
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE   

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS 

CAMPUS DE MACAÍBA 

 

 

 

 

 

 

 

Rafaela Maria Ribeiro Bezerra 

 

 

 

 

 

 

 

Predição da composição química do carvão vegetal por espectrometria no infravermelho 

médio com reflectância total atenuada e transformada de Fourier (FTIR-ATR)  

 

 

 

 

 

 

 

MACAÍBA – RN – BRASIL 

2014 

   

   

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=6381


i 

 

 

Rafaela Maria Ribeiro Bezerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predição da composição química do carvão vegetal por espectrometria no infravermelho 

médio com reflectância total atenuada e transformada de Fourier (FTIR-ATR) 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Florestais, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, como um dos requisitos 

necessários para a obtenção do título de Mestre em 

Ciências Florestais. 

 

Orientador: Prof.º Dr.  Alexandre Santos Pimenta 

 

 

 

 

 

 

 

  

MACAÍBA – RN – BRASIL 

2014



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
           Bezerra, Rafaela Maria Ribeiro. 

                 Predição da composição química do carvão vegetal por espectrometria no  

           infravermelho médio com reflectância total atenuada e transformada de Fourier  

           (FTIR-ATR) / Rafaela Maria Ribeiro Bezerra.– Macaíba, RN, 2014. 

         

                    47 f.  

        

                    Orientador (a): Prof. Dr. Alexandre Santos Pimenta.                     

 

                    Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais). Universidade Federal do Rio Grande   

            do  Norte. Unidade  Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias Campus Macaíba.   

             Programa de Pós- Graduação em Ciências Florestais.          

 

                  1. Carvão Vegetal – Propriedades Químicas - Dissertação.  2. Carbono Fixo -   

            Dissertação.3. Matérias Voláteis - Dissertação. 4. Cinza - Dissertação. 

            5.Espectroscopia de FTIR/ATR – Dissertação. 6.PLS – Dissertação. I. Ribeiro,  

             Alexandre Santos. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Unidade   

             Acadêmica  Especializada em Ciências Agrárias Campus Macaíba. IV. Título.      

 

     

              RN/UFRN/BSPRH                                                                            CDU: 662.712              

Divisão de Serviços Técnicos 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias Campus Macaíba 

Biblioteca Setorial Professor Rodolfo Helinski 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

Rafaela Maria Ribeiro Bezerra 

 

 

 

Predição da composição química do carvão vegetal por espectrometria no infravermelho 

médio com reflectância total atenuada e transformada de Fourier (FTIR-ATR) 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Florestais, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, como um dos requisitos 

necessários para a obtenção do título de Mestre em 

Ciências Florestais. 

 

 

 

Aprovada em: __________________  

 

 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Santos Pimenta 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/UECIA) 

(Orientador) 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Elisabeth de Oliveira 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG/CSTR/UAEF) 

(1º Examinador Externo) 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Juliana Lorensi do Canto 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/UECIA) 

 (1º Examinador Interno)  
 

 

 

Prof. Dr. Leandro Calegari 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG/CSTR/UAEF) 

(2º Examinador Externo) 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha querida mãe, Maria do Céu Ribeiro Bezerra exemplo de mulher guerreira, 

que sempre apoiou minhas decisões e acreditou no meu potencial, sem nunca me deixar 

desistir, sendo ela a base da minha família. Te amo muito minha mãe, foi por você que eu 

consegui chegar até aqui. 

À meu amado noive Marcondes Viana Junior, por toda confiança depositada em mim, 

paciência e compreensão. O nosso amor foi essencial nessa conquista, me fazendo acreditar 

que tudo tem sua hora e que sempre devemos ter paciência. 

DEDICO 

 

 

 

Ao meu maravilhoso Deus, que está acima de tudo. Que me trouxe ao mundo e me fez 

acreditar que sem ele eu não conseguiria nada, que está ao meu lado em todos os momentos 

da minha vida, me concedendo fé, força, saúde e perseverança em toda minha trajetória até o 

termino deste curso, muito obrigada meu Deus. 

OFEREÇO 



iv 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais Maria do Céu Ribeiro e Luiz Antonio Bezerra, pela confiança 

depositada em mim, pelo o orgulho e pela força em todos os momentos da minha vida. 

Ao meu noivo Marcondes Viana Junior por seu companheirismo, dedicação e 

cumplicidade, estando ao meu lado ao longo da elaboração desta dissertação . 

As minhas irmãs Renata Ribeiro Bezerra e Ruth Karina Ribeiro Bezerra, que 

estiveram ao meu lado em toda minha batalha e me ajudaram nos momentos de precisão. 

Aos meus sobrinhos, Renaissa Maria, Marcos Gustavo e Ruben Felippo, que os tenho 

com muito orgulho, por terem me alegrado nos momentos difíceis, sempre com um sorriso no 

rosto. 

Ao meu cunhado Felipe Soares pelo apoio e incentivo.  

Ao meu orientador prof. Dr. Alexandre Santos Pimenta, pela excelente orientação, 

pelo apoio, disponibilidade e confiança, e por todo o conhecimento que adquiri. 

Ao prof. Dr. Kássio Michell Gomes de Lima e Ana Carolina Neves os quais 

contribuíram de forma indispensável na realização deste trabalho, pela co-orientação e toda 

paciência que tiveram comigo, saibam que aprendi bastante sobre espectroscopia.  

Aos membros da banca examinadora, prof ª Dr.ª Elisabeth de Oliveira, profª Dr.ª 

Juliana Lorensi do Canto e ao  prof  Dr. Leandro Calegari, pela disponibilidade da 

participação e pelas preciosas contribuições. 

A turma do Mestrado 2013.1 do PPGCFL RN, por todos os momentos que vivemos 

juntos, especialmente a Ane Cristine, Camila Nóbrega, Mary Anne, Tais Domeciano, Virgínia 

e Luan Henrique. 

A Fernando dos Santos, Fernanda, Mário Massashi, Katarine Diesel e Wildemar 

Damasceno que contribuíram diretamente na realização desse trabalho. 

Ao Laboratório de Tecnologia da Madeira, FAPERN e CAPES pela bolsa concedida. 

A todos os professores da UFRN os quais me ensinaram. 

A todos vocês que porventura tenha esquecido de citar seus nomes e que participaram, 

direta ou indiretamente, para a realização deste trabalho. 

A todos vocês agradeço por mais um passo dado em minha vida. 

 

 

 



v 

 

 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS.............................................................................................................vii 

LISTA DE TABELAS...........................................................................................................viii 

LISTA DE ABREVIATURAS................................................................................................ix 

RESUMO.................................................................................................................................10 

ABSTRACT.............................................................................................................................11 

1 INTRODUÇÃO....................................................................................................................12 

1.1 IMPORTÂNCIAS DOS PRODUTOS FLORESTAIS.......................................................12 

1.2 CARVÃO VEGETAL........................................................................................................12 

1.3 CARBONIZAÇÃO DA MADEIRA..................................................................................13 

1.4 ANÁLISE QUÍMICA IMEDIATA....................................................................................14 

1.5 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO MÉDIO..................................................15 

1.6 TÉCNICAS QUIMIOMÉTRICAS.....................................................................................16 

1.6.1 Análise por componentes principais (PCA)..............................................................18 

1.6.2 Regressão por mínimos quadrados parciais (PLS)..................................................18 

1.6.3 Processamento e pré-tratamento de dados...............................................................19 

1.6.3.1 Alisamento SG Savitzky-Golay....................................................................................19 

1.6.3.2 Derivadas......................................................................................................................20 

1.6.3.3 Correção do espalhamento multiplicativo de luz (MSC)..............................................20 

1.6.4 Seleção de amostras.......................................................................................................21 

1.6.5 Algoritmos de seleção de variáveis...............................................................................21 

1.6.5.1 Mínimos quadrados parciais por intervalo (iPLS)........................................................21 

1.6.5.2 Algoritmo das projeções sucessivas (SPA) ................................................................22 

1.6.5.3 Algoritmo genético (GA)..............................................................................................22 

1.6.6 Detecção de Amostras Anômalas – Outliers................................................................22 

2 OBJETIVOS.........................................................................................................................24 

2.1 OBJETIVO GERAL...........................................................................................................24 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS..............................................................................................24 

3 MATERIAL E MÉTODOS.................................................................................................25 

3.1 AMOSTRAS DE CARVÃO...............................................................................................25 

3.2 CARBONIZAÇÕES DAS AMOSTRAS DE Mimosa tenuiflora......................................25 

3.3 ANÁLISE QUÍMICA IMEDIATA....................................................................................27 



vi 

 

 

3.5 MEDIÇÃO DE ESPECTROS FTIR-ATR.........................................................................27 

3.5.1 Procedimentos quimiométricos e softwares utilizados...............................................28 

3.6 ANÁLISE DE DADOS......................................................................................................28 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO.........................................................................................30 

4.1 CARBONIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DE Mimosa tenuiflora........................................30 

4.2 ANÁLISE QUÍMICA IMEDIATA....................................................................................31 

4.3 ESPECTROSCOPIA FTIR-ATR EM PROPRIEDADES DE CARVÃO VEGETAL......32 

4.3.1 Teor de carbono fixo......................................................................................................33 

4.3.2 Teor de matérias voláteis...............................................................................................35 

4.3.3 Teor de Cinzas................................................................................................................37 

5 CONCLUSÃO......................................................................................................................39 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………..............................................................40 

APÊNDICES............................................................................................................................44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 - Obtenção dos discos de madeira para a carbonização........................................25 

FIGURA 2 - Programa de carbonização..................................................................................26 

FIGURA 3 - Amostras de carvão vegetal em pó.....................................................................27 

FIGURA 4 - (a) Leitura das amostras no espectrômetro Bruker ALPHA FTIR-ATR; (b) 

detalhe da amostra posicionada sobre o cristal.........................................................................28 

FIGURA 5 - (a) FTIR - ATR espectros médios originais de 72 amostras de carvões 

comerciais; (b) Espectros das 72 amostras originais de carvão vegetal após pré-tratamento 

(Savitzky-Golay alisamento, primeira derivada e MSC)..........................................................33 

FIGURA 6 - (a) Medida de concentração de previsão contra a concentração de referência de 

amostras de calibração e validação do teor de carbono fixo em carvões vegetais, utilizando 

modelo PLS completo após o teste de outlier, (○) conjunto de calibração e (●) conjunto de 

previsão; (b) Quantile-quantil (QQ) distribuição normal para teor de carbono 

fixo............................................................................................................................................35 

FIGURA 7 - (a) Medida de concentração de previsão contra a concentração de referência de 

amostras de calibração e validação do teor de matérias voláteis em carvões vegetais, 

utilizando modelo PLS completo após o teste de outlier, (○) conjunto de calibração e (●) 

conjunto de previsão. (b) Quantile-quantil (QQ) distribuição normal para teor de matérias 

voláteis......................................................................................................................................36 

FIGURA 8 - (a) Medida de concentração de previsão contra a concentração de referência de 

amostras de calibração e validação do teor de cinzas em carvões vegetais, utilizando modelo 

PLS completo após o teste de outlier, (○) conjunto de calibração e (●) conjunto de previsão; 

(b) Quantile-quantil (QQ) distribuição normal para teor de 

cinzas.........................................................................................................................................38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 - Região do infravermelho de interesse para análises químicas...........................16 

TABELA 2 - Faixa de composição química imediata do carvão vegetal analisado (72 

amostras)...................................................................................................................................30 

TABELA 3 - Médias do rendimento em carvão, líquido condensado e gases não condensáveis 

da Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret em diferentes marchas de 

temperatura................................................................................................................................30 

TABELA 4 - Médias da análise química imediata do carvão vegetal.....................................31 

TABELA 5- Resultados para o conjunto de calibração e validação externa para teor de 

carbono fixo (%): erro quadrático médio de validação cruzada (RMSECV) e previsão 

(RMSEP), coeficiente de correlação para o conjunto de calibração (rc) e conjunto de previsão 

(rp) e o número de variáveis espectrais utilizadas (tamanho). O número de variáveis latentes 

em modelos PLS, iPLS, PLS-SPA e PLS-GA são representados entre 

parênteses..................................................................................................................................34 

TABELA 6- Resultados para o conjunto de calibração e validação externa para teor de 

matérias voláteis (%): erro quadrático médio de validação cruzada (RMSECV) e previsão 

(RMSEP), coeficiente de correlação para o conjunto de calibração (rc) e conjunto de predição 

(RP) e o número de variáveis espectrais utilizadas (tamanho). O número de variáveis latentes 

nos modelos PLS, iPLS, PLS-SPA e PLS-GA são representados entre 

parênteses..................................................................................................................................36 

TABELA 7- Resultados para o conjunto de calibração e validação externa para  teor de cinzas 

(%): erro quadrático médio de validação cruzada (RMSECV) e previsão (RMSEP), 

coeficiente de correlação para o conjunto de calibração (rc) e conjunto de predição (RP) e o 

número de variáveis espectrais utilizadas (tamanho). O número de variáveis latentes nos 

modelos PLS, iPLS, PLS-SPA e PLS-GA são representados entre 

parênteses..................................................................................................................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ATR – Reflectância  

CPs – Componentes principais 

D. P. – Desvio padrão 

FTIR – Transforma em fourrier  

GA – Algoritmo genético 

iPLS - Mínimos quadrados parciais por intervalo 

KS – Algoritmo de seleção de amostras Kennard-Stone 

LV – Variáveis latentes  

MATLAB – Software para cálculos numéricos 

MIR – Infravermelho médio 

MSC – Correção do espalhamento de luz 

NIR – Infravermelho próximo 

PCA – Análise por componentes principais  

PLS – Mínimos quadrados parciais  

Rc  - Coeficiente de correlação para o conjunto de calibração 

RMSEC - Erro quadrático médio de validação cruzada 

RMSEP - Erro quadrático médio de previsão 

Rp - Coeficiente de correlação para o conjunto de previsão 

SG - Savitzky-Golay 

SPA -  Algoritmo das projeções sucessivas 

TU – Teor de umidade 

TMV- Teor de matérias voláteis 

TCZ – Teor de cinzas 

TCF – Teor de carbono fixo 



10 

 

 

BEZERRA, Rafaela Maria Ribeiro. Predição da composição química do carvão vegetal 

por espectrometria no infravermelho médio com reflectância total atenuada e 

transformada de Fourier (FTIR-ATR). 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Florestais). Universidade Federal do Rio Grande de Norte, 2014. 47p. 

 

RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi estimar os teores de carbono fixo,  matérias voláteis e 

cinzas no carvão vegetal usando a reflectância total atenuada com transformada de Fourier no 

infravermelho (FTIR-ATR), juntamente com os métodos de calibração multivariada. Várias 

técnicas de calibração multivariada, incluindo mínimos quadrados parciais (PLS), intervalo de 

mínimos quadrados parciais (IPLS), algoritmo genético (GA) e o algoritmo das projeções 

sucessivas (SPA) foram comparados e validados através do estabelecimento do teste de 

significância (teste t). Amostras de carvão (n = 72) foram divididos em conjuntos de 

calibração (n = 52) e de validação (n = 20), aplicando o clássico algoritmo de seleção 

Kennard-Stone (KS) para os espectros FTIR-ATR. Para o teor de carbono fixo, o resultado 

obtido utilizando o GA para o erro quadrático médio de validação cruzada (RMSECV) e 

previsão (RMSEP) foram 3,77% e 4,29%, respectivamente. Para o teor de matérias voláteis, o 

RMSECV e RMSEP de 4,36% e 4,65% foi alcançada pelo modelo PLS utilizando sete 

variáveis latentes (LV). Finalmente, para o teor de cinzas, o RMSECV e RMSEP de 0,58% e 

0,38%, foi alcançado pelo o modelo PLS utilizando oito variáveis latentes (LV). Foram 

realizados teste t e Quantil-Quantil (Q-Q) plot para comparar os resultados dos modelos de 

uns com os outros e com um método de referência. Estes resultados sugerem que a 

espectroscopia FTIR-ATR e calibração multivariada pode ser efetivamente usada para 

determinar os teores de carbono fixo, matérias voláteis e cinzas em carvão vegetal. 

 

Palavras-chave: propriedades químicas do carvão vegetal, carbono fixo, matérias voláteis, 

cinzas, espectroscopia de FTIR/ATR, PLS. 
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BEZERRA, Rafaela Maria Ribeiro. Prediction of chemical composition of the charcoal by 

mid-infrared spectroscopy with attenuated and the total reflectance Fourier transform 

(FTIR-ATR).. 2014. Master thesis (Master’s degree of Forestry Sciences). Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 2014. 47f. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the present work was to estimate fixed-carbon, volatile matter content and ash in 

charcoal by using attenuated total reflectance-Fourie  transform infrared (ATR-FTIR) together 

with multivariate calibration methods. Several multivariate calibration techniques, including 

partial least squares (PLS), interval partial least squares (iPLS), genetic algorithm (GA), were 

compared and validated by establishing significance testing (t-test). Charcoal samples (n = 

72) were divided into calibration (n = 52) and validation sets (n = 20) by applying the classic 

Kennard-Stone (KS) selection algorithm to the ATR-FTIR spectra. For fixed carbon content, 

the result obtained using PLS-GA for the root mean square error of cross validation 

(RMSECV) and prediction (RMSEP) were 3.77% and 4.29%, respectively. For volatile 

matter, RMSECV and RMSEP of 4.36% and 4.65% was achieved by PLS model using seven 

latent variables (LV). Finally, for ash, RMSECV and RMSEP of 0.58% and 0.38% was 

achieved by PLS model using eight latent variables (LV). A t-test and Quantile-quantile (Q–

Q) plot were performed to compare the results of the models with each other and with a 

reference method. These results suggest that ATR–FTIR spectroscopy and multivariate 

calibration can be effectively used to determine fixed-carbon, volatile matter content and ash 

content in charcoal. 
 

Keywords: chemical properties of charcoal, fixed carbon, volatile matter ash, spectroscopy 

FTIR/ATR, PLS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 IMPORTÂNCIAS DOS PRODUTOS FLORESTAIS 

 

 Não é de hoje que o homem utiliza e depende dos produtos florestais. Isso já vem 

desde o início da civilização, quando se perceberam que era possível retirar das florestas 

diversos produtos para a sobrevivência. A partir daí, a busca por produtos florestais começou 

a ganhar destaque, a exemplo do carvão vegetal, o qual até hoje tem um considerável uso 

tanto doméstico quanto industrial, na metalurgia e siderurgia.  

 A utilização da madeira vem ganhando cada vez mais destaque pelas suas várias 

utilizações, como recurso energético (lenha e carvão), matéria-prima da construção civil 

(tábua, vigas, ripas, parede, piso, telhado) e no setor moveleiro. Sua utilização será mais 

intensa, de acordo com o nível de desenvolvimento e a tecnologia disponível do país, ou seja, 

quanto maior o desenvolvimento do país, maior também será a utilização da madeira e dos 

demais produtos florestais (RIBEIRO, 2009).    

 No setor energético, a madeira sempre ofereceu uma histórica contribuição para o 

desenvolvimento da humanidade, principalmente como a primeira fonte de energia, 

empregada inicialmente para cocção de alimentos e aquecimento. Com o passar do tempo, ela 

passou a ser utilizada como combustível sólido, líquido e/ou gasoso em processos para a 

geração de energia elétrica, térmica e mecânica (BRITO, 2007). 

 

1.2 CARVÃO VEGETAL 

 

 O carvão vegetal é uma fonte de energia natural, limpa e renovável. Desde o século 

XIX, o Brasil é o maior fabricante de carvão do mundo, consumindo a cada ano mais de 6,5 

milhões de toneladas (MOTA, 2013). Do total do carvão vegetal brasileiro, 96% é consumido 

na produção de ferro-gusa. A chamada "metalurgia tropical" brasileira é um setor industrial 

único que produz 20% de aço, 40% de ferro-gusa, 100% de silício metálico e 100% de ferro-

ligas utilizando o carvão vegetal como redutor (ABRAF, 2012). 

 O consumo de carvão vegetal exclusivamente de florestas plantadas teve um 

crescimento da ordem de 61,4% entre 2009 e 2012. Esse aumento, especialmente das florestas 

plantadas, decorreu de vários fatores, dentre os quais pode-se destacar as exigências e a 

pressão constante dos grandes consumidores nacionais e internacionais de ferro-gusa para 
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redução ou até eliminação da utilização de carvão vegetal de áreas nativas, aliado às 

exigências ambientais nacionais, cada vez mais intensas, por meio de leis e regulamentos. É 

importante salientar que o Brasil ainda é o único país que produz ferro-gusa a partir de carvão 

vegetal de melhor qualidade e que polui menos o meio ambiente quando comparado com o 

coque siderúrgico (ABRAF, 2013).  

 A produção do carvão vegetal a partir da madeira proveniente de florestas plantadas é 

também uma das fontes de energia mais importantes para o setor siderúrgico nacional na 

utilização da redução do minério de ferro. Hoje, o Brasil recebe destaque como o maior 

produtor de aço utilizando o carvão vegetal como termorredutor (ANDRADE, 2009). Esse 

produto tem uma grande utilização como fonte de energia térmica e redutora para produção de 

ferro metálico a partir do minério de ferro desde o início da indústria do aço. Como em sua 

composição não há enxofre, ele melhora a qualidade do aço e do ferro-gusa produzido, 

aumentando assim o valor final do produto (UHLIG et al., 2008). 

 A qualidade do carvão vegetal está relacionada não só a madeira que lhe deu origem, 

como também as suas propriedades físicas, químicas e mecânicas. Na madeira, as 

propriedades que mais intervêm na produção do carvão vegetal são o teor de umidade, 

densidade e lignina, e no carvão vegetal, as propriedades que mais interessam na siderurgia 

são as propriedades químicas, a densidade aparente e sua resistência mecânica (ANDRADE, 

2009). 

  

1.3 CARBONIZAÇÃO DA MADEIRA 

 

 A carbonização é um processo termoquímico para converter madeira em carvão a 

temperaturas elevadas na ausência completa ou parcial de oxigênio. Ela começa a 

temperaturas de 200 °C (após a madeira seca) e o processo termina a 500 °C, com a madeira 

completamente transformada em um resíduo sólido escuro. O que ocorre é uma reação de 

combustão incompleta ou indireta da madeira. Isto indica que a eficiência da carbonização 

está diretamente ligada ao controle sobre a combustão incompleta, ou seja, sobre o manejo e o 

controle eficiente, em relação à admissão de ar (oxigênio) no sistema. A carbonização da 

madeira fornece vários tipos de derivados, além de carvão vegetal, incluindo gases e alcatrão. 

O processo para obtenção de carvão a partir da decomposição térmica da madeira é bem 

conhecido desde 5.000 a.C., quando os homens primitivos descobriram como converter 

minério de ferro em ferramentas úteis. 
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 São vários os fatores que exercem influência sobre a eficiência da carbonização da 

madeira, dentre eles, destacam-se a matéria-prima e o sistema ou processo de carbonização 

utilizada. Com relação à matéria-prima, sabe-se que características químicas, como o teor de 

lignina e certos extrativos, exercem importante papel. Mas o interessante é que a matéria-

prima tenha elevado teor desses componentes químicos, para que assim possa se obter a 

máxima eficiência do processo de carbonização. Além disso, é importante também a 

densidade básica, a taxa de crescimento volumétrico, a produção de massa seca, entre outras 

(TRUGILHO, 2008). 

 Outro fator a ser levado em conta também é o referente ao sistema ou processo de 

carbonização utilizado. Vários são os tipos de sistemas existentes que podem ser usados para 

a produção de carvão vegetal. Entre os tipos de sistemas de produção mais utilizados, a 

temperatura final, a taxa de aquecimento e a pressão de trabalho são as variáveis mais 

importantes e que definem tanto a quantidade, como a qualidade do carvão vegetal produzido 

(TRUGILHO, 2008). 

 

1.4 ANÁLISE QUÍMICA IMEDIATA 

 

 A composição química é considerada uma das propriedades mais importantes do 

carvão vegetal influenciando o seu comportamento e desempenho. Para o seu correto destino 

na metalurgia e siderurgia o conhecimento da sua composição química imediata é necessário 

para determinar as quantidades dos outros insumos utilizados nos fornos de redução 

(CORRÊA, 1988). Dentre os parâmetros a serem analisados tem-se o carbono fixo, as 

matérias voláteis e as cinzas (ANDRADE, 2009). Entretanto, essa análise compõe-se de 

procedimentos que demandam até mais de 24 horas para serem obtidos requerendo alta 

disponibilidade de tempo, por ser um método repetitivo, lento e que requer o preparo da 

amostra antes da realização da análise. Por esse motivo boa parte do carvão vegetal que entra 

nas usinas não é analisado, sendo necessários, portanto, métodos mais eficazes no tocante à 

redução de custos de análises e maior rapidez na obtenção dos resultados. 

 No carvão vegetal o problema está na sua alta variabilidade em qualidade, devido ao 

produto sofrer grande influência da qualidade da madeira que o originou e do processo de 

produção. Essa variabilidade pode gerar desperdício do material, podendo até mesmo 

dificultar a operação dos altos fornos siderúrgicos (TRUGILHO et al., 2005). 
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1.5 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO MÉDIO  

 

 As indústrias e organizações têm buscado cada vez mais várias iniciativas para 

alcançar a excelência na qualidade dos produtos, tendo em vista também a conquista do 

mercado consumidor. Essa procura por mecanismos que gerem competitividade entre as 

empresas está sendo cada vez maior e a corrida por novas tecnologias mais avançadas com o 

intuito de alcançar a eficiência tem sido constante. O desenvolvimento de tecnologias 

inovadoras como também o aperfeiçoamento de técnicas já conhecidas é o modo mais 

eficiente de melhorar a qualidade dos produtos fabricados pelas indústrias do setor florestal e, 

portanto, utilizar de forma racional o potencial florestal  que o Brasil disponibiliza (RIBEIRO, 

2009). 

 A espectroscopia no infravermelho médio é uma técnica que oferece com maior 

rapidez a obtenção de espectros, além de fornecer informações importantes, tanto do ponto de 

vista analítico quantitativo como também do ponto de vista qualitativo. O uso dessa técnica 

tem sido direcionado cada vez mais para fins quantitativos, aumentando assim o seu uso que, 

antes era restrito apenas à análises qualitativas. A técnica de reflectância total atenuada (ATR) 

simplifica bastante a obtenção de espectros de infravermelho médio, precisando apenas da 

simples colocação da amostra sólida sobre o dispositivo (cristal) e em questão de segundos se 

obtém espectros com definição satisfatória, sem necessitar de maiores operações (ZENI, 

2005). 

 Nos últimos anos, houve um relevante crescimento da espectroscopia no 

infravermelho médio, provavelmente devido à procura por métodos analíticos mais rápidos e 

limpos. Neste caso, se evita o emprego de reagentes agressivos como também a geração de 

resíduos danosos ao meio ambiente. O uso dessa análise por reflexão difusa no infravermelho 

médio podem atender os dois quesitos acima, pois exigem pouco ou nenhum preparo da 

amostra. No entanto, é necessário reconhecer que a análise multivariada de dados foi uma 

ferramenta valiosa que contribuiu muito para o emprego mais extensivo dessas técnicas 

(FERRÃO et al., 2004). 

 A região do infravermelho é dividida em três regiões que são muito importantes: 

infravermelho distante ou longínquo, infravermelho médio e infravermelho próximo, e cada 

uma dessas regiões são voltados para um objetivo específico (TABELA 1). A região de menor 

comprimento de onda antes do infravermelho é o visível, então se denomina de infravermelho 

próximo a região próxima do visível de menor comprimento de onda do infravermelho.  Já a 
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região do infravermelho distante ou longínquo e médio, são estudados, respectivamente, os 

espectros de rotação das moléculas e os espectros de vibração molecular, enquanto que no 

infravermelho próximo estudam-se os harmônicos das vibrações moleculares (MILAGRES, 

2009). 

 

TABELA 1 – Região do infravermelho de interesse para análises químicas 

REGIAO COMPRIMENTO DE 

ONDA 

(nm)/ (intervalo de nº de 

onda, cm-
1
) 

CARACTERÍSTICA 

MEDIDA 

INFRAVERMELHO 

PRÓXIMO - NIR 

 

780 -2500 nm ou 

(12.821 – 4000 cm-¹) 

 

combinações de bandas de 

vibrações moleculares 

fundamentais, especialmente de 

estiramento e deformações 

angulares. 

INFRAVERMELHO 

MÉDIO - MIR 

 

2500-25000 nm ou 

(4000 – 400 m-1) 

 

Vibrações moleculares 

fundamentais: estiramentos, 

deformações angulares, 

abano, tesoura. 

INFRAVERMELHO 

DISTANTE - FIR 

 

2,5 x 104 a 106 nm ou 

(400 – 10 cm-1) 

 

Rotações moleculares. 

FONTE: Definição internacional ASTM. (MILAGRES, 2009). 

 

  Portanto, há um amplo número de aplicações empregando as técnicas de 

espectroscopia no infravermelho em conjunto com métodos de calibração multivariada, com 

diversas finalidades (OLIVEIRA, 2011). Ao contrário das análises químicas convencionais, as 

análises espectroscópicas não implicam o uso intensivo de reagentes químicos, os quais em 

sua maioria são prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, portanto, também não 

produzem resíduos danosos ao meio ambiente (FERRARESI, 2010). 

 

1.6 TÉCNICAS QUIMIOMÉTRICAS  

 

 A quimiometria é uma área especificamente destinada à análise de dados químicos de 

natureza multivariada. Essa técnica surgiu devido ao tamanho e a complexidade de 

informações contidas em um único espectro, pois este registra a intensidade de absorção em 

mil ou mais comprimentos de onda, havendo assim, a necessidade da criação de ferramentas 

novas e mais sofisticadas para tratar e extrair as informações relevantes desse grande conjunto 

de dados (FERREIRA et al.,1999). 
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 O termo quimiometria foi marcado pela primeira vez em 1971 para descrever o 

crescente uso de modelos matemáticos, os princípios estatísticos e outros métodos baseados 

em lógica no campo da química e, em particular, no campo da química analítica. 

Quimiometria é um campo interdisciplinar que envolve estatística multivariada, modelagem 

matemática, ciência da computação e química analítica. Algumas das principais áreas de 

aplicação da quimiometria incluem (1) calibração, validação e testes de significância; (2) 

otimização das medições químicas e procedimentos experimentais; e (3) a extração do 

máximo de informação química a partir da data de análise (GEMPERLINE, 2006). Essas 

técnicas quimiométricas visam o delineamento e análise de experimentos, tendo como 

objetivo utilizar de forma eficiente, correta e econômica seus recursos disponíveis (FERRÃO 

et al., 2004). 

 Os rápidos avanços tecnológicos, principalmente na área de instrumentos 

informatizados para a química analítica, permitiram um crescimento fenomenal no campo da 

quimiometria ao longo dos últimos 30 anos. Durante a maior parte deste período, os 

desenvolvimentos principais concentraram-se em métodos multivariados (GEMPERLINE, 

2006). 

  Como método quimiométrico, pode ser empregado a calibração multivariada, através 

do método de mínimos quadrados parciais (PLS) para construção de modelos que permitem a 

predição de determinados constituintes em amostras com rapidez satisfatória e o mínimo de 

erro. Com a obtenção de modelos de calibração multivariada, não só a espectroscopia no 

infravermelho como também as demais análises rápidas podem ser facilmente adaptadas a 

análise de rotinas em laboratórios de controle de qualidade. Sendo assim, modelos de 

calibração multivariada com infravermelho podem representar boas alternativas para o 

monitoramento da linha de produção (ZENI, 2005). 

 Por sua vez, a calibração multivariada emprega modelos matemáticos para estabelecer 

uma relação entre a propriedade que possa ser monitorada com outra propriedade de interesse. 

Ela pode ser dividida em duas fases, a fase de calibração e a fase de previsão. Na fase de 

calibração é encontrada uma relação entre as medidas físicas (matriz X, variáveis 

independentes) e as propriedades de interesse (matriz Y, variáveis dependentes). Já na fase de 

validação, avalia-se a eficiência do modelo matemático aplicado a um segundo conjunto de 

amostras, onde os dados usados nesta fase recebem o nome de conjunto de previsão 

(MILAGRES, 2009). 
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1.6.1 Análise por componentes principais (PCA) 

 

 A análise por componentes principais (PCA) consiste numa manipulação da matriz de 

dados com o objetivo de representar as variações presentes em muitas variáveis, através de 

um menor número de "fatores". Ela constrói-se um novo sistema de eixos (denominados 

rotineiramente de fatores, componentes principais, variáveis latentes ou ainda autovetores) 

para representar as amostras, no qual a natureza multivariada dos dados pode ser visualizada 

em dimensões menores (FERREIRA et al.,1999). 

 Quando se aplica um algoritmo de PCA num conjunto de variáveis como espectros no 

infravermelho, por exemplo, o conjunto original destas variáveis será substituído por um novo 

conjunto de variáveis o qual é denominado de componentes principais (CPs). Para este novo 

conjunto, sua principal característica é a ortogonalidade, no entanto o mesmo é facilmente 

reconstruído a partir da combinação linear das variáveis originais (espectros). Para esse novo 

conjunto de variáveis (CPs) sua principal vantagem é de concentrar a maior parte da 

informação (variância) em poucas variáveis, diminuindo assim a dimensionalidade dos dados, 

sem perda significativa da informação química. Para cada componente principal existe um 

autovetor e um autovalor em particular. Os autovetores representam os vetores que explicam a 

máxima variância e que darão à direção dos novos eixos ou fatores (CARNEIRO, 2008). 

 A determinação das componentes principais é com base no critério de máxima 

variância, onde cada componente principal apresenta um máximo de variância, que não é 

modelada para formar a componente anterior. Sendo assim, a primeira componente principal 

contém mais informação que a segunda componente, que por sua vez, contém mais 

informação que a terceira componente e sucessivamente. Ela também tem a capacidade de 

fornecer a percentagem de variância contida em cada fator, e todas as componentes juntas em 

um modelo fornecem 100% de variância e a maior percentagem é explicada pela primeira 

componente principal (CARNEIRO, 2008). 

 

1.6.2 Regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) 

 

 A regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) possui uma longa e respeitada 

história nos anais da quimiometria. O método foi proposta pelo estatístico sueco Herman 

Wold, onde seus interesses primários estavam na previsão econômica (CÔCCO, 2008). É um 

método de regressão que fornecem modelos que relacionam os blocos de variáveis de X e Y, 
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sendo que as informações das medidas espectrais e das concentrações ou propriedades são 

utilizadas simultaneamente na fase de calibração. Esse método é baseado no método da PCA e 

também utiliza as componentes principais para modelar os diferentes analíticos e 

interferências nos dados de X (CARNEIRO, 2008).  

 A modelagem da informação da concentração (matriz Y) é tão importante quanto a 

modelagem da informação da matriz X (CÔCCO, 2008). Sendo assim, neste modelo PLS as 

decomposições das matrizes X e Y são feitas simultaneamente por meio interativo e acredita-

se que a informação contida em Y é transferida para X (FERRÃO et al, 2004). 

  

1.6.3 Processamento e pré-tratamento de dados 

 

 Na espectroscopia no infravermelho médio, geralmente os espectros são adquiridos 

com pouco ou sem nenhum preparo da amostra. No entanto, ao se utilizar a reflexão difusa 

para a captação do espectro, as variações no tamanho das partículas ou na rugosidade da 

superfície das amostras causam o espalhamento da luz, o que resulta em interferências no 

espectro. São estas interferências que dificultam ou mesmo impossibilitam de encontrar a 

relação entre o espectro e as características de interesse do material. Com vista nessas 

impossibilidades é que algumas transformações matemáticas são aplicadas ao espectro de 

forma a minimizar tais interferências (PIGOZZO, 2011). 

 A etapa de pré-processamento é equivalente as fases de operações de pesagem, 

secagem, extração, centrifugação, precipitação de uma análise química, sendo esta a etapa 

mais difícil de todo o procedimento, pois a mesma consome um maior tempo e também 

determina a eficiência e a qualidade do método de calibração multivariada (COSTA FILHO, 

2003).  

 

1.6.3.1 Alisamento Savitzky-Golay (SG) 

 

 A técnica de suavização é utilizada principalmente para diminuir o ruído aleatório 

(ruídos de alta freqüência) e aumentar a relação sinal/ruído. No entanto, para remover os 

ruídos de baixa freqüência algumas informações químicas de interesse também serão 

removidas. As correções de linha de base são capazes de reduzir esse tipo de variação 

sistemática, capaz de provocar mudanças no sinal de interesse e dominar a análise 

(BRANDÃO, 2012).   
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 A suavização ou alisamento dos dados é uma técnica muito importante na 

interpretação de extensos conjuntos de dados experimentais, onde o sinal é acompanhado de 

ruído. Para suavizar métodos flutuantes, o método mais simples é através de uma média 

móvel. Para esse procedimento é utilizado um número fixo de pontos, onde suas ordenadas 

são adicionadas e divididas pelo número de pontos para obter uma ordenada média no centro 

da abscissa do grupo. Em seguida, o ponto que está no final do grupo é abandonado e o 

próximo ponto no outro final é adicionado, e o processo se repete (CÔCCO, 2008). Este 

processo é fundamentado no método de convolução (SAVITZKY; GOLAY, 1964 citado por 

CÔCCO, 2008). 

 

1.6.3.2 Derivadas 

 

 Esta técnica é muito útil quando existem muitos picos sobrepostos (CÔCCO, 2008). 

As derivadas do espectro podem corrigir problemas de linha de base. Seu cálculo é bastante 

utilizado para correção de flutuações e linha de base e também no aumento da resolução 

espectral. É muito utilizado em dados espectroscópicos, mas é preciso considerar que seus 

efeitos podem ocasionar diminuição da relação sinal/ruído. Neste caso, o cálculo da derivada 

deve ser sempre realizado em conjunto com a aplicação da suavização (NEVES, 2013). A 

primeira derivada serve para eliminar variações da linha de base, mas pequenas diferenças 

espectrais também são realçadas, já a segunda derivada remove variações na inclinação 

(ROSSO, 2010).  

 

1.6.3.3 Correção do espalhamento multiplicativo de luz (MSC) 

 

O MSC (correção de espalhamento multiplicativo de luz) é uma técnica que corrige o 

efeito do espalhamento da luz presente nos espectros obtidos por técnicas de refletância 

causados, principalmente, pela falta de homogeneidade ótica das amostras (CARNEIRO, 

2008). Neste caso se faz uma regressão de cada espectro contra um espectro de referência, que 

é normalmente o espectro médio do conjunto de calibração. Os espectros são corrigidos 

subtraindo-se dos valores originais os coeficientes lineares das respectivas retas de regressão e 

dividindo-se o resultado pelos coeficientes angulares dessas mesmas retas. Então, para uma 

dada calibração, o MSC produz dois importantes efeito que são: a simplificação do modelo, 
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por reduzir o número de componentes, e também melhora a sua linearidade (HONORATO et 

al., 2007).  

 

1.6.4 Seleção de amostras  

 

 Na calibração multivariada é fundamental a seleção de um subconjunto de amostras 

que seja representativo para calibração e validação a partir, de um grande conjunto de 

amostras. Um critério para selecionar o conjunto de calibração, é que ele deve reproduzir a 

variabilidade dos parâmetros em estudo das amostras reais. E para a escolha do conjunto de 

validação deve-se levar em conta a garantia da qualidade do modelo (DANTAS FILHO et al., 

2004; GALVÃO et al., 2005). Para essa separação de amostras, alguns métodos podem ser 

aplicados, e dentre eles existem o algoritmo Kennard-Stone (KS) e o algoritmo SPXY 

(GALVÃO et al., 2005). 

 

1.6.5 Algoritmos de seleção de variáveis 

 

 A seleção de varáveis é um procedimento que vem sendo muito aplicado à análises 

espectroscópicas, permitindo a eliminação dos termos intolerantes na modelagem. Esse 

procedimento gera um sub-conjunto com o melhor número de variáveis que apresenta maior 

sensibilidade e linearidade para o (s) analito (s) de interesse, além de minimizar ou até mesmo 

eliminar características dos interferentes, bem como não-linearidades (COSTA FILHO; 

POPPI, 2002). 

 

1.6.5.1 Mínimos quadrados parciais por intervalo (iPLS) 

 

 O iPLS é uma extensão iterativa para o PLS, que desenvolve modelos locais PLS em 

subintervalos eqüidistantes de toda a região do espectro (CARNEIRO, 2008). Esse é um 

método que seleciona faixas de espectro e não variáveis isoladas, como também por se tratar 

de um método mais simples em relação aos demais (VALDERRAMA, 2005). A finalidade do 

intervalo e seleção de variáveis é otimizar o poder preditivo de modelos de regressão PLS 

para auxiliar na interpretação. Seu principal objetivo é prever a informação relevante nas 

diferentes subdivisões do espectro global, de forma a remover as regiões espectrais cujas 

variáveis se apresentem como supostamente de menor relevância e/ou interferentes. A partir 
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deste ponto, um novo modelo PLS é construído a partir das variáveis selecionadas 

(NORGAARD et al., 2000).  

 

1.6.5.2 Algoritmo das projeções sucessivas (SPA)  

 

O SPA é um algoritmo que utiliza simples operações para reduzir a colinearidade do 

conjunto de dados espectrais, de uma forma que melhore o condicionamento numérico e 

reduza a propagação de ruídos na construção de um modelo por Regressão Linear Múltipla 

(“Multiple Linear Regression, MLR”). Esse algoritmo inicia seu procedimento selecionando 

uma determinada variável e segue adicionando outras, até que uma condição de parada seja 

satisfeita. Neste caso, três aspectos devem ser considerados: a escolha da variável inicial, o 

critério de seleção para as variáveis restantes, e a condição de parada (número N de variáveis 

a serem selecionadas) (HONORATO et al., 2007). 

 

1.6.5.3 Algoritmo genético (GA) 

 

 O algoritmo genético foi estruturado de forma que as informações referentes a um 

determinado sistema pudessem ser codificadas de maneira análoga aos cromossomos 

biológicos. Sendo assim, o algoritmo proposto assimila-se muito ao processo evolutivo 

natural (COSTA FILHO e POPPI, 1999).  

 Os algoritmo genéticos (GAs), correspondem a uma família de métodos adaptáveis 

que podem ser utilizados para solucionar problemas de busca e otimização. Mesmo que não 

exista um algoritmo único ou padrão, todos os algoritmos genéticos comungam de uma 

mesma base funcional (GUERRERO et al., 1999). 

 

1.6.6 Detecção de Amostras Anômalas – Outliers 

 

 Anomalias são informações bem diferentes ou que apresentam erros grosseiros quando 

comparados à maioria dos dados. Por este motivo torna-se necessário tanto a identificação 

como também a eliminação destes elementos já no processo de calibração para que se obtenha 

um modelo bem representativo. Estas amostras anômalas também podem ser encontradas nos 

dados utilizados para a previsão do modelo (CARNEIRO, 2008). 
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 Existem duas situações onde os valores podem ser considerados “outliers”. A primeira 

é quando a amostra pode ter sofrido algum tipo de contaminação ou dano por exemplo. A 

segunda refere-se aos erros nos valores de referências que se encontram fora do intervalo 

previsto para os dados em questão (ANDRADE, 2009). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 O objetivo do presente estudo foi determinar o rendimento gravimétrico do carvão 

vegetal e estimar os teores de carbono fixo, matérias voláteis e cinzas no carvão vegetal 

usando a espectrometria no infravermelho médio com reflectância total atenuada e 

transformada de Fourier (FTIR-ATR). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Correlacionar o clássico método de laboratório em análise química imediata com a 

técnica do infravermelho médio; 

 Comparar as diferentes técnicas de calibração multivariadas utilizadas para a seleção 

de variáveis, tais como IPLS, SPA e GA em modelos do tipo PLS. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 AMOSTRAS DE CARVÃO 

 

 Foram utilizadas amostras de carvão vegetal comercial de diferentes marcas sem o 

conhecimento da origem da madeira. Essas amostras foram adquiridas na cidade de Natal-RN 

e classificadas em grupos do 1 ao 4 de acordo com a sua marca. Também foram utilizadas 

amostras de carvão vegetal produzidas em laboratório a partir da madeira de Mimosa 

tenuiflora (jurema preta) com duas marchas de carbonização, sendo a 1ª marcha de 

carbonização destinada ao grupo 5 e a 2ª marcha destinada ao grupo 6.  

 A quantidade final de amostras utilizadas incluindo o carvão vegetal comercial e o 

carvão vegetal de laboratório foi de 72 amostras. Esse total de amostras foi utilizado com base 

na disponibilidade do material. Como este é um estudo inicial, tentou-se abranger o máximo 

de variabilidade possível que normalmente se recebe das amostras de carvão vegetal. 

 

 3.2 CARBONIZAÇÕES DAS AMOSTRAS DE Mimosa tenuiflora 

 

 Foram coletadas toras de madeira de árvores ao acaso na Escola Agrícola de Jundiaí 

(EAJ), Macaíba – RN. As toras foram cortadas em discos com espessura de aproximadamente 

2 cm e os discos divididos ao meio com a finalidade de reduzir o tamanho das mesmas 

(Figura 1).  

 

 
Figura 1- Obtenção dos discos de madeira para a carbonização 

 

 Foram pesadas amostras de 500 g de madeira em balança analítica com precisão de 

0,01 g. A seguir as amostras foram colocadas em estufa a 102 ± 3°C durante 24 horas, até 

secagem total. Passado esse tempo, foram retiradas da estufa e pesadas novamente para assim 
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determinar o teor de umidade. Foram colocadas dentro de um mini-container metálico, o qual 

foi fechado, posicionado no interior da mufla e conectado a um sistema de condensação com 

um kitasato acoplado para a coleta do licor pirolenhoso. Em seguida, foi estabelecido o 

programa de aquecimento do material a ser carbonizado e dependendo da marcha de 

temperatura era verificada a coloração e a densidade da fumaça em intervalos de 0,5; 1,0 e 1,5 

hora. 

 Após o termino da carbonização, a mufla foi desligada, o sistema de condensação 

desmontado, o mini-container foi retirado e deixado para resfriar a temperatura ambiente 

durante 8 horas, sendo vedado o orifício da tampa do mini-container evitando-se assim a 

entrada de oxigênio para que não ocorresse a combustão do material. O kitasato contendo o 

licor pirolenhoso foi pesado para determinação do rendimento do líquido. As amostras de 

carvão foram retiradas do mini-container e acondicionadas em saco plástico para análises 

posteriores. 

 As carbonizações foram divididas em duas etapas, com duas marchas de temperaturas 

diferentes, sendo que a 1ª e 2ª marcha de temperatura tiveram as taxas de aquecimento em 

média de 0,95ºC/mim e 1,63°C/mim respectivamente. Todo o processo de carbonização 

ocorreu durante 7 horas, perfazendo um total de 10 carbonizações por marcha de temperatura, 

totalizando em 20 carbonizações (Figura 2). 

 

 
Figura 2 - Programa de carbonização 
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3.3 ANÁLISE QUÍMICA IMEDIATA 

 

 Os teores de carbono fixo, matérias voláteis e cinzas foram determinados por meio da 

análise química imediata de carvão vegetal de madeira de acordo com o procedimento D-

1762-84 da ASTM (1989) e ABNT NBR 8112/83. As amostras de carvão vegetal foram 

moídas em moinho de facas (Thomas Scientific, Filadélfia, PA). Depois de moídas, as 

amostras foram peneiradas utilizando apenas a fração que ficou retida na peneira de 60 mesh, 

em seguida elas foram acondicionadas em sacos plásticos para posterior análise (Figura 3). 

 

          
Figura 3 - Amostras de carvão vegetal em pó 

 

3.5 MEDIÇÃO DE ESPECTROS FTIR-ATR 

 

 As medidas espectrais foram obtidas em um espectrômetro Bruker ALPHA FTIR 

(espectrômetro com transformada de Fourier) equipado com um acessório de ATR 

(reflectância total atenuada). Espectros (8 cm-1 resolução espectral dando 4 cm-1 de dados 

espaçamento equivalente a 258 números de onda, co adicionado para 32 exames) foram 

convertidos em absorção pelo software Bruker OPUS. Para as medições de infravermelho, o 

pó de cada amostra foi colocado sobre o cristal de diamante do acessório de ATR. O valor 

médio a partir das duas medições diferentes de cada amostra foi armazenado adequadamente, 

e o espectro médio foi então calculado para cada amostra, gerando um total de 72 espectros 

FTIR-ATR. As medições espectrais foram feitas em uma sala climatizada com temperatura de 

22ºC e 60% de umidade relativa do ar (Figura 4).  
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Figura  4 - (a) Leitura das amostras no espectrômetro Bruker ALPHA FTIR-ATR; (b) detalhe 

da amostra posicionada sobre o cristal. 

 

3.5.1 Procedimentos quimiométricos e softwares utilizados 

 

 Os dados foram exportados para o programa MATLAB, e a análise foi realizada 

utilizando o pacote PLS-toolbox. A validação cruzada foi utilizada para otimizar o número de 

fatores PLS e orientar o processo de seleção de modelos PLS. Antes de calcular a seleção de 

variáveis e calibrações, foram utilizados diferentes métodos de pré-processamento, incluindo 

a correção de espalhamento de luz (MSC), primeira e segunda derivadas e métodos de 

suavização Savitzky-Golay, fazendo variar o número de pontos de janela (3,5,7,9 e 11 pontos) 

utilizando um polinômio de primeira ordem. A média de centralização foi aplicada a todos os 

espectros antes de realizar a seleção do subconjunto variável e calibração. 

 Todas as amostras foram divididas em conjuntos de calibração e de previsão utilizando 

o clássico algoritmo de seleção de amostras Kennard-Stone (KS), por se tratar de um 

algoritmo que seleciona as amostras com base em suas distâncias. É de fácil aplicação, além 

do que consiste em uma alternativa viável para cumprir o objetivo almejado (CARNEIRO, 

2008).  

 

3.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Foram utilizadas 52 amostras para calibração e 20 amostras para predição. Para 

verificar a capacidade dos modelos de calibração com base na região selecionada por métodos 

diferentes (PLS-completo, iPLS, GA e SPA), cada modelo acima mencionado foi utilizado 

para prever o conjunto de dados de calibração e o conjunto de dados de previsão. O RMSEC  

(raiz quadrada média do erro de calibração), RMSEP (raiz quadrada média do erro de 

previsão) e coeficientes de correlação de cada modelo para o conjunto de dados de calibração 
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(rc) e o conjunto de dados de previsão (rp) foram levados em conta. Além disso, utilizou-se a 

estatística do teste t-pareado para uma diferença significativa (p<0,05) ou tendência na 

concentração de cada parâmetro com o método de referência. Foi utilizado também o gráfico 

Quantil-Quantil (Q-Q) que compara a distribuição de uma amostra de teste com os quantis de 

uma distribuição normal padrão indicada pela linha reta. Se a amostra é normalmente 

distribuída, os pontos irão se localizar próximos à linha reta (HENDERSON, 2006). 

 Para os resultados do rendimento gravimétrico em carvão e análise química imediata 

as médias foram comparadas pelo teste de tukey ao nível de 5% de significância. Os dados 

foram processados utilizando o Programa de Assistência Estatística ‘’ASSISTAT’’ versão 7.7 

beta (2014). Para a análise dos espectros foi utilizado o programa MATLAB versão 7.12 (The 

Math-Works, Natick, EUA) com o PLS-toolbox (Eigenvector Research, Inc., Wenatchee, 

WA, EUA, versão 7.8). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A tabela 2 mostra a faixa de variabilidade obtida, média e desvio padrão da 

composição química em relação aos três parâmetros analisados para as 72 amostras de carvão 

vegetal. 

 

Tabela 2: Faixa de composição química imediata do carvão vegetal analisado (72 amostras)  

Propriedades Mínimo Máximo Média D.P. 

Carbono fixo (%) 59,2000 87,5000 73,9042 6,6124 

Matérias voláteis (%) 11,5000 39 23,5028 6,5554 

Cinzas (%) 0,3000 8,7000 2,3681 1,7368 

D. P. : desvio padrão 

 

4.1 CARBONIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DE Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret 

 

 Na carbonização observou-se diferença significativa no rendimento em carvão vegetal 

e gases não condensáveis entre as duas marchas de temperatura, sendo os maiores valores  

observados para a 1ª e 2ª marcha respectivamente. Para o líquido condensado não houve 

diferença significativa (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Médias do rendimento em carvão, líquido condensado e gases não condensáveis da 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret em diferentes marchas de temperatura 

Marchas de 

Temperaturas 

Rendimento em 

carvão (%) 

Líquido 

condensado (%) 

Gases não 

condensáveis (%) 

1ª Marcha (400º C) 48,39 28,64 22,97 

2ª Marcha (650º C) 38,11 30,04 31,85 

 

 Através desse resultado, pode-se observar que quanto maior a temperatura final de 

carbonização menor o rendimento gravimétrico em carvão vegetal, isso ocorre provavelmente 

devido a menor exposição de calor (400 °C) a qual a madeira foi submetida sofrendo uma 

menor degradação durante o processo de carbonização. Segundo Brito (1990), de maneira 

geral, no processo de carbonização são observados diminuição de volume e escurecimento da 

madeira, abertura e fechamento de poros, fissuração, diminuição da densidade, etc. Vários 

autores (BRITO, 1990; ANDRADE, 1993; NOGUEIRA et al, 2000) também relataram haver 
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uma correlação significativa entre o rendimento gravimétrico em carvão e a temperatura 

máxima de carbonização. 

 O rendimento em carvão vegetal encontrado para a 1ª marcha de temperatura foi 

superior aos resultados encontrados por PAES et al., 2012; OLIVEIRA, 2006 e OLIVEIRA, 

2003) que obtiveram resultados de 39,42%, 39,68% e 39,70% respectivamente para a mesma 

espécie com uma temperatura final de carbonização de 450 °C, ou seja, 50 °C mais alta. Os 

resultados encontrados para a 2 ª marcha de temperatura de carbonização estão mais próximos 

dos resultados encontrados por esses autores. Como no processo de carbonização busca-se o 

maior rendimento gravimétrico em carvão vegetal (PAES et al., 2012), pode-se dizer que, a 

melhor marcha de temperatura de carbonização foi a 1ª marcha, por ter apresentado um maior 

rendimento em carvão vegetal. 

 

4.2 ANÁLISE QUÍMICA IMEDIATA 

 

 O carvão vegetal, em termos de análise química, é considerado um produto constituído 

de três partes: carbono fixo, materiais voláteis e cinzas (CORRÊA, 1988). Na Tabela 4, 

verifica-se que não houve diferença significativa entre os seis grupos de carvões vegetais 

avaliados quanto aos teores de umidade, matérias voláteis, cinzas e carbono fixo. 

 

Tabela 4 – Médias da análise química imediata do carvão vegetal 

CARVÃO  MÉDIAS 

 TU (%) TMV (%) TCZ (%) TCF (%) 

Grupo 1 5,68  23,25  3,36  73,39  

Grupo 2   5,58  26,1  1,60  72,30  

Grupo 3 5,79   24,99  1,51  73,50  

Grupo 4 5,75  23,09  2,29  74,62  

Grupo 5 5,65  12,08  1,13  86,78  

Grupo 6 4,54  33,28  0,83  65,90  

 

 Para o teor de umidade o desejável é abaixo de 5%, portanto nota-se que entre os 

grupos avaliados apenas o grupo 6 atendeu a essa especificação, ficando os demais grupos 

bem próximo deste valor.  

 A ação da energia térmica faz com que os compostos voláteis presentes na madeira 

sejam liberados quando submetidos a temperaturas mais elevadas e aumenta 
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significativamente a liberação de gases (COSTA JÚNIOR, 2013). O teor de matérias voláteis 

pode ser definido como sendo as substâncias que são desprendidas da madeira como gases 

durante o processo de carbonização e/ou queima do carvão. Ele representa os compostos 

remanescentes do alcatrão que não se desprenderam durante o processo de carbonização, 

permanecendo assim como componente químico do carvão, sendo o valor ideal de 20 a 24% 

(CORRÊA, 1988), logo, de acordo com essa exigência, apenas os grupos 1 e 4 apresentaram 

valores dentro do esperado  

 No carvão vegetal é desejável um baixo teor de cinzas, indicando que o mesmo está 

isento de resíduos do solo e de impurezas como a casca (SANTOS, 2010). Quando destinado 

ao uso siderúrgico o teor de cinzas ideal é de 1 a 2 %. De acordo com essa determinação, os 

resultados para os grupos 2, 3, 5 e 6 atingiram a essa média (GOMES, 2006). 

 Para Oliveira et al. (2010), o teor de carbono fixo é inversamente proporcional ao teor 

de matérias voláteis, ou seja, quanto maior o teor de carbono fixo, menor será o teor de 

matérias voláteis confirmando os resultados encontrados neste estudo. Essa afirmação 

também é confirmada por Vale e Nogueira (2001), ao analisarem a qualidade do carvão 

vegetal de 12 espécies de ocorrência no Cerrado. 

 De acordo com Gomes (2006),  o carvão vegetal quando destinado ao uso siderúrgico 

seu teor de carbono fixo deve variar de 75 a 80%. Sendo assim, neste trabalho, nenhum dos 

grupos atingiram esta faixa. No entanto, Oliveira (2009) trabalhando com carvão vegetal de 

diferentes marcas comerciais obteve resultados para o teor carbono fixo de 72,27% e 65,97%, 

resultados estes que corroboram com os encontrados nos grupos 2 e 6 deste trabalho com 

72,30% e 65,90% respectivamente. Para clones de Eucalytus grandis e urophilla também 

foram observados resultados bem próximos aos encontrados neste estudo (ARANTES, 2009). 

 

4.3 ESPECTROSCOPIA FTIR-ATR EM PROPRIEDADES DE CARVÃO VEGETAL  

 

  Os espectros de carvão vegetal contêm informações sobre a sua composição química 

e estrutura molecular, sendo que houve variações claras no espectro das amostras de carvão. 

Além disso, o carvão vegetal é um complexo químico orgânico e caracterizado por bandas 

largas e funcionalidades. Embora a interpretação direta do espectro seja complicado, é 

possível atribuir algumas bandas, como os modos de estiramento O-H (3700-3600 cm-
1
), 

modos de estiramento alifático C-H (3000-2800 cm-
1
), modos de estiramento de Si-O (1100-

900 cm-
1
) modos de estiramento de anéis aromáticos e grupos carbonila (1600 e 1400 cm-1), 
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estiramento C-O-C (1030 cm-
1
), aromático C-H (900-700 cm-

1
), Si-O Si e Si-O-Al modos de 

flexão (700-400 cm-
1
) (Figura 5a).  

 A Figura 5b mostra os 72 espectros FTIR-ATR obtidos durante a fase de pré-

tratamento utilizado o alisamento Savitzky-Golay (com uma janela de 5 pontos), o MSC e a 

primeira derivada da polinomial Savitzky-Golay (com uma janela de 5 pontos). A 

centralização da média também foi aplicado para todos os espectros antes de realizar a seleção 

do subconjunto de variável e calibração. 

 

 
Figura 5 - (a) FTIR - ATR espectros médios originais de 72 amostras de carvões comerciais; 

(b) Espectros das 72 amostras originais de carvão vegetal após pré-tratamento (Savitzky-

Golay alisamento, primeira derivada e MSC). 

 

4.3.1 Teor de carbono fixo  

 

 A Tabela 5 mostra os resultados obtidos para a calibração e os modelos previstos na 

região FTIR-ATR para o teor de carbono fixo do carvão vegetal. O número de variáveis 

latentes (LV), calculado para cada modelo corresponde à primeira variância residual mínima. 

Para este estudo, o desempenho do modelo PLS completo foi melhor do que os modelos de 

iPLS, GA e SPA. O coeficiente de correlação para o conjunto de previsão variou de 0,60 a 

0,80. Além disso, também foi observado que na região espectral do FTIR-ATR, modelos com 

seleção de comprimento de onda (iPLS, GA e SPA) obtiveram valores de RMSEP entre 3,01 

e 4,56 %. O número de VL utilizado para os modelos PLS, iPLS, SPA e GA usando espectros 

FTIR-ATR para o teor de carbono fixo variou entre 5 e 8. O conjunto de calibragem foi 

otimizada pela exclusão das amostras que apresentaram alavancagem, resíduos não 

modelados no parâmetro (teor de carbono fixo).  
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 Como o PLS completo apresentou os melhores resultados, seguiu-se com o modelo e 

na segunda detecção de outliers cinco valores extremos foram excluídos do conjunto de 

calibração, e o melhor modelo PLS para o teor de carbono fixo foi obtido a dados brutos. Para 

este modelo, os menores RMSECV e RMSEP foram 3,06 e 3,05, respectivamente. 

  

Tabela 5 - Resultados para o conjunto de calibração e validação externa para teor de carbono 

fixo (%): erro quadrático médio de validação cruzada (RMSECV) e previsão (RMSEP), 

coeficiente de correlação para o conjunto de calibração (rc) e conjunto de previsão (rp) e o 

número de variáveis espectrais utilizadas (tamanho). O número de variáveis latentes em 

modelos PLS, iPLS, PLS-SPA e PLS-GA são representados entre parênteses. 

Modelos Calibração Predição  

 rc RMSECV (%) rp RMSEP (%) Tamanho 

PLS (6) 0,65 3,92 0,63 4,37 1666 

PLS (6)
a
 0,66 3,91 0,63 4,37 1656 

PLS (8)
b
 0,57 4,18 0,77 3,99 1658 

PLS (8)
c
 0,57 4,59 0,66 3,09 1658 

PLS (5)
d
 0,54 4,37 0,71 3,67 1666 

iPLS (5) 0,44 5,06 0,80 3,01 166 

iPLS (5) 0,61 4,18 0,65 4,08 833 

SPA (7) 0,72 3,50 0,60 4,56 20 

GA (7) 0,68 3,77 0,66 4,29 407 

PLS (7)
e
 0,62 4,04 0,79 3,35 1666 

PLS (5)
f
 0,77 3,06 0,78 3,05 1666 

a
suavização (11 pontos); 

b
primeira derivada (9 pontos); 

c
suavização (5 pontos), primeira derivada (5 pontos) e 

MSC; 
d
MSc; 

e
primeira aplicação de detecção de outliers; 

f 
segunda aplicação de detecção de outliers. 

 

 Estes resultados foram corroborados pelo gráfico do previsto em relação aos valores 

de referência obtidos pelo PLS completo utilizando as 1666 variáveis espectrais e um 

coeficiente de correlação de 0,78 para o conjunto de previsão com 5 VL (Figura 6a).  

 Além disso, para obter um melhor resultado dentro da capacidade preditiva para este 

modelo, o teste t (ASTM, 2000) e o teste normal (p <0,05, Quantil-quantil (QQ)) da parcela 

foram calculados. Os resultados mostraram que a polarização incluída no modelo foi não 

significativa, uma vez que o valor t obtido 0,67 para o teor de carbono fixo é menor que o 

valor crítico de 2,14 com 95% de confiança. O Q-Q é um excelente teste gráfico de 

normalidade de uma amostra e é comumente usado para esse fim. O modelo PLS completo 
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para o teor de carbono fixo foi submetido ao teste de normalidade univariada Q-Q trama, 

indicando uma distribuição normal dos dados univariados  (Figura 6b). Concluiu-se, portanto, 

que o conjunto de dados pode ser multivariada e normalmente distribuído. 

 

 

Figura 6 - (a) Medida de concentração de previsão contra a concentração de referência de 

amostras de calibração e validação do teor de carbono fixo em carvões vegetais, utilizando 

modelo PLS completo após o teste de outliers, (○) conjunto de calibração e (●) conjunto de 

previsão; (b) Quantil-quantil (QQ) distribuição normal para teor de carbono fixo. 

 

4.3.2 Teor de matérias voláteis 

 

  A Tabela 6 mostra os resultados para a análise de matérias voláteis do carvão vegetal. 

Como podem ser observados, para os modelos PLS, os melhores valores foram obtidos para o 

RMSEP com dados suavizados e tratamento MSC comparado com os modelos obtidos com 

os dados originais. Para este parâmetro, a seleção de variáveis usando os algoritmos iPLS, GA 

e SPA produziram resultados inferiores aos modelos de PLS completos. O coeficiente de 

correlação para o conjunto de previsão foi de 0,53 a 0,85. O número de VL utilizado para os 

modelos PLS, iPLS, SPA e GA usando espectros FTIR-ATR para teor de matérias voláteis 

variou entre 5 e 9.  

 O melhor modelo encontrado para este parâmetro foi obtido utilizando o PLS 

completo quando aplicou-se a segunda detecção de outliers, com 1666 variáveis espectrais 

usadas para construir o modelo PLS completos (6). Com isso, o modelo apresentou um baixo 

erro médio de previsão de 2,83 e um coeficiente de correlação de 0,85 para o conjunto de 

previsão. 
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Tabela 6 - Resultados para o conjunto de calibração e validação externa para o teor de 

matérias voláteis (%): erro quadrático médio de validação cruzada (RMSECV) e previsão 

(RMSEP), coeficiente de correlação para o conjunto de calibração (rc) e conjunto de predição 

(RP) e o número de variáveis espectrais utilizadas (tamanho). O número de variáveis latentes 

nos modelos PLS, iPLS, PLS-SPA e PLS-GA são representados entre parênteses 

Modelos Calibração Predição  

 rc RMSECV (%) rp RMSEP (%) Tamanho 

PLS (7) 0,57 4,36 0,55 4,65 1666 

PLS (6)
a
 0,56 4,46 0,56 4,50 1656 

PLS (9)
b
 0,61 3,98 0,66 4,33 1656 

PLS (8)
c
 0,44 5,09 0,72 3,10 1658 

PLS (5)
d
 0,47 4,67 0,81 3,18 1666 

iPLS (5) 0,56 4,42 0,53 4,59 166 

iPLS (6) 0,53 4,57 0,58 4,22 833 

SPA (7) 0,359 4,28 0,53 4,75 20 

GA (7) 0,60 4,23 0,54 4,75 403 

PLS (5)
e
 0,65 3,87 0,74 3,43 1666 

PLS (6)
f
 0,70 3,51 0,85 2,83 1666 

a
suavização (11 pontos); 

b
primeira derivada (9 pontos); 

c
suavização (5 pontos), primeira derivada (5 pontos) e 

MSC; 
d
MSC; 

e
primeira aplicação de detecção de outliers; 

f
segunda aplicação de detecção de outliers. 

 

 A Figura 7a mostra a correlação entre os valores medidos e previstos para matérias 

voláteis em carvão vegetal, utilizando 6 VL.  

 
Figura 7 - (a) Medida de concentração de previsão contra a concentração de referência de 

amostras de calibração e validação do teor de matérias voláteis em carvões vegetais, 

utilizando modelo PLS completo após o teste de outliers, (○) conjunto de calibração e (●) 

conjunto de previsão; (b) Quantil-quantil (QQ) distribuição normal para teor de matérias 

voláteis. 
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 A presença de viés relevante foi testada com os resultados de predição para as 

amostras de previsão usando os PLS completos pelo teste t sugerido. Os resultados mostraram 

que a polarização incluída no modelo foi não significativa (t calculado = 0,94, t crítico = 2,14, 

nível de confiança de 95%). O teor de matérias voláteis também foi submetido ao teste de 

normalidade univariada Q-Q trama, indicando uma distribuição normal dos dados univariados 

(Figura 7b). 

 

4.3.3 Teor de Cinzas 

 

 A Tabela 7 apresenta as estatísticas dos modelos FTIR-ATR para teor de cinzas. Neste 

caso, o modelo PLS completo apresentou resultados melhores do que os modelos de seleção 

de comprimento de onda (iPLS, GA e SPA).  

 

Tabela 7 - Resultados para o conjunto de calibração e validação externa para  teor de cinzas 

(%): erro quadrático médio de validação cruzada (RMSECV) e previsão (RMSEP), 

coeficiente de correlação para o conjunto de calibração (rc) e conjunto de predição (RP) e o 

número de variáveis espectrais utilizadas (tamanho). O número de variáveis latentes nos 

modelos PLS, iPLS, PLS-SPA e PLS-GA são representados entre parênteses 

Modelos Calibração Predição  

 rc RMSECV (%) rp RMSEP (%) tamanho 

PLS (7) 0,72 1,00 0,34 0,65 1666 

PLS (8)
a
 0,73 0,97 0,20 0,76 1662 

PLS (3)
b
 0,62 1,11 0,79 0,81 1664 

PLS (3)
c
 0,64 1,10 0,88 0,71 1658 

PLS (6)
d
 0,75 0,96 0,65 0,46 1662 

PLS (5)
e
 0,73 1,00 0,38 0,63 1666 

iPLS (3) 0,65 1,13 0,65 0,57 166 

iPLS (5) 0,53 1,33 0,01 1,42 831 

SPA (5) 0,68 1,09 0,34 0,65 20 

GA (9) 0,89 0,63 0,67 0,48 413 

PLS (8)
 f
 0,83 0,77 0,74 0,41 1662 

PLS (8)
g
 0,89 0,58 0,75 0,38 1662 

a
suavização (5 pontos); 

b
primeira derivada (3 pontos); 

c
suavização (5 pontos), primeira derivada (5 pontos) e 

MSC; 
d 

suavização (5 pontos) e MSC; 
e 
MSC; 

f 
primeira aplicação de detecção de outliers; 

g
segunda aplicação de 

detecção de outliers. 
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 O coeficiente de correlação para o conjunto de previsão foi de 0,01 a 0,88. O número 

de VL utilizado para os modelos PLS, iPLS, SPA e GA usando espectros FTIR-ATR para 

teor de cinzas variou entre 3 e 9. O melhor modelo encontrado para teor de cinzas foi obtido 

utilizando PLS completo após a segunda exclusão de outliers, suavização (janela de 5 pontos) 

e MSC como métodos de pré-processamento. Quando 1662 variáveis espectrais foram usadas 

para construir os modelos de PLS completo (8), um coeficiente de correlação de 0,75 foi 

alcançado paro o conjunto de previsão.  

 Estes resultados foram corroborados pelo gráfico previsto em relação aos valores de 

referência obtidos pelo PLS completo, (Figura 8a). Além disso, para se obter uma melhora 

dentro da capacidade de previsão para este modelo PLS completo, o modelo não foi 

significativamente diferente, utilizando amostras de predição para teor de cinzas, quando 

comparados com os valores de referência de acordo com o teste t pareado (tcalculado = 0,39, 

tcritico = 2,09, 95% de nível de confiança). Por último, o modelo PLS completo para o teor de 

cinzas foi submetido ao teste de normalidade univariada Q-Q trama, indicando uma 

distribuição normal dos dados univariados (Figura 8b). Portanto, foi concluído também que o 

conjunto de dados pode ser multivariado normalmente distribuído. 

 

 

Figura 8 – (a) Medida de concentração de previsão contra a concentração de referência de 

amostras de calibração e validação do teor de cinzas em carvões vegetais, utilizando modelo 

PLS completo após o teste de outliers, (○) conjunto de calibração e (●) conjunto de previsão; 

(b) Quantil-quantil (QQ) distribuição normal para teor de cinzas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Neste estudo, o uso da técnica FTIR-ATR junto a métodos de calibração multivariada 

demonstraram que os teores de carbono fixo, matérias voláteis e cinzas correspondem aos 

valores reais, ou seja, os resultados indicam que essa metodologia é capaz de fornecer 

resultados compatíveis com o método de referência. Com isso, pode-se concluir que a FTIR-

ATR é uma técnica muito promissora para a quantificação não destrutiva de parâmetros 

importantes em carvões vegetais. Uma vantagem do método ATR aplicado a amostras de 

carvão vegetal é que o mesmo pode ser usado sem qualquer preparação da amostra, reduzindo 

assim o tempo de análise e os custos. Os modelos PLS completos desenvolvidos para cada 

parâmetro pode ser útil para monitorar a qualidade do carvão vegetal nas indústrias de aço, 

por exemplo. Os modelos foram validados pelas validações cruzadas e testes estatísticos 

independentes. Os resultados apresentados neste estudo forneceram uma visão analítica 

detalhada dos dados reais FTIR-ATR e que poderia ser aplicada a outros sinais espectrais. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A - Valores do teor de carbono fixo, erros absoluto e relativo calculados pelo 

método de referência e previstos pelo melhor modelo PLS, para o grupo de previsão das 

amostras de carvão vegetal. 

Valores de referência Valores previstos pelo 

modelo 

Erro absoluto Erro relativo da  

amostra (%) 

74,40 77,83 -3,43 4,61 

78,40 82,09 -3,69 4,70 

77,30 77,90 -0,6 0,77 

79,50 76,66 2,84 3,57 

80,10 75,28 4,82 6,01 

67,90 67,91 -0,01 0,01 

76,50 77,25 -0,75 0,98 

64,70 70,36 -5,66 8,74 

74,80 76,45 -1,65 2,20 

76,10 75,69 0,41 0,53 

64,50 69,45 -4,95 7,67 

81,20 80,04 1,16 1,42 

77,60 76,95 0,65 0,83 

86,30 82,86 3,44 3,98 
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Apêndice B - Valores do teor de matérias voláteis, erros absoluto e relativo calculados pelo 

método de referência e previstos pelo melhor modelo PLS, para o grupo de previsão das 

amostras de carvão vegetal. 

Valores de referência Valores previstos 

pelo modelo 

Erro absoluto Erro relativo da 

amostra (%) 

24,60 23,59 1,01 4,10 

20,10 18,17 1,93 9,60 

26,40 26,53 -0,13 0,49 

29,50 32,38 -2,88 9,76 

22 21,14 0,86 3,90 

34,30 29,49 4,81 14,02 

21,20 24,40 -3,2 15,09 

24,10 22,40 1,7 7,05 

22,80 22,50 0,3 1,31 

34,60 31,19 3,41 9,85 

19,30 21,26 -1,96 10,15 

28,90 27,65 1,25 4,32 

13,10 13,55 -0,45 3,43 

12,30 15,42 -3,12 25,36 

34,20 27,59 6,61 19,32 
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Apêndice C - Valores do teor de cinzas, erros absoluto e relativo calculados pelo método de 

referência e previstos pelo melhor modelo PLS, para o grupo de previsão das amostras de 

carvão vegetal. 

Valores de referência Valores previstos pelo 

modelo 

Erro absoluto Erro relativo da 

amostra (%) 

2 1,74 0,26 13 

2,60 2,89 -0,29 11,15 

1,90 1,90 0 0 

2,10 2,01 0,09 4,28 

1,60 1,65 -0,05 3,12 

2,40 1,75 0,65 27,08 

1,60 1,29 0,31 19,37 

1,40 1,37 0,03 2,14 

1,10 1,32 -0,22 20 

1,10 1,57 -0,47 42,72 

2,70 2,81 0,11 4,07 

1,70 1,22 0,48 28,23 

1 1,66 -0,66 66 

2,70 1,79 0,91 33,70 

3,80 3,60 0,2 5,26 

1,40 1,30 0,1 7,14 

1 0,93 0,07 7 

1,10 1,35 -0,25 22,72 

1,10 0,80 0,3 27,27 

0,60 1,18 -0,58 96,66 

  

 


