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RESUMO 
O conhecimento da composição do petróleo e seus produtos é uma necessidade 

imprescindível numa refinaria para o ajuste das condições do processo. A espectroscopia 

de infravermelho próximo (NIR) apresenta-se como uma ferramenta útil para atender esta 

necessidade, por sua grande potencialidade e aplicações. 

 

Neste contexto, foi desenvolvida a metodologia experimental da espectroscopia 

NIR, através de dois tipos de sensores: transmissão (Sistema de transmitância) e 

refletância total atenuada ATR (Sistema ATR). Foram analisadas 63 amostras de petróleo 

no Sistema de transmitância e 41 amostras no Sistema ATR. O API das amostras oscila 

entre 29,8 e 35,6. 

Na primeira etapa do trabalho foram obtidos os espectros NIR e cromatografias 

SIMDIS (Destilação Simulada) das amostras de petróleo, e dos dados obtidos foram 

eliminadas algumas amostras por apresentar pontos discrepantes. 

 

Na segunda fase foi realizada a análise dos espectros no esquema “OFF-LINE”, 

em ambos sistemas, escolhendo como faixa espectral a região de 5600 a 6000 cm-1 que 

corresponde a regiões de sobretons do NIR para os hidrocarbonetos. Também foram 

realizados testes de repetibilidade dos espectros e testes sobre a influência do 

comprimento das fibras ópticas utilizadas. Foi realizado um pré-tratamento dos espectros, 

com a finalidade de fazer as informações contidas neles mais sensíveis às diferenças. 

Assim mesmo, foi desenvolvida a análise dos espectros no esquema “ON-LINE”, com 

um “LOOP” fechado, para o sistema de transmitância, com óleo Diesel e petróleo bruto, 

para  testar as variações de temperatura e velocidade de escoamento nos espectros. Nesta 

etapa também foram realizados testes de repetibilidade a diferentes temperaturas. 

 

A fase seguinte foi o desenvolvimento do modelo da rede neural (RN). As 

variáveis de entrada do processo são os espectros de absorção pré-tratados, 

arbitrariamente representados em 20 comprimentos de onda e o grau API do petróleo. As 

variáveis de saída da rede são as porcentagens em peso da SIMDIS.  



 ii

ABSTRACT 
The knowledge of the petroleum composition and its products is an indispensable 

tool in a refinery for the process conditions settlement. The Near Infrared Spectroscopy 

(NIR) presents-itself as a helpful tool that attends to this need, because of its high potential 

and applications. 

 

In this context, it was developed the experimental methodology for NIR 

spectroscopy using two kinds of sensors: Transmission (Transmission system) and 

Attenuated Total Reflectance (ATR system). There were analyzed 63 petroleum samples by 

transmission system and 41 samples by the ATR system. The API degree of the samples 

ranges from 29,8 to 35,6. 

 

In the first step of this work, NIR spectra and SIMDIS chromatography data 

(Simulated Distillation) of the petroleum samples were obtained. From these data some 

samples were eliminated due to the presence of inconsistent points. 

 

In the second step, the analysis of the spectra "OFF-LINE" was carried out. In both 

systems, by choosing the region of 5600 to 6000 cm-1 as the spectral range which 

corresponds to the NIR overtone region for the hydrocarbons. Moreover, repeatability tests  

for the spectra were carried out and tests about the influence of the optical fibers on them. 

A pre spectrum treatment was carried out in order to become their information more 

sensible to the differences. Besides, the "ON-LINE” spectrum analysis by a "closed LOOP" 

were developed for the transmission system, with oil diesel and petroleum, in order to test 

the effect of the temperature and flow rate variations on the spectra.  In this step, tests of 

repeatability at different temperatures were also carried out. 

 

In the following step, it was developed the Neural Network (RN) model. The entry 

variables of the data input are the random absorption spectra represented in 20 wavelengths 

with pre processing and the petroleum API degree. The net output variables are the weight 

percentages of the SIMDIS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. MOTIVAÇÃO 

A caracterização do petróleo em tempo real é um problema particularmente 

complexo, porque as mudanças na composição não podem ser detectadas rapidamente 

por métodos convencionais. O método de caracterização considerado mais confiável para 

a predição do processo de refino através de simuladores de processo, é a curva de 

destilação TBP (True Boiling Point – PEV, Ponto de ebulição verdadeiro). No entanto, a 

análises através deste método são demorados (dois dias aproximadamente), o 

equipamento para a sua realização tem custo elevado, além de envolver mão de obra 

especializada. A situação torna-se mais complexa porque muitas refinarias utilizam uma 

ampla gama de crus, que estão sujeitos a mistura natural nos tanques de armazenamento e 

posterior estratificação. Isso faz com que a composição do cru alimentado em um 

processo varie freqüentemente, tornando difícil controlar a qualidade dos produtos em 

tempo real. 

 

Na bibliografia há diversos trabalhos sobre experiências relacionadas à 

caracterização de produtos de petróleo através da espectroscopia no infravermelho 

próximo (NIR). Há, no entanto, poucos estudos (HIDAJAT et. al. e CHUNG et. al., 2000) 

de caracterização de carga de petróleo. 

 

A grande potencialidade da espectroscopia NIR e suas aplicações são produto das 

suas principais vantagens: a) a análise não destrutiva das amostras; b) a facilidade de 

acesso utilizando fibras ópticas; c) a instrumentação robusta; e d) a habilidade de extrair 

informação quantitativa, quimicamente significativa, via uso de técnicas estatísticas 

multivariadas.  

 

A zona espectral NIR tem uma faixa que compreende de 780 a 2500 nm de 

comprimento de onda (14000 a 4000 cm-1). As ligações do tipo C-H, O-H e N-H 

possuem sobretons característicos (11000 a 4400 cm-1). Estas absorções não são muito 
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fortes e muitas vezes sobrepõem-se; por isso os espectros NIR não são facilmente 

interpretáveis visualmente, havendo a necessidade da aplicação de métodos matemáticos 

para extrair a informação analítica contida neles. Isto se torna decisivo no caso do 

petróleo, já que as amostras são extremamente complexas em termos de composição. 

 

1.2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

Devido à forte competição, a indústria de refino de petróleo é obrigada a produzir 

produtos com elevada qualidade e baixos custos, além da necessidade de satisfazer uma 

legislação ambiental. Em um futuro próximo, as refinarias de petróleo deverão produzir 

também combustíveis “limpos” e quantidades crescentes de produtos petroquímicos 

(como lubrificantes) com propriedades particulares ou composições moleculares 

especiais. 

 

Para atender a estas novas demandas o conhecimento de composição de carga e 

dos produtos de uma refinaria torna-se imprescindível. A tendência na industria é que 

estas composições sejam obtidas através de métodos espectroscópicos. 

 

Aplicação de espectrometria já são uma realidade na análise de produtos. Nestes 

casos as amostras são retiradas de maneira contínua (ou não) e transportadas para os 

analisadores. Estas amostras sofrem um pré – tratamento e então é realizada a 

amostragem. No caso contínuo, estas amostras são transportadas por pequenas tubulações 

aos equipamentos de medida. Estes analisadores não podem estar muito distantes do 

ponto de coleta. Normalmente na indústria de refino e de petroquímicas estes pontos de 

coleta estão em regiões “classificadas” exigindo sistemas especiais de proteção aos 

equipamentos. 

 

Ao se retirar as amostras do processo para análise sempre ocorre perda de 

informações (por exemplo ao retirar amostras pode-se perder parte de produtos leves). 

Para evitar estes dois problemas, perdas de informações e as “zonas classificadas”, uma 

forma seria viabilizar medidas “in-line” através da colocação de sensores nas linhas de 

processo e enviar as informações através de fibras ópticas para os analisadores. 
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Neste projeto é proposta a aplicação da espectroscopia de infravermelho próximo 

(NIR) através de dois tipos de sensores: transmissão e reflectância total atenuada (ATR) 

com o objetivo de caracterizar o petróleo de forma rápida e efetiva, permitindo assim o 

ajuste das condições de processo. 

 

O projeto propõe também contribuir à implementação da metodologia de 

otimização em tempo real em refinarias para a caracterização das correntes de 

alimentação. 

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
Quanto à apresentação, o trabalho está dividido em 8 capítulos, contando com esta 

introdução. 

 

No capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica sobre os temas abordados no 

trabalho: Espectroscopia NIR e ATR, Destilação Simulada (SIMDIS), Quimiometria e 

Redes Neurais. 

 

No capítulo 3 são mostrados aspectos referentes à fundamentação teórica 

relacionada ao desenvolvimento da Espectroscopia NIR e ATR. 

 

No capítulo 4 é apresentada uma breve descrição da técnica de destilação 

simulada (SIMDIS) para caracterização do petróleo. 

 

No capítulo 5 são apresentados aspectos referentes à fundamentação teórica 

relacionada ao desenvolvimento de modelos quimiométricos e de redes neurais, sua 

metodologia de treinamento e estrutura. 

 

No capítulo 6 é apresentada uma descrição sobre os materiais e métodos utilizados 

no estudo experimental, dentro e fora da linha piloto, e os métodos matemáticos 

empregados para a construção dos modelos de calibração. 
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No capítulo 7 são mostrados os resultados experimentais obtidos através da 

espectroscopia NIR (absorbância e ATR), tanto em escala piloto como fora de linha, e os 

modelos obtidos para a caracterização do petróleo em sua validação. 

 

No capítulo 8 é apresentada a conclusão geral do trabalho quanto à aplicabilidade 

da técnica de transmitância e ATR para a caracterização do petróleo assim como as 

melhores técnicas matemáticas para extrair a informação contida neles. Neste capítulo 

também são apresentadas sugestões para trabalhos posteriores. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
O objetivo deste capítulo é apresentar uma revisão da literatura acerca dos 

assuntos relacionados aos temas abordados na dissertação. 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

O petróleo é um composto orgânico oleoso, inflamável, com cor variando entre o 

negro e o castanho escuro, formado pela mistura de milhares de compostos orgânicos nas 

mais variadas porcentagens dependendo da região de onde este composto é extraído. 

 

Devido à complexidade da composição do petróleo, resultado principalmente de 

suas características e composições variadas, ele é agrupado em classes de acordo com a 

semelhança entre suas composições e propriedades, permitindo grosso modo, indicar o 

sistema de refino mais adequado bem como suas principais características e a qualidade 

dos produtos obtidos. Muitas classificações têm sido propostas com essa finalidade, 

porém nenhuma delas pode ser considerada perfeitamente satisfatória, tal é a 

complexidade da composição dos petróleos, à qual já nos referimos e, em geral, estas 

classificações são baseadas nas propriedades físicas do petróleo, em suas frações, 

convenientemente selecionadas, ou ainda em sua composição química. 

 

Originalmente, as frações do petróleo são classificadas com base em sua 

densidade e em seu ponto de ebulição, sendo, portanto, divididas em: leve (0-150oC), 

médio (150-370oC) e pesado (>370oC) (MANSFIELD, 1999). 

 

Devido à complexidade tanto em relação à sua composição quanto em relação ao 

elevado peso molecular dos compostos orgânicos que o compõe, a análise do petróleo 

apresenta algumas dificuldades principalmente no que diz respeito à separação de seus 

componentes e a dificuldade de identificação destes. Tradicionalmente, a fim de 

contornar este problema, a análise do petróleo é feita através de seu fracionamento por 

destilação convencional ou simulada. Por outro lado, o processo de destilação TBP 
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(ASTM D2892) consome muito tempo para a obtenção da curva de ebulição verdadeira, 

parâmetro essencial para controle do refino por assegurar uniformidade do produto final. 

 

Na década de 60 alguns autores propuseram o uso da separação por cromatografia 

gasosa para simular a curva TBP. Esta técnica de separação chamada de destilação 

simulada (SIMDIS) é baseado no fato dos componentes da amostra serem eluídos na 

coluna em ordem dos seus pontos de ebulição resultando em uma curva de destilação 

aproximada da amostra. 

 

Muitos trabalhos têm sido publicados e vários métodos foram desenvolvidos e 

padronizados. O método da ASTM D2887 é usado para determinar a curva de destilação 

de produtos de petróleo com ponto de ebulição final até 539oC, assumindo 100% de 

eluição da amostra. A destilação simulada (ASTM D5307) é uma técnica de 

cromatografia gasosa de separação segundo a ordem dos seus pontos de ebulição até 

538ºC. Por outro lado, este método considera uma eluição apenas parcial do resíduo, 

sendo necessário o uso de um padrão interno. 

 

Os primeiros trabalhos de análise do petróleo e destilados por espectroscopia NIR 

foram apresentados por Hidajat et al, 2000 e Chung et al, 2000, que permitiram ampliar a 

compreensão acerca da caracterização do petróleo. 

 

Com o desenvolvimento das técnicas espectroscópicas do Infravermelho, 

surgiram técnicas e operações associadas com a manipulação matemática e interpretação 

de dados químicos, chamadas em seu conjunto de técnicas quimiométricas. Estas técnicas 

permitem a extração de informações dos espectros completo e/ou apenas de faixas 

espectrais. 

 

Recentemente, estão sendo implementadas novas técnicas de tratamentos de dados 

químicos baseados em inteligência artificial, principalmente técnicas baseadas em redes 

neurais e algoritmos genéticos, que vêm permitindo resolver problemas antes 
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considerados insolúveis mesmo com o uso das técnicas quimiométricas como, por 

exemplo, modelagem de sistemas não lineares. 

 

2.2. ESPECTROSCOPIA NIR 

A radiação infravermelha foi observada pela primeira vez por Sir Issac Newton 

que demonstrou que a luz solar pode ser decomposta em diferentes cores através de um 

prisma. Posteriormente, Herschel (1800, apud CIENFUEGOS, 2003) idealizou um 

experimento usando um prisma, papelão e termômetros com bulbos pretos para medir as 

temperaturas das diferentes cores. Herschel observou um aumento da temperatura à 

medida que movia o termômetro do violeta para o vermelho no espectro criado pela luz 

do sol atravessando o prisma. Descobriu que a maior temperatura ocorria, de fato, além 

da luz vermelha e que a radiação que causou esse aquecimento não era visível; 

denominando esta radiação invisível como “raios caloríficos”, conhecidos atualmente 

como radiação infravermelha. 

 

Em 1892 Julius (JULIUS 1982, apud PASQUINI. 2003) foi o primeiro a 

demonstrar que a presença do grupo metil em uma molécula origina absorções no 

infravermelho (IR) diferentes em comparação a molécula em si, observando também a 

mesma dependência para diferentes grupos funcionais. 

 

Em 1903 Coblentz (COBLENTZ, 1903 apud PASQUINI. 2003) tinha pesquisado 

espectros de centenas de substâncias, orgânicas e inorgânicas e grande parte dos 

espectros obtidos por este são utilizados atualmente, devido principalmente à forma 

criteriosa com que ele obteve tais espectros. 

 

Devido às limitações instrumentais da época, a obtenção de um espectro era um 

trabalho difícil e tedioso que requeria 3 a 4 horas ou mais, de forma que cada ponto do 

espectro tinha que ser medido em separado. 

 

Os primeiros equipamentos comerciais apareceram apenas em meados do século 

XX, impulsionados pelo seu desenvolvimento durante a Segunda Guerra Mundial, 
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quando a espectroscopia de infravermelho foi utilizada para o controle da concentração e 

grau de pureza do butadieno utilizado na síntese de borrachas sintéticas. Outros trabalhos 

foram considerados de grande relevância como, por exemplo, Ellis et al (1938, apud. 

PASQUINI, 2003) que utilizaram as técnicas espectroscópicas para quantificar a 

concentração de água na gelatina, e Barchewitz (1943, apud. PASQUINI, 2003) que 

determinou a concentração de óleos (combustíveis) ambos trabalhos foram baseados na 

Lei de Beer. De acordo com Pasquini (2003), as primeiras contribuições do Brasil para o 

campo de aplicação analítica do NIR foram as publicações de Nishiyama et al (1991), e 

nessa mesma década a aparição no mercado de espectroscópios com Transformada de 

Fourier, resultou em um incremento da expansão desta técnica, vislumbrando-se o 

surgimento de um dos mais potentes métodos de análise química de substâncias. 

 

2.3. ESPECTROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA NO 

INFRAVERMELHO 

O emprego da espectroscopia de reflectância no infravermelho é consagrado 

desde o início da década de 60, quando Fahrenfort, (1961) realizou um estudo da técnica 

da reflectância total atenuada e Hart (1962) desenvolveu um método para determinar a 

umidade em sementes baseada em análises espectrofotométrica no infravermelho 

próximo. Diversas outras aplicações são descritas por Watson (1977), onde o 

infravermelho próximo é empregado para a análise de produtos agrícolas. 

 

Vale lembrar que a utilização da sonda ATR é necessária em amostras com alta 

concentração de resíduos e fuligens, pelo fato da radiação infravermelha apresentar baixa 

capacidade de penetração nestas amostras. A utilização de outros tipos de sondas pode 

eventualmente levar ao espalhamento e absorção da radiação pelas partículas com 

fuligem (FULLER et. al, 1990). 

 

Em 1993 Kemsley et al. fizeram  análises quantitativas de uma solução de açúcar 

utilizando o sensor ATR de safira acoplado a uma fibra óptica e Kauffaman (1998) 

continua com os estudos de reflectância, aplicado a óleos usados. 
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Chung et al (2000) compararam os resultados das análises de produtos pesados do 

petróleo obtidos por Infravermelho próximo (NIR) e espectroscopia Raman. 

 

2.4. DESTILAÇÃO SIMULADA (SIMDIS) 

A palavra destilação é originária do latim “distillare” que significa gotejar 

caracteriza o estágio final de um processo, quando o vapor do condensador condensa e 

goteja em um recipiente de coleta. 

 

Na indústria do petróleo, a destilação é o processo de separação mais utilizado. O 

conhecimento dos dados dos componentes de óleos crus e de produtos do processo de 

refino do petróleo é essencial para o controle do processo e a garantia da qualidade do 

mesmo. Os primeiros procedimentos de destilação padronizados pela ASTM datam de 

1926. 

 

Entretanto, na década de 60 introduziu-se o conceito de destilação simulada 

(SIMDIS), que passou a fornecer informações bastante confiáveis para a indústria do 

petróleo em um intervalo de tempo menor. A tecnologia utilizada neste processo é 

baseada em dados obtidos por cromatografia gasosa, sendo originalmente proposta com a 

utilização de colunas recheadas. A partir de 1973, a ASTM passou a estabelecer métodos 

padronizados de análise por destilação simulada: D3710, D2887 e D5307, todos 

publicados no “ASTM Standards on Chromatography”. Com o advento da SIMDIS, 

baseada em métodos cromatográficos, os métodos de destilação convencionais passaram 

a ser denominados métodos de destilação física, como uma forma de diferenciação entre 

os diferentes processos. 

 

Na SIMDIS o principal objetivo é simular um processo de destilação a partir de 

dados obtidos por cromatografia gasosa. Operando em condições apropriadas, um 

cromatógrafo a gás funciona como uma unidade de microdestilação altamente eficiente 

(SCHWARTZ et al, 1987). Revisões sobre o assunto foram publicadas por Peaden (1994) 

e, recentemente, por Barman et al (2000) e Blomberg et al (2002). 
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2.5. QUIMIOMETRIA – TRATAMENTOS DE DADOS NIR 

O termo quimiometria (do inglês chemometrics) foi proposto no final dos anos 70, 

para descrever o conjunto de técnicas e operações associadas com a manipulação 

matemática e interpretação de dados químicos. Com o transcorrer dos anos, com a 

evolução dos computadores e sistemas de análise de processamento de dados e a 

facilidade de sua aquisição e uso, muitos pesquisadores passaram a ter como objeto de 

estudo e pesquisa, o desenvolvimento e utilização de ferramentas matemáticas e 

estatísticas para extrair maiores informações dos dados. Como conseqüência, surgiram 

diversos métodos de análise multivariáveis, que viabilizaram o tratamento rápido de 

extensos conjuntos de dados de um processo ou sistema qualquer. 

 
Uma área de atuação marcante da quimiometria, é o seu uso em conjunto com 

técnicas espectroscópicas, que permite a extração de informações dos espectros 

completos e/ou de faixas espectrais. Por exemplo, na área do petróleo foram utilizadas 

técnicas de espectroscopia de IR nas regiões de NIR e MIR (infravermelho médio). A 

região NIR tem como principal vantagem, quando comparada com a região MIR, a 

possibilidade do uso de sondas conectadas ao equipamento através de fibras ópticas, 

permitindo um monitoramento em linha “in-situ”, e sem coleta e destruição da amostra. 

 

A calibração multivariada é empregada de forma efetiva para os casos onde 

ocorrem sobreposição de sinais, característico dos espectros obtidos por NIR para um 

processo de caracterização do petróleo, devido à presença de compostos com bandas 

espectrais semelhantes, conseqüência dos diversos estiramentos e deformações 

vibracionais de cada molécula, e a grande interferência da água. Portanto, um modelo é 

produzido baseado em todas as informações disponíveis, possibilitando a obtenção de 

uma relação entre o sinal analítico e as propriedades de interesse. 

 

Regressão linear múltipla (MLR), regressão por componentes principais (PCR), 

análise por componentes principais (PCA), e mínimos quadrados parciais (PLS) 

constituem as principais técnicas de análise multivariável dos dados utilizados na 

elaboração destes modelos (MARTES, 1993). 
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A aplicação da quimiometria apresentou um avanço significativo com a utilização 

do método PLS. Com a utilização deste método, muitos problemas de cálculo puderam 

ser superados e variadas aplicações analíticas começaram a surgir (STWART, 1995). 

 

2.6. REDES NEURAIS 

As redes neurais, ou redes artificiais de neurônios, foram desenvolvidas a partir de 

uma tentativa de criar, a partir de estudos neurobiológicos, um modelo computacional 

que simule a estrutura e o funcionamento do cérebro humano, buscando assim, a 

chamada Inteligência Natural (OSÓRIO, 1991). 

 

As pesquisas sobre redes neurais iniciaram em 1943, quando Warrem McCulloch 

e Walter Pitts estabeleceram as bases da neurocomputação, concebendo procedimentos 

matemáticos análogos ao funcionamento dos neurônios biológicos. Esta contribuição foi 

puramente conceitual já que os autores não sugeriram aplicações práticas para o método 

proposto, mesmo porque os sistemas propostos por eles não tinham capacidade de 

aprender. 

 

Em 1949 Donald Hebb (HEBB, 1949 apud ALVES, 2003) deu um passo muito 

importante na história das redes neurais. Ele propôs um modo de proporcionar 

capacidade de aprendizado às redes neurais artificiais. Sua proposta, traduzida 

matematicamente, viabilizou o desenvolvimento de redes neurais eficazes. 

 

Nos anos 50 já existiam várias implementações de Redes Neurais através de 

circuitos analógicos e, naquela época, acreditou-se que o caminho para o entendimento da 

inteligência humana havia sido descoberto (HECHT-NIELSEN,1991). Para reproduzir o 

comportamento do cérebro humano pensava-se que bastaria construir uma rede neural 

suficientemente grande. Uma rigorosa análise matemática, no entanto, comprovou o 

baixo poder computacional dos modelos de redes neurais utilizados na época, levando as 

pesquisas neste campo a ficarem esquecidas desde os anos 60 até o início da década de 

80. 
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Nos anos 80 o interesse pela área retornou devido, em grande parte, ao 

surgimento de novos modelos neurais como, por exemplo, os modelos propostos por 

Hopfield (1982) e Kohonen (1982) e de algoritmos de aprendizado mais poderosos. Além 

disso, nesta mesma época, ocorreu o surgimento de computadores mais rápidos e 

poderosos, facilitando a implementação das redes neurais. Nesta década, surgiu um forte 

e crescente interesse dentro da comunidade de engenharia química em computação 

neural, o que pode ser observado pelo número cada vez maior de publicações 

descrevendo o uso de redes neurais artificiais em problemas de engenharia química 

como, por exemplo, detecção de falhas, processamento de sinais, modelagem de processo 

e controle (HOSKINS e HIMMELBLAU, 1988). Há várias razões para este 

desenvolvimento. Primeiro, avanços na área de tecnologia de computadores e 

processamento paralelo têm tornado o uso de redes neurais artificiais economicamente 

viável. Segundo, desde que redes neurais artificiais são compostas de funções não 

lineares, elas têm a habilidade de desenvolver bons modelos que requerem pouco ou 

nenhum conhecimento prévio da tarefa a ser executada. Terceiro, redes neurais artificiais 

têm o potencial de resolver determinados tipos de problemas de complexidade elevada e 

que não têm sido satisfatoriamente tratado por métodos mais tradicionais (ALVES, 

2003). 
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3. ESPECTROSCOPIA NIR E ATR 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar os princípios físico-químicos básicos que 

governam a espectroscopia no infravermelho, na faixa do infravermelho próximo e 

ilustrar as aplicações que podem ser obtidas. 

 

3.1. INTRODUÇÃO 
A espectroscopia no infravermelho possui a tradição de ser uma análise que 

apresenta a impressão digital de algumas substâncias orgânicas. A absorbância em uma 

freqüência particular é característica de um grupo funcional presente no composto 

químico. A espectroscopia no infravermelho oferece oportunidades analíticas quase que 

ilimitadas para muitas áreas de produção e controle de qualidade. Dessa forma, ela vem 

ganhando muito espaço nos laboratórios analíticos e em controle de qualidade dos 

processos industriais , tais como indústrias farmacêuticas , de alimentos, têxteis, etc. Isso 

ocorre devido ao relativo baixo custo da instrumentação, à velocidade, à facilidade, à não 

necessidade de tratamento da amostra (portanto, não há gasto com reagentes), à baixa 

quantidade de amostra utilizada, além de não ser uma técnica destrutiva e de possuir alta 

seletividade. Ela também cobre uma ampla faixa de aplicações químicas e pode ser usada 

para determinações qualitativas e quantitativas. (BORIN ,2003). 

 

À diferença da espectroscopia do infravermelho médio, os espectros de absorção 

do infravermelho próximo são menos úteis para a identificação e mais úteis para a análise 

quantitativa de compostos que contenham agrupamentos funcionais formados pelas 

uniões entre Hidrogênio e Carbono, ou entre Oxigênio e Nitrogênio. 

 

3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Basicamente, o termo espectroscopia tem sido utilizado para designar métodos 

analíticos em que se estuda a interação de radiações eletromagnéticas com moléculas ou 

partículas. 
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Os espectros de absorção, emissão e reflexão no infravermelho, de espécies 

moleculares, podem explicar supondo que são o resultado de diferentes mudanças 

energéticas produzidas nas transições das moléculas de uns estados de energia 

vibracional e rotacional a outros (SKOOG, 2001). 

 

A energia necessária para provocar uma mudança nos estados rotacionais é muito 

pequena e corresponde a radiações de 100 cm-1 ou menores (>100 µm). Dado que os 

níveis rotacionais estão quantizados, a absorção para os gases na região no infravermelho 

afastado caracteriza-se por linhas discretas bem definidas. 

 

Deste modo, se um feixe de fótons com intensidade Io incide sobre uma amostra 

com moléculas que apresentam energia de vibração incompatível com a energia dos 

fótons, nenhuma energia será absorvida e todos os fótons passarão pela amostra, isto é, o 

feixe I, que emerge da amostra, tem a mesma intensidade que o feixe Io (Io = I). Por outro 

lado, se a energia dos fótons for compatível com a energia vibracional, cada molécula 

absorverá um fóton, aumentando seu movimento vibracional. Como conseqüência, a 

intensidade dos fótons que deixa a amostra será menor do que a intensidade incidente (Io 

> I), pois parte dos fótons foi absorvida. Depreende-se que, quanto maior for o número de 

moléculas presente na amostra, menor será a intensidade final, pois maior será a chance 

dos fótons serem absorvidos (SKOOG, 2001). 

 

Seguindo as revisões de Cienfuegos (2001), e Pasquini (2003), vários modelos 

são propostos para explicar o comportamento vibracional das moléculas, porém, nenhum 

deles é tão eficiente quanto o da esfera-mola. De acordo com este modelo, os átomos são 

representados por esferas de tamanho variável, ao passo que as ligações são descritas 

como molas com elasticidades diferentes. Uma molécula só estaria na posição estática a 

0oK. Em qualquer temperatura diferente, existe o movimento vibracional, representado 

por vários estágios de estiramento da “mola”, entre os limites de estiramentos máximo e 

mínimo. Estas vibrações e seus respectivos estados de estiramento dependem 

fundamentalmente dos tipos de átomos envolvidos (“tamanho das esferas”) e da força de 
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ligação (“força da mola”). Dependendo dos fatores citados, cada vibração apresenta uma 

energia característica, denominada energia vibracional. 

 

Além da abordagem baseada no movimento de elongação da “mola”, o fenômeno 

pode ser estudado como um modelo harmônico, baseado no modelo clássico para uma 

molécula diatômica, onde a Lei de estado de Hook estabelece uma energia (E) para o 

sistema: 

 
2
h kE
π

=
µ

         (3.1) 

onde h é a constante de Planck, k, é uma constante de força e µ é a massa reduzida das 

duas massas esféricas (das moléculas), apresentado pela seguinte equação: 

1 2

1 2

m m
m m

µ =
+

         (3.2) 

A vibração molecular pode ser descrita, supondo-a equivalente a um oscilador 

harmônico em que o potencial de energia (V), como uma função dos deslocamentos dos 

átomos (x), é fornecido por: 

21
2

V kx=          (3.3) 

este modelo possui algumas restrições, como por exemplo, pode ter alguns níveis 

discretos de energia ( Eν ) definido pela mecânica quântica: 

1( )
2

E hvυ = υ+         (3.4) 

onde ν é o número quântico, Eυ  é a energia associada com o nível quântico υ , e v  é a 

freqüência vibracional fundamental. No modelo clássico, esta freqüência é definida por: 

1
2

kv
π

=
µ

         (3.5) 
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Existem diversos tipos de vibrações, cada um deles com energia própria e, 

portanto, aptos a absorver fótons com números de ondas diferentes. Entre os tipos de 

movimento vibracional da molécula, temos um comportamento oscilatório harmônico e 

anarmônico, as quais estão representadas graficamente na Figura 3.1. 

FIGURA 3.1. Representação do movimento vibracional da molécula a) seguindo o 

comportamento oscilatório harmônico. b) Movimento vibracional anarmônico.(Fonte: IR tutor. 

Columbia University em colaboração com Perkin Elmer) 

 

Nas moléculas simples, diatômicas e triatômicas, é possível deduzir o número e 

classe de vibrações e se estas vibrações provocam absorção. As moléculas complexas 

podem conter distintos tipos de átomos e enlaces; para estas moléculas, a grande 

quantidade de vibrações possíveis faz com que os espectros do infravermelho resultem 

muito difíceis ou impossíveis de analisar. 

 

Para cada vibração existe um diagrama de energia potencial, devido as seguintes 

características: 

1) O movimento de toda molécula no espaço (quer dizer, o movimento de 

translação). 

2) O movimento de rotação da molécula ao redor do centro de gravidade, e 

3) O movimento de cada um dos átomos com respeito aos outros átomos, ou em 

outras palavras, suas vibrações individuais. 
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Quatro fatores são os que tendem a produzir menos picos de absorção 

experimentais que os previstos teoricamente a partir de número de modos normais: 

a) A simetria das moléculas é tal que uma vibração particular não produz mudanças 

no dipolo; 

b) As energias de duas ou mais vibrações são idênticas ou quase idênticas; 

c) A intensidade de absorção é tão baixa que não é detectável pelos meios 

ordinários; ou 

d) A energia vibracional se encontra em uma região de comprimentos de onda que 

caem fora da faixa de trabalho do instrumento. 

 

De forma circunstancial, podem-se encontrar mais picos do que o esperados em 

relação ao número de modos normais de vibração. Menciona-se a existência de sobretons 

que se encontram em freqüências duas ou três vezes maiores que a freqüência do pico 

fundamental. Além disso, algumas vezes podem-se encontrar as bandas de combinação 

quando um fóton excita simultaneamente dois modos de vibração. A freqüência da banda 

de combinação é aproximadamente a soma ou diferença das freqüências fundamentais. 

Este fenômeno ocorre quando são duas ligações e não um os que absorvem um quantum 

de energia. 

 

3.3. INFRAVERMELHO PRÓXIMO 
A faixa de comprimento de radiação do infravermelho próximo (NIR) situa-se 

entre 780 a 2500 nm (14000 – 4000 cm-1), a interação provém principalmente de 

sobretons e combinações de transições fundamentais associadas a níveis energéticos 

vibracionais de grupos de átomos (BOKOBZA, 1998). 

Segundo Skoog (2001), a instrumentação utilizada na região do NIR é semelhante 

àquela utilizada na espectroscopia de absorção ultravioleta/visível, com uma fonte de 

radiação no infravermelho contínuo e um detetor sensível à radiação no infravermelho. 

 

O avanço da espectroscopia no infravermelho próximo como técnica para análises 

quantitativa, deve-se à combinação da transformada de Fourier e da nova geometria dos 
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espectrofotômetros com a utilização do interferômetro de Michelson (EIKREM, 1990), 

tornando-os mais rápidos e robustos. Na Figura 3.2. apresenta-se um esquema do 

princípio de operação do espectrofotômetro FTIR (Infravermelho por Transformada de 

Fourier) do equipamento utilizado para a realização das análises deste trabalho. 

 

 

FIGURA 3.2. Princípio de Operação do espectrômetro FTLA2000 (Manual de referencia 

FTLA2000). 

 

3.4. ESPECTROSCOPIA NIR APLICADA À CARACTERIZAÇÃO 

DO PETRÓLEO 

Existem poucos trabalhos na literatura sobre o uso do NIR para analisar o petróleo 

em estado bruto. Os trabalhos de Chung et al. (2000) e Hidajat et al. (2000) são estudos 

relevantes para a compreensão da análise de destilados pesados de petróleo processado e 

bruto, respectivamente. Chung et al. (2000) aplicaram com sucesso a espectroscopia NIR, 

em comparação ao IR e ao Raman, na determinação da densidade API do resíduo 
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atmosférico da destilação (AR). Eles concluíram que o NIR apresentava características 

espectrais mais abrangentes apesar de uma menor resolução além de fornecer uma melhor 

relação sinal - ruído comparado com o IR (infravermelho). O AR é o produto mais 

pesado do petróleo na destilação atmosférica (etapa inicial do processo de refino). 

 

Entre as principais dificuldades dessa experiência pode-se citar a natureza física e 

química da amostra, que pode eventualmente afetar a reprodutibilidade como, por 

exemplo, a fração mais pesada do petróleo sendo totalmente escura e muito viscosa 

(sólida a temperatura ambiente) apresenta usualmente suspensões sólidas e partículas.  

 

Hidajat et al. (2000) estabeleceram uma correlação entre os perfis espectrais NIR 

de petróleos brutos com propriedades físicas e químicas de um conjunto representativo de 

amostras (dados TBP e dados de densidade), utilizando para tal fim a técnica de regressão 

PLS. Eles analisaram 110 amostras representando mais de 30 tipos de crus diferentes 

provenientes de aproximadamente 12 países, coletadas num período de 15 meses. Os 

dados de densidade e TBP foram determinados pela aplicação das normas ASTM D1298 

e ASTM D2892, respectivamente. A experiência de Hidajat et al. (2000) foi a única 

reportada na literatura onde utilizou-se o NIR e a quimiometria para correlacionar alguma 

propriedade do petróleo bruto. 

 

Falla et al (2005) estabeleceram uma correlação dos espectros NIR com as curvas 

SIMDIS do petróleo através da técnica de redes neurais, tendo como resultado um grande 

potencial da aplicação desta técnica como una ferramenta rápida e conveniente para 

estimar as propriedades do petróleo crú. 

 

No Brasil, devido à importação e à variedade de campos de exploração, as 

refinarias utilizam uma ampla gama de crus, que estão sujeitos à mistura natural nos 

tanques de armazenamento e à estratificação posterior. Isso faz com que a composição do 

cru alimentado ao processo varie freqüentemente, o que torna difícil controlar a qualidade 

dos produtos em tempo real.  
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Como foi mencionado no capítulo anterior (item 2.1.), devido à não 

especificidade na região NIR, é praticamente impossível se fazer uso quantitativo ou 

qualitativo desta técnica sem um tratamento matemático dos espectros obtidos. Os dados 

espectrais são tratados, atualmente, com o uso de técnicas multivariadas ou de redes 

neurais para extrair informações relevantes do conjunto de espectros e torná-las de fácil 

interpretação. Estas duas técnicas serão detalhadas no capítulo 5 da dissertação. 

 

3.5. ESPECTROSCOPIA ATR 
Segundo a maioria dos autores citados, quatro técnicas de refletância no 

infravermelho têm apresentado aplicações práticas na aquisição de espectros que 

contenham informações químicas de determinada matriz (DURING & SULLIVAN, 

1990). Estas técnicas são: a) reflectância especular, b) reflectância difusa, c) reflectância 

interna e, d) reflectância total atenuada (ATR). 

 

3.5.1. REFLECTÂNCIA TOTAL ATENUADA (ATR) 

A técnica ATR se caracteriza pelas múltiplas reflexões da radiação infravermelha 

que ocorrem no interior de cristais com alto índice de refração, interagindo apenas com a 

amostra que estiver na superfície do cristal. Este cristal deve ser composto por um 

material com alto índice de refração, para que somente uma pequena parte do feixe de 

radiação incidente seja refletido ao ser atingido (HARRICK, 1987). A Figura 3.3 ilustra a 

reflectância total atenuada através do emprego de um elemento ATR. 

 

 

FIGURA 3.3. Esquema da reflexão interna em um elemento ATR (HARRICK, 1987) 

n1

n2

n3

θ

Amostra 
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3.5.2. DESCRIÇÃO DA TÉCNICA ATR 

Segundo Fahrenfort (1961) muitos métodos foram criados para medir os espectros 

obtidos por reflectância no infravermelho, de materiais de alta absorbância, para 

conseguir a conversão espectral das constantes ópticas. Todos os métodos estão baseados 

na fórmula de Fresnel e Snellius, relacionada ao conceito de índice refractivo complexo. 

O fenômeno de reflectância interna é observado sob certas condições. Quando a 

radiação entra em um prisma, feito com um índice de refração alto em relação ao meio 

externo (cristal ATR), a radiação será refletida totalmente em seu interior. Esta reflexão 

interna cria uma onda evanescente a qual se estende à amostra em contato com o cristal. 

Na região do infravermelho onde a amostra absorve energia a onda evanescente será 

atenuada (HARRICK, 1987). O fenômeno visualiza-se na Figura 3.4. 

 

 
FIGURA 3.4. Representação da propagação da radiação infravermelha através do elemento ATR 

(MIRABELLA, 1985). 

 

Durante o processo de reflexão a radiação se comporta como se penetrasse uma 

certa distância no meio menos denso antes de refletir. Esta distância é a profundidade de 

penetração (dp), que pode variar, desde uma fração de comprimento de onda até vários 

comprimentos, dependendo do comprimento de onda da radiação incidente (λ), do índice 

de refração dos materiais (n2 e n3) e do ângulo que forma a radiação com a interface (θ1) 

(SKOOG, 2001). Na equação (3.7) observamos a dependência entre eles. 
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A profundidade de penetração também varia com o índice de refração da amostra. 

Esse efeito é menos pronunciado quando o índice de refração do cristal de ATR é maior 

(HARRICK, 1987). 

 

 

(3.7) 

Em que: 

θ1 é o ângulo de incidência. 

n2 é o índice de refração do elemento de ATR. 

n3 é o índice de refração da amostra. 

λ é o comprimento de onda da radiação. 

 

A radiação que penetra se denomina onda evanescente. Por isso, quando o meio 

menos denso absorve esta radiação, produz-se uma atenuação nos comprimentos de onda 

das faixas de absorção. Este fenômeno descrito chama-se reflectância total atenuada 

(ATR). 

 

3.5.3. ELEMENTOS DE ATR 

Existem múltiplos elementos de ATR e uma diversidade de acessórios 

desenvolvidos para obter espectros de materiais líquidos, sólidos e viscosos para vários 

tipos de amostras, incluindo filmes, resíduos, papel, revestimentos sobre papel, pós, 

tintas, tecidos, espumas, minerais, vidros, etc. (MIRABELLA, 1985). Entre os materiais 

para acessórios ATR mais conhecidos no mercado tem-se o ZnSe, Si e Safira. 

Não existe nenhum material universal para a medição por ATR. O cristal de ATR 

usado para o desenvolvimento deste trabalho foi de Safira. A Figura 3.5 apresenta os 

índices de refração e limites de transmissão para alguns cristais de ATR. 

 

dp =   λ   
2πn2[sen2θ1 - (n3/n2)2]1/2
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FIGURA 3.5. Índice de refração em função do comprimentos de onda de alguns materiais 

ópticos (HARRICK, 1987). 

 

Uma escolha errada do cristal pode resultar em distorções da banda no espectro. 

Quando o ângulo de incidência for muito maior que o ângulo crítico, estas distorções 

resultantes no espectro são minimizadas. O material a ser utilizado é escolhido de acordo 

com sua limitação de transmissão. 

 

Uma opção para a escolha do cristal ATR é o silício (Si), indicado quando as 

amostras são altamente dispersivas. Como os cristais de silício tem alto índice de refração 

(3,5), a profundidade de penetração é menor. A faixa de utilização do Si é de 1,5 até 
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10µm, sendo relativamente inerte e também útil em temperaturas elevadas (300ºC) 

(COLEMAN, 1993). 

 

O cristal ATR de Safira é uma alternativa atrativa, é duro, inerte, e não tóxico 

(KEMSLEY, 1993), tem um índice de refração de 1,8; uma faixa de 0,14 até 6,5µm e sua 

utilidade é para amostras até 150ºC de temperatura. Este cristal foi empregado para as 

análises no presente trabalho. 

 

Outro parâmetro controlável para a escolha do cristal, é o ângulo de incidência. 

Pode-se variar a profundidade de penetração, ajustando-se o ângulo de incidência para 

valores próximos do ângulo crítico. Contudo o número de reflexões também varia com o 

ângulo de incidência. 

 

A área de contato entre o cristal e a amostra é um fator que também influência na 

intensidade das bandas, para uma boa reprodutibilidade. Para medidas quantitativas, 

deve-se colocar toda a área do cristal em contato com a amostra. Irregularidades na 

superfície da amostra vão dificultar um melhor contato (MIRABELLA, 1985). 
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4. DESTILAÇÃO SIMULADA 
 

O objetivo desde capítulo é apresentar os princípios físico-químicos que regem a 

destilação simulada (SIMDIS) e sua importância na caracterização do petróleo. 

 

4.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

A destilação simulada tem como premissa básica o fato de que os componentes da 

amostra analisada eluem da coluna cromatográfica em ordem crescente de pontos de 

ebulição (ABBOTT, 1983; DURAND, 1998). Isso é normalmente obtido para 

hidrocarbonetos através do uso de fases estacionárias apolares, como as metil-

polisiloxanas e as 5%-fenil-metil-polisiloxanas (PEADEN, 1994). A escolha definitiva da 

fase está diretamente relacionada ao grau da análise com as curvas de destilação reais. 

Também deve-se atentar para a estabilidade da fase escolhida no que diz respeito às 

temperaturas máximas de utilização (DURAND, 1998). Dorbon et. al. (1991), realizaram 

um estudo comparativo acerca do uso de alguns tipos de fases estacionárias na análise por 

destilação simulada. Segundo os autores, as principais divergências surgem quando as 

amostras analisadas apresentam um elevado índice de compostos aromáticos. Esse é o 

caso das frações geradas em processos de craqueamento catalítico fluido e craqueamento 

térmico, onde o teor de aromáticos pode chegar a 80%. 

 

Porém, antes da injeção da amostra, o sistema cromatográfico deve ser calibrado e 

avaliado quantitativamente (GRUTTERINK, 1995). 

 

O cromatograma gerado pela análise em branco, a primeira dessa seqüência, é 

subtraído dos cromatogramas da amostra de forma a eliminar fatores como impurezas do 

gás de arraste, ruído provocado pelo detetor, sangramento da coluna e impurezas do 

septo. As primeiras publicações sobre o assunto surgiram no final da década de 70 e 

início da de 80 (ABBOTT, 1983; TRESTIANU et. al., 1985). São basicamente três os 

métodos utilizados para a compensação de linha de base a partir da análise em branco: a) 

subtração ponto a ponto de uma linha de base armazenada; b) subtração ponto a ponto 

após zerar matematicamente a linha de base inicial com a armazenada e; c) reconstrução 
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de uma linha de base armazenada, de forma que os pontos do início e do final sejam os 

mesmos do cromatograma da amostra (ABBOTT, 1983; TRESTIANU et. al., 1985). 

 

A análise da mistura de parafinas (segunda análise da seqüência de calibração), 

por sua vez, permite a construção de uma curva de calibração que relaciona pontos de 

ebulição e tempos de retenção. A partir dessa curva e com base na avaliação do resultado 

da amostra de referência (analisada em seguida), as amostras reais são injetadas e as 

curvas de destilação são obtidas para cada uma delas (GRUTTERINK, 1995). A 

calibração utilizada para nossas amostras de petróleo foi através do método de diferença 

pelo padrão interno (ASTM D5307). 

 

4.1.1. METODOS DE DESTILAÇÃO SIMULADA 

Existem cinco métodos utilizados para a destilação simulada, que devem ser 

escolhidos de acordo com o tipo de amostra que será analisada: D3710, D5307, D2887, 

reconhecidos pela ASTM; D2887 estendido e HT-750 não são reconhecidos pela ASTM, 

mas bastante utilizados na indústria do petróleo. A Tabela 4.1. apresenta o tipo de 

amostra tipicamente analisada por cada método (FERREIRA & RADLER DE 

AQUINO, 2005). 

 

TABELA 4.1. Métodos de destilação simulada e respectivos tipos de amostra analisados por 

cada um (FERREIRA & RADLER DE AQUINO, 2005.). 

METODO ASTM D3710 ASTM D2887 ASTM D5307 HT 750 

Tipo de 

Amostra 

Gasolina Querosene Petróleo Gasóleo 

pesado 

 Nafta Diesel  Neutro leve 

  Gasóleo leve  Neutro médio 

  Gasóleo pesado  Neutro pesado 

  Neutro leve  “Bright stock” 

  Neutro médio  Resíduos 

  Neutro pesado   
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4.1.2. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS 

Os dados obtidos da destilação simulada (SIMDIS) podem ser relatados, 

basicamente, de três formas: o cromatograma em si, uma curva de porcentagem de massa 

eluída versus temperatura; e uma tabela contendo as informações contidas nessa curva. A 

Figura 4.1. mostra um exemplo de cromatograma obtido por SIMDIS de um conjunto de 

amostras do petróleo. A Figura 4.2. apresenta o resultado da mesma análise na forma do 

gráfico “porcentagem de massa eluida versus temperatura”. A Tabela 4.3. mostra um 

relatório com as informações contidas na curva da Figura 4.1. 

 

FIGURA 4.1. Gráfico das análises de diversas amostras do petróleo por  SIMDIS. 

 
FIGURA 4.2. Relação da porcentagem de massa eluída vs temperatura de diversas amostras de 

petróleo. 
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TABELA 4.2. Tabela com diferentes petróleos com a percentagem em massa de petróleo eluído 

durante a destilação simulada na coluna cromatográfica para diferentes petróleos. 
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5. QUIMIOMETRIA E REDES NEURAIS 
 

 

5.1. INTRODUÇÃO 
Um dos recursos mais conhecidos em ciências exatas consiste no ajuste de 

modelos matemáticos a dados experimentais. O caso mais comum é o de regressão, seja 

ela linear ou não, para uma única ou para várias variáveis independentes. 

 

Os espectros obtidos via infravermelho próximo fornecem valores quantitativos 

dos componentes da amostra. Tais informações químicas precisam ser ajustadas a 

modelos matemáticos que permitam fazer previsão de casos não experimentados na 

prática. Para obter modelos são empregadas técnicas estatísticas multivariadas 

(conhecidos como métodos quimiométricos). Entre os métodos de calibração 

multivariada encontram-se o MLR (Multiple Linear Regression), o PCR (Principal 

Components Regression) e o PLS (Partial Least Squares). Todos estes métodos assumem 

relação linear dos dados instrumentais com a propriedade de interesse. Mas através deste 

tratamento não conseguimos um ajuste adequado para a modelagem, pois o conjunto de 

dados espectrais em estudo não apresentam características lineares. 

 

 

As redes neurais apresentam uma estrutura conveniente para solucionar este tipo 

de problema. São técnicas computacionais que apresentam um modelo matemático 

inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem conhecimento 

através da experiência. Elas se ajustam melhor a dados experimentais e têm mais 

capacidade de reproduzir (previsão). A presente dissertação utiliza as redes neurais como 

técnica de modelagem dos dados espectrais obtidos tanto pela técnica de reflectância total 

atenuada (ATR), como pela técnica de absorbância. 
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5.2. MÉTODOS MULTIVARIADOS 
5.2.1. PRÉ-TRATAMENTO DOS DADOS 

Há um número considerável de técnicas disponíveis em espectroscopia de 

infravermelho próximo para ajudar os usuários com a interpretação qualitativa e 

quantitativa dos espectros.(STWART, 1995). Algumas técnicas de pré-tratamento são: 

 

a) Alisamento, técnica que reduz o ruído espectral. 

b) Correção do Fator Multiplicativo do Sinal (MSC), técnica que pode ser 

generalizada como uma correção de sinal multiplicativa. Originalmente foi 

desenvolvida para corrigir as variações devidas ao espalhamento da luz para as 

medidas de reflectância difusa do infravermelho próximo (NIR). 
 
c) Primeira e Segunda Derivada, com as operações de derivação dos espectros, as 

informações contidas nos diferentes comprimentos de onda são geralmente 

acentuadas. Deve-se ter cuidado com a qualidade dos espectros aos quais deseja-

se aplicar o cálculo das derivadas, uma vez que não só os sinais espectrais, como 

também os ruídos, tornam-se acentuados. 

 

5.2.2. CALIBRAÇÃO 

O objetivo da fase de calibração é produzir um modelo que relacione os dados 

espectrais com os valores de concentração obtidos por um método de referência. O 

próximo passo na calibração é encontrar um modelo apropriado. 

 

5.2.2.1. Regressão por Mínimos Quadrados Parciais (PLS) 

A regressão PLS é um método de análise de fatores em que a matriz de espectros 

é decomposta em duas matrizes de variações: loadings (pesos) e scores (escores). Os 

espectros originais podem ser considerados como combinações lineares das variações dos 

espectros (pesos) onde os escores representam a contribuição de cada espectro original. 
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No PLS, tanto a matriz das variáveis independentes X, como a das variáveis 

dependentes Y são combinações lineares obtidas via componentes principais (GELADI, 

1986). 

 

O NIPALS (Nonlinear Iterative Partial Least Squares) é um algoritmo eficiente 

para extrair vetores loadings a partir dos espectros na ordem decrescente de suas 

contribuições à variância nos espectros de calibração (HAALAND, 1998), sendo o 

problema que os loadings que representam melhor os dados espectrais podem não ser 

ótimos para as previsões. 

 

 

5.3. REDES NEURAIS 
 
5.3.1. INTRODUÇÃO 

A maioria dos modelos de RN possui alguma regra de treinamento, onde os pesos 

de suas conexões são ajustados de acordo com os padrões apresentados. Em outras 

palavras, elas aprendem através de exemplos. Arquiteturas neurais são tipicamente 

organizadas em camadas, com unidades que podem estar conectadas às unidades da 

camada posterior. 

 

Em função destas características, a rede neural é aplicada em casos que 

apresentam forte não-linearidade, o que dificulta bastante a obtenção de modelos 

fenomenológicos. 
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FIGURA 5.1. Organização em camadas de redes neurais.  

 

 Usualmente as camadas são classificadas em três grupos: 

 Camada de Entrada: onde os dados são apresentados à rede;  

 Camadas Intermediárias ou Ocultas: onde é feita a maior parte do processamento, 

através das conexões ponderadas; podem ser consideradas como extratoras de 

características; 

 Camada de Saída: onde o resultado final é concluído e apresentado. 

 

As redes neurais são também classificadas de acordo com a arquitetura em que 

foram implementadas, topologias, características de seus nós, regras de treinamento, e 

tipos de modelos. 

 

Segundo Alves, (2003) existem muitos tipos de redes neurais (RN), mas duas 

classes são geralmente empregadas em engenharia química: 

 

 Rede de múltiplas camadas, cuja informação segue uma única direção, “multilayer 

feedforward network” (Figura 5.2). 

 

 Rede recursiva, “recurrent network” (Figura 5.3), cujas informações de saída 

retornam à entrada da RN. 
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As redes neurais de múltiplas camadas possuem características de modelar bem 

processo estacionários enquanto que as RN recorrentes são melhores para modelar 

processos dinâmicos. 
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FIGURA 5.2. Rede de múltiplas camadas – “Multilayer Feedforward Network”(ALVES,2003) 
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FIGURA 5.3. Rede recursiva – “ Recurrent Network” (ALVES, 2003). 
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O modelo de rede neural tem muitos neurônios conectados por pesos com 

capacidade de adaptação que podem ser arranjados em uma estrutura paralela. Por causa 

deste paralelismo, a falha de alguns neurônios não causa efeitos significativos na 

performance de todo o sistema, o que é chamado de tolerância a falhas. 

 

A estrutura principal de redes neurais esta em sua habilidade de adaptação e 

aprendizagem. A habilidade de adaptação e aprendizagem pelo ambiente significa que 

modelos de RN podem lidar com dados imprecisos e situações não totalmente definidas. 

Uma rede treinada de maneira razoável tem a habilidade de generalizar quando é 

apresentada a entradas que não estão presentes em dados já conhecidos por ela. 

 

Outra característica significativa das redes neurais está em sua habilidade de 

aproximar qualquer função continua não linear de um grau de correção desejado. Esta 

habilidade das redes neurais as tem tornado úteis para modelar sistemas não lineares na 

combinação de controladores não lineares. 

 

5.3.2. METODOLOGIA GENÉRICA E SEQÜENCIAL DE TREINAMENTO DE 

REDES NEURAIS 

  A modelagem por redes neurais consiste basicamente na determinação dos 

pesos associados a cada entrada de dados da rede, que minimizam o erro representado 

pelo quadrado da diferença entre os valores experimentais e os calculados pela rede 

neural, conforme a equação: 

 

Onde: 

 

 

E – resíduo quadrático 

p – número de neurônios da camada de saída 

r – número de pontos do conjunto de treinamento 

yk- valor experimental 

Ok- valor calculado pela RN na camada de saída 

     r p 

min (E) = min  [ ∑ ∑ (yk – Ok)2] 
   m=1 k=1 

(5.1.) 
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  O termo utilizado para expressar a seqüência de cálculos realizados para a 

determinação desses pesos é “treinamento da rede” e o conjunto de variáveis de entradas 

e saídas da rede, utilizadas nesta fase, é denominado “dados de treinamento”. Para testar 

a consistência do ajuste, utiliza-se um segundo grupo de variáveis, “os dados de teste”. A 

validação da rede é feita através da simulação de um terceiro conjunto de variáveis, não 

empregado no treinamento ou no teste, evitando-se, desta forma, problemas de 

sobreajuste. 

 

  As principais etapas para o desenvolvimento de um modelo de rede neural (RN) 

e ajustes realizados com este modelo podem ser descritas de forma seqüencial como: 

a) Análise do processo 

b) Construção de base de dados 

c) Configuração de uma estrutura da RN 

d) Treinamento e aprendizagem da RN 

e) Teste de validação da RN 

 

5.3.3. ESTRUTURA MATEMÁTICA DA REDE E O ALGORITMO DE 

APRENDIZADO 

 A rede neural comumente empregada na modelagem e simulação de processos 

químicos é a rede “feedforward”, RNFF. Nesta rede os neurônios de uma camada são 

conectados a todos os neurônios da camada seguinte. Cada informação X que sai de um 

neurônio de uma camada I é ponderada por um dado peso Wij e enviada a todos os 

neurônios da camada seguinte j. A convergência da rede neural esta ligada à melhor 

escolha possível do conjunto de pesos W. A rede escolhida possui três camadas: a 

camada de entrada de dados, a camada oculta (NH), “hidden layer”, e a camada de saída. 

A camada de entrada não efetua nenhum processamento. 

 

 A fim de diminuir as dificuldades de convergência, todos os dados do conjunto 

de aprendizagem são normalizados. Além dos dados de entrada, alimenta-se também um 

valor de referência “bias”, à rede. A Figura 5.4. apresenta um neurônio de uma camada j 

da estrutura da rede. 
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FIGURA 5.4. Representação de um neurônio da camada j 

 

 Todas as variáveis de entrada Xi  são ponderadas com um valor Wij e somadas, 

conforme a equação 5.2.: 

 

 

 

 A saída do neurônio, Oj, é calculada pela expressão : 

 

 

 

 A relação entre a entrada e a saída dos neurônios é dada por uma função do tipo 

sigmóide: 

 

 

 

 Hunt et. al. (1992) apresentam outras formas desta relação ƒ(α) utilizadas em 

modelagem e controle de processos químicos, bem como um conjunto de recomendações 

quanto à utilização de um outro tipo de rede neural. 

 

 Dependendo da função de ativação escolhida, o intervalo de normalização das 

funções pode mudar. O problema em se diminuir muito o intervalo de normalização dos 

dados é que a RN perde sua principal característica que é a capacidade de mapeamento de 

sistemas não lineares, comportando-se como uma regressão multilinear. 

 

n 

Sj  = ∑Wi,jXi  +  Wn+1,j 
i=1 

(5.2.) 

Oj = ƒ(Sj) (5.3.) 

f (α)   =   1    
1 + e-α 

(5.4) 
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 O treinamento de uma RN consiste de uma adaptação de pesos, Wij, aplicados 

sobre as informações entre as camadas de neurônios, de forma a minimizar o erro 

quadrático.(ALVES, 2003). 

 

 O algoritmo mais utilizado para determinar o conjunto de pesos, W, é o de 

retropropagação, que é uma derivação do gradiente descendente (RUMMELHART e 

MCCLELLAND, 1986) e tem sido utilizado na grande maioria dos trabalhos publicados 

na área de redes neurais, aplicados a processos químicos. Este é obtido a partir da 

minimização do resíduo quadrático, E, com respeito aos pesos Wij. Desta forma, o 

gradiente ∂E/∂Wij pode ser calculado e, conseqüentemente, a direção a ser seguida no 

processo de minimização do resíduo. Em cada passo da otimização, m, a atualização dos 

pesos pode ser dada pela equação 5.5.: 

 

 

 Esta atualização pode ser feita, alternativamente, utilizando a técnica do 

“momento”, baseada na inclusão do termo, α, proporcional à variação dos pesos, de 

modo que 0 < α < 1 na equação 5.6. O método dos momentos leva em consideração o 

caminho do treinamento passado. 

 

 

 

 A diferença entre o método do gradiente descendente e o “backpropagation” é 

que este último usa apenas um subconjunto de dados entrada/saída de cada vez, enquanto 

o método do gradiente tradicional emprega todos os dados do conjunto de aprendizado. 

Para a camada de saída, a variação dos pesos referentes ao neurônio de saída k, incidentes 

sobre a saída do neurônio j, da camada oculta, a cada iteração m, é dada por: 

 

 

 

 Para a camada oculta, a variação dos pesos referentes ao neurônio oculto j 

incidente sobre a entrada Xi , a cada iteração m, é dada por : 

Wij
(m+1) = Wij

(m)  +  ∆Wij
(m) (5.5) 

Wij
(m+1) = (1 - α).Wij

(m)  +  α ∆Wij
(m) (5.6) 

∆Wij
(m) =η*ƒ’(Sk)(Yk

(m) + Ok
(m)) Oj (m) (5.7) 
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 Nas duas equações acima, ƒ’ é a derivada da função sigmoidal, dada por: 

 

 

 E η é um fator de amortecimento ou aceleração, que pode ser utilizado para 

evitar passos excessivamente grandes no processo de minimização, que podem causar 

divergência da função objetivo. Existem trabalhos que sugerem que este fator tenha 

valores menores a 0,2 e outros, valores maiores, inclusive maiores que a unidade. 

Existem trabalhos que tentam acelerar o treinamento quando o resíduo quadrático tem 

tendência a diminuir e a desacelerar o treinamento quando o resíduo quadrático tem 

tendência a aumentar (NASCIMENTO et. al.,1992). Em redes neurais também é possível 

melhorar significativamente a qualidade do treinamento alterando-se a forma com que o 

fator de amortecimento varie ao longo do treinamento. 

 

 As redes neurais vêm ganhando cada vez mais adeptos, de modo que as 

pesquisas nesta área estão evoluindo conforme passam os anos, portanto, isto a torna uma 

tecnologia bastante promissora para o desenvolvimento de aplicações utilizando 

inteligência artificial. 

 

 

 

∆Wij
(m) =η*ƒ’(Sj) {[Σƒ’(Sk)(Yk

(m) - Ok
(m)) Wik (m-1)]Xi

(m)} (5.8) 

ƒ’(z) = e-z/(1+e-z)2
(5.9) 
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6. PARTE EXPERIMENTAL 
 

Este capítulo tem por finalidade descrever os equipamentos e a metodologia 

experimental empregada para realizar as análises NIR por meio dos sensores de 

transmitância e de ATR. O capítulo está dividido em: (1) Origem das amostras; (2) 

Instrumentação, descreve os equipamentos utilizados na realização dos experimentos, (3) 

“Loop de petróleo”, (4) Metodologia experimental e (5) Metodologia computacional. 

 
6.1. ORIGEM DAS AMOSTRAS 

As amostras de petróleo analisadas “Off-line” foram fornecidas pela Refinaria de 

Capuava (RECAP – Petrobrás), nos períodos de Junho à Dezembro de 2004. A densidade 

API do petróleo analisado está na faixa de 29,8 – 35,6. Estas amostras foram 

armazenadas em um refrigerador a temperatura de 5ºC, para reduzir a perda de voláteis. 

 

A amostra de petróleo analisada no “loop” de petróleo, foi fornecida pela 

Refinaria Henrique Lage (REVAP - Petrobrás) em fevereiro do 2006. 

 

6.2. INSTRUMENTAÇÃO NIR 
6.2.1. ESPECTRÔMETRO DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA 

DE FOURIER (FTIR) 

As análises de transmitância foram realizadas no espectrômetro NIR, modelo 

FTLA2000-160 (ABB Bomem - Canadá). As análises foram realizadas na faixa do 

infravermelho próximo (4000 – 14000 cm-1), dotado de detector DTGS. 

 

6.2.2. FIBRAS ÓPTICAS 

Dois tipos de fibra óptica foram utilizados na realização dos experimentos: a 

primeira é o modelo 041.202 – NIR de 6m de comprimento, utilizada nos testes “off 

line”, e a segunda é o modelo 041.302-NIR de 50m de comprimento, utilizada nos 

experimentos no “looping de petróleo”. Ambas fibras são da Hellma. 
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6.2.3. SENSOR NIR DE TRANSMITÂNCIA 

O sensor NIR de transmissão, modelo 661.760-NIR (Hellma) utilizado, apresenta 

um caminho óptico de 1mm. O material em contato com a amostra é de aço inoxidável 

com Ti (316). Sua profundidade de imersão é de 30 até 240 mm, tendo um comprimento 

total de 250 mm. A faixa de temperatura da amostra pode ser de 5 até 300ºC, e a faixa de 

pressão pode variar até 35 bar. Na Figura 6.1 a está apresentado o sensor de transmissão 

NIR. 

 

6.2.4. SENSOR NIR ATR 

A Figura 6.1 b apresenta o sensor ATR, modelo 661.812 – NIR (Hellma). Este 

sensor possui um prisma de três superfícies de reflectância total. A extremidade 

responsável pela incidência do feixe sobre a amostra é constituída de safira, profundidade 

máxima de imersão é de 165 mm, tendo um comprimento total de 175 mm. O sensor está 

conectado a um espectrômetro, por meio de fibra óptica, como se apresenta no esquema 

da Figura 6.9. 

 

 
                            

FIGURA 6.1.a. Sensor de transmitância modelo 
661.760-NIR (Hellma). 

FIGURA 6.1.b. Sensor ATR modelo 
661.812-NIR (Hellma). 

 

 

SENSOR ATR
SENSOR DE 
TRANSMITANCIA
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6.2.5. CROMATÓGRAFOS A GÁS 

As análises de Destilação Simulada (SIMDIS) foram realizadas num 

cromatógrafo a gás, marca SHIMADZU, modelo GC-17A, detetores de ionização por 

chama de hidrogênio (FID), que possui um sistema de criogenia no forno, injetor capilar 

de vaporização de temperatura programada (VTP), sistema de injeção automática de 

líquidos AOC-20i e filtro de oxigênio (model 1000 oxygen trap - CRS) na linha do gás de 

arraste devido à grande sensibilidade nas colunas empregadas. 

 

6.3. “LOOP” DE PETRÓLEO 
Um dos objetivos do trabalho é contribuir à implementação da metodologia de 

otimização em tempo real em refinarias para a caracterização das correntes de 

alimentação do processo. Especificamente este projeto baseia-se na caracterização do 

petróleo na faixa de temperatura de 30 – 50ºC denominada como área fria, situada na 

zona inicial do processo, depois do desembarque e antes de chegar na dessalgadora. Na 

Figura 6.2. apresenta-se o esquema a implementar-se numa linha de processamento de 

petróleo. 

 

 

FIGURA 6.2. Esquema da implementação em linha da caracterização do petróleo na zona 

denominada área fria.(30 – 50ºC) 

 

T NIR

Sensor de 
Temperatura 

Sensor 
NIR 

Petróleo bruto 
Faixa de temperatura: 

30 – 50ºC 

Bomba 
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Com a finalidade de reproduzir o comportamento do petróleo em condições reais, 

está instalado no Departamento de Engenharia Química de EPUSP (CESQ - USP), 

apresentado na Figura 6.3, um circuito “modelo” para a aquisição dos espectros do 

petróleo em linha. O “loop” de petróleo é composto por um tanque que alimenta uma 

bomba (tipo Moineau, deslocamento positivo, da marca Netzsch, modelo NE20A). A 

bomba é impulsionada por um motor Weg controlado por um acionador de velocidade 

variável Siemens MM440. O petróleo, ou fluído a ser estudado, circula em circuito 

fechado. 

FIGURA 6.3. “Loop” do petróleo localizado no Térreo do LSCP-USP 

 

Na linha de alimentação está instalado um trocador de calor (tipo casco tubo, com 

duas passagens: lado tubo para o petróleo e lado carcaça para à água) com uma área de 

0,50 m2 ) e um banho termocriostático (microprocessador Quimis modelo Q-214S2, com 

faixa de trabalho de –20ºC a 120ºC), ambos permitem o controle da temperatura no 

sistema. 

 

A coleta dos espectros foi feita utilizando os equipamentos citados no item 6.2. de 

instrumentação. O esquema completo do “loop” de petróleo apresenta-se na Figura 6.4. 
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FIGURA 6.4. Esquema do “Loop” no LSCP. 

 

As linhas do “looping” são de aço inoxidável 304. Há duas saídas instaladas no 

sistema: S2 para o drenagem e S1 para a coleta de amostras. Isto permite que a rotação da 

bomba seja controlada pelo acionador, que faz com que a vazão tenha uma resposta linear 

em relação à freqüência da alimentação. Os sensores de temperatura instalados nas linhas 

(T1 a T3) são do tipo PT100 e estão conectadas a um indicador de temperatura da marca 

IOPE (precisão de 0,1 oC.). 

 

6.4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
A metodologia experimental deste trabalho se subdivide em dois itens: o primeiro 

compreende a obtenção dos espectros NIR (com o sensor de transmitância e com o sensor 

ATR), “Off-line” e “On-line” da linha piloto, e o segundo item inclui o procedimento de 

obtenção das curvas SIMDIS. 

 

6.4.1.  OBTENÇÃO DOS ESPECTROS NIR  

Antes de iniciar a metodologia experimental NIR deve-se levar em conta um fator 

fundamental na coleta dos espectros: primeiro a limpeza dos sensores NIR, já que uma 

limpeza inadequada levaria a obter uma leitura espectral errada e segundo a verificação 

da calibração dos equipamentos (espectrofotômetro, sensores de medição) pois os desvios 

podem causar um grande erro nos resultados. 
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A metodologia experimental proposta por Carrillo et al.(2004), foi aplicada para a 

realização das análises com o sensor de transmitância. Consiste em fazer a leituras dos 

espectros numa quantidade de 50ml de amostra aproximadamente. A coleta é apresentada 

na Figura 6.5. Os equipamentos utilizados na aquisição dos espectros foram descritos no 

item 6.2. 

 
 

FIGURA 6.5. Coleta dos espectros NIR do petróleo bruto analisado pelo sensor de transmitância 
“OFF LINE” 

 

Para determinar o efeito do comprimento da fibra óptica, se empregou esta 

metodologia variando a fibra de diferentes comprimentos (6m e 50m). 

 

A configuração do espectrômetro utilizada está visualizada na Tabela 6.1. O 

espectro de referência em todas as análises pelo sensor de transmitância foi dado pelo ar. 

 

 

 

Espectrômetro 
NIR

Amostra de Petróleo 

Sensor NIR 
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TABELA 6.1. Parâmetros de operação do espectrômetro NIR 

 

 

Quanto às amostras, é recomendável agitar as mesmas, para favorecer a 

homogeneização, coletando duas réplicas para conseguir estabilidade nos espectros. A 

temperatura de análises “Off-Line” foi a ambiente (18 – 26ºC). 

 

A metodologia utilizada para as análises ATR foi similar à empregada nas 

análises de transmitância, variando a configuração do espectrômetro o número de scans 

de 32 a 256, e o espectro de referência, que foi mudado para óxido de magnésio, por ser 

um composto com elevada porcentagem de reflectância (98%). O esquema da coleta de 

espectros pela técnica ATR, é mostrado na Figura 6.6. 
 

APODIZAÇÃO
RESOLUÇÃO (cm-1)
TIPO
INICIO(cm-1)
FIM (cm-1)

INICIO(cm-1)
FIM (cm-1)

-1
110
70

NUMERO DE "SCANS"

APODIZAÇÃO
FREQ DO LASER (cm-1)

DIREÇÃO DO "SCAN" Ambas Direções

14000
4000

Gaussiana

Normal
128

1

32

FAIXA ESPECTRAL

PARAMETRO GERAL

TRANSMITANCIA "CUT-OFF" MIN (%)

FASE DE CORREÇÃO

14000
4000

INICIAÇÃO DO 
INSTRUMENTO E 

CONTROL

ALINEAÇÃO
FAIXA ESPECTRAL

Coseno
15799.7

COLETA

PARÂMETROS 
ESPECTROSCOPICOS

ABSORBANCIA "CUT-OFF" MAX
ABSORBANCIA "CUT-OFF" MIN
TRANSMITANCIA "CUT-OFF" MAX (%)

RESOLUÇÃO (cm-1)

46
DGTS
4

VELOCIDADE ( Scan / min )
DETECTOR
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FIGURA 6.6. Esquema da coleta dos espectros NIR do petróleo analisado pelo sensor ATR. 

 A obtenção dos espectros foi feita primeiro “Off-Line” para observar o 

comportamento do petróleo sem a influência de fatores adicionais como variação de 

velocidade do escoamento, temperatura ou pressão, como numa situação “On-Line”. 

 

6.4.2. PROCEDIMENTO DE OBTENÇÃO DAS CURVAS SIMDIS 

As misturas para calibração C5-C28 (Analytical Controls 59.50.100B) e C30-C120 

(Analytical Controls 56.40.201) foram diluídas em dissulfeto de carbono (CS2) grau 

espectroscópio (Merck). 

 

As misturas foram guardadas sob resfriamento devido à volatilidade do CS2, e 

antes da injeção as amostras foram aquecidas em banho-maria, para dissolução completa 

das parafinas. 

 

As amostras de petróleos foram diluídas em CS2 (2% de petróleo). No caso de 

adição de padrão interno (mistura com tetradecano, pentadecano, hexadecano e 

heptadecano Agilent), foi mantida a razão de 1:10 entre o padrão interno e a amostra. 

 

O gasóleo de referência (Analytical Controls 56.40.201) foi diluído em dissulfeto 

de carbono. Os parâmetros de cromatografia a gás, utilizados para a destilação simulada 

do petróleo são apresentados na Tabela 6.2. 

Computador 

Espectrômetro 
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TABELA 6.2. Parâmetros utilizados na análise cromatográfica. 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO  
Vazão do gás de arraste   18 ml/min 

Vazão de hidrogênio  30 ml/min 
Vazão de ar sintético  300ml/min. 

  
COLUNA  

Temperatura inicial  -30 oC 
Temperatura final  430 oC 

Velocidade de programação  10 oC/min 
Tempo final  6 min 

  
INJETOR PTV:  

Temperatura inicial  45 oC 
Temperatura final  430 oC 

Velocidade de programação 50 oC/min 
Tempo final 40,2 min 

  
FID 440 oC 

  
INJETOR AOC 

Volume de injeção 1.0 ul 
Lavagem com solvente 10 vezes 
Lavagem com amostra 5 vezes 
Velocidade de injeção Alta 

 

 

Após obtenção de uma linha base estável, foi injetada o CS2 que serviu de linha 

base para a amostra de calibração, gasóleo e amostras de petróleo (Figura 6.7). Esse 

procedimento foi realizado periodicamente durante as injeções das amostras. 
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FIGURA 6.7. Análise cromatográfica do dissulfeto de carbono. 

 A importância da subtração da linha base reside em dois fatos: (1) remoção de 

sinal do solvente, o qual ocorre logo no início da análise próximo à determinação dos 

constituintes leves do petróleo, e (2) compensação da sangria da coluna. 

 

 A calibração compreende as análises: (1) de n-alcanos (C5-C120) (Figura 6.8.) que 

é usada para calibrar o tempo de retenção dos compostos de hidrocarbonetos com relação 

ao PEV da parafina, e (2) do óleo de referência, destilado fisicamente (Figura 6.9), que é 

utilizado como padrão externo para calibrar o sistema cromatográfico. 
 

Figura 6.8  Análise da mistura de calibração de n - alcanos  C5 - C120. (a) Cromatograma da 

calibração. (b) Curva do tempo de retenção vs ponto de ebulição de parafinas  

(a) (b) 



Capítulo 6 

 49

 
FIGURA 6.9. Gasóleo de referência 

 

 
FIGURA 6.10. Curva de destilação simulada do petróleo 

Para análises utilizando padrão interno, procede-se da seguinte maneira: pesa-se 

uma amostra de petróleo e em seguida outra amostra idêntica à qual se adiciona padrão 

interno (hidrocarbonetos C14 a C17) numa razão determinada (10:1). Subtraindo os dois 

cromatogramas correspondentes obtém-se a área do padrão interno. Multiplicando essa 

área pela razão massa da amostra/massa do padrão interno, obtém-se a massa total da 

amostra eluída. Por fim subtraindo-se da massa da amostra a massa de eluídos, obtém-se 

a massa de não eluídos. 
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As análises foram baseadas nas normas da ASTM D5307, que se referem a 

petróleos de elevado peso molecular, utilizando a adição de padrão interno. As curvas de 

destilação simulada foram determinadas pelo método do padrão interno e são 

apresentadas nas Figuras 6.10 e 6.11 respectivamente, as quais apresentam 

cromatogramas de tempo de retenção em função do sinal do detector. 

 
FIGURA 6.11. Análise do petróleo com e sem padrão interno (SIMDIS). 

Através dos resultados observa-se que a maioria dos petróleos apresentou eluições 

aproximadas. Isto pode ser observado através das análises cromatográficas de 5 petróleos 

diferentes (Figura 6.12.). 

 
FIGURA 6.12. Análise de diversas amostras de petróleo através da SIMDIS. 
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As análises do petróleo são obtidos pelo cromatograma em função da sinal de 

resposta do detector e o tempo de retenção. Os dados reportados correspondem as 

temperaturas de ebulição de cada corte vs suas respectivas porcentagens de massa 

acumulados. Os cálculos foram realizados através do programa em Matlab R12 v6.5, 

segundo a norma ASTM D5307. 

 

6.5. METODOLOGIA COMPUTACIONAL 
6.5.1. OBTENÇÃO DOS MODELOS DE CALIBRAÇÃO 

As Redes Neurais são interessantes para a obtenção dos modelos de previsão por 

serem uma poderosa ferramenta para correlacionar os dados em sistemas não lineares. 

Por este motivo, utilizou-se as redes neurais para a previsão dos modelos de calibração, 

pois não se obteve um modelo satisfatório através do PLS em Matlab R12 v6.5, que 

correlaciona sistemas lineares. 

 

Os programas utilizados para a preparação dos dados, bem como para ajuste e 

simulação de redes neurais, foram desenvolvidos no CESQ/DEQ-EPUSP (Nascimento, 

2000). 

 

Foram analisadas 63 amostras de petróleo cru pelo sensor de transmitância, e 41 

amostras pelo sensor ATR, com API entre 29,8 – 35,6 (item 6.2). 

 

Na primeira etapa do trabalho foi realizada análise dos dados obtida, tanto nos 

espectros NIR, como nas cromatografías SIMDIS. 

 

Do agrupamento de amostras analisadas pelo sensor de transmitância, foram 

excluídas 13 amostras por apresentar erros cromatográficos na obtenção de suas curvas 

SIMDIS. A tabela 6.3. mostra as porcentagens em massa das amostras eliminadas. 

Observa-se que algumas amostras apresentam uma porcentagem em peso muito elevada 

(maiores ao 100%) e outras uma porcentagem muito baixa (menores ao 80%) em seu 

ponto final cromatográfico (T= 647ºC). Com isto, o conjunto utilizado na modelagem das 
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Redes Neurais foi de 50 amostras de petróleo, medidos pelo sensor de transmitância. 

(ALVEZ, 2003). 

TABELA 6.3. Porcentagem em peso da SIMDIS de amostras excluídas da modelagem. 

Através da mesma análise, foram excluídas 12 amostras analisadas pelo sensor 

ATR, dando um agrupamento total de 28 amostras. 

Na etapa seguinte foi realizado um pré - tratamento matemático dos espectros de 

absorbância, medidos por ambos sensores. Foi utilizado para este procedimento o 

trabalho de FALLA et al.,(2005) com a finalidade de fazer a informação contida nos 

espectros mais sensíveis às diferenças existentes entre eles. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este capítulo apresenta os resultados e discussão dos dados e os modelos de 

caracterização do petróleo através de análises espectrais na faixa do infravermelho 

próximo (NIR). 

 

Inicialmente apresentam-se os resultados dos espectros NIR, dividindo-se em 

duas etapas: análises NIR do petróleo “Off-Line”, realizados pelos sensores NIR de 

absorbância e de ATR, mostrando a repetibilidade dos experimentos e o efeito do 

comprimento da fibra óptica entre o ponto de amostragem e o equipamento de medida; e 

a segunda etapa mostra as análises NIR “On-Line”, do sistema contendo óleo diesel e 

petróleo bruto. O capítulo finaliza apresentando o modelo da rede neural na previsão da 

SIMDIS. 

 

7.1. ANÁLISES NIR “OFF-LINE” 

7.1.1. FAIXA ESPECTRAL 

A escolha da faixa espectral é importante para o processo de calibração, porque a 

região NIR, não tem a repetibilidade suficiente em todo seu comprimento. Assim 

também, existem regiões onde se apresenta ruído, apesar de que a informação contida 

nela seja rica, os resultados não são satisfatórios nem utilizando técnicas de pré - 

tratamento adequadas (CHUNG, 2000). Além de isso, evidências, tanto teóricas como 

experimentais, indicam que a escolha das regiões espectrais pode melhorar 

significativamente a eficiência das técnicas de calibração. 

 

No presente trabalho foi considerada como região espectral, a faixa de 5600 – 

6000 cm-1 de número de onda, que correspondem as regiões de sobretons do NIR para os 

hidrocarbonetos (FALLA et al, 2005). 
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FIGURA 7.1. Espectros NIR obtidos pelo sensor de Transmitância e ATR (a) Espectros ATR 

(4000-14000cm-1),(b)Espectros ATR(56000-6000cm-1),(c)Espectros NIR(sensor de transmitância) 

faixa 4000-14000 cm-1, (d)Espectros NIR(sensor de transmitância) faixa 56000-6000 cm-1 

 

Podemos observar os espectros NIR na faixa de 4000-14000 cm-1 (Figura 7.1.(a) e 

(c)) e os espectros na faixa de 5600-6000 cm-1(Figura 7.1.(b) e (d)) que correspondem aos  

sobretons dos hidrocarbonetos para diversas amostras de petróleo. 

 

7.1.2. ANÁLISES DE REPETIBILIDADE 

Um dos parâmetros mais importantes de um espectrofotômetro FTNIR é a 

repetibilidade do espectro. Isto é fundamental para estabelecer relações entre espectros e 

propriedades do petróleo. 

 

Para avaliação da repetibilidade do espectro utilizou-se o método descrito na 

literatura, que consiste em coletar de 3 a 6 réplicas de cada amostra, medir os espectros 

NIR (de acordo com item 4.4.), obtendo-se o desvio padrão. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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As análises de repetibilidade foram feitas para os espectros empregando sondas 

que utiliza o princípio de refletância e com o princípio de absorbância. 

 

7.1.2.1. Repetibilidade das amostras por reflectância 

Inicialmente realizou-se o estudo dos espectros de reflectância, para inferir a 

confiabilidade estatística das medidas espectrofotométricas. A análise dos resultados 

deste estudo, através do desvio padrão permite estabelecer o limite de precisão associada 

à instrumentação utilizada. Neste caso foram feitos 6 réplicas de cada amostra. O 

comprimento da fibra óptica utilizada foi de 6m. e as análises realizadas “Off-Line”. 

 

A Figura 7.2. evidencia a boa repetibilidade dos espectros de reflectância com 

valores de desvio padrão da ordem de 1.10-3 a 2.10-3 na faixa de 5600-6000 cm-1, 

garantindo assim a precisão das medidas obtidas com o espectrofotômetro. 

 

  
FIGURA 7.2. Análises de repetibilidade pela sonda ATR, e fibra óptica de 6m de comprimento. 
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7.1.2.2. Repetibilidade das amostras por transmitância 

 Para obter a repetibilidade das amostras pelo sensor de transmitância, foram 

analisadas quatro amostras de forma similar da reflectância. 

 Na Figura 7.3. apresentam-se os resultados obtidos do desvio padrão da 

repetibilidade dos espectros de absorbância . O desvio padrão resultante esta na faixa de 

4x10-3 a 6x10-3  que evidenciam a boa repetibilidade. 

 

 
FIGURA 7.3. Análises de repetibilidade pela sonda de transmitância. Desvio padrão com fibra 

óptica de 6m. 

 

7.1.3. EFEITO DO COMPRIMENTO DA FIBRA ÓPTICA 

Como as informações são encaminhadas através da fibra óptica, pode ocorrer a 

perda de sinal em fibras ópticas longas. 

 

Com esse objetivo foram estudados e comparados os dados espectrais de amostras 

empregando fibras ópticas de 6m e 50m conectando o sensor ao equipamento de medida. 

 

Foram analisadas 44 amostras com duas fibras, a metodologia empregada foi a de 

coletar duas réplicas de cada amostra com cada fibra e medir seus respectivos espectros 

NIR. Na Figura 7.4. observa-se as diferenças das leituras dos espectros. 
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FIGURA 7.4. Resultados de testes do efeito do comprimento da fibra óptica nas amostras de 

petróleo bruto nos comprimentos de onda em estudo: 5600 a 6000 cm-1. 

 

Observando a Figura 7.4. pode-se verificar a boa transmissão espectral das duas 

fibras ópticas na faixa de 5600 – 6000 cm-1 e que o comprimento da fibra (até 50m) tem 

efeito nos espectros. 

 

A repetibilidade dos espectros das amostras empregando fibra óptica de 50m. é 

mostrada na Figura 7.5., cujo desvio padrão esta entre 4x10-3 e 6x10-3. 

 

FIGURA 7.5. Análises de repetibilidade pela sonda de transmitância, com a fibra de 50m de  

comprimento. 
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7.1.4. METODOLOGIA DE PRÉ - TRATAMENTO 

O pré - tratamento matemático dos espectros NIR baseado na literatura (FALLA 

et al.,2005), com a finalidade de fazer a informação contida nos espectros mais sensível 

às diferenças (item 6.5.1.). 

 

Inicialmente realizou-se um filtro média móvel de 5 termos nas absorbâncias dos 

dados espectrais, depois se dividiu as diferenças de cada ponto da media móvel (∆abs) 

entre as diferenças de seus respectivos números de onda (∆W), realizando assim a 

primeira derivada dos dados (∆abs/∆W). Finalmente, efetuou-se uma seleção randômica 

destas derivadas (amostra p113) para subtrair das outras amostras, com a finalidade de 

“centralizar“ os dados. 

 
FIGURA 7.6. Espectros NIR de 40 amostras de petróleo bruto pelo sensor de transmitância (a) 

Sem pré-tratamento (b) Com primeira derivada (∆abs/∆W). 

 

Na Figura 7.6 (a) observamos os espectros NIR típicos na faixa de absorção dos 

hidrocarbonetos (5600 – 6000 cm-1). Na Figura 7.6 (b). apresenta-se os espectros da 

primeira derivada (∆abs/∆W) em função da diferença do número de onda. Nesta figura 

apresentam-se picos bem definidos, mas ainda pode-se observar similaridades e pequenas 

diferenças na altura relativa dos picos que estão mascarados. Por isso, é comum praticar a 

análise de residuais (diferença de espectros) relacionando todo o conjunto de dados 

(espectros) para uma dada amostra. As diferenças entre espectros revelam as 

discriminantes de cada amostra para a calibração do modelo o que permite predizer várias 

propriedades. 

(a) (b) 
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A Figura 7.6 ilustra também, a importância dos pré - tratamentos. Estes pré –

tratamentos, melhoram a discriminação da informação espectral (existe uma similaridade 

grande entre os espectros NIR das amostras de petróleo pela natureza semelhante que têm 

entre elas). 

 

O pré - tratamento dos dados discrimina melhor a informação espectral. Para 

apresentar esta característica, na Figura 7.7. apresenta-se a curva SIMDIS de três 

diferentes amostras de petróleo com igual grau API (32,4). Observe-se que as diferenças 

obtidas nas curvas SIMDIS estão refletidas em seus correspondentes espectros NIR. 

 

FIGURA 7.7. Análises de 3 amostras de petróleo de igual API (32,4) a)Curvas SIMDIS 

b)Espectros NIR com pré – tratamento. 

 

A metodologia desenvolvida quanto à análise “Off-line” do petróleo bruto, não 

obstante apresente aspectos que devem ser estudados com maior detalhe, confirmou o 

desempenho adequado do NIR na parte inicial do projeto. 

 

 

 

(a) (b) 
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7.2. ANALISES NIR “ON-LINE” 

7.2.1. ANÁLISES COM ÓLEO DIESEL 

As análises em linha foram desenvolvidas inicialmente com diesel para testar as 

variações de fatores como temperatura e velocidade de escoamento nos amostradores 

com conseqüência de alteração no espectro NIR. 

Foram feitos testes de variação da velocidade na faixa de 0,23 – 1,38 m/s, e 

variação de temperatura na faixa de 16 – 30ºC. 

 

7.2.1.1. Efeito da Temperatura 

A Figura 7.8 apresenta os espectros NIR a diferentes temperaturas quando a 

velocidade é 0,921 m/s, em duas faixas NIR. Nela podemos observar as diferenças 

espectrais com as mudanças de temperatura. Os espectros se diferenciam por uma 

constante (“bias”) que permitirá que os resultados a ser obtidos não apresentem mudanças 

significativas. 

 
FIGURA 7.8. Espectros NIR do diesel a diferentes temperaturas quando a velocidade é igual a 

0,921 m/s. (a) Faixa NIR 4500-13000 cm-1, (b) Faixa NIR selecionada de estudo 5600-6000 cm-1. 

Finalmente, tendo revisado o efeito da variação de temperatura a diferentes 

vazões de produto circulando no “Loop”, foram feitos testes para analisar o caso 

contrário, a variação de vazão a temperaturas definidas. 
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7.2.1.2. Efeito da Velocidade 

As velocidades no tubo onde esta o amostrador foi testada nas amostras a 

diferentes temperaturas fixas de 16, 19, 25 e 28ºC. Na figura 7.9. são apresentados os 

espectros obtidos. A velocidade de escoamento junto ao amostrador não afetou os 

espectros NIR. 

 

  

  

FIGURA 7.9. Espectros NIR “On-Line” de diesel a velocidades de escoamento diferentes (5600-

6000cm-1). (a) Temperatura igual a 16ºC.  (b) Temperatura igual a 25ºC.  (c) Temperatura igual a 

19ºC.  e (d)T igual a 28ºC.  

 

Os resultados obtidos nesta análise preliminar com o diesel são considerados 

como critério, para as análises com o petróleo. 
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7.2.2. ANÁLISES COM PETRÓLEO BRUTO 

Antes de iniciar as análises com petróleo bruto, foi realizado um estudo de 

repetibilidade, para garantir a confiabilidade estatística das medidas espectroscópicas. 

Estas análises foram feitas de forma semelhante às análises “Off-Line” (item 7.2.1), 

através de sete réplicas há diferentes tempos e a três temperaturas diferentes: 24, 32 e 

45ºC respectivamente. As análises foram feitas a velocidade constante (0,691 m/s). 

 

Na Figura 7.10. são apresentados os espectros NIR obtidos para a análise de 

repetibilidade, com seu respectivo desvio padrão (na faixa espectral de interesse), que 

evidencia a boa repetibilidade dos espectros com valores de desvio padrão da ordem de 

10-4. 

 

  

FIGURA 7.10. Espectros NIR de uma amostra de petróleo analisando sua repetibilidade no 

“Looping” a 24ºC e 0,691m/s de velocidade. (a) Espectros NIR das 7 réplicas da amostra em 

estudo (b) Desvio padrão dos espectros. 

(a) (b) 
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FIGURA 7.11. Análises de repetibilidade do petróleo no “Loop” a diferentes temperaturas 

(a)32ºC (b) Desvio padrão a 32ºC (c) 45ºC (d) Desvio padrão a 45ºC. 

 

Considerando as análises preliminares com o diesel, se fizeram análises do 

petróleo a diferentes temperaturas na faixa de 30 a 50ºC (item 6.3) a velocidade 

constante, aplicando a metodologia experimental descrita no item 6.4. As temperaturas 

tomadas à consideração foram de 32, 38, 43, 45 e 46ºC a uma velocidade de escoamento 

de 0,691 m/s.(Figura 7.11). 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Nas Figuras 7.12 e 7.13 observamos o efeito da temperatura e da velocidade no 

petróleo. Estes resultados são semelhantes aos obtidos com óleo diesel. 

 
FIGURA 7.12. Espectros NIR do petróleo a diferentes temperaturas e vazão igual a 0,691 m/s: na 

faixa de 5600 a 6000cm-1. 
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FIGURA 7.13. Espectros NIR “On-Line” do petróleo a duas velocidades diferentes (5600-

6000cm-1). (a) Temperatura a 40ºC.  (b) Temperatura a 44ºC. 

 

7.3. MODELO DE REDE NEURAL – PREVISÃO DA SIMDIS 

Na previsão (simulação) do processo de destilação de petróleo normalmente se 

utiliza a curva TBP e/ou a curva de destilação simulada SIMDIS. É importante portanto 

relacionar as informações espectrais com a SIMDIS. A relação entre os dados espectrais e 

a SIMDIS foi feita através de modelos empregando redes neurais. 

 

A rede neural utilizada no trabalho foi do tipo “feedforward”, com três camadas: a 

entrada de dados (NI), a camada oculta (NH) e a camada de saída (NO). 

 

7.3.1. VARIÁVEIS DO PROCESSO 

O emprego de redes neurais (RN) exige um conhecimento das principais variáveis 

envolvidas no processo para que a mesma possa representar adequadamente o processo 

em estudo. O sucesso na utilização da RN esta portanto associado aos tipos de 

informações disponíveis e à qualidade destas. 
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7.3.1.1.  Variáveis de entrada 

As variáveis de entrada do modelo de redes neurais são os espectros de absorção 

pré-tratados (item 7.1.4.) arbitrariamente representados em vinte comprimentos de onda, 

na faixa de 5600 a 6000 cm-1, e o grau API do petróleo bruto.  

7.3.1.2.  Variáveis de saída 

As variáveis de saída da rede são as diferenças das porcentagens em peso 

(%Wamostra -%Wamostra de referência) nas seguintes temperaturas: 50, 75, 95, 125, 149, 175, 

200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 400, 425, 450, 500, 550, 600 e 647 ºC, que 

representam a curva de destilação simulada SIMDIS. 

A Figura 7.14. apresenta as informações de entrada e saída das redes neurais. 

 

FIGURA 7.14. Rede Neural utilizada na modelagem e variáveis de entrada e saída. 
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7.3.2. CONJUNTO DE AMOSTRAS 

Duas redes foram construídas para o presente estudo. Um sistema para o conjunto 

de amostras analisadas pelo sensor de transmitância (49 amostras) e outro sistema para as 

amostras analisadas com o sensor ATR (27 amostras). 

 

7.3.3. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS EXPERIMENTAIS ENTRE OS 

CONJUNTOS DA APRENDIZAGEM E DO TESTE 

O conjunto de amostras foi randomicamente dividido em dois grupos, um de 

aprendizado “LS” (80% dos dados) e outro de teste “TS” (20% dos dados). A forma de 

organização destes conjuntos, TS e LS, representaram a abordagem utilizada no 

treinamento da rede. No anexo 1 encontram-se os dados experimentais devidamente 

distribuídos entre os conjuntos de pontos da aprendizagem e do teste para ambos sistemas 

(Transmitância e ATR). 

 

7.3.4. AJUSTE DA REDE NEURAL (RN) 

A RN escolhida para modelar o processo é do tipo “feed forward” com 3 

camadas, conforme ao esquema da Figura 7.13. Uma de suas características é sua boa 

capacidade de modelar processos não lineares. Na simulação das diversas RN 

apresentadas em seguida foi utilizado o programa NEURO 14 (Nascimento e Guardani, 

1998), em Fortran. Os principais parâmetros de entrada são apresentados na tabela 7.1. 
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TABELA 7.1. Principais dados de entrada na RN. 

Parâmetros de entrada Sistema de Transmitância Sistema ATR 

Total de pontos experimentais no conjunto 
da aprendizagem (“Learning Set – LS) 40 20 

Total de pontos experimentais no conjunto 
do teste (“Test Set – TS) 9 7 

Número de neurônios na camada de 
entrada 21 21 

Número de neurônios na camada de saída  20 20 

Valor mínimo de normalização das 
variáveis de entrada / saída 0.1 0.1 

Valor máximo de normalização das 
variáveis de entrada / saída 0.9 0.9 

Amortecimento  Constante Constante 

 

7.3.5. PRECISÃO DA METODOLOGIA EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE 

NEURÔNIOS DA CAMADA OCULTA 

O primeiro parâmetro importante a ser definido de uma RN é o número de 

neurônios na camada oculta, pois quanto maior for esse valor, maior será o número de 

pesos a serem ajustados. 

Para verificar a influência do número de neurônios na camada oculta sobre o erro 

RMST (raiz quadrada do erro quadrático médio) da RN para o conjunto de pesos 

experimentais, foram treinadas na RN fixando o número de apresentações, de 4 a 9 

neurônios na camada oculta. O número de apresentações equivale ao número de vezes 

que o programa calcula o erro, guardando o conjunto de pesos correspondente ao menor 

valor deste (equivalente ao número de iterações que realiza o programa). 

Na tabela 7.2. e 7.3. encontram-se os resultados obtidos dos valores dos resíduos 

médios por ponto experimental, que é o menor valor do erro RMST para o LS e para o 
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TS dividido pelo número de experimentos, para os conjuntos de pontos da aprendizagem 

(LS) e do teste (TS) da rede, considerando 20000 apresentações para os sistemas de 

Transmitância e ATR respectivamente.  

TABELA 7.2. Valores do resíduo da RN para o LS e TS do sistema de Transmitância. 

 ERRO RESIDUAL 

NEURÔNIOS NA 
CAMADA OCULTA (NH) LS TS 

4 0.02125 0.4987 

5 0.0155 0.5546 

6 0.00668 0.3931 

7 0.00745 0.3189 

8 0.0054 0.50159 

9 0.00364 0.4593 

 

TABELA 7.3. Valores do resíduo da RN para o LS e TS do sistema ATR. 

 ERRO RESIDUAL 

NEURÔNIOS NA 
CAMADA OCULTA (NH) LS TS 

5 0.2523 1.5488 

6 0.3069 1.8329 

7 0.0605 0.6834 

8 0.0672 1.4734 

9 0.0365 1.6456 
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Figura 7.15. Erro residual (E) da rede Neural em função do número de neurônios. (a) Sistema de 
Transmitância. (b) Sistema ATR. 
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Na Figura 7.15 temos a representação gráfica destes pontos. Através deste gráfico 

e das tabelas 7.2. e 7.3. verificamos que existe um número ótimo de neurônios na camada 

oculta (NH). Os menores erros para ambos sistemas no conjunto de dados do teste foram 

com 7 neurônios em NH, considerando este valor, em princípio, como o número de 

neurônios ótimo. 

 

Em seguida passaremos a analisar a influência que o número de iterações da RN 

tem sobre o erro RMST. Nas tabelas 7.4. e 7.5. encontram-se alguns dos resultados 

obtidos dos valores do erro RMST para os conjuntos de pontos do LS e do TS, variando-

se o número de iterações, para os sistemas de Transmitância e ATR respectivamente. O 

número de apresentações das tabelas foram escolhidos aleatoriamente. Na Figura 7.16. 

temos a representação gráfica destes pontos. 

TABELA 7.4. RMST para a RN com NH = 7 do sistema de Transmitância. 

APRESENTAÇÕES RMST DO LS RMST DO TS 

500 2.2783 5.4470 

1000 1.3171 4.5732 

5000 0.5711 3.5755 

10000 0.3581 3.1990 

12000 0.3666 3.1986 

14000 0.3643 3.1852 

17000 0.3647 3.1586 

20000 0.3465 3.1225 
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TABELA 7.5. RMST para a RN com NH = 7 do sistema ATR. 

APRESENTAÇÕES RMST DO LS RMST DO TS 

500 6.2410 12.8200 

1000 2.5950 6.0399 

5000 1.5876 5.0873 

10000 1.4521 4.8626 

12000 1.4534 5.1981 

14000 1.3933 5.1073 

17000 1.2202 5.0615 

20000 1.2405 5.0987 

   

 

FIGURA 7.16. RMST da RN com NH = 7 em função do número de iterações (a) Sistema de 
Transmitância. (b) Sistema ATR. 
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Como se pode observar podemos escolher um conjunto de RN olhando apenas o 

resultado dos valores dos erros residuais RMST do conjunto LS e do TS. No entanto 

como regra heurística é aconselhável sempre escolher a RN com o menor número 

possível de neurônios na camada oculta e com o menor número possível de iterações que 

apresentem resultados satisfatórios. Esta situação diminui a possibilidade de haver 

sobreajuste, problema muito comum que ocorre quando se utiliza RN. (POLLARD et. al., 

1992). 

Diante deste fato e, tendo como base a Figura 7.16, e as tabelas de 7.2 a 7.5, 

optamos pela rede com 7 neurônios na camada oculta e 3100 iterações para representar o 

modelo de transmitância , e 7 neurônios na camada oculta com 4100 iterações para 

representar o sistema ATR. Um menor número de pesos sinápticos, que garantem ao 

sistema um número maior  de graus de liberdade (número de parâmetros, os pesos 

sinápticos em relação ao número de dados). Para confirmarmos a opção feita 

representamos na Figura 7.17 os valores experimentais vs os calculados pelas RN para o 

conjunto de dados da aprendizagem, de uma amostra do conjunto TS, para os sistemas de 

Transmitância e ATR respectivamente. No anexo 2 encontram-se os gráficos 

correspondentes a todas as amostras do conjunto TS para ambos sistemas. 
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FIGURA 7.17. Gráfico de Paridade com NH = 7 (a) Sistema de Transmitância, 3100 

apresentações. (b) Sistema ATR, 4100 apresentações. 

 

7.3.6. TESTE DE CONSISTÊNCIA 

De maneira a confirmarmos as afirmações mencionadas nos itens anteriores 

(7.3.4. e 7.3.5.), passaremos a verificar através de alguns testes de consistência o modelo 

de RN ajustado. Estes testes foram realizados para os modelos selecionados de ambos 

sistemas. 

 

Entre estes temos, a verificação do modelo aprendido pela rede com os dados do 

TS. Nas Figuras 7.18 e 7.19. apresentam-se as comparações dos %W experimentais e 

calculadas em função da temperatura, para uma amostra de petróleo, nos sistemas de 

Transmitância e ATR, respectivamente. No anexo 3 são apresentados os gráficos 

respectivos para todas as amostras do TS para ambos sistemas em estudo. 
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FIGURA 7.18. Curvas de destilação de uma amostra de petróleo, analisada pela SIMDIS e 

calculada pela RN, através do sensor de Transmitância. 

 

FIGURA 7.19. Curvas de destilação de uma amostra de petróleo, analisada pela SIMDIS e 

calculada pela RN, através do sensor ATR.. 

As Figuras 7.18 e 7.19 mostram que o comportamento do modelo de RN 

escolhido para ambos sistemas, é satisfatório dentro deste teste de consistência. 
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O segundo teste de consistência que fizemos é com respeito a distribuição da 

função distancia (definida como a diferença entre o valor experimental e o valor 

calculado) de todos os dados. Esta informação nos fornece a distribuição da diferença 

entre o valor experimental e o calculado. 

 

 

FIGURA 7.20. Conjunto de aprendizagem – Função distancia das percentagens em peso da 

destilação simulada. (a) Sistema de Transmitância. (b) Sistema ATR. 

Para a rede escolhida (7 neurônios na camada oculta e 3100 apresentações) do 

sistema de Transmitância, observamos que na Figura 7.20. (a) apresenta uma distribuição 

quase em 50% (55% dos valores das porcentagens em peso ficaram com valores 

superiores aos valores experimentais e 45% abaixo). 
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Para a rede do sistema ATR (7 neurônios na camada oculta e 4100 apresentações), 

observamos que a Figura 7.20. (b) apresenta uma distribuição deslocada, sendo que o 

24% dos valores das porcentagens em peso ficaram com valores superiores aos valores 

experimentais e 76% abaixo. 

FIGURA 7.21. Histograma da distribuição dos erros (a) Sistema de Transmitância. (b) Sistema 

ATR. 
Na Figura 7.21. apresentam-se os histogramas para os dois sistemas, 

Transmitância e ATR. O ajuste do modelo de redes neurais para o sistema de 

transmitância foi melhor. A distribuição dos erros segue aproximadamente uma 
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distribuição normal. No caso da sonda ATR, a função distância e a distribuição de erros 

mostram que o modelo de RN não é adequado para a medição. A causa principal se deve 

ao banco de dados. As quantidades de amostras analisadas deveriam ser maiores. 

 

7.3.7. VALIDAÇÃO DA REDE NEURAL E ANÁLISES DE RESULTADOS 

Após a obtenção da Rede Neural treinada e do conjunto de pesos apropriados que 

minimizam o erro quadrático médio (RMST), foi avaliada através de uma amostra, de 

medidas “ONLINE” e “OFFLINE” a fim de checar o desempenho da rede e verificar sua 

capacidade preditiva. 

 

7.3.7.1.Equação de projeto de uma Rede Neural 

Para maiores detalhes sobre a equação de projeto da RN consultar o item 5.3.3. A 

equação que governa uma rede neural artificial RN com múltiplas camadas e com apenas 

uma camada oculta como a utilizada neste trabalho é dada pela equação 5.2.: 

 

 

 

Os pesos Wi,j e Wn+1,j utilizados na equação 5.2. encontram-se na tabela 7.6. 

 

 

 

 

 

 

n 

Sj  = ∑Wi,jXi  +  Wn+1,j 
i=1 
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TABELA 7.6. Pesos do sistema de Transmitância, para cálculo dos valores da camada oculta para 
RN com NH=7 e 3100 apresentações. 

 
Os pesos Wi,k e Wn+1,k utilizados na equação 7.1. que calcula os dados de entrada 

da camada de saída encontram-se na tabela 7.7. A ordem de importância das variáveis no 

processo pode ser verificada de forma qualitativa através dos pesos entre a camada de 

entrada e a oculta. 

∑
=

++=
m

i
knjkik wOwS

1
,1,        7.1. 

Onde: 

Sk = entrada do neurônio k da camada de saída, 

Wi,k = Peso entre o neurônio j da camada oculta e o neurônio k da camada de saída. 

Temperatura 
SIMDIS (ºC) W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7

50 -0.6303 1.7299 -1.3753 2.0655 2.0982 0.3279 14.1410
75 -6.3227 -10.2250 0.9630 -2.4119 9.3756 0.9666 -0.2865
95 3.3583 4.2499 -1.2185 -10.1720 -1.5639 0.9471 -9.9308
125 -0.7049 8.1757 6.8641 7.7935 0.7467 1.0432 -5.5108
149 -1.0656 7.2317 -2.6677 0.6798 -0.9059 0.3218 -6.6812
175 3.5175 -2.2550 -1.6913 3.0904 -2.0688 0.6678 -2.2543
200 -2.8614 -1.8345 -4.5168 3.2214 -1.5680 0.7079 4.2018
225 -3.6631 -0.8788 -0.5626 6.4461 -1.1348 0.4729 -8.2755
250 -0.6013 -5.3604 -3.2397 13.0530 -7.3690 0.8459 8.8920
275 1.6787 -4.0182 -4.2939 9.7689 -6.6023 0.6174 -7.6415
300 3.1224 3.4466 3.1303 -0.1537 -4.9150 0.8983 6.4444
325 -2.7084 9.9385 -2.1465 -19.4150 -2.5993 0.5174 -2.4228
350 1.3039 -1.2499 -2.1451 -9.7046 -0.9582 0.8616 -3.3302
400 -3.7912 5.5338 2.6650 -3.3710 -1.5473 0.1335 -4.1321
425 2.5237 0.2041 10.8080 -7.1784 0.1531 -0.0359 4.2081
450 3.5872 -6.9655 2.6064 9.0800 2.0542 0.9095 12.2620
500 -6.0914 -3.2840 -0.1512 -0.5886 -0.4494 0.8327 0.8408
550 9.4695 -1.5818 2.8285 1.5671 -1.3398 0.7299 1.0676
600 -6.1934 -8.8408 0.4795 -2.7878 10.4900 0.7224 -2.5460
647 -6.4288 5.9847 -3.1668 8.7611 5.1921 0.5052 -0.1931
API 5.5366 0.3195 -9.9889 -0.1394 0.0374 0.4890 1.7421
Bias 0.9975 0.1962 0.0987 0.7458 0.1213 0.2792 0.5253
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TABELA 7.7. Pesos para cálculo dos valores de entrada da camada e saída para RN com NH=7 e 

3100 apresentações. 

 

Portanto para o cálculo das porcentagens em peso da SIMDIS com os 

procedimentos apresentados neste capítulo utilizando o modelo de RN, deverão ser 

utilizados os seguintes passos: 

 

a) Entrada das variáveis: 20 comprimentos de onda que caracterizam o espectro da 

amostra e o API, passados pelo pré – tratamento matemático. 

b) Entrada dos valores máximos e mínimos de cada variável de entrada e normalizá-

las para o intervalo entre 0.1 e 0.9, conforme a equação 7.2.: 

 

Temperatura 
SIMDIS (ºC) W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7

50 0.8909 0.1252 -0.1557 -2.3681 0.4181 -0.9442 1.2808
75 0.8390 0.2171 -0.9832 -3.4698 0.6509 0.1048 2.0064
95 1.2771 0.3229 -0.6803 -3.8522 1.0339 -0.0126 1.6605
125 0.8761 0.7209 -1.5532 -3.1655 1.1917 0.4356 1.4255
149 0.5630 0.8521 -1.8338 -2.6317 1.0172 0.5207 1.2191
175 0.2680 1.0261 -2.1729 -2.3438 0.9286 -0.0804 1.1674
200 0.1255 1.0576 -2.2956 -2.2796 0.8673 0.0977 1.2073
225 -0.0225 1.1752 -2.4507 -2.2867 0.8174 0.5423 1.2658
250 -0.1775 1.3580 -2.6673 -2.1801 0.7362 -0.0305 1.3065
275 -0.2930 1.4972 -2.8670 -2.1899 0.6947 -0.0055 1.3504
300 -0.4264 1.6668 -3.0828 -2.1581 0.6445 -0.2017 1.4043
325 -0.5338 1.8634 -3.3999 -2.2790 0.6589 -0.2649 1.5419
350 -0.6448 1.9716 -3.5450 -2.2571 0.6353 -0.1800 1.5936
400 -0.9128 2.0739 -3.7520 -2.2249 0.5637 0.5594 1.7329
425 -1.0771 2.2532 -4.0040 -2.3346 0.5391 0.1899 1.8733
450 -1.2526 2.5328 -4.3762 -2.4551 0.5300 -0.0087 2.0352
500 -1.7286 3.0651 -5.1896 -2.6649 0.5344 0.3592 2.5297
550 -2.0297 3.2602 -5.4393 -2.5656 0.5058 0.3141 2.7950
600 -2.4188 3.5166 -5.8215 -2.4016 0.5024 0.0841 3.0668
647 -2.8122 3.5324 -5.9095 -1.7935 0.4542 -0.5766 3.1098
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Onde: 

xi = variável de entrada i. 

xi,min = valor mínimo da variável de entrada i. 

xi,max = valor máximo da variável de entrada i. 

Xi* = variável de entrada normalizada i. 

c) Calcular Sj usando a equação 5.2. com os pesos fornecidos pela tabela 7.6. 

d) Calcular Oj através da equação 5.3. do item 5.3.3. 

e) Calcular Sk usando a equação 7.1. com os pesos fornecidos pela tabela 7.7. 

f) Calcular Oj através da equação 5.3. 

g) Desnormalizar os dados de saída obtidos. 

h) Adicionar a este vetor de saída a amostra de referência utilizada (p113). 

 

Este procedimento foi realizado para amostra de petróleo “ON LINE” e “OFF 

LINE”, a modo de exemplo, com a finalidade de comprovar a eficiência das redes. O 

ajuste obtido é aceitável, como se apresenta nas Figuras 7.22 e 7.23., mas devemos 

considerar que para validar a rede devemos ter um conjunto de amostras maior, para 

poder chegar a uma conclusão definitiva. 
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FIGURA 7.22. Gráfico de paridade de uma amostra de petróleo com a simulação da RN. 

(a)Amostragem OFFLINE. (b) Amostragem ONLINE. 
 

 

 

  
FIGURA 7.23. Gráfico de paridade de uma amostra de petróleo com a simulação das RN.  

(a) Amostragem OFFLINE. (b) Amostragem ONLINE. 
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CONCLUSÕES 

 

 

A espectroscopia de infravermelho próximo (NIR), mostrou ser uma importante 

ferramenta para caracterizar o petróleo, com boas perspectivas de realização de análises “in 

line” em tempo real. Ambos sensores utilizados (transmitância e ATR), mostraram uma boa 

reprodutibilidade espectral. 

 

 

Os estudos realizados no “Loop”, mostraram que as variáveis operacionais: 

temperatura de petróleo (entre 30º e 50ºC) e velocidade do petróleo, não afeita de maneira 

apreciável os espectros obtidos. Outro ponto importante é com respeito ao comprimento da 

fibra óptica. Fibras ópticas de até 50m. de comprimento, unido o sensor (que estaria no 

fluido de processo, “no campo”) e o analisador (que estaria na sala de controle e/ou no 

laboratório), mostraram diferenças, ou seja ocorre perda de sinal. 

 

 

As relações entre os dados espectrais e a caracterização do petróleo (curvas 

SIMDIS) foram obtidas através de modelos de redes neurais. Os resultados mostraram uma 

boa correlação dos dados calculados com os experimentais, respondendo satisfatoriamente 

aos testes de consistência realizados, mas é necessário obter um banco de dados maior. 

 

 

Os resultados obtidos das amostragens no “Loop” de petróleo responderam 

satisfatoriamente aos testes realizados para caracterizar o petróleo em tempo real nas 

condições trabalhadas. 
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SUGESTÕES DE CONTINUIDADE DO TRABALHO 
 

Algumas sugestões para continuidade do trabalho são citadas a seguir: 

 

 Ampliar o banco de dados para o trabalho com redes neurais, de modo a generalizar a 

metodologia proposta. 

 

 Sistematizar os procedimentos de tratamentos de dados para eliminação de erros 

grosseiros e sistemáticos. 

 

 Realizar uma análise da modelagem com redes neurais sem a utilização do grau API 

como variável de entrada. 
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