de sólidos, 

mas as impurezas sólidas são constituídas por materiais diversos com 

formas irregulares. O objetivo principal então foi imobilizar soluções 

aquosas [16, 17] obtidas após a lixiviação de diversas misturas sólidas. Esse 

procedimento exigiu apenas 2 horas de preparo das amostras e pode ser 

incorporado em uma cadeia de produção de açúcar e etanol, visto que 

a extração foi efetuada com água. 

Em nosso estudo anterior [15], apenas uma inferência qualitativa 

sobre a discriminação de diferentes amostras foi discutida. As duas faixas 

das misturas sólidas foram divididas de acordo com as condições reais 

das culturas de cana-de-açúcar. Por exemplo, um colmo (caule) de 

cana-de-açúcar inevitavelmente tem alguns resíduos sólidos de solo 

procedente do campo. Na Austrália, para as operações unitárias de 

clarificação e filtração de processos de fabricação de açúcar bruto, os 

níveis de solo na cana podem ocorrer entre 2% e 10% [18]. 

 A contribuição da LIBS, no contexto das características citadas, 

tem sido a flexibilidade de efetuar análise nos extratos líquidos, bem 

como a estimativa do teor de fibras em bagaço, dispensando o pré-

tratamento da amostra com reagentes químicos ou sistemas que 

promovam a dissolução ou mineralização das amostras [19]. Cada 

espectro LIBS é capaz de gerar uma impressão digital para este tipo de 

amostra de natureza complexa e heterogênea [20, 21]. 
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2.2) Estimativa do teor de fibras em bagaço de cana-de-açúcar 

 

O mapeamento das amostras de bagaço de cana foi efetuado 

em um total de 53 amostras que possuíam uma faixa de teor de fibra 

entre 10 e 22%. Após a obtenção dos espectros, foi gerada uma matriz 

de dados com 5327 linhas correspondentes às amostras e 12.288 colunas 

relacionadas com as variáveis preditoras que foram as respostas 

instrumentais (linhas de emissão de 186 a 1042 nm). Cada ponto 

mapeado gerou 10 espectros, assim para cada amostra foi acumulado 

aproximadamente um total de 120 espectros. O sistema LIBS utilizado foi 

um modelo J200 configurado pela Applied Spectra (Fremont, Califórnia, 

EUA). 

 Com o planejamento de experimentos foi possível avaliar a 

influência de três variáveis nas medidas instrumentais com a LIBS: energia 

do pulso do laser, tempo de atraso e tamanho do spot, descritos no 

Quadro 2. O tempo de aquisição dos dados não pode ser modificado e 

o estabelecido pelo fabricante foi fixado em 1,05 ms. O tipo de 

planejamento foi um fatorial completo 23, ou seja, foram empregados 

dois níveis (+1 e -1) com 3 variáveis testadas, gerando um total de 8 

experimentos. Os valores reais das variáveis podem ser verificados no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2: Parâmetros experimentais avaliados com o planejamento 

fatorial completo 23. 

Parâmetro Nível alto (+1) Nível baixo (-1) 

Energia do pulso de 

laser (mJ) 

75 50 

Tempo de atraso (µs) 1,0  0,5 

Tamanho do spot (µm) 125  75 

 

A resposta monitorada neste planejamento foi o valor da norma2 

para cada um dos oito experimentos realizados (Tabela 1). A melhor 
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condição experimental seria aquela com o maior valor da norma2, 

inferindo-se que esta representasse os sinais que foram gerados com 

maior número de linhas de emissão e preferencialmente com 

intensidades mais elevadas. 

 O cálculo da norma2 (‖𝑏‖) é efetuado conforme mostra 

a Equação 1: 

 

‖𝑏‖ = √𝑏1
2 + 𝑏2

2 + ⋯ + 𝑏𝑛
2 Equação (1) 

 

Onde b1, b2, b3 e bn são as respostas instrumentais obtidas em cada 

comprimento de onda (12.288 valores). 

 

Tabela 1: Resultado do planejamento experimental 23 para as 

condições experimentais da LIBS. Os parâmetros das variáveis estão 

codificados. 

Experimento Energia do 

pulso de 

laser  

Tempo de 

atraso  

Tamanho 

do spot   

Resposta 

(Norma2) 

1 1 1 1 8227,7 

2 -1 1 1 22997,6 

3 1 -1 1 5155,1 

4 -1 -1 1 6625,7 

5 1 1 -1 10919,4 

6 -1 1 -1 25472,0 

7 1 -1 -1 5735,0 

8 -1 -1 -1 13572,5 

 

 Com o auxílio da Figura 4, podem ser verificados os valores dos 

efeitos de cada variável e suas interações em função dos valores de z [1]. 

Os efeitos das interações de segunda e terceira ordens que se 

encontravam próximos aos valores de zero não são significativos para o 
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modelo. 

 

 

Figura 4: Gráfico de probabilidade dos valores de efeito versus os valores 

de z obtidos para o planejamento experimental 23. 

 

A variável tamanho do spot é responsável por apenas 5% dos 

efeitos, indicando pouca influência sobre a resposta. Os parâmetros das 

variáveis energia do pulso do laser e tempo de atraso devem ser utilizados 

nos seus níveis alto (75 mJ) e baixos (0,5 µs), respectivamente. Com o 

planejamento fatorial anterior foi possível gerar uma nova matriz com as 

variáveis energia do pulso laser e tempo de atraso. Na Tabela 2 foram 

resumidos os níveis das variáveis normalizados, valores da média dos 

experimentos, variância, número de réplicas e graus de liberdade.  

Energia do pulso de laser
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Tabela 2: Resultados referentes a nova matriz gerada com um fatorial 22. 

Experimento Energia 

do 

pulso 

de 

laser 

Tempo 

de 

atraso 

Resposta 

média 

Variância Número 

de 

réplicas 

Graus de 

liberdade 

1 -1 -1 7948,1 4907375 2 1 

2 1 -1 22333,5 3177532 2 1 

3 -1 1 2639,3 540488 2 1 

4 1 1 8091,5 28454731 2 1 

 

A análise de variância (ANOVA, Analysis of Variance) dos 

resultados experimentais foi efetuada e a confirmação das variáveis que 

apresentam valores significativos foi realizada através do cálculo do erro 

crítico. Desta forma, com um nível de 95% de confiança, pode-se dizer 

que os efeitos que apresentam valores em módulo maiores que 5977,4 

são significativos. Isto demonstra que dois efeitos se mostraram 

significativos: o tempo de atraso e a energia do pulso do laser. 

 Por fim, os seguintes parâmetros foram utilizados na realização dos 

experimentos subsequentes com LIBS para aquisição dos espectros das 

amostras de bagaço de cana-de-açúcar, onde a energia do pulso do 

laser empregada foi de 75 mJ, o tempo de atraso escolhido foi de 0,5 µs 

e o tamanho do spot estabelecido foi de 75 µm. 

 Com o auxílio da Figura 5 é possível verificar um espectro gerado 

utilizando a LIBS, onde verifica-se a presença de várias linhas atômicas (I) 

e iônicas (II) destacadas. 
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Figura 5: Espectro de emissão LIBS para amostra de bagaço de cana. 

 

A identificação das linhas foi efetuada utilizando o programa 

computacional Aurora (Applied Spectra) que possui uma biblioteca 

ampla e atualizada de todas as linhas atômicas e iônicas juntamente 

com o auxílio da base de dados disponibilizada pelo National Institute of 

Standards and Technology (NIST) [2], conforme pode ser verificado no 

Quadro 3. 
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Quadro 3: Descrição dos comprimentos de onda encontrados e seus 

respectivos valores de intensidade relativa. 

Elemento Comprimento 

de onda 

observado 

(nm) 

Linhas 

Atômicas 

(I), 

Iônicas (II) 

NIST Aurora 

Intensidade 

relativa 

Intensidade 

relativa 

C 193,007 I 1000 1300 

C 247,823 I 800 9029 

Mg 279,560 II 13 357153 

Mg 280,246 II 12 352473 

Na 588,917 I 80000 10000 

Na 589,528 I 40000 10000 

H 656,267 I 500000 2474 

N 742,436 I 685 435 

N 744,172 I 785 986 

N 746,876 I 900 1369 

K 766,338 I 25 3054 

K 769,814 I 75 1991 

O 777,211 I 870 2141 

N 818,798 I 400 591 

N 821,661 I 570 1141 

N 822,304 I 400 605 

N 824,136 I 400 413 

O 844,536 I 1000 597 

N 859,348 I 570 --- 

N 862,853 I 650 --- 

N 868,005 I 700 --- 

N 868,320 I 650 --- 

N 871,169 I 570 --- 
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Para a elaboração dos modelos multivariados, o conjunto de 

dados foi constituído de uma matriz X (53 x 12.288) resultante da média 

dos 12 pontos mapeados para cada amostra. Salientando que cada 

ponto correspondeu a 10 espectros gerados. Nestes sinais médios foram 

realizados a transformação e o pré-processamento dos sinais, utilizando 

a normalização pela norma2 e a centragem na média, respectivamente. 

 Com a centragem na média, todas as variáveis passam a ter 

média igual ao valor zero. Primeiramente é calculada a média de cada 

resposta referente a cada comprimento de onda. Em seguida, cada 

resposta original é subtraída do valor da média calculada, conforme 

mostra a Equação 2. 

 

jijcmij xxx −=)(  Equação (2) 

 

 Onde xij(cm) é o valor centrado na média para a variável j na 

amostra i, xij é o valor da variável j na amostra i e jx   é a média dos valores 

nas amostras na coluna j. 

 Com a normalização pela norma2, os espectros passam a ter o 

mesmo tamanho (norma = 1), reduzindo-se possíveis flutuações oriundas 

de variações elétricas, microheterogeneidade ou influência de ruído nos 

sinais. 

A Figura 6 exemplifica um espectro de emissão LIBS, após a 

normalização pela norma2 e a centragem na média. Verificou-se que 

não houve nenhum tipo de perda de informação analítica das linhas 

atômicas e iônicas existentes e a magnitude relativa entre as intensidades 

foram preservadas.  
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Figura 6: Espectro LIBS normalizado pela norma2 e centrado na média 

para amostra de bagaço de cana. 

 

 Com a PCA é possível promover a redução do espaço dimensional, 

onde os dados são decompostos em um novo conjunto de eixos, que são 

as PC´s (principal component). A Equação 3 descreve a decomposição 

da matriz X em duas matrizes: a (T) de scores e a (L) de loadings, mais 

uma matriz (E) de erros [3] de um determinado número de componentes 

principais (a). 

 

X = TaLa
T + E Equação (3) 

 

 Os scores representam a informação referente às amostras e os 

loadings são relativos à contribuição de cada variável para a variância 

dos dados. Os novos eixos são ortogonais entre si, ou seja, onde a primeira 

PC é traçada e calculada no sentido da maior variância explicada, a 

segunda PC é traçada e calculada na direção da segunda maior 

variância explicada, mas ortogonal à primeira e assim, sucessivamente. 

Para uma avaliação inicial dos dados foi efetuada uma análise 

exploratória com todas as 12.288 variáveis. O objetivo era avaliar a 

natureza química dos dados e suas tendências. O conjunto de dados foi 
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e16,1% e a segunda com valores entre 16,2 e 22%. 

Com o auxílio da Figura 7 verificou-se que não será possível o 

desenvolvimento de modelos de classificação, visto que as amostras não 

tendem a se separar de acordo com este parâmetro (teor de fibras). 

Com este resultado a partir daqui, serão mostrados os primeiros modelos 

com a calibração multivariada. 

 

 

Figura 7: Gráfico de scores para as amostras de bagaço de cana 

utilizando toda a faixa espectral. 

 

De acordo com o gráfico da Figura 8 para os valores de loadings, 

as variáveis que apresentaram maiores influências foram as linhas 

atômicas (I) de C, N, O e K, juntamente com a linha iônica (II) de Mg. 

 

Figura 8: Gráfico dos valores de loadings para as amostras de bagaço de 

cana utilizando toda a faixa espectral. 
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 Na construção de um modelo de calibração multivariado os dados 

são dispostos de maneira semelhante a análise de componentes 

principais, onde uma matriz X é composta pelas amostras nas linhas e as 

variáveis nas colunas, entretanto, para a calibração utilizam-se variáveis 

dependentes (Y), que são as respostas a serem previstas pelo modelo. Em 

geral, os valores destas respostas são determinados por um método de 

referência ou padrão. Neste estudo, o valor do teor de fibras foi 

determinado pelo método recomendado pelo CONSECANA [4]. 

 O processo de modelamento se dá com a construção de dois 

conjuntos: o de calibração e o de validação. A calibração, também 

chamada de treinamento, possui cerca de 80% das amostras  (isto pode 

ser variável, 70% ou 50%), seu objetivo é construir um modelo que possa 

relacionar as respostas instrumentais (matriz X) com as variáveis de 

interesse (matriz Y ou vetor y), por meio de um vetor (b) que contém os 

coeficientes de regressão [5]. Os cálculos do PLS são realizados através 

de duas decomposições, uma para a matriz X e outra para a matriz Y. 

  O conjunto de validação é composto por amostras que não 

estavam presentes no conjunto de calibração (treinamento) do modelo. 

A avaliação do modelo de PLS deve ser feita através dos valores de SEC 

(standard error of calibration) e para validação cruzada o SECV (SEC of 

cross-validation). 

O método da validação cruzada utilizado foi o leave-one-out, 

onde uma amostra de cada vez era retirada da construção do modelo. 

Este processo foi repetido para todas as amostras do conjunto de dados. 

 Os valores de SEC e SECV podem ser calculados por meio das 

Equações 4 e 5, respectivamente:  

 

SEC =
1

)ˆ( 2

−−

−

kn

yy
n

ii

 
Equação (4) 
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SECV =
n

yy
n

ii − 2)ˆ(

 
Equação (5) 

 

Onde n é o número total de amostras do conjunto de calibração,

iy  é o valor real, iŷ é o valor previsto pelo modelo e k é a quantidade de 

LV (latent variable) utilizadas na construção do modelo. O erro para as 

amostras do conjunto de validação (SEV, standard error of validation) é 

calculado de maneira análoga ao SEC sem a inclusão do número de LV. 

A escolha das amostras para compor o conjunto de treinamento e 

validação foi aleatória, com um total de 42 amostras para o primeiro e as 

11 amostras restantes para o segundo. Torna-se importante ressaltar que 

as mesmas amostras foram utilizadas nos conjuntos de treinamento e 

validação para todos os modelos que serão apresentados na sequência. 

 A transformação e o pré-processamento dos sinais foram mantidos 

conforme a discussão para a análise exploratória, ou seja, normalização 

pela norma2 e centragem na média, respectivamente. 

O primeiro modelo foi calculado com todas as variáveis (12.288), 

sendo necessárias 4 LV com um total de 48% da variância explicada. Os 

valores de SEC e SECV foram da ordem de 2,4 e 2,3% (g/100g), 

respectivamente, e o SEV foi da ordem de 3,1% de fibra. 

No segundo modelo avaliado foi utilizada uma seleção de 

variáveis baseada nos valores de loadings obtidos na PCA. Com este 

critério foram selecionadas variáveis com valores, em módulo, maiores 

que 0,05. Assim 114 variáveis foram selecionadas. O número de LV 

empregado foi 2, que representou 78% da variância explicada. Os 

valores de SEC, SECV e SEV foram em % (g/100g) 3,0, 2,9% e 2,6, 

respectivamente para este modelo. 

Um terceiro modelo foi investigado baseando-se nos valores dos 

coeficientes de regressão (b) obtidos pelo PLS. De modo que as variáveis 

com valores de b maiores que 1,0, em módulo, seriam selecionadas. 
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Assim sendo, 119 variáveis compuseram este conjunto de dados. 

Necessitou-se de 3 LV para que 41% da variância fosse explicada. Os 

valores de SEC e SECV apresentavam-se na ordem de 2,2 e 2,1%, 

respectivamente, o SEV se encontrou em 2,5%. 

Até o momento, os modelos anteriores apontaram potencialidade 

para previsão do parâmetro do teor de fibra no bagaço de cana. 

Entretanto, com a finalidade de explorar ainda mais os dados, optou-se 

também por efetuar cálculos utilizando um PLS por intervalos. Onde o 

espectro é dividido em n intervalos que serão combinados entre si, 

conforme mostra a Figura 9. 

 

 

Figura 9: Divisão do espectro em 12 intervalos para realização do i-PLS. 

 

O i-PLS (interval-PLS) é utilizado de forma que o espectro seja divido 

em partes iguais e que podem ser estudadas individualmente e de forma 

combinada. Neste estudo, optou-se por realizar uma divisão em 12 partes 

do espectro (cerca de 1000 comprimentos de onda por parte), Figura 9. 

No Quadro 4 estão detalhadas as faixas espectrais de cada 

intervalo, assim como os elementos e respectivas linhas atômicas (I) e/ou 

iônicas (II). 
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Quadro 4: Descrição dos intervalos para os modelos i-PLS. 

Intervalo Faixa espectral (nm) Linhas de emissão 

observadas 

1 186,872 – 251,8221 C (I) 193,0 e 247,8 

2 251,883 – 307,723 Mg (II) 279,5 e 280,2 

3 307,734 – 386,362 ---- 

4 386,441 – 458,072 Ca (II) 393,3 e 396,8 

5 458,118 – 523,477 H (I) 486,1 

6 523,545 – 583,940 ---- 

7 583,992 – 639,138 Na (I) 588,5 e 589,5 

8 639,194 – 686,201 H (I) 656,2 

9 686,239 – 774,450 N (I) 742,3; 744,2 e 

746,8 

10 774,553 – 865,922 O (I) 777,4; N(I) 818,8; 

821,6  e 822,3; O(I) 

844,6 e N(I) 859,3  e 

862,8 

11 866,001 – 951,229 N (I) 868,0 ; 868,3  e 

871,1 

 

12 951,316 – 1042,026 ---- 

 

A partir dos intervalos apresentados, foram avaliados diversos  

modelos. As combinações binárias entre os 12 intervalos resultaram em 

um total de 66 modelos. Na Tabela 3 pode ser verificado que a ordem de 

magnitude dos erros foi 2% para as melhores combinações de intervalos.  
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Tabela 3: Resumo dos resultados obtidos com os modelos i-PLS. 

Intervalo SEC SECV SEV VL Variância 

explicada 

Linhas de 

emissão 

observadas 

(nm) 

1 e 2 2,5 2,3 2,5 5 84% C (I) 193,0 

e 247,8; Mg 

(II) 279,5 e 

280,2 

 

2 e 5  2,3 2,1 2,6 3 63% Mg (II) 

279,5 e 

280,4 e H (I) 

486,1 

2 e 6 2,4 2,3 2,6 3 60% Mg (II) 

279,5 e 

280,4 

2 e 7 2,4 2,3 2,6 2 52% Mg (II) 

279,5 e 

280,4; Na 

(I) 588,5 e 

589,5 

2 e 8 2,4 2,5 2,7 2 29% Mg (II) 

279,5 e 

280,4; H (I) 

656,2 

 

 Duas linhas de emissão iônicas que apresentaram maior relevância 

e recorrente em todos os modelos foi a do Mg (279,5 e 280,4 nm). O 

elemento químico Mg é um dos macronutrientes essenciais para o 

crescimento e desenvolvimento das plantas. O referido elemento é 



Texto de livre-docência                                                                                                                                 Fabíola Manhas Verbi Pereira 

- 37 - 

 

encontrado na molécula da clorofila, atuando como cofator em diversos 

processos enzimáticos e é responsável também, pela agregação de 

subunidades dos ribossomos necessários para a síntese proteica [6]. Com 

este estudo foi atingido um melhor modelo com 119 variáveis que 

corresponderam as linhas mais sensíveis para a estimativa do teor de fibra 

nas amostras de bagaço de cana-de-açúcar. 
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3) Imagens digitais aplicadas ao teor de impurezas em cana-de-açúcar 

crua e açúcar cristal branco 

 

A faixa de impurezas que foi avaliada neste estudo foi bem ampla 

com um total de 122 misturas sólidas combinando diferentes proporções 

de cana (entre 41 e 100%) utilizando um sistema de imagem (Figura 10A). 

A presença de material vegetal pode dificultar a moagem da cana e 

reduzir a extração de caldo. Além disso, pode comprometer a vida útil 

dos maquinários. Já a presença do solo pode acarretar o escurecimento 

do produto final, principalmente para o caso do açúcar [1, 2]. 

Inicialmente foi efetuada a pesagem das frações de cana, 

impurezas vegetais e solo para cada mistura, com alternância de 

proporções de materiais vegetais entre 0 e 40% e de solo entre 0 e 20% 

até atingir a composição final de 100% (Figura 10B). Posteriormente, cada 

mistura sólida foi acondicionada em bandejas de papel. Para a 

aquisição das imagens foi desenvolvida uma configuração que envolveu 

dois preceitos o da simplicidade e aquele da mobilidade flexível para 

avaliações in loco em usinas sucroalcooleiras, conforma mostra a Figura 

10. 

 

  

Figura 10: Sistema para aquisição das imagens (A) e exemplo de uma 

amostra de mistura sólida típica deste estudo (B). 
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Cinco imagens foram registradas para cada mistura, gerando um 

total de 730 imagens. Estas imagens foram oriundas de 122 composições 

e mais 24 réplicas foram acrescentadas para as misturas com faixas de 

impurezas totais (parte vegetal mais solo) entre 0 e 10%. Entre uma 

imagem e outra, as amostras foram agitadas para simular variações reais 

neste tipo de material. 

As imagens foram convertidas em escala de cores com o auxílio de 

algoritmos (instruções computacionais) desenvolvidos e calculados em 

plataforma Matlab R2015b (The MathWorks, Natick, MA, EUA). Duas 

matrizes de dados foram construídas: uma delas consistiu de todo o perfil 

do histograma com 2560 cores (dados - histogramas) e a outra contendo 

o valor médio para cada uma das 10 cores utilizadas (dados - média das 

cores). As escalas foram R (red), G (green), B (blue) e respectivas cores 

relativas (r, g and b), H (hue), S (saturation), V (value) and L (luminosity). 

Cada escala de cor possui 256 valores de intensidade, assim entre 

1 e 256 corresponde à cor R, entre 257 e 512 a G e assim por diante, até 

2560. Para a obtenção de um único valor representativo de cada cor foi 

efetuada a média para cada faixa dos valores de intensidade de cada 

cor. Assim para os histogramas as dimensões da matriz X foi de 730x2560 

e para os dados médios, 730x10. 

Os gráficos de scores para a análise exploratória via PCA dos dados 

médios estão apresentados nas Figuras 11A e os loadings da PC1 na 

Figura 11B. Para os histogramas das cores as variáveis foram centradas na 

média. No caso da média das cores, as variáveis foram auto-escaladas, 

visto que estes dados não apresentavam valores zero e as diferenças de 

valores de intensidade entre as cores é muito diferente variando de 

dezenas a milhares. Assim, o auto-escalamento favoreceu a avaliação 

da influência das variáveis sem a interferência das diferentes magnitudes. 

A análise dos gráficos de scores obtidos revela claramente uma 

tendência de separação mais acentuada na parte positiva da PC1 

relativa aos experimentos com menor porcentagem de impurezas (85 – 

100%, losangos em laranja). 
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Nesse caso, pela avaliação inicial dos loadings da PC1, as cores 

mais importantes para esta separação foram H, S, r, g e b. 

 

 

Figura 11: Gráficos dos scores (A) e loadings (B) gerados pela PCA para 

os histogramas das cores. 

 

De forma a ser mantido um número homogêneo de amostras entre 

os diferentes níveis, os modelos de classificação foram efetuados com 

uma classe de três níveis contendo amostras com os seguintes teores de 

cana: (1) 85-100% - 46 amostras, (2) 66-83% - 51 amostras e (3) 41-65% com 

49 amostras. Três técnicas foram utilizadas para desenvolver os modelos 

de classificação: soft independent modeling of class analogy (SIMCA), 

partial least squares discriminant analysis (PLS-DA) e k nearest neighbors 

(kNN). O desempenho dos modelos foi avaliado por meio de curvas 

receive operating characteristic (ROC). As Figuras 12A-C e 13A-C 

mostram os resultados das áreas entre 1-especificidade versus 

sensibilidade.  
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Figura 12: Curvas ROC para os dados dos histogramas das cores do 

conjunto de treinamento para SIMCA (A), PLS-DA (B) e kNN (C).  

 

Resultados promissores são definidos como aqueles onde, quanto 

a área for mais próxima ou igual a 1. Para as amostras do conjunto de 

treinamento, SIMCA (Figura 12A) e kNN (Figura 12C) revelaram áreas 

iguais a 1; já o PLS-DA (Figura 12B) atingiu 0,97 para este parâmetro. 

Já para o conjunto de validação, as áreas ficaram entre 0,81 e 

0,92, para SIMCA (Figura 13A), PLS-DA (Figura 13B) e kNN (Figura 13C); o 

que demonstra que os parâmetros selecionados para a otimização dos 

modelos, tais como número de PCs para o caso do SIMCA, número de 

vizinhos para o kNN e número de LV para o PLS-DA não apresentam 

sobreajuste o que proporciona resultados coerentes com a natureza dos 

dados. 
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Figura 13: Curvas ROC para os dados dos histogramas das cores do 

conjunto de validação para SIMCA (A), PLS-DA (B) e kNN (C).  

 

Estes resultados podem ser considerados promissores visto que o 

sistema utilizado é muito simples e os algoritmos computacionais estão 

livremente disponíveis para serem implementadas. As misturas sólidas 

mimetizaram a forma como a matéria-prima é recebida pela usina, com 

presença de solo e partes vegetais (secas e/ou verdes) [3-5]. 

Os cálculos realizados exigem apenas uma linha de comando na 

plataforma Matlab com o código desenvolvido, e podem ser facilmente 

implementados. Este método atuaria como um screening, tendo em vista 

que os mecânicos de separação das impurezas em usinas, na forma de 

aeração, não têm se mostrado muito eficazes. Com isso vem sendo 

constatado o aumento da presença destes materiais, em decorrência do 

uso da colheita mecanizada que não é seletiva e arrasta impurezas 

durante o processo. Outro ponto importante a ser discutido é o fato de 
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que o pagamento da carga de cana-de-açúcar é relacionado à 

capacidade de armazenamento do caminhão. No entanto, o setor vem 

enfrentando diversos problemas com uma quantidade elevada destas 

impurezas que também fazem parte dessa carga. 

O sistema de aquisição de imagens desenvolvido mostrado na 

Figura 10 se mostrou bastante promissor para esta questão analítica. 

Logo, a conversão de imagens em matrizes numéricas dos histogramas 

das cores foi utilizada no estudo para detecção de impurezas sólidas em 

açúcar cristal branco de cana. A análise exploratória com PCA 

evidenciou as cores mais importantes para a construção do modelo de 

calibração multivariada PLS e foi alcançada uma estratégia de custo 

acessível para situações onde o acesso ao laboratório ou 

instrumentação, como exemplo um espectrômetro energy dispersive XRF 

(EDXRF) seria mais limitado, conforme demonstra o estudo 

de Barros et al. [6]. 
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4 ) Técnica analítica XRF 

A técnica de XRF é extensamente e tradicionalmente empregada 

para identificar e quantificar espécies inorgânicas [1]. As principais 

vantagens apresentadas por esta são: não é necessário, em muitos 

casos, realizar um pré-tratamento da amostra, trata-se de uma técnica 

não-destrutiva, apresenta sensibilidade adequada para uma ampla 

faixa de elementos químicos que vão do Na até o U, permitindo 

determinações multielementares [1-5]. Outros fatores positivos são: 

disponibilidade de equipamentos portáteis para análises in loco [2] e 

facilidade em selecionar áreas do objeto a serem estudadas conforme o 

tamanho do colimador. Em equipamentos convencionais este 

parâmetro varia de 1 a 10 mm - com mapeamento in situ [2, 3]. 

 A XRF é fundamentada no fenômeno fotoelétrico, que consiste na 

retirada de elétrons de camadas internas dos átomos, por meio de uma 

fonte de energia passível de promover transições deste tipo, tais como 

radioisótopos que emitem raios-X, tubos de raios-X, partículas aceleradas 

ou radiação Síncrotron [1]. Esta fonte de energia deve ser capaz de retirar 

elétrons de orbitais internos, bem próximos ao núcleo, gerando vacâncias 

eletrônicas. A ocupação destas vacâncias por elétrons de camadas mais 

externas causa a emissão de raios-X característicos, sendo esta energia 

correspondente à diferença de energia potencial entre os dois orbitais 

envolvidos [1-4]. 
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4.1) Impurezas sólidas em açúcar bruto 

 

No processo industrial de manufatura do açúcar do tipo branco 

são efetuadas várias operações unitárias, dentre as quais, deve ser 

destacado o tratamento do caldo, com a finalidade de eliminar as 

impurezas solúveis e insolúveis, por meio da adição de reagentes 

químicos [1-3], tais como: (i) sulfitação – que consiste na absorção do 

anidrido sulfuroso (SO2) pelo caldo e (ii) caleação – que baseia-se na 

adição do leite de cal (Ca(OH)2). Estes reagentes químicos promovem o 

arraste e sedimentação de impurezas, presentes no caldo, e são 

adicionados durante a etapa de clarificação. 

As diversas impurezas encontradas no caldo da cana crua, 

durante a clarificação, variam desde materiais em suspensão na forma 

de sais, bem como material insolúvel, tais como solo, areia, argila, amido 

e até lama oriunda principalmente da casca da cana durante a colheita 

e o processo de moagem [4]. 

A pureza do caldo da cana, após os processos de extração e 

clarificação pode alcançar cerca de 93%. No entanto, é possível 

encontrar alguns elementos e íons químicos, como exemplos: As3+, Hg, 

Pb2+, Cd2+, Fe2+, Cu2+ e Zn2+; sendo que alguns destes são tóxicos e devem 

ser removidos na etapa de filtração e purificação [5]. 

Para Galdino Jr. et al. [6], o processo de clarificação do caldo é a etapa 

que define a qualidade do açúcar, enquanto para Simoglou et al. [7], o 

tamanho médio do cristal de açúcar deve ser monitorado. 

As impurezas sólidas, como concentrações de amido, dextranas, 

dentre outros compostos químicos, podem aumentar o número de 

partículas escuras no açúcar, denominado de resíduo mineral fixo ou teor 

de cinzas. Tratando-se de impurezas que são formadas durante a 

produção de açúcar e que comprometem a qualidade final do produto. 

A presença de pontos pretos é outro parâmetro muito relevante 

para a qualidade do produto final, os quais são definidos como partículas 

visíveis de coloração contrastantes com a dos cristais de açúcar, 
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podendo ser provenientes de açúcar caramelizado, açúcar 

carbonizado, fuligem, fagulhas da queima de cana, fibras da cana ou 

resíduos de incrustação dos equipamentos, expressas em número de 

pontos pretos por 100g (PP/100g). 

Outra questão a ser contornada é o fato de ocorrerem 

adulterações no açúcar bruto, principalmente com adição intencional 

de areia. Este procedimento ocorre, provavelmente, durante as etapas 

de transporte, após a saída do produto da unidade de produção até o 

destino final. 

O Quadro 5 mostra os principais parâmetros avaliados para a 

qualidade do açúcar.
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Quadro 5: Parâmetros de Qualidade do Açúcar do Grupo II (Vigente a partir de 1º de julho de 2019). 

Classes Tipos Parâmetros 

Polarização 

 

(°Z) 

Umidade 

 

(%) 

Cor 

ICUMSA 

(UI) 

Cinzas 

Condutimétricas 

(%) 

Pontos 

Pretos 

(nº/100g) 

Partículas 

Magnetizáveis 

(mg/kg) 

Branco Cristal 99,50 0,10 400 0,10 20 15 

Refinado 

amorfo 

99,00 0,30 100 0,20 5 5 

Confeiteiro 99,00 0,30 150 0,20 5 5 

Refinado 

Granulado 

99,80 0,05 60 0,20 5 5 

Bruto Demerara 96,00 1,25 5000 0,50 - - 

VHP¹ 99,00 0,25 2500 0,25 - - 

VVHP² 99,49 0,15 1000 0,15 - - 

¹Very High Polarization 

2Very Very High Polarization 
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Neste contexto, é imprescindível que o monitoramento da 

qualidade do açúcar seja melhor assistido. Assim sendo, nos 

experimentos para a investigação sobre adulteração intencional em 

açúcar bruto, foram preparadas misturas sólidas em laboratório, sendo 

constituídas de açúcar bruto e de variações na composição, com 

adição de pontos pretos e/ou areia. Um planejamento de misturas foi 

delineado, contendo a faixa analítica representativa dos adulterantes 

(pontos pretos e areia), conforme pode ser verificado no Quadro 6. 

Quadro 6: Composição das amostras na forma de misturas sólidas para os 

experimentos de adulteração intencional em açúcar bruto. 

Mistura Teor 

Açúcar, % 

(g/100g) 

Teor Areia, 

% (g/100g) 

Solução sólida 

pontos pretos, 

30 mg/kg 

Soma das 

impurezas 

Classe 

1 100 0 0 0 1 

2 0 100 0 100 2 

3 0 0 100 100 2 

4 50 50 0 50 2 

5 50 0 50 50 2 

6 0 50 50 100 2 

7 33 34 33 67 2 

8 17 17 67 84 2 

9 17 67 17 84 2 

10 67 17 17 34 2 

11 98 1 1 2 1 

12 94 5 1 6 1 

13 90 9 1 10 1 

14 83 13 4 17 1 

15 94 1 5 6 1 

16 89 5 5 10 1 

17 86 9 5 14 1 

18 82 13 5 18 1 

19 90 1 9 10 1 

20 86 5 9 14 1 

21 82 9 9 18 1 

22 78 13 9 22 2 

23 86 1 13 14 1 

24 81 5 14 19 1 

25 78 9 13 22 2 

26 74 14 13 27 2 

27 82 17 1 18 1 

28 78 21 1 22 2 

29 74 25 1 26 2 

30 77 1 22 23 2 
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A solução sólida de pontos pretos foi preparada em laboratório, 

com a adição de fragmentos de limalha de Fe em açúcar bruto, de 

modo a atingir o teor de 30 mg/kg (Quadro 6). Vale a pena enfatizar que 

este último tipo de impureza é proveniente de material diverso, conforme 

já discorrido. Entretanto, a coleta deste material é inviável para ser 

introduzida nos experimentos, e como a composição química desses 

pontos pretos apresenta, em geral, altos teores de Fe, a estratégia que 

foi encontrada para simular a presença desta forma de impureza no 

açúcar bruto, foi a de utilizar a solução sólida descrita. 

Neste conjunto de 30 misturas, a soma das impurezas foi a 

referência aplicada para definir as classes utilizadas no desenvolvimento 

dos modelos multivariados de classificação, sendo que 15 amostras 

representaram a faixa ente 0 e 19% das impurezas, denominada de 1, e 

as outras 15, entre 22 e 100%, representada por 2 (Quadro 6). 

Na realização dos experimentos foi empregado o equipamento 

adquirido via projeto de pesquisa “EMU concedido no processo no 

2018/18212-8: espectrômetro de fluorescência de raios-X, Processo 

Fapesp no 2019/01102-8”. O instrumento possui as seguintes 

características: espectrômetro de XRF por dispersão de energia (EDXRF), 

modelo Nex Qc+, fabricante Rigaku (Texas, EUA), possuindo como fonte 

geradora de raios-X o elemento Ag. O Quadro 7 mostra que pode ser 

proporcionado pelo software do instrumento, possibilidades de variações 

nas condições de medida (tensão e corrente aplicados à fonte de raios-

X) e tipo de filtro, conforme os elementos de interesse na matriz analítica. 

O tempo total de medida por amostra foi de 90s, sendo 30s para cada 

região.  
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Quadro 7: Parâmetros de medida utilizados para as medidas utilizando 

o instrumento Nex Qc+. 

Região Número 

atômico 

Tensão 

(kV) 

Corrente 

(μA) 

Tipo 

de 

filtro 

Faixa Tipo de 

linhas XRF 

1 Alto 50 10 B Ru – Pr 

e K – Br 

K 

2 Intermediário 30 10 A K – Mo K 

Sn – U L 

3 Baixo 6,5 50 Sem 

filtro 

Na – Cl K 

 

 As amostras, representadas pelas misturas sólidas descritas no 

Quadro 6, foram acondicionadas em celas de polietileno e revestidas 

com filme de polipropileno Mylar® 6µm (Premier Lab Supply, Flórida, EUA) 

para realização das medidas no espectrômetro XRF. O controle da massa 

para cada amostra, no interior da cela foi efetuado, mantendo-se em 

aproximadamente 1,500g. Cada amostra foi representada por 3 réplicas 

autênticas. 

 Os perfis espectrais das amostras para cada região podem ser 

verificados na Figura 14, tratando-se de medidas sequenciais e 

independentes.  Assim, para cada medida, foram adquiridos 3 espectros 

com os parâmetros instrumentais descritos no Quadro 7.
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Figura 14: Perfis espectrais de XRF e imagens das amostras de açúcar bruto (100:0:0), areia (0:100:0), solução sólida de 

açúcar e de pontos pretos (30 mg/kg) (0:0:100) e misturas, respectivamente, da esquerda para a direita. 
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Com o auxílio da Figura 14 é possível visualizar as amostras puras, a 

composição 100:0:0, corresponde ao açúcar bruto, a 0:100:0, à areia e a 

0:0:100 à solução sólida dos pontos pretos (30 mg/kg). No caso das 

misturas com composições distintas, cada proporção segue a sequência 

entre: açúcar bruto, areia e solução de pontos pretos, respectivamente. 

Os espectros da Figura 14 evidenciam diferenças nas intensidades 

das linhas de emissão de raios-X, conforme variações dos parâmetros e 

filtros (Quadro 7). 

A abordagem inicial que foi realizada com os sinais das três regiões 

foi a de calcular a norma2 de cada uma e, efetuar a soma dos sinais 

após essa normalização, no caso para utilização de um único sinal que 

envolvesse a informação analítica gerada por todas as regiões 

espectrais. Posteriormente a este procedimento, foi efetuada a média 

entre as leituras, para que cada amostra fosse representada pelas três 

réplicas no modelo multivariado de classificação. Outra questão a ser 

contornada estava relacionada com as flutuações na linha de base dos 

espectros, nas quais foram testadas a transformação com a primeira 

derivada, além do pré-processamento dos sinais com a centragem na 

média, onde os sinais passaram a ter média zero. 

Além disso, os sinais provenientes das três regiões foram testados 

juntamente com suas combinações, de ordens 2 e 3, para avaliar qual 

região e/ou combinação conteria a informação analítica que melhor 

representasse os dados obtidos. Por fim, foram aplicadas oito 

normalizações (Quadro 8), com o intuito de verificar qual tipo exibiria um 

melhor resultado para ambas as classes.  
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Quadro 8: Descrição das normalizações utilizadas nos espectros de XRF. 

Sequência Tipo de normalização Parâmetro 

empregado nos 

modelos 

1 Média Média 

2 Norma2 

3 Área espectral 

4 Sinal mais intenso 

5 Soma Soma 

6 Norma2 

7 Área espectral 

8 Sinal mais intenso 

 

 Para executar estes cálculos, um algoritmo, a ser usado em 

plataforma Matlab, foi desenvolvida para os dados de XRF. Os modelos 

multivariados de classificação SIMCA foram calculados com a utilização 

do programa computacional Pirouette 4.5 rev. 1 (Infometrix, Bothell, WA, 

EUA). 

 Para a exploração máxima destes dados, foram efetuados um total 

de 48 modelos considerando as 8 normalizações (Quadro 8) contendo 

informações individuais de cada região ou a combinação entre elas.  

As exatidões globais de cada modelo foram estimadas conforme 

mostra a Equação 6. O modelo calculado com a região 2 e a 

normalização 2, apresentou o melhor resultado atingindo 100% de 

acerto. A Figura 15 mostra um resumo deste parâmetro para os outros 

conjuntos de dados. 

 

𝐸𝑥𝑎𝑡𝑖𝑑ã𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =  
𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 Equação (6) 
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Figura 15: Parâmetro de exatidão global do modelo multivariado para 

acertos referentes às classes 1 (0-19%) e 2 (22-100%), em relação ao teor 

de impurezas sólidas em açúcar bruto. 

 

A matriz de confusão do melhor modelo pode ser verificada no 

Quadro 9. Esta forma de apresentação dos dados facilita a interpretação 

sobre acertos e erros para cada classe, para um modelo multivariado de 

classificação. 

 

Quadro 9: Matriz de confusão para modelo SIMCA utilizando região 2 e 

normalização pela média. 

Classe real Classe prevista 

1 2 Nenhuma 

1 45 0 0 

2 0 45 0 

 

Outra estratégia foi a utilização das razões entre as áreas dos 

elementos Fe e Si visando a proposição de um método univariado. 

Entretanto, foi verificado que não há correlação linear entre o teor de 
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impurezas sólidas e este parâmetro. 
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4.2) Caldo de cana-de-açúcar provenientes da etapa de clarificação 

 

A necessidade de desenvolvimento de métodos analíticos para 

determinar impurezas elementares no caldo de cana, em diferentes 

estágios no processo de produção de açúcar e de etanol, é meritória, 

considerando que pode ser otimizado o uso de reagentes, ação que 

poderia minimizar as incrustações nas tubulações e essencialmente, o 

impacto ao meio-ambiente. 

As etapas de tratamento envolvendo a adição de reagentes 

químicos são necessárias à clarificação. Entretanto, quando efetuadas 

sem controle, acarretam danos operacionais e custos excessivos na 

produção, visto que são necessárias interrupções para a limpeza e 

manutenção dos maquinários [1]. 

As amostras de caldo de cana-de-açúcar foram gentilmente 

cedidas pela Usina Santa Fé S.A., localizada na cidade de Nova Europa 

(21◦49′ 06.0′′ S48◦36′44.1′′W) no estado de São Paulo. Ao todo foram 

cedidos cerca de um litro de material para análise. As amostras cedidas 

foram referentes a sete estágios distintos de clarificação do caldo de 

cana, onde podem ser detectados teores maiores dos elementos 

químicos relacionados com impurezas. Para este caso, as amostras 

líquidas, sem qualquer adição de reagentes foram inseridas nas celas de 

polietileno para as medidas XRF. 

Para a potencial aplicação dessas informações analíticas no 

processo industrial, foi efetuada a construção de modelos de calibração 

multivariados. Nos modelos foi estabelecida uma correlação entre a área 

e altura do sinal obtidos pela técnica de EDXRF com os valores de 

referência determinados em amostras de caldo de cana-de-açúcar. 

Estas amostras foram obtidas após a extração em sete estágios iniciais da 

etapa de clarificação. Os valores de referência dos elementos químicos 

foram obtidos utilizando um espectrômetro Thermo Fischer Scientific iCAP 

7000 inductively coupled plasma optical emission spectrometer (ICP OES; 

Madison, WI, EUA). As mesmas amostras foram medidas diretamente em 
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espectrômetro de fluorescência de raios-X dispersiva (modelo Nex QC+, 

Rigaku, Austin, Texas, EUA, EDXRF, processo EMU no 2019/01102-8) [2].  

 O tratamento dos espectros foi realizado com os algoritmos e 

programas computacionais descritos na Parte I. Para os modelos de 

calibração utilizando PLS, utilizou-se todas as variáveis da região espectral 

ente 0 e 50 keV (modelo 1), como também, foi realizada uma seleção de 

variáveis para compor uma nova matriz de dados, selecionando-se 

apenas os picos dos elementos avaliados e posteriormente, as áreas: 

3,269 e 3,903 keV (27 variáveis, linhas de Ca e K) e 6,050 e 6,806 keV (32 

variáveis, linha de Fe), denominado modelo 2. No caso, as áreas foram 

calculadas, para verificar a viabilidade de um modelo univariado. A 

Tabela 4 mostra os parâmetros de qualidade estimados para cada 

modelo gerado por meio dos modelos PLS. Vale a pena destacar que o 

modelo 2 demonstra um excelente resultado para Fe em comparação 

ao modelo 1. 

O parâmetro trueness foi calculado e revelou que o método foi 

eficiente para a detecção de Ca em 4 estágios da clarificação, e para 

o Fe o K, nos sete estágios. A estratégia univariada não se apresentou 

potencialmente viável, com valores de erros muito elevados quando 

comparados aos modelos multivariados.  
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Tabela 4: Parâmetros de qualidade para os modelos PLS (partial least 

squares) calculados referentes aos elementos Ca, Fe, e K. 

Parâmetros Modelo 1 Modelo 2 

Ca Fe K Ca Fe K 

Standard error of 

cross-validation, 

SECV (mg kg-1) 

81,88 14,94 190,77 90,38 4,40 144,61 

SE of validation, 

SEV (mg kg-1) 

64,13 10,20 127,67 63,91 2,83 129,20 

Relative 

prediction error, 

RPE (%) 

17,8 93,6 17,1 20,9 16,4 14,0 

Coeficiente de 

correlação (r) 

0,9551 0,9689 0,8892 0,9509 0,9939 0,8911 

Coeficiente de 

determinação 

(R2) 

0,9121 0,9387 0,7908 0,9042 0,9878 0,7940 

Latent variable 

(LV) 

2 3 2 2 2 2 

Variância 

explicada (%) 

59 75 61 93 99 93 

Concentração 

mínima (mg kg-1) 

55,06 9,38 747,50 55,06 9,38 747,50 

Concentração 

mínima/SEV 

0,86 0,92 5,85 0,86 3,32 5,79 

 

 No estudo de Sperança et al. [3] foram realizados estudos 

comparativos entre as técnicas EDXRF e total reflection XRF (TXRF) com as 

mesmas amostras de caldo descritas anteriormente. Em ambas as 

técnicas, o diferencial é que foi utilizado volume reduzido de amostra da 

ordem de microlitros depositado sobre o filme Mylar®, caso da EDXRF, e 
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disco de quartzo na TXRF. O objetivo foi proporcionar um método mais 

sustentável em termos de análise química e que atingisse boa 

sensibilidade, o que foi plenamente atingido com esta proposta. 
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5) Triagem da composição química de cabelo humano envolvendo as 

técnicas LIBS e XRF 

 

Os fios de cabelo foram coletados em salões de cabeleireiros da 

cidade de Araraquara/SP e fornecidos também por doação voluntária 

entre os colegas de laboratório do Instituto de Química da UNESP, sendo 

estocados à temperatura ambiente em frascos plásticos inertes e 

descontaminados. As amostras passaram por um processo de 

descontaminação baseado na International Society of Hair Testing, a fim 

de eliminar qualquer fonte de contaminação, tais como poeira, fumaça, 

suor e sebo. Além de promover a remoção de tratamentos cosméticos 

que podem originar resíduos inadequados para análise por fluorescência 

de raios-X por dispersão de comprimento de onda (WDXRF, wavelength-

dispersive XRF). 

Para as medidas, foi efetuada também, a descoloração total de 

cada amostra de cabelo. Em seguida, os produtos utilizados neste 

procedimento foram eliminados das amostras por meio de lavagens com 

sabão neutro, a secagem foi efetuada ao ar por 24h [1]. 

 As amostras foram divididas em dois níveis: 1 – denominado de 

original e 2 - bleached. Para as medidas por meio da WDXRF e LIBS, os fios 

de cabelo foram compactados em forma de pastilha por meio de uma 

prensa hidráulica manual como mostra a Figura 16. 

 

 

Figura 16: A) compactação da amostra no molde do pastilhador, B) 

etapa de compressão e C) pastilhas de cabelo, sendo (I) original e 

(II) bleached. 

A) C)B)

(I) (II)
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Antes de serem iniciados os cálculos dos modelos, algumas 

avaliações adicionais foram necessárias, para verificar a 

representatividade dos espectros de emissão frente a possíveis questões 

de heterogeneidade da amostra. Para isto foi efetuada uma análise 

exploratória por PCA com todas as linhas espectrais, em ambas as faces 

da pastilha, conforme mostra a Figura 17. 

 

 

Figura 17: Gráficos dos scores (A) e loadings (B) gerados pela PCA para 

as amostras de cabelo medidas com a LIBS. 

 

Esta PCA demonstra que não houve diferença nas medidas 

realizadas em uma face ou outra da pastilha, assim a matriz de dados foi 

representada por aproximadamente 900 espectros obtidos por meio do 

mapeamento de 11 linhas em cada face, onde em cada linha foi 

incidido 42 pulsos de laser com fluência de 650 J cm-2 gerando 42 

espectros. 

Todos os espectros foram avaliados por meio de um algoritmo 

implementado em plataforma MatLab o que possibilita detectar possíveis 

medidas anômalas. Com este mesmo algoritmo foram calculadas as 

normalizações [2] que podem minimizar variações de heterogeneidade 

ou de planicidade da amostra que interferem na relação sinal/ruído. 

Dentre as normalizações, a média foi aquela escolhida, pois indicou 

maior variância explicada na primeira PC. 
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As amostras, medidas com a LIBS, apresentaram melhor tendência 

de separação em relação à WDXRF, visto que a sobreposição foi mínima 

entre amostras originais (Original) e aquelas após modificação estética 

(Bleached), conforme mostra os cálculos da PCA na Figura 18. 

 

 

Figura 18: Gráficos dos scores (A) e loadings (B) gerados pela PCA para 

as amostras de cabelo medidas com a LIBS. 

 

Para a avaliação da potencialidade destes dados foi utilizado 

outra rotina que possibilita a fusão entre técnicas de classificação [3]. 

Além disso, é possível efetuar a fusão entre dados gerados por técnicas 

analíticas distintas, de forma mais acessível que outras já desenvolvidas.  

A vantagem principal deste código denominado de sum fusion 

classification across the tuning parameter window é que não é necessário 

selecionar um parâmetro ótimo, tais como eigenvectors, LV ou nearest 

neighbors (NN) comumente exigidos pelas técnicas quimiométricas 

clássicas para a construção dos modelos. A sum fusion classification 

across the tuning parameter window engloba 17 classificadores, tais 

como como os mostrados no Quadro 10.  
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Quadro 10: Classificadores utilizados em sum fusion classification across 

the tuning parameter window. 

Método Parâmetro 

Otimizado 

Tuning 

parameter 

window 

Partial Least-Squares Discriminant 

Analysis (PLS2-DA)a 

Latent variable 

(LV) 

1-23 

K Nearest Neighbors (kNN) Nearest 

Neighbors (NN) 

24-46 

Mahalanobis Distance (MD) Eigenvectors 47-69 

sinθ Eigenvectors 70-92 

Q-residual (Q res) Eigenvectors 93-115 

Divergence Criterion (DC) Eigenvectors 116-138 

aPseudo-variáveis são 1 para membro interno à classe e -1 externo à 

classe. 

 

Um total de 17 classificadores dentre os quais PLS2-DA, kNN, 

Mahalanobis Distance (MD), sinθ, Q-residual (Q res), Divergence Criterion 

(DC) que exigiriam um parâmetro a ser otimizado para o refinamento do 

modelo e, cosθ, Euclidean distance, determinant, inner product 

correlation, unconstrained Procrustes analysis (PA), constrained PA (for 2 

classifiers), e extended inverted signal correction difference (EISCD) (para 

4 classificadores) têm seus valores de saída em cada linha e cada um é 

normalizado até o tamanho do vetor de cada coluna, a fim de evitar 

diferenças de magnitudes. Os 6 primeiros classificadores utilizam uma 

janela com tamanho máximo referente ao menor número de amostras 

de um nível da classe, bem como a decomposição dos autovetores, 

onde a partir do autovetor 1 são gerados como exemplo valores da MD 

para a primeira janela, assim como os autovetores 1 e 2 para a segunda 

janela até a última. 

Os valores de saída (outputs) são somados em cada coluna, onde 
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o menor valor da soma classifica a amostra como membro daquela 

classe. A maior vantagem deste método é que não é necessário 

selecionar qualquer parâmetro para a otimização do modelo e como os 

cálculos são efetuados em uma janela grande utilizando a validação 

cruzada não é necessário separar as amostras em treinamento e 

validação. Concomitantemente não há necessidade de se selecionar 

um classificador, pois o resultado de todos está combinado na soma. 

A eficiência da classificação é avaliada por meio das figuras de 

mérito exatidão, seletividade e sensibilidade. A fusão dos espectros 

WDXRF com aqueles de emissão da LIBS foi muito promissora, em 

comparação com os modelos individuais, resultado que foi corroborado 

pelos parâmetros de mérito destes modelos em relação à exatidão, 

especificidade e seletividade que atingiram índices entre 99,2% e 100. Os 

mesmos parâmetros com a WDXRF ficaram entre 94,5 e 99,2%. Para os 

dados de LIBS o valor máximo foi de 99,2%. 

O objetivo dos resultados foi propor a análise do cabelo de forma 

não-invasiva e que possa contribuir como técnica de cunho forense. Os 

métodos utilizados atualmente envolvem análise de DNA que tem custo 

elevado e necessita de um banco de dados, caso que não corresponde 

a 10% da população mundial. Frente a outras matrizes, tais como sangue 

e urina, o cabelo apresenta vantagem de fácil obtenção, deterioração 

mínima e pode ser utilizado várias vezes em uma análise, como foi 

mostrado aqui com WDXRF e LIBS. As amostras permanecem preservadas 

e ainda podem ser utilizadas em estudos futuros. 
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6) Conclusões e perspectivas 

 

 O desenvolvimento de uma linha de pesquisa própria demanda 

tempo, maturidade profissional, aprendizados e constante atenção às 

demandas industriais e sociais. Desde 2013 até o momento presente, o 

uso de técnicas não-destrutivas e métodos envolvendo preparo mínimo 

da amostra, combinados com quimiometria vem sendo o foco dos 

estudos no grupo de abordagens analíticas alternativas (GAAA).  

A temática bioenergia vem ganhando destaque e interesse pelo 

setor sucroalcooleiro e tornou-se, o cerne das pesquisas em 

desenvolvimento em nosso grupo.  

Os projetos desenvolvidos até este período, objetivam o conceito 

de sustentabilidade. As usinas sucroalcooleiras apresentam caráter de 

movimentar a economia nacional e concomitantemente a agricultura. 

Entretanto, necessita tecnologia e inovação para o consumo e a 

produção responsáveis. Este preceito pode alcançar uma produção 

com consumo controlado e eficiente de reagentes, minimizando ou até 

eliminando impacto ambiental. 

O controle da matéria-prima via caracterização e a construção de 

modelos aumentam a eficiência dos processos e podem direcionar a 

agricultura para produção sustentável e consciente. 

As perspectivas na pesquisa envolvem intensificar o uso da LIBS, XRF 

e imagens digitais combinados com quimiometria em questões analíticas 

contemporâneas e disseminar a quimiometria via ferramentas digitais e 

de fácil acesso aos estudantes e entusiastas desta temática. 


