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RESUMO

CUNHA, D. A. L. V. Desenvolvimento de classificador de código aberto para
identificação de polímeros destinados à manufatura aditiva. 2021. 125p.
Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo,
São Carlos, 2021.
Ao longo dos anos de seu desenvolvimento, a Manufatura Aditiva (MA) emergiu como
uma técnica de fabricação extremamente promissora e eficiente, capaz de revolucionar
boa parte dos ambientes de produção em um novo contexto conduzido pela Indústria
4.0. A fabricação de objetos via adição de camadas subsequentes concede aos processos
aditivos uma gama de vantagens que transformam as cadeias produtivas, na medida em que
proporcionam a otimização de projetos de manufatura pela liberdade de design e geração
de geometrias complexas sob demanda. Do mesmo modo, essas vantagens cativaram outros
setores da economia, sendo possível observar a aplicação dos variados equipamentos de
impressão 3D, não somente em projetos científicos de alta tecnologia, mas também como
método educativo ou simplesmente para uso recreativo. Por outro lado, na proporção em
que a MA amadurece, novas demandas do processo surgem, principalmente relacionadas
ao aumento da precisão de fabricação, redução do tempo de manufatura, aumento da
qualidade das peças produzidas e padronização dos parâmetros de processamento. Nesse
sentido, o presente trabalho teve como objetivo atender integralmente tais demandas ao
propor o desenvolvimento de um sistema de identificação da matéria-prima via dispositivos
de sensoriamento. A partir do reconhecimento do material aplicado, se torna viável definir
automaticamente os parâmetros de processamento adequados, tornando a fabricação
mais independente, produtiva, rápida e segura. Em sua primeira versão, o classificador
recebeu os dados de espectroscopia de infravermelho próximo (NIR), os quais descrevem
as características inerentes aos materiais pela resposta de frequência vibracional de suas
moléculas. Os dados espectrais provenientes dos filamentos de poli(ácido láctico) (PLA),
acrilonitrila butadieno estireno (ABS) e poli(tereftalato de etileno glicol) (PETG) foram
previamente tratados por procedimentos derivativos de Savitzky-Golay, que suavizam e
minimizam as variações e ruídos dos espectros. Na sequência, esses espectros tratados
foram projetados pela Análise dos Componentes Principais (PCA) de modo a reduzir a
dimensionalidade do conjunto dos dados por meio da seleção das principais componentes.
A PCA organiza os espectros similares de cada classe de material em agrupamentos de
scatters, auxiliando o processo de predição do modelo de classificação da Análise dos
Discriminantes Lineares (LDA). Todas as etapas do roadmap do sistema se fundamentaram
no alinhamento dos conceitos de aprendizado de máquinas (AM) e nos procedimentos da
Quimiometria, configurados e testados previamente pela análise exploratória. Os ajustes
resultaram em um percentual de acurácia do treinamento de 100% de predições corretas,

atestando a eficácia da metodologia desenvolvida. Ao final, o sistema de classificação foi
codificado com base na análise exploratória e validado por testes com dois subconjuntos
de dados distintos. Os resultados apresentaram um alto valor macro-f1 (0,79) ao submeter
o classificador a um subconjunto bastante específico, evidenciando a factibilidade de
aplicação do sistema de classificação no escopo do projeto. A principal contribuição do
trabalho, portanto, foi o desenvolvimento de um algoritmo de classificação, assim como
um projeto conceitual, capazes de conceder procedimentos iniciais de um sistema que
propicia o aumento da acessibilidade e da produtividade da MA em variados domínios de
fabricação.

Palavras-chave: Manufatura aditiva. Aprendizado de máquinas. NIR. Quimiometria.
FDM. Automatização.
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CUNHA, D. A. L. V. Development of open source classifier for identification
of polymers intended for additive manufacturing. 2021. 125p. Dissertação
(Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos,
2021.
Over the years of its development, Additive Manufacturing (AM) has emerged as an
extremely promising and efficient manufacturing technique, capable of revolutionizing
production environments in a new context led by Industry 4.0. The manufacturing of
objects by adding subsequent layers gives the additive processes a series of advantages
that transform the productive chains, as they provide the optimization of manufacturing
projects by the freedom of design and generation of complex geometries on demand.
Likewise, these advantages have captivated other sectors of the economy, and it is possible
to observe the application of the various 3D printing equipment, not only in high-tech
scientific projects but also as an educational method or simply for recreational use. On
the other hand, as AM matures, new demands of the process arise, mainly related to the
increase of the manufacturing precision, reduction of the manufacturing time, an increase
of the quality of the produced parts, and standardization of the processing parameters.
Therefore, this project aimed to fully meet these demands by proposing the development
of a system for identifying the raw material by sensing devices. From the recognition of
the applied material, it is possible to automatically define the appropriate processing
parameters, making the manufacturing more independent, productive, fast, and safe. In its
first version, the classifier received the data from near-infrared (NIR) spectroscopy, which
describes the characteristics of the materials by the vibrational frequency response of their
molecules. The spectral data from the filaments of poly(lactic acid) (PLA), acrylonitrile
butadiene styrene (ABS), and poly(ethylene glycol terephthalate) (PETG) were previously
treated by Savitzky-Golay derived procedures, which soften and minimize the variations
and noise of the spectra. In the sequence, these treated spectra were designed by the
Principal Component Analysis (PCA) to reduce the dimensionality of the data set through
the selection of the main components. The PCA organizes the similar spectra of each class
of material into scatters groupings, assisting the process of predicting the classification
model of the Linear Discriminant Analysis (LDA). All stages of the system roadmap are
based on the alignment of machine learning (ML) concepts and Chemometric procedures,
previously configured and tested by exploratory analysis. The adjustments resulted in
a percentage of accuracy of the training of 100% of correct predictions, attesting to the
effectiveness of the methodology developed. In the end, the classification system was coded
based on the exploratory analysis and validated by tests with two distinct subsets of data.
The results presented a high macro-f1 value (0.79) when submitting the classifier to a

very specific subset, evidencing the feasibility of applying the classification system in the
scope of the project. The main contribution of the work, therefore, was the development
of a classification algorithm, as well as a conceptual project, capable of granting initial
procedures of a system that provides the increase of accessibility and productivity of the
AM in various manufacturing domains.
Keywords: Additive manufacturing. Machine learning. NIR. Chemometrics. FDM. Automation.
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1 INTRODUÇÃO

No capítulo introdutório são apresentadas as considerações iniciais relacionadas ao
tema do trabalho, dando enfoque aos conceitos básicos sobre os novos paradigmas trazidos
pela Industria 4.0, a manufatura aditiva neste contexto e o aprendizado de máquinas
como ferramenta para o desenvolvimento da automatização do processo. Em seguida, as
principais motivações, bem como alguns desafios acerca do projeto são relatados. No fim,
o capítulo descreve os principais objetivos desta pesquisa.
1.1

Considerações Iniciais

O desenvolvimento de recentes tecnologias digitais e eletrônicas, bem como novas
demandas de mercado, propiciaram a criação de estratégias de produção em indústrias
globais, das quais passaram a adotar técnicas de manufatura avançada baseadas na
automação do trabalho, robótica, internet das coisas (IoT), inteligência de dados, dentre
outras inovações. As indústrias que empregam tais tecnologias, coordenadas de modo a
conferir competitividade e otimização da cadeia produtiva, estão inseridas na chamada
Indústria 4.0 – também conhecida como Quarta Revolução Industrial (ZHONG et al.,
2017). Neste contexto, a fim de melhorar seus modelos de negócios e acelerar o ciclo de
desenvolvimento de produtos, empresas são forçadas a se adaptar às exigências da cadeia
produtiva e, assim, buscar modernizações do sistema produtivo (SAVOLAINEN; COLLAN,
2020; SCHWAB, 2019). A Manufatura Aditiva (MA) – também denominada impressão
3D, manufatura por camadas, processo aditivo, fabricação aditiva e manufatura aditiva
por camadas, é considerada uma das principais alternativas de inovação em manufatura
(JEREZ-MESA et al., 2016).
A MA corresponde a um grupo de processos que produz objetos em três dimensões,
camada a camada, via modelo digital (SCHWAB, 2019). Trata-se de uma tecnologia
oriunda dos anos 1980, inicialmente desenvolvida para a construção de modelos conceituais,
arquitetônicos ou anatômicos, sobretudo para criação de protótipos de produtos. Ao longo
dos anos, no entanto, a fabricação aditiva evoluiu da prototipagem rápida ou do ferramental
rápido para uma manufatura robusta e promissora, capaz de produzir objetos totalmente
funcionais. Hoje em dia essa tecnologia atende uma ampla gama de aplicações, desde a
indústria aeroespacial, automotiva e de construção civil, até no campo da biomedicina
(NGO et al., 2018; SCHWAB, 2019; URHAL et al., 2019).
No âmbito da Industria 4.0, a necessidade de customização em massa dos bens
manufaturados torna a fabricação aditiva essencial, tendo em vista sua grande facilidade
de adaptação e personalização. Embora ainda haja dúvidas quanto ao fator aplicabilidade,
os processos aditivos vêm ocupando boa parte dos diferentes setores produtivos, auxiliados
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principalmente pelos recentes avanços da robótica, programação e ciências dos materiais.
À medida que as restrições de custos, tamanho dos objetos e velocidade de produção são
superadas, a difusão progressiva da manufatura aditiva se realiza, tendo como tendência
a inclusão de componentes eletrônicos integrados, especificamente placas de circuitos
elétricos e sensores (DILBEROGLU et al., 2017; SAVOLAINEN; COLLAN, 2020; SCHWAB,
2019).
As tecnologias de MA se diferem pela metodologia de fabricação e pelas espécies
de materiais empregados no processo. Dentre as diversas técnicas, considera-se a mais
proeminente no mercado a modelagem por fusão e deposição (FDM, do inglês Fused
Deposition Modeling). A FDM consiste em um processo de produção aditiva que serve
ao propósito de fabricar produtos de alta qualidade e em tempo reduzido. Apesar da
funcionalidade simples, trata-se de uma técnica capaz de gerar geometrias complexas, tendo
precisão e segurança. Por consequência disso, a FDM tem sido amplamente aproveitada
não somente nos meios produtivos, mas também em ambientes de escritório, educacionais
e de pesquisa. Neste processo, o filamento polimérico é introduzido em um bico aquecido
até a temperatura de fusão correspondente. O material fundido é depositado na plataforma
de fabricação conforme as orientações no plano XY do modelo digital. A movimentação
no plano Z é realizada pela plataforma ou pelo próprio cabeçote de extrusão. Assim, a
estrutura tridimensional projetada digitalmente é criada linha a linha (DHINAKARAN et
al., 2020; STERN et al., 2019; VYAVAHARE et al., 2020).
O aumento da popularidade das impressoras 3D desktops de baixo custo proporcionou o surgimento de diferentes espécies de filamentos poliméricos, sendo os compostos por
acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), poli (ácido láctico) (PLA) e poli (tereftalato de
etileno glicol) (PETG) os mais difundidos no mercado (SING et al., 2017; VYAVAHARE et
al., 2020). Apesar disso, o crescimento desses equipamentos nos meios produtivos ainda é
limitado devido a baixa resposta mecânica dos componentes fabricados e pela dificuldade
de padronizar as melhores configurações do processo (GAO et al., 2015; STANSBURY;
IDACAVAGE, 2016). Desta forma, diversos trabalhos têm relatado acerca desses temas nos
últimos anos, os quais exploram as propriedades reológicas dos materiais e métodos de
otimização dos parâmetros de processamento (DHINAKARAN et al., 2020; SANCHEZ et al.,
2019). Boa parte dessas referências expõem a ausência de normas e padrões que permitem
a reprodutibilidade do processo e a consequente dificuldade de adaptação do sistema para
produção em massa. Ainda, é citado que a qualidade dos processos aditivos por extrusão
são altamente influenciados por uma grande variedade de parâmetros e esses dependem
diretamente das especificações dos materiais utilizados (GAO et al., 2015; NGO et al., 2018;
PEREIRA; KENNEDY; POTGIETER, 2019; VYAVAHARE et al., 2020). Contudo, apesar dos
sistemas de monitoramento e controle da MA serem objetos de diversos estudos recentes,
ainda há poucos trabalhos que apresentam soluções para a acessibilidade e adaptabilidade,
principalmente orientados para a automatização de equipamentos comerciais.

1.1 Considerações Iniciais
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O processo de automatização tem como principal objetivo aplicar conhecimentos
muitas vezes multidisciplinares em projetos de equipamentos, de forma a ampliar a
capacidade produtiva de uma tecnologia com melhor qualidade, segurança e com menor
consumo possível de energia e de mão de obra (MORAES, 2007). Portanto, o projetista
deve se apoiar em conceitos da engenharia e das ciências para o desenvolvimento de
soluções semiautomáticas ou automáticas, buscando otimizar o desempenho do processo.
Cummings (2014) define a automatização como sendo o uso computadorizado de máquinas
para a realização de diferentes tarefas com o mínimo de esforço humano. Para tanto, o uso
da robótica, hardwares e dispositivos de assistência são fundamentais, quando auxiliados
diretamente por softwares de controle. Nesse sentido, os fundamentos da inteligência
artificial, sobretudo de aprendizado de máquinas são aqui, amplamente aproveitados e
aplicados (BRYNJOLFSSON; MITCHELL, 2017; SUN et al., 2017). De acordo com Haverkort
e Zimmermann (2017) ao aprender com os dados de produção, os algoritmos de aprendizado
de máquinas são capazes de melhorar a eficiência e segurança do processo, ao torna-lo
mais dinâmico e inteligente.
No contexto deste trabalho, o aprendizado de máquinas permite com que um
sistema seja capaz de identificar previamente as classes de materiais, de modo a configurar
as condições de processamento e automatizar o processo de fabricação aditiva ao diminuir a dependência com o operador. O sistema deve, portanto, coletar in-loco os dados
característicos de cada material, distinguir suas peculiaridades e direcionar os respectivos melhores parâmetros de processamento. Neste caso, o dispositivo de sensoriamento
necessariamente precisa ser capaz de realizar a leitura de tais peculiaridades da estrutura
do material e se comunicar diretamente com o classificador. A alternativa é o uso da
espectroscopia de infravermelho próximo (NIR), que consiste em um método analítico
capaz de identificar um composto a partir das frequências específicas de vibrações de
seus grupos funcionais, emitidas pela absorção da radiação infravermelha. A NIR, quando
alinhada com os procedimentos matemáticos e estatísticos derivados da Química Analítica,
especificamente da Quimiometria, fornece uma impressão digital particular do material
analisado (SIESLER et al., 2008). Somado a essa vantagem, na última década, essa técnica
testemunhou uma extensa transformação de sua tecnologia, a partir do surgimento de
dispositivos extremamente portáteis, miniaturizados, acessíveis e conectados. Atualmente,
alguns espectrofotômetros de infravermelho próximo já são considerados smart objects,
uma vez que são capazes de interligar o mundo físico a sistemas online, inclusive fazendo-se
uso de recursos da computação em nuvem (cloud computing) (PASQUINI, 2018).
O próximo passo para evolução do sistema idealizado neste trabalho é que o método
proposto possa ser integrado a outras tecnologias emergentes vinculadas a melhoria da
fabricação aditiva. Uma possibilidade é a sua adaptação à sistemas de monitoramento
e controle, como o projeto proposto por Parsekian et al. (2020). Neste, foi desenvolvido
um procedimento capaz de retomar o processo aditivo após qualquer tipo de interrupção,
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mediante informações do código G do equipamento. Outra possibilidade é o desenvolvimento
de um modelo integrado que possa dar início à fabricação e ter um acompanhamento
remoto em tempo real das etapas do processo (CHEN et al., 2014).
Portanto, a premissa da presente pesquisa é contribuir com o desenvolvimento de um
sistema de classificação capaz de automatizar as configurações dos processos aditivos, tendo
como base as informações sobre o material aplicado. A ideia é dar início aos procedimentos
que torne a tecnologia mais independente aos usuários, tendo em vista a atual expansão e
popularização das técnicas de MA e a consequente demanda por um sistema mais acessível,
integrado e seguro.
1.2

Objetivos

A pesquisa propõe o desenvolvimento de um classificador de código aberto baseado
no aprendizado de máquinas e na Quimiometria, apto a identificar em tempo real o material
empregado na MA e viabilizar os posteriores ajustes dos seus respectivos parâmetros de
processamento. Desse modo, o sistema tem por objetivo reduzir as falhas de fabricação
consequentes da seleção imprópria dos parâmetros de processamentos intrínsecos a cada
material, bem como busca aumentar a acessibilidade da tecnologia para o grande público,
ao diminuir a dependência do processo com o operador.
1.2.1 Objetivos Específicos
1. Aquisição dos filamentos poliméricos (PLA, ABS e PETG) de colorações diferentes,
fornecidos por ao menos quatro diferentes fabricantes;
2. Obtenção dos espectros de infravermelho próximo com auxílio do espectrofotômetro
NIR;
3. Realização da análise exploratória dos dados;
4. Realização da engenharia de recursos dos dados;
5. Execução do treinamento do aprendizado de máquinas auxiliado pelas diretrizes da
árvore de decisão;
6. Avaliação do classificador gerado;
7. Disposição do código fonte para a comunidade.
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Na parte inicial do segundo capítulo são apresentados os conceitos fundamentais
pertencentes à manufatura aditiva. Posteriormente, uma breve revisão histórica é introduzida sobre o tema, seguida por informações relacionadas às suas tecnologias, aplicações,
materiais e parâmetros de processamento. Na segunda parte são apresentadas referências
sobre a técnica de espectroscopia de infravermelho próximo (NIR), seguida por esclarecimentos sobre seu sistema, suas tecnologias e possíveis aplicações. Por fim, na terceira
parte, os temas relacionados às técnicas de programação são abordados mediante uma
visão de aprendizado de máquinas (AM), requerida pela metodologia na qual o trabalho
está estruturado.
2.1

Manufatura Aditiva

De acordo com a American Society for Testing and Materials, a Manufatura
Aditiva (MA) consiste em processos em que há a combinação de materiais a partir de
modelos computacionais, gerados, via de regra, camada a camada. Em geral, o processo
é apoiado e orientado por quatro princípios essenciais: (1) o uso do software desenho
assistido por computador (CAD, do inglês Computer Aided Design) para criação do modelo
virtual 3D, com geometria e dimensões pretendidas para a peça a ser construída; (2) a
estrutura padrão deve ser fatiada em diversas camadas contínuas mediante a um software
de execução assistida por computador (CAM, do inglês Computer Aided Manufacturing);
(3) a construção da peça ocorre, camada a camada, pela adição sequencial de porções
controladas de material; e (4) pós-processamento, com limpeza e acabamento da peça
(NGO et al., 2018; VOLPATO, 2018; WONG; HERNANDEZ, 2012). A estrutura e a adesão
do conjunto de camadas depositadas dependem da matéria-prima, do equipamento de
fabricação e dos parâmetros de processo (THOMPSON et al., 2016). A Figura 1 ilustra as
etapas de funcionamento padrão dos sistemas de MA.
Figura 1 – Processos de funcionamento padrão da MA.

Fonte: Autoria Própria.
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A norma ISO/ASTM 52900:20151 que trata da terminologia sobre as tecnologias
de MA classifica os processos aditivos em sete categorias: fotopolimerização em cuba,
jateamento de material, jateamento de aglutinante, extrusão de material, fusão em leito
de pó, deposição de energia direcionada e laminação de folhas. Cada família de processos
possui princípios operacionais distintos, características de produção e materiais compatíveis
(THOMPSON et al., 2016). A extrusão de material (ME3DP, do inglês Material Extrusion
3D Printing), no entanto, consiste em um dos processos mais populares em relação às outras
categorias e constitui-se basicamente na deposição, mediante a um cabeçote de extrusão,
de matéria-prima, após o seu processo de fusão (TORRADO et al., 2015; VYAVAHARE et
al., 2020). O modelo ME3DP mais conhecido comercialmente é a modelagem por fusão
e deposição (FDM) (NGO et al., 2018; VYAVAHARE et al., 2020). Atualmente é possível
encontrar diversas variações de equipamentos que utilizam a técnica FDM, inclusive alguns
com projetos abertos, baseados na fabricação de filamentos fundidos (FFF, do inglês
Fused Filament Fabrication) (VYAVAHARE et al., 2020). A abordagem completa sobre a
tecnologia FDM será dada na seção 2.1.2 deste capítulo.
Um dos principais motivos que tornaram a tecnologia de MA mais acessível ao
grande público foi o vencimento das patentes anteriores, que deu aos fabricantes a possibilidade de desenvolver novos dispositivos – como as impressoras 3D de mesa, também
denominada desktops. Por consequência, nos últimos anos tem ocorrido a tendência do
surgimento de equipamentos e materiais de reposição de baixo custo, viabilizando assim,
a expansão da tecnologia em escolas, residências, bibliotecas e laboratórios (GAO et al.,
2015; NGO et al., 2018). Segundo o recente relatório da Wohlers (2019), o valor de mercado
global da MA atingirá cerca de quinze bilhões de dólares em 2020. Ainda, estima-se o
aumento deste número para vinte e três bilhões em 2022 e trinta e cinco bilhões de dólares
em 2024 (WOHLERS, 2019). Quanto ao contexto educacional, as impressoras 3D de código
aberto são particularmente relevantes, não somente pelo baixo custo, mas também por
reproduzir de forma prática e direta, os conceitos de design e fabricação (MENANO et al.,
2019; SCHELLY et al., 2015).
A adoção da MA e outras tecnologias de manufatura avançada parece anunciar
um futuro em que as cadeias produtivas serão mais curtas, mais bem localizadas, mais
colaborativas e que, consequentemente, oferecerão mudanças profundas no atual modelo
de mercado. Esse potencial de transformar os atuais paradigmas de negócios explica-se
pela variedade de métodos e as incalculáveis possibilidades ligadas aos processos (FORD;
DESPEISSE, 2016; SAVOLAINEN; COLLAN, 2020). Em estudo realizado por Jiang, Kleer e
Piller (2017), no qual foi aplicada o método Delphi2 para projetar como a MA influenciará
1
2

ISO/ASTM 52900:2015: Standard Terminology for Additive Manufacturing – General Principles – Terminology.
Metodologia de pesquisa qualitativa, baseada em entrevistas de um grupo de especialistas
para previsões de tendências da área estudada.

2.1 Manufatura Aditiva

29

no ecossistema de negócios de empresas, consumidores e sociedade até 2030, foi previsto
fortes mudanças na estrutura da indústria e na dinâmica competitiva do mercado. Por
enquanto, a adaptação híbrida entre os métodos de manufatura tradicionais e processos
aditivos se mostra uma opção interessante para os meios de produção (FORD; DESPEISSE,
2016; TOSELLO et al., 2018). Tal consenso se apoia nas vantagens que a MA pode oferecer
para melhorar o efeito sinérgico da combinação dos processos (GAO et al., 2015; NGO et
al., 2018; TOFAIL et al., 2018). Dentre essas, cita-se a capacidade de produzir objetos por
informações digitais, sem a necessidade de ferramentas adicionais. Isto leva a redução do
tempo e do custo, bem como a possibilidade de fabricação de peças complexas, as quais os
métodos tradicionais não seriam capazes de realizar (URHAL et al., 2019). De fato, quando
comparada aos métodos ditos tradicionais – como a fabricação por moldagem, remoção e
conformação de materiais – a MA possui maior facilidade de automatização, pois nesta se
utiliza as informações geométricas fornecidas diretamente pelo sistema CAD. Soma-se a
isso, o impacto extremamente positivo que o fluxo de projetos digitais gera à logística de
produção, ao aproximar o ambiente produtivo com o mercado consumidor (ATTARAN,
2017).
Apesar das amplas vantagens, a MA ainda apresenta algumas limitações, principalmente relacionadas à ausência de normas e padrões que garantem reprodutibilidade, bem
como a dificuldade em melhorar a qualidade das camadas sem o aumento do tempo de
fabricação (GAO et al., 2015; NGO et al., 2018). Esses fatores estão associados à seleção
dos parâmetros de processamento, que afetam diretamente a precisão do processo e a
qualidade dos objetos produzidos, especialmente quanto suas propriedades físicas (URHAL
et al., 2019). Logo, o desafio está em otimizar esses parâmetros, levando em conta as
condições de fabricação e os diferentes materiais aplicados, de modo a automatizar o
processo (POPESCU et al., 2018; TOFAIL et al., 2018).
Embora os sistemas de monitoramento e controle da MA sejam assuntos de diversos
estudos recentes, ainda há poucos trabalhos que apresentam soluções para a acessibilidade
e adaptabilidade do sistema. De acordo com Vyavahare et al. (2020) uma das principais
lacunas para o avanço da fabricação aditiva está no desenvolvimento de sistemas de
seleção automática dos parâmetros de processamento, mediante informações oferecidas
pelo material. Tal proposição é apoiada pelos recentes esforços de aplicação de novos
materiais e a consequente necessidade de se lidar com as novas condições de processamento
aplicando, inclusive, métodos de aprendizagem de máquinas para identificar e definir ações
preditivas, otimizando a qualidade da fabricação (HASSANIN et al., 2020; LI et al., 2019).

2.1.1 Histórico
O conceito de construção de objetos físicos da MA não é recente. Os fatos históricos revelam que as primeiras técnicas envolvendo os conceitos de MA tem origem no
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século XIX, quando o fundamento de construção em camadas passou a ser aplicado em
projetos de mapas topográficos e de fotoesculturas (GAO et al., 2015; VOLPATO, 2018).
No entanto, a primeira concepção de uma máquina de MA surgiu somente em 1981,
quando o pesquisador Hideo Kodama do Instituto de Pesquisas Industriais Municipal de
Nagoya, propôs um sistema de fabricação baseada na composição de camadas criadas por
fotopolímeros (KODAMA, 1981). O princípio dessa técnica consiste na formação de um
modelo tridimensional a partir da exposição do fotopolímero líquido a raios ultravioletas
(UV).
Posteriormente, em 1986, o engenheiro norte-americano Charles W. Hull publica
uma patente que descreve um sistema robusto de fabricação aditiva, semelhante ao
princípio de construção de camadas via exposição a raios UV, futuramente conhecido como
estereolitografia (SLA, do inglês Stereolithography) (CALIGNANO et al., 2017). Tendo
êxito no desenvolvimento inicial da tecnologia, Hull funda a primeira empresa relacionada
a manufatura aditiva – na época, dita prototipagem rápida – nomeada 3D System® .
A fabricante, além de popularizar o uso comercial da tecnologia lançando os primeiros
modelos de máquinas SLA, também estabeleceu bases para o progresso ao desenvolver o
formato de arquivo STL, onde estão contidas as instruções de fabricação. Atualmente o
formato STL é o mais difundido para manuseio do modelo e parâmetros de fabricação em
softwares de impressão 3D.
Em 1986, a tecnologia de MA denominada sinterização seletiva a laser (SLS, do
inglês Selective Laser Sintering) foi patenteada pelo pesquisador da Universidade do Texas
(EUA), Carl Deckard (HUANG et al., 2012; SING et al., 2017). A SLS é um processo que
utiliza um feixe laser de alta potência para sinterizar o material, geralmente polimérico,
camada a camada, de forma a construir o modelo projetado (SING et al., 2017). Ao longo
dos anos esta técnica passou a ser adaptada para o uso em fabricação de modelos a base
de materiais metálicos (aço e alumínio) e uma gama de compostos cerâmicos, obtendo
resultados satisfatório principalmente no quesito qualidade e precisão (NGO et al., 2018;
SING et al., 2017).
Hoje bastante divulgada e disseminada no mercado, a FDM teve sua patente
depositada pelo inventor norte-americano Scott Crump em 1989 e licenciada pela empresa
Stratasys® , do qual Crump foi o co-fundador, em 1992 (FERDINAND, 2017; VYAVAHARE
et al., 2020).
A evolução da MA ao longo da década de 1990 e início dos anos 2000 teve ligação
direta com o avanço de tecnologias computacionais importantes, como o projeto assistido
por computador (CAD), a manufatura auxiliada por computador (CAM) e o controle
numérico computadorizado (CNC, do inglês Computer Numerical Control). Desta forma,
a medida em que tecnologias periféricas foram se transformando, as técnicas de fabricação
aditiva foram, proporcionalmente, se inserindo em ambientes industriais e meios produtivos.
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O progresso contínuo da tecnologia proporcionou o surgimento de projetos de
máquinas de MA de design aberto, auto-reproduzíveis e disponíveis gratuitamente para
toda a comunidade. Esta iniciativa, denominada Replicanting Rapid Prototyper ou RepRap,
foi inicialmente idealizada pelo professor da Universidade de Bath (Reino Unido), Doutor
Adrian Bowyer em 2005 (JEREZ-MESA et al., 2016). A visão do projeto se baseia na
tentativa de democratização do método de manufatura, permitindo com que usuários
estejam constantemente contribuindo para o desenvolvimento de projetos derivados e que,
assim, houvesse o crescimento da disponibilidade das informações sobre equipamentos e
técnicas de MA (JEREZ-MESA et al., 2016; PEARCE et al., 2010). A Figura 2 apresenta a
linha cronológica do desenvolvimento da tecnologia de MA até o início de sua expansão
(2010), proporcionada pela facilidade de acesso dado pelo projeto RepRap.
Figura 2 – Linha cronológica do desenvolvimento da tecnologia da MA.

Fonte: Autoria Própria.

O surgimento da técnica de fabricação aditiva de código aberto, somado ao decréscimo do custos desses dispositivos, levaram a rápida expansão da tecnologia no meio
doméstico (GAO et al., 2015; JEREZ-MESA et al., 2016). A MA revelou-se como um recurso
educativo inovador, estando cada vez mais presente em centros educacionais e de pesquisa
(GAO et al., 2015; NGO et al., 2018; SCHELLY et al., 2015). O sistema passou a ser explorado
e avaliado como uma ferramenta de negócio e de estratégia produtiva, principalmente destinado à setores de alta tecnologia. Dentre esses, destacam-se a aeroespacial, o automotivo,
mecatrônico, biomédico e de geração de energia (GAO et al., 2015; URHAL et al., 2019). A
MA vem transformando os meios produtivos que, ao longo dos anos, foram incentivados
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pela concorrência a aumentar a complexidade e qualidade dos produtos em altas taxas de
produção (TOFAIL et al., 2018).
Sob uma perspectiva futura, espera-se que mais organizações produtivas sigam esta
tendência à medida em que novos insumos são inseridos à técnica (TOFAIL et al., 2018).
Além dos já consolidados em processos de MA, novos materiais podem ser explorados
como os materiais metálicos (p. ex., ligas de alumínio e manganês modificadas), materiais
cerâmicos (p. ex., sistemas Al2 O3 e Al2 O3 − ZrO2 ) e compósitos termoplásticos reforçados
com nanotubos de carbono, fibras biológicas ou biovidros (BARBOSA, 2018; CUNHA et al.,
2019; LI et al., 2019). Nesse contexto, dada a complexidade de definição de parâmetros de
processamento dependentes desses novos materiais, a automação e otimização do processo
de MA serão fundamentais.
2.1.2 Fused Deposition Modeling (FDM)
No processo de modelagem por fusão e deposição (FDM) um filamento contínuo
de polímero termoplástico é depositado de forma a construir camadas consecutivas que,
no final do processo, formarão o objeto modelado digitalmente. Para tanto, o filamento é
aquecido no bico até atingir um estado semi-líquido e depois extrudado na plataforma
ou acima das camadas previamente depositadas. O cabeçote extrusor geralmente realiza
movimentos nos planos X e Y, enquanto a plataforma se move na direção Z fornecendo
altura ao objeto. Assim, a estrutura tridimensional é criada em uma rotina camada por
camada (DHINAKARAN et al., 2020; NGO et al., 2018; VYAVAHARE et al., 2020).
A impressora 3D FDM básica é composta por um carretel de filamentos poliméricos
que alimenta o cabeçote extrusor por tracionamento. O segmento eletrônico da máquina
é formado por motores de passo e seus drivers de potência, bem como por mantas de
aquecimento térmico do extrusor, plataforma de aquecimento, dispositivo de controle e
sensores de posição e de temperatura. Toda estrutura física deve ser capaz de sustentar
a movimentação do cabeçote nos planos de fabricação, principalmente quanto a rigidez
estrutural a esforços de flexão, torção e vibração decorrentes (KUN, 2016; VYAVAHARE et
al., 2020).
Um fator excepcionalmente importante para o processo FDM é a termoplasticidade
do material depositado; isto é, a propriedade que permite com que o polímero se funda e
solidifique à temperatura ambiente, durante a fabricação. Tal procedimento é essencial ao
processo, dada a necessidade de vínculo e sustentação entre camadas para a estrutura do
objeto. O resfriamento demasiadamente rápido pode dificultar a adesão, criando espaços
vazios entre camadas. Segundo algumas pesquisas, a principal consequência da falta de
adesão é o prejuízo nas propriedades mecânicas do produto final, especialmente quanto a
resistência à tração e compressão (CUAN-URQUIZO et al., 2019; KUMAR; SINGH; AHUJA,
2018; NGO et al., 2018). Nesse contexto, o principal desafio das pesquisas relacionadas
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ao processo FDM é melhorar a resposta mecânica das peças fabricadas ao passo que
se mantêm a alta produtividade. Isto, visando principalmente o aperfeiçoamento dos
parâmetros de processamento e o desenvolvimento de novos materiais para o processo
(DHINAKARAN et al., 2020; THANGAVEL; PONNUSAMY; SRIVASTAVA, 2020). A Figura
3 ilustra um equipamento de fabricação aditiva FDM básica e seus componentes.
Figura 3 – Componentes básicos do equipamento de fabricação aditiva FDM.

Fonte: Autoria Própria.

Diversos trabalhos têm sido apresentados abordando melhorias ao processo FDM,
visando a precisão e aperfeiçoamento da qualidade da fabricação. Segundo estudo de
revisão realizado por Vyavahare et al. (2020), 56% das literaturas específicas sobre a
técnica FDM abordam soluções de otimização dos parâmetros de processamento. Tais
pesquisas buscam minimizar, por exemplo, os efeitos que o comportamento anisotrópico,
inerente ao processo, gera na resistência mecânica de peças produzidas (CHOCKALINGAM;
JAWAHAR; PRAVEEN, 2015; TORRADO et al., 2015). Ainda de acordo com Vyavahare et
al. (2020), 12% das literaturas específicas tratam de recentes avanços da técnica FDM.
Dentre esses, estão os trabalhos relacionados ao controle, monitoramento e automação do
equipamento. Como exemplo tem-se o trabalho de Heras et al. (2018), que propuseram um
método de detecção de falhas de processamento, verificando avanço do filamento polimérico
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via enconders ópticos. Wu, Wang e Yu (2015), por sua vez, criaram um método que permite
monitorar in situ as condições do filamento polimérico via emissões acústicas. De modo
similar, Kim et al. (2018) apresentaram um sistema de monitoramento do processo FDM,
usando duas categorias de sensores: um acelerômetro e um sensor de emissão acústica.
Também, foi desenvolvido um software de controle para avaliação do desempenho do
processo em tempo real. A Figura 4 exibe a contribuição percentual da literatura específica
vinculada ao processo aditivo FDM.
Figura 4 – Contribuição percentual da literatura específica sobre o processo aditivo FDM.

Fonte: Adaptado de Vyavahare et al. (2020).

Apesar das limitações presentes na tecnologia, as quais são focos de diversas
abordagens científicas, atualmente já existem inúmeras aplicações da FDM em muitos
campos (THANGAVEL; PONNUSAMY; SRIVASTAVA, 2020; VYAVAHARE et al., 2020).
Na indústria aeronáutica, a agência reguladora Federal Aviation Admininstration (FAA)
recentemente certificou o uso de polímeros retardadores de chama como insumo para
fabricação de componentes de aviação por processos aditivos FDM (THANGAVEL; PONNUSAMY; SRIVASTAVA, 2020). Klippstein et al. (2017) relataram amplo uso desta técnica
para o desenvolvimento de estruturas leves de aeronaves não tripuladas. Na produção
automotiva, a qual vem progressivamente exigindo o uso de componentes leves e de alto
desempenho, tem aplicado a FDM para a produção de peças destinadas tanto para o
motor, quanto para acessórios (CAZÓN et al., 2015; PRADA et al., 2016). Para o setor
de serviços, Laplume, Petersen e Pearce (2016) propuseram a ideia da criação de uma
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loja de fabricação 3D que trabalharia sob demanda; isto é, formação de uma "fazenda"de
equipamentos FDM controlada por uma central de pedidos. Essas tantas possibilidades
comprovam a versatilidade da tecnologia, mostram o seu amplo campo de aplicação e
a consequente necessidade do desenvolvimento tecnológico do método para atender as
futuras demandas de produção.
2.1.3 Materiais
Os materiais poliméricos aplicados à MA são geralmente termoplásticos que, ao
serem aquecidos até um estado viscoso, podem ser depositados continuamente para a
construção de camadas com propriedades específicas. Os termoplásticos são polímeros
com a capacidade de amolecer e fluir quando sujeitos a um aumento de temperatura e
pressão. Quando essas condições são retiradas, o polímero se solidifica em um produto
com formas definidas (CANEVAROLO, 2006). Ainda, consistem em materiais que podem
ser fundidos e solidificados repetidas vezes, com pouca ou nenhuma variação em suas
propriedades básicas. Essa característica permite que sejam processados e reprocessados
sucessivamente (MANRICH, 2005). Quanto as classificações, os termoplásticos podem
ser divididos em termos de desempenhos mecânicos e processabilidade. Por exemplo, os
convencionais, também denominados commodities, são termoplásticos de baixo custo, baixo
nível de exigência mecânica e alta processabilidade. Os termoplásticos de engenharia, por
sua vez, são polímeros aplicados na confecção de peças de bom desempenho que exigem
alta resistência mecânica, boa tenacidade e estabilidade dimensional. Em virtude dessas
propriedades, correspondem aos materiais com um custo mais elevado em comparação aos
termoplásticos convencionais (CANEVAROLO, 2006).
A seleção dos polímeros na aplicação em processos aditivos pode ser um grande
desafio, tendo em vista os fatores a serem ponderados. Um problema presente aos termoplásticos convencionais é a baixa resposta mecânica quando submetidos a altas cargas. O
uso de termoplásticos de engenharia ou polímeros de alto desempenho seria uma solução,
mas o alto custo e as exigentes condições de processamento são aspectos desfavoráveis
(VALINO et al., 2019). Devido a este contexto, atualmente há um grande esforço em
aumentar a paleta de opções ao desenvolver novos polímeros, aditivos e compósitos termoplásticos objetivando, sobretudo, a melhoria do próprio processo de fabricação 3D
(LIGON et al., 2017; VALINO et al., 2019). Pesquisas relatam, por exemplo, vantagens na
aplicação de reforços particulados em matrizes termoplásticas quanto a resistência à tração,
resistência mecânica e alongamento (CUNHA et al., 2019; LIGON et al., 2017; TORRADO
et al., 2015). Sob outra perspectiva, estudos exploram a criação de diferentes blendas
poliméricas capazes de reduzir a anisotropia das propriedades mecânicas (TORRADO
et al., 2015; ZALDIVAR et al., 2018; ZHUANG et al., 2017). Também, relata-se o uso de
compatibilizantes, plastificantes e outros aditivos sinérgicos aptos a aumentar o fator de
processabilidade desses materiais (CHING et al., 2017; VALINO et al., 2019).
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Quanto aos filamentos comerciais destinados à FDM, estes são produzidos pela
extrusão do polímero termoplástico principal em conjunto de cargas, fibras, corantes e
outros aditivos poliméricos (LIGON et al., 2017). Entre a grande variedade, destacam-se a
acrilonitrila butadieno estireno (ABS), o poli (ácido láctico) (PLA), o poli (tereftalato de
etileno glicol) (PETG), o policarbonato (PC) e as poliamidas (PA), como polímeros mais
proeminentes no mercado (LIGON et al., 2017; STANSBURY; IDACAVAGE, 2016). Nos
últimos anos, porém, tem-se observado o surgimento de uma série de novos termoplásticos,
sobretudo variações químicas de materiais já existentes (NOVAKOVA-MARCINCINOVA;
NOVAK-MARCINCIN, 2013; WU et al., 2020). Como exemplo, cita-se as diferentes classes
de ABS disponíveis, como o ABS-ESD7, ABSi, ABS-M30, ABS-M30i e o ABSplus. O ABSESD7 é um material dissipativo eletrostático, durável e de boas propriedades mecânicas,
adequado para produtos eletrônicos e equipamentos industriais (VYAVAHARE et al., 2020).
O ABS-M30 é fabricado para ser 25 a 70% mais forte mecanicamente que o ABS normal,
oferecendo excelentes resistências à tração, impacto e flexão. A sua variação ABS-M30i,
além de apresentar as propriedades mecânicas equivalentes ao ABS-M30, também é
considerado um material biocompatível que pode ser esterilizado. Por fim, o ABSplus
consiste em um ABS aprimorado não somente em termos de propriedades mecânicas, mas
também quanto a sua processabilidade (VAIRIS et al., 2016; WU et al., 2020).
Os exemplos descritos evidenciam o avanço significativo no desenvolvimento de
novos materiais para aplicação em MA. Tal progresso corresponde a um modo de expandir o
portfólio de desempenho e características dos materiais, de forma a aumentar a flexibilidade
das exigências dos projetos (WU et al., 2020). O surgimento de novos materiais exige que
a relação processamento, estrutura e desempenho seja explorada no contexto da MA,
especialmente quanto suas particularidades. A Tabela 1 expõe os principais filamentos
poliméricos destinados a FDM, disponíveis atualmente no mercado.

Tabela 1 – Principais filamentos poliméricos comerciais disponíveis para o processo FDM.
Polímero

ABS

ASA
PE
PP

Descrição
Acrilonitrila butadieno estireno
ABS-ESD7
ABSSi
ABS-M30
ABS-M30i
ABSplus
Agilus 30
Acrilonitrila estireno acrilato
Polietileno de alta densidade (HDPE)
Polipropileno

Fabricante
Ultimaker , Makerbot® , 3dxtech® , etc.
Stratasys®
Stratasys®
Stratasys®
Stratasys®
Stratasys®
Stratasys®
Stratasys® , 3dxtech® , etc.
Filaments.ca®
Ultimaker® , etc.
(continua)
®
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(conclusão)

PC
PPSF/PPSU
Náilon
PLA
TPE
TPU
PS
ULTEM™
PEEK
PEKK

Policarbonato
Ultimaker® , 3dxtech®, etc.
PC-ABS
Stratasys® , 3dxtech® , etc.
Polifenilsulfona
Stratasys® , 3dxtech® , etc.
Náilon 6
Stratasys® , 3dxtech® , etc.
Náilon 12
Stratasys®
PC-ISO
Stratasys®
Poli (ácido láctico)
Stratasys® , Ultimaker®, 3dxtech®, etc
Elastômeros termoplásticos
MatterHackers®
Poliuretano termoplástico
Stratasys® , Ultimaker® , etc.
Poliestireno de alto impacto (HIPS)
MatterHackers® , etc.
Polieterimida
SABIC®
®
Poli(éter-éter-cetona)
Solvay , Evonik® , Victrex®
Policer(éter-cetona-cetona)
Arkema®
Fonte: Wu et al. (2020).

2.1.3.1 Poli (ácido láctico) (PLA)
O poli (ácido láctico) (PLA) é um poliéster alifático, cristalino, biodegradável e de
base biológica, derivado de fontes renováveis, como o milho, batata, beterraba, mandioca,
cana-de-açúcar e outros vegetais ricos em amido (CASTRO-AGUIRRE et al., 2016; CHEN
et al., 2016; JEM; TAN, 2020). O PLA possui propriedades mecânicas relevantes, tendo
módulo elástico entre 3 e 4 GPa e resistência a tração entre 50 e 70 MPa, dependendo
da massa molar e da composição estereoquímica (FARAH; ANDERSON; LANGER, 2016).
Termicamente, trata-se de um polímero que apresenta uma faixa de temperatura de
transição vítrea (Tg ) entre 55 e 65 °C e, quando semicristalino, ponto de fusão no intervalo
de 170 a 180 °C. Tais faixas térmicas e as demais propriedades termomecânicas fazem
com que PLA seja considerado um material de excelente processabilidade em processos
de MA (SANTANA et al., 2018). Contudo, algumas deficiências deste polímero, como
limitado alongamento até a ruptura e a baixa resistência ao impacto, representam desafios
para a ampla aplicação do material. Por isso, ao longo de anos, houve um grande esforço
em pesquisas relacionadas a obtenção de composições de PLA unido a outras resinas
e plastificantes ou seu emprego em blendas, que tendem a minimizar essas restrições e
melhorar suas propriedades (CASTRO-AGUIRRE et al., 2016; NOFAR et al., 2019; NOFAR;
SALEHIYAN; RAY, 2019).
O PLA é formado por uma longa cadeia linear composta por dois tipos de monômeros estéreos de ácido láctico (LA), o isômero L e o isômero D (CASTRO-AGUIRRE
et al., 2016; CHEN et al., 2016). Geralmente, existem três rotas para a produção deste
polímero a partir dessas variações de ácido láctico. Uma das rotas, a polimerização por
condensação direta, gera PLA de baixa massa molecular. A polimerização em duas etapas,
por sua vez, produz PLA de maior massa molecular, mas ainda é limitada pela reação de
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equilíbrio da policondensação, devido à hidrólise das ligações éster. Em alternativa, tem-se
a síntese por abertura de anel (ROP, do inglês Ring Opening Polymerization), onde o ácido
láctico é primeiramente polimerizado em um oligômero de baixo peso molecular e então
despolimerizado via catalisadores especiais. O lactídeo resultante promove a polimerização
por abertura de anel com o auxílio de um iniciador, formando o PLA de alta massa
molecular (HU et al., 2016). Trata-se de uma rota que envolve três etapas de reações
químicas e outros passos de purificação adicional tendo, portanto, um custo mais elevado
(AURAS, 2010; HU et al., 2016; JEM; TAN, 2020). A Figura 5 mostra as três rotas de
polimerização do PLA, descritas anteriormente.
Figura 5 – Rotas de polimerização do poli (ácido láctico) (PLA).

Fonte: Adaptado de Hu et al. (2016).

A maioria dos processos de fermentação responsáveis pela formação do ácido láctico
produz predominantemente o isômero L, gerando o L-ácido láctico (L-LA). No entanto,
mediante a diversas reações químicas o L-LA pode se converter no monômero D-ácido
láctico (D-LA). Em complemento, a presença de igual quantidade de L-LA e D-LA gera
um composto heterogêneo denominado ácido meso-láctico (CHEN et al., 2016; JEM; TAN,
2020). O arranjo estereoquímico na formação do polímero influencia diretamente em suas
propriedades, especialmente na cristalinidade. Por exemplo, o PLA composto por um
teor superior a 90% de L-ácido láctico tende a ser semicristalino, ao passo que teores a
baixo deste valor apresentam características amorfas (AURAS, 2010). O PLA comercial
geralmente é um copolímero entre o poli (L-ácido láctico) e poli (meso-ácido láctico)
(CHEN et al., 2016).
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O poli (ácido láctico) é um dos bioplásticos de maior sucesso no mercado, sendo
aplicado em diversos setores de produção. Segundo estimativa de Jem e Tan (2020) o
volume global de produção de PLA foi de 190 mil toneladas em 2019. Dentre as categorias
produtivas de aplicação do PLA cita-se a indústria têxtil, de embalagens de curta duração,
plasticultura, dentre outros (CASTRO-AGUIRRE et al., 2016; NOFAR; SALEHIYAN; RAY,
2019). As propriedades de biodegradabilidade, biocompatibilidade e bioabsorção, aliadas
ao fato de ser constituído por um recurso inesgotável, fizeram com que o PLA seja
muito utilizado em aplicações biomédicas e pesquisas no campo da medicina regenerativa
(ALSSABBAGH et al., 2017; SERRA et al., 2013).
2.1.3.2 Acrilonitrila butadieno estireno (ABS)
O acrilonitrila butadieno estireno (ABS) é um termoplástico amorfo composto por
uma mistura copolimérica de acrilonitrila, estireno e polibutadieno, o qual é considerado um
polímero de engenharia graças a suas boas propriedades mecânicas, estabilidade química,
resistência ao calor e ótima processabilidade (TARANTILI; MITSAKAKI; PETOUSSI, 2010;
WU; LI, 2014). Mecanicamente, o ABS apresenta a combinação do carácter rígido dos
polímeros de acrilonitrila e estireno com a resistência das borrachas de butadieno. Tais
propriedades são descritas pelos valores de módulo elástico e de resistência à tração que
são, respectivamente, 2300 MPa e 45 MPa. Quanto suas propriedades térmicas, o ABS
geralmente apresenta temperaturas de fusão (Tf ) na faixa de 225 a 245 °C e temperatura
de transição vítrea (Tg ) próxima a 105 °C, que representam valores ótimos para o processamento em MA. Entretanto, dentre as principais desvantagens deste material, cita-se sua
inflamabilidade inerente, exibindo uma liberação de calor específica de aproximadamente
35 kJ/g, e a comprovada emissão de partículas tóxicas de estireno durante o processamento
(FARCAS et al., 2019; FINK, 2010; OLIVERA et al., 2016; WU; LI, 2014).
Em um processo típico de polimerização do ABS, os monômeros de estireno e acrilonitrila são copolimerizados na presença de um elastômero à base de dieno (polibutadieno ou
um copolímero de butadieno). Em resumo, o elastômero é dissolvido nos monômeros e uma
fase homogênea contínua prevalece. Tal procedimento pode ser estabelecido por qualquer
iniciador gerador de radicais livres de butadieno, que seja ativado nas temperaturas de
reação correspondentes e promova o processo de enxertia. Nesse processo, os monômeros
são copolimerizados simultaneamente sozinhos e incluídos na estrutura do elastômero. Em
consequência, ao longo do processo, duas fases se tornam visíveis: a polimérica formada
por estireno-acrilonitrila (SAN) e a elastomérica formada pelo butadieno, as quais podem
ser descritas como fase A e B, respectivamente. De início, a fase B predomina e o polímero
menor na fase A é dissolvido no elastômero maior da fase B. No entanto, a medida em
que a polimerização prossegue, o polímero da fase A ganha volume ao ponto de que
haja o fenômeno de inversão de fase, onde o elastômero da fase B se dispersa na matriz
polimérica da fase A. A partir deste ponto, o monômero é convertido em polímero, a
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viscosidade da mistura aumenta e se faz preciso maior potência para manter a temperatura
e a uniformidade da composição (FINK, 2010; OLIVERA et al., 2016; PETERSON, 2019).
Tendo em vista todo o processo de polimerização do ABS, algumas questões
importantes devem ser salientadas. Primeiramente, deve-se saber que a reticulação do
elastômero é controlada pelo uso de agentes de transferência de cadeias e pela concentração
e tipo do iniciador empregado. Portanto, a proporção das fases A e B é controlado por
esses fatores, além da temperatura da reação. Ainda sobre os agentes de transferência
de cadeia, estes são usados no controle do grau geral de enxerto e, consequentemente,
do peso molecular resultante da polimerização (FINK, 2010). Os teores dos monômeros
que constituem o ABS podem variar de 20 a 30% para acrilonitrila, de 5 a 35% para o
butadieno e de 35 a 75% para estireno (SCHEIRS, 2000). A Figura 6 ilustra o processo de
polimerização do ABS, conforme descrito.

Figura 6 – Processo de polimerização da acrilonitrila butadieno estireno (ABS).

Fonte: Autoria Própria.

O elevado equilíbrio de propriedades somado a ampla janela de processamento
fizeram com que o ABS seja um dos termoplásticos mais proeminentes no mercado (FINK,
2010; OLIVERA et al., 2016). A aplicação deste material ocorre em diversos segmentos
produtivos, sobretudo naqueles relacionados a produtos de elevado conteúdo tecnológico,
acessórios automotivos e itens de segurança. Ademais, alguns estudos como o realizado por
Peeters et al. (2015) constataram a presença do ABS na formação de uma série de blendas
aplicadas ao setor eletroeletrônicos, como as composições de PC/ABS e ABS/PMMA.
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2.1.3.3 Poli (tereftalato de etileno glicol) (PETG)
O poli (tereftalato de etileno glicol) (PETG) é um termoplástico produto da
copolimerização do poli (tereftalato de etileno) (PET) e o dietileno glicol. Trata-se de uma
resina plástica pertencente à família dos poliésteres aromáticos, que pode ser processada em
condições mais amplas que sua formulação base. O PETG é reconhecido por suas excelentes
características mecânicas, as quais destacam-se a elevada resistência ao impacto, a notável
tenacidade e a alta ductilidade (GUESSASMA; BELHABIB; NOURI, 2019; SANTANA et al.,
2018). Ademais, apresenta bom desempenho em resistência à tração (25 MPa), alongamento
até a ruptura (93%) e módulo de elasticidade (1,6 GPa). Quanto as propriedades térmicas, o
PETG expõe uma temperatura de transição vítrea (Tg ) próxima a 80 °C e uma temperatura
de fusão (Tf ) que varia entre 250 a 260 °C (LOKENSGARD, 2013; WIEBECK, 2005).
O processo de polimerização do PETG se inicia com a produção do PET, um polímero termoplástico semicristalino bastante empregado em diferentes segmentos industriais.
Em geral, o PET é obtido por duas rotas químicas: a esterificação do ácido tereftálico
(PTA) e a transesterificação do dimetil tereftalato (DMT) com etileno glicol (EG). O
procedimento de modificação do PET para o PETG ocorre com a adição de um novo
composto, o 1,4 ciclo-hexanodimetanol (CHDM). A inclusão deste glicol na composição
confere a resina um aumento da ductilidade e resistência ao impacto, ao passo que reduz a
sua cristalinidade. A taxa de cristalização e a cristalinidade dos copoliésteres de PETG
são controláveis justamente com a taxa de inclusão do CHDM. Considera-se o polímero
totalmente amorfo quando o conteúdo deste glicol está na faixa de 32 a 62%. Portanto,
o produto resultante desta reação é um polímero amorfo e transparente, que apresenta
um equilíbrio entre as boas propriedades do PET com um ótimo fator de processabilidade
(CHEN; ZHANG; ZHANG, 2015; GUESSASMA; BELHABIB; NOURI, 2019; WIEBECK,
2005). A Figura 7 apresenta um exemplo de rota de obtenção do PETG, descrito por Chen
et al. (2015). A modificação do PET para a produção do PETG é realizada a partir do
PTA, EG e CHDM, com auxílio do estanho orgânico, acetado de antimônio e acetado
de cobalto como catalisadores. O resultado é a formação e posterior policondensação em
segunda etapa dos compostos intermediários tereftalato de bis-hidroxietila (BHET) e tereftalato bis-hidroximetilciclohexano (BHCT), os quais mediante os catalisadores produzem
o PETG.
As propriedades do PETG se destacam pela combinação das características funcionais do ABS e a confiabilidade do processamento do PLA (SANTANA et al., 2018). Em
razão disso, emprega-se este polímero na fabricação aditiva de produtos que requerem
alguma flexibilidade, boa resistência e atoxidade, como equipamentos de proteção ou
recipientes para alimentos, os quais são totalmente recicláveis. Em outra linha de produção,
tal como moldagem e termoformagem, o PETG pode ser utilizado como matéria-prima de
segmentos de produtos que exigem transparência como chapas, embalagens, expositores e
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etc (LOKENSGARD, 2013; WIEBECK, 2005).
Figura 7 – Processo de modificação do PET para a produção do poli (tereftalato de
etileno glicol) (PETG).
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Fonte: Adaptado Chen et al. (2015)

2.1.4 Parâmetros de Processamento
A definição adequada dos parâmetros de processo na fabricação aditiva é necessária
para garantir qualidade superior à peça, alta taxa produtividade, segurança, baixo custo de
produção, diminuição do tempo de fabricação e redução do desperdício de matéria-prima
(MOHAMED; MASOOD; BHOWMIK, 2015; GROZA; SHACKELFORD, 2019). Trata-se de
um procedimento complexo, tendo em vista a presença de um grande número de variáveis
conflitantes altamente dependentes das propriedades dos materiais (MOHAMED; MASOOD;
BHOWMIK, 2015; POPESCU et al., 2018). Na atualidade, boa parte dos procedimentos
usuais para atribuição desses parâmetros ocorre mediante diversos testes prévios, onde
principalmente são observados os comportamentos do material sob fluxo. Essa compreensão
é determinante para a seleção da matéria-prima para uma determinada aplicação e/ou
processo, bem como para prever sua morfologia final (BRETAS; D’ÁVILA, 2005; MANRICH,
2005).
A maioria dos materiais poliméricos apresentam um comportamento tipicamente
viscoso como os líquidos, superposto a um comportamento elástico, como os sólidos
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Hookeanos. Essa natureza dual dos polímeros é denominada viscoelasticidade e está
associada à sua resposta à deformação (CANEVAROLO, 2006; MANRICH, 2005). O estado
viscoso ocorre em temperaturas acima da temperatura de fusão (Tf ) e consiste no ponto
no qual os materiais poliméricos são processados (CANEVAROLO, 2006). Em geral, o
comportamento da deformação de um polímero viscoso é especificado em termos da
viscosidade; isto é, a medida da resistência do material ao escoamento quando submetido
às forças de cisalhamento (CALLISTER; RETHWISCH, 2007). Sabe-se, por exemplo, que a
variação da temperatura do processo influência diretamente nas propriedades de viscosidade
dos polímeros, o que interfere propriamente no fluxo e na vazão do extrudado (BRETAS;
D’ÁVILA, 2005). Por outro lado, a elasticidade é uma propriedade física desses materiais em
que suas cadeias tendem a retornar à sua forma e volume originais após serem deformados
(CANEVAROLO, 2006). Ambas as propriedades são de extrema importância quando um
material polimérico é empregado em um processo baseado em extrusão (SANCHEZ et al.,
2019).
Outro fator importante para o processamento de polímeros é a propriedade morfológica de suas estruturas moleculares. Tal aspecto consiste no modo como as cadeias
estão organizadas para formar a massa sólida. O processo de cristalização dos materiais poliméricos difere dos sólidos cristalinos convencionais devido à natureza peculiar
de sua estrutura, formada por longas cadeias. Nesse caso, a cristalinidade ocorre como
empacotamento dessas cadeias moleculares que, consequentemente, produzem um arranjo
atômico ordenado. Contudo, em razão do tamanho e da complexidade, as moléculas dos
polímeros são, em geral, apenas parcialmente cristalinas, estando dispersas no material
amorfo restante (CANEVAROLO, 2006). A desordem ou falta de alinhamento das cadeias
moleculares irá resultar em uma estrutura totalmente amorfa (CALLISTER; RETHWISCH,
2007).
Sabe-se que o grau de cristalinidade influencia diretamente a maioria das propriedades físicas, mecânicas e termodinâmicas dos materiais poliméricos (MANRICH, 2005). Por
exemplo, ao aumentar a porcentagem de cristalinidade do polímero, eleva-se proporcionalmente as suas temperaturas de fusão (Tf ) e de transição vítrea (Tg ). Essas temperaturas
são parâmetros fundamentais em relação às condições de serviço dos polímeros, pois
definem os limites térmicos superior e inferior para inúmeras aplicações (CALLISTER;
RETHWISCH, 2007). Ao conhecer tais limites, tem-se a possibilidade de se compreender
as mudanças microestruturais do material, consequentes do aquecimento e do resfriamento
inerentes aos processos de fabricação. De fato, os polímeros semicristalinos têm seu grau
de cristalinidade definido no processo de resfriamento. Isto pois, quanto maior for o tempo
de resfriamento, maior será o período para formação dos cristalitos3 em temperaturas
entre Tg e Tf . Em contrapartida, maiores taxas de resfriamento induzem estruturas pre3

Domínios cristalinos dos polímeros, dos quais estão interconectados com as regiões amorfas
(CANEVAROLO, 2006).
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dominantemente amorfas e particularmente distintas no que diz respeito a propriedades
(CANEVAROLO, 2006; MANRICH, 2005). Na maioria dos processos aditivos, a taxa de
resfriamento do material pode ser controlada diretamente pela velocidade de deposição,
que consiste em um dos vários parâmetros de processamento.
A técnica FDM, assim como as demais, também é diretamente influenciada pelos
comportamentos reológicos dos materiais (CICALA et al., 2018; MOHAMED; MASOOD;
BHOWMIK, 2015). No caso, conhecer a faixa ideal de viscosidade pode ajudar a prever se
a matéria-prima é processável nas condições do projeto. Tal entendimento pode evitar, por
exemplo, com que haja falhas de deposição, entupimento de bico de extrusão e flambagem
do filamento polimérico (ARMENTA; SALAZAR-CRUZ, 2018; TLEGENOV; HONG; LU,
2018). Essa última ocorre especialmente devido ao aumento demasiado da viscosidade do
material em processamento. O filamento atua como um pistão que conduz o processo de
extrusão. Se o material não for extrudado a uma taxa de cisalhamento suficiente, haverá
uma contrapressão que fará com que o filamento dobre, interrompendo a condução do
processo. Outra consideração importante é sobre o inchamento de extrudado, que consiste
em um fenômeno recorrente em processos tradicionais de manufatura de polímeros e
atualmente bastante relatado em estudos sobre MA. Trata-se do aumento das dimensões
do perfil extrudado devido à recuperação elástica do material ao sair da matriz (BRETAS;
D’ÁVILA, 2005; MANRICH, 2005). A consequência é o diâmetro do extrudado superior ao
do bico de extrusão, afetando diretamente a resolução de fabricação do processo aditivo
(ARMENTA; SALAZAR-CRUZ, 2018).
Os exemplos mostram que o sucesso da fabricação aditiva depende do conhecimento
do comportamento reológico do material, bem como da seleção adequada dos parâmetros
de processamento. A Figura 8 indica os principais parâmetros inerentes ao processo FDM,
os quais podem ser categorizados como os de trabalho, de orientação e os de condições de
temperatura. Os parâmetros de trabalho contemplam aqueles relacionados às características
de deposição do material e a geometria do modelo em fabricação. Dentre esses cita-se a
velocidade de extrusão e de retração, vazão, air gap, espessura e altura da camada, etc.
Os parâmetros de orientação são aqueles associados à direção de construção do modelo;
isto é, ao caminho de deposição do material. Por fim, os parâmetros de temperatura estão
relacionados às temperaturas de extrusão, do ambiente de processamento e da mesa de
fabricação (POPESCU et al., 2018).
Atualmente, diversos estudos se concentram na análise dos parâmetros de processamento a fim de aumentar o padrão de qualidade do processo. Zhang et al. (2017)
desenvolveram um modelo capaz de simular a influência da velocidade de extrusão e da
variação térmica no desempenho de produção. Ortega et al. (2016), por sua vez, aplicaram modelos reológicos para fornecer as melhores condições de temperatura e tensão
de cisalhamento em processos de deposição fundida de biomateriais (SANCHEZ et al.,
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2019). Em outra linha de pesquisa, trabalhos buscam mitigar a limitação dos processos de
impressão 3D, avaliando a viabilidade de novos materiais e, portanto, novas configurações.
Por exemplo, Tian et al. (2016) propuseram modificação do método FDM para a fabricação
de compósitos termoplásticos reforçados com fibra contínua. Nessa pesquisa, o filamento
de PLA e a fibra de carbono foram alimentados simultaneamente ao equipamento e o
desempenho de processamento foi otimizado acerca dos parâmetros de temperatura e
pressão. Definidos os valores ótimos das configurações do sistema, foi possível fabricar
amostras com 27% de teor de fibra, obtendo propriedades mecânicas suficientes para
aplicação em estruturas aeroespaciais.
Figura 8 – Principais parâmetros de processamento do processo FDM.

Fonte: Adaptado de Hu et al. (2016).

Em relação aos polímeros ditos tradicionais, PLA, ABS e PETG, os parâmetros de
processos da modelagem de deposição fundida também se diferem demasiadamente. Em
estudos de Santana et al. (2018), comprovou-se que o PETG, quando comparado ao PLA,
possui maior estabilidade térmica, visto que seu comportamento reológico foi pouco afetado
pelas variações de temperatura inerentes ao processo. Isto ocorre basicamente graças ao fator cristalinidade desses materiais, uma vez que o PETG é um polímero totalmente amorfo,
com uma ampla faixa de amolecimento (MANRICH, 2005). Sanchez et al. (2019) avaliaram
a qualidade de modelos de PLA e ABS impressos em diferentes velocidades de deposição,
isto é, em diferentes taxas de cisalhamento. Os resultados mostraram defeitos mínimos em
modelos feitos em ABS, mesmo quando fabricados em altas velocidades de deposição. Por
outro lado, o PLA se revelou um material muito mais sensível a qualquer variação de taxa
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de cisalhamento, verificado pelos diversos defeitos resultantes do aumento da velocidade de
deposição. Nesse contexto, foi comprovado que o fator elasticidade do polímero aplicado
em técnicas FDM interfere diretamente na qualidade de fabricação. Em experiências de
laboratório para práticas do presente trabalho, foi constatada a necessidade de ativação
da retração dos filamentos de PLA e PETG durante a movimentação vertical do bico
de extrusão. Isto devido ao comportamento viscoso desses materiais que, possivelmente
afetados pela absorção de umidade, geram gotejamento após a deposição. Quanto ao ABS,
atestou-se que os cuidados na atribuição da temperatura da mesa de construção do equipamento são indispensáveis, haja vista o coeficiente de contração maior verificada para esse
material. A Tabela 2 exibe os principais parâmetros de processamento para filamentos de
PLA, PETG e ABS utilizados em FDM, os quais foram atribuídos em testes de laboratório.

Tabela 2 – Principais parâmetros de processamento de filamentos poliméricos de PLA,
ABS e PETG para a FDM.
Parâmetros de Processamento

PLA

ABS

PETG

Temperatura de Extrusão (°C)

210

225

250

Temperatura da Plataforma (°C)

70

100

85

Velocidade de Deposição (mm/s)

45

45

25

Velocidade de Retração (mm/s)

40

10

40

Fonte: Autoria Própria.

Outra significativa abordagem de pesquisa consiste na avaliação da influência
dos aditivos de coloração dos filamentos comerciais, sob o comportamento reológico do
material em processamento. Wittbrodt e Pearce (2015) demonstraram por difração de
raios-x (DRX) que o percentual de cristalinidade de filamentos de PLA dependem da
coloração. Os resultados indicam que o PLA natural (sem adição de corante) contém a
menor porcentagem de regiões cristalinas (0,93%), ao passo que o PLA branco apresentou
os maiores valores percentuais (5,05%). O grau de cristalinidade afeta a temperatura crítica
de impressão, de modo a ser necessário modificar as condições térmicas para filamentos de
mesmo material, mas de colorações diferentes. Sob outra perspectiva, Spina (2019) avaliou
os efeitos da pigmentação de filamentos comerciais de PLA (natural e preto) nos dados de
viscosidade em processo FFF. De acordo com os resultados, devido a sua menor viscosidade
e elasticidade, o PLA natural apresentou maior propensão ao fluxo e gotejamento após a
deposição do material. Consequentemente, em processos onde este filamento é aplicado, é
indispensável a ativação do parâmetro de retração para minimizar os erros de impressão.
Conclui-se, portanto, que diversos fatores como pigmentação, aditivação e história de
processamento da matéria-prima podem ser determinantes para a definição dos parâmetros
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de processamento de um mesmo material, destinado aos processos aditivos.
2.2

Espectroscopia no Infravermelho

Os primeiros estudos de apoio para o entendimento sobre radiação infravermelha
foram publicados por Sir Isaac Newton (1643-1727), dos quais comprovaram que a luz
solar pode ser decomposta em diferentes cores através de um prisma (FARA, 2015).
Esses trabalhos publicados em 1672, serviram como base científica para obras futuras,
como as desenvolvidas pelo astrônomo alemão-inglês Friedrich Wilhelm Herschel (17381822) (OLIVEIRA; SILVA, 2014). Em 1800, Herschel, envolvido com suas observações
astronômicas e com o aprimoramento dos instrumentos, buscou estudar as propriedades
físicas da radiação eletromagnética na região do visível (OLIVEIRA; SILVA, 2014). Tendo
em vista que a luz solar, além de ser fonte de calor, também contém todas as cores do
espectro, procurou-se descobrir quais eram as cores responsáveis pelo aquecimento dos
objetos. Herschel observou um aumento de temperatura, a medida em que se movia o
termômetro de violeta para o vermelho no espectro criado pela luz do sol atravessando o
prisma. Em conclusão, descobriu-se que a temperatura mais quente ocorria além da luz
vermelha e que, portanto, a radiação que causou tal aquecimento não era visível (BURNS;
CIURCZAK, 2008). Sendo assim, Herschel comprovou a existência de formas de luz que
não podem ser observadas pelo ser-humano abrindo a possibilidade de novas investigações
acerca de outras faixas espectrais, tais como a ultravioleta e o infravermelho próximo,
médio e distante (SIESLER et al., 2008).
A espectroscopia no infravermelho é reconhecida por ser uma análise que apresenta a impressão digital de algumas substâncias orgânicas. Isto é possível graças aos
dados coletados pela absorbância em uma frequência particular, característico do grupo
funcional, presente no composto químico analisado (SIESLER et al., 2008). O primeiro
estudo envolvendo a identificação de substâncias puras e grupos funcionais, fazendo-se
uso da radiação infravermelho, foi realizado pelo físico norte-americano William Coblentz,
em 1900 (PASQUINI, 2018). Por esse motivo, a espectroscopia no infravermelho oferece
oportunidades analíticas quase que ilimitadas para muitas áreas de produção e controle
de qualidade, sendo aplicada atualmente em indústrias farmacêuticas, de alimentos, têxteis, além de laboratórios analíticos e indústrias petroquímicas (NAZARENKO; RODIN;
SHPIGUN, 2019; PANTOJA et al., 2017; ZAREEF et al., 2020; ZHOU et al., 2015).
2.2.1 Fundamentos Teóricos
A espectroscopia é um conjunto de técnicas que analisa a interação de ondas com
a matéria, isto é, corresponde ao estudo interpretativo de espectros de emissão e absorção
de radiações eletromagnéticas produzidas, com base nas diferentes frequências do espectro
eletromagnético (SIESLER et al., 2008). A radiação infravermelha se divide em três regiões:
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o infravermelho próximo (NIR, do inglês Near Infrared), do qual compreende a faixa de
número de onda de 13.330 a 4.000 cm−1 ; o infravermelho médio (MID, do inglês MIR,
Middle Infrared), na faixa de 4.000 a 400 cm−1 e, por fim, o infravermelho distante (FIR,
do inglês Far Infrared), do qual abrange a região de 400 a 10 cm−1 (PASQUINI, 2018;
SIESLER et al., 2008; SKOOG; HOLLER; CROUCH, 2009).
A incidência da radiação eletromagnética em um material pode gerar diferentes
fenômenos de interação entre a radiação e a amostra. No caso dos mecanismos de caracterização dos compostos no infravermelho, tem-se a absorção, a transmissão, a reflexão e
refração da luz incidente (BURNS; CIURCZAK, 2008; SKOOG; HOLLER; CROUCH, 2009).
No processo de absorção, as frequências de radiação no infravermelho são absorvidas de
modo equivalente às frequências vibracionais naturais da molécula (PAVIA et al., 2015).
Esse processo está limitado as espécies moleculares que possuem pequenas diferenças
de energia entre vários estados de movimento vibracional ou rotacional. Nesse sentido,
para que o fenômeno de absorção ocorra, é necessário com que as moléculas do material
em análise tenham um momento dipolo elétrico causado por tais estados de movimento
(SKOOG; HOLLER; CROUCH, 2009). As ligações simétricas como as do H2 e Cl2 , por
exemplo, não absorvem radiação no infravermelho (PAVIA et al., 2015). A incidência da
radiação no infravermelho por reflexão pode ocorrer por reflexão difusa, reflexão especular,
reflexão interna e reflexão total atenuada (BURNS; CIURCZAK, 2008). No caso dos espectros obtidos via espectrometria NIR, a interação por reflexão difusa é a mais proeminente.
Consiste em um processo onde a radiação penetra na camada superficial das partículas e
excita os movimentos vibracionais das moléculas do material sólido. A energia refletida
difusamente pela amostra carrega informações suficientes para a obtenção dos espectros
na região do infravermelho (FOLHA, 2014; PASQUINI, 2003).
As vibrações moleculares podem ser classificadas em deformações axiais ou estiramentos e deformações angulares ou dobramentos; tais vibrações são denominadas vibrações
fundamentais. Os estiramentos são caracterizados pelas transições da distância internuclear
dos átomos, enquanto as deformações angulares consistem nas alterações dos ângulos de
ligação de um grupo de átomos em relação ao restante da molécula (FORATO et al., 2010).
Dentro dessas categorias há algumas variações mais complexas dos modos de vibrações,
tais como os estiramentos simétricos e assimétricos e deformações angulares simétricas e
assimétricas no plano e fora do plano. Normalmente, as vibrações de estiramento assimétrico ocorrem com maior frequência do que vibrações simétricas, assim como vibrações de
estiramento em geral são mais frequentes do que as vibrações de dobramento (PAVIA et
al., 2015; SKOOG; HOLLER; CROUCH, 2009). A Figura 9 mostra as vibrações moleculares
gerados pela incidência da radiação no infravermelho.
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Figura 9 – Vibrações moleculares gerados por radiação no infravermelho: (A) vibrações de
estiramento e (B) vibrações de dobramento.

Fonte: Adaptado de Pavia et al. (2015).

Ao longo do tempo, diferentes teorias foram propostas para explicar o comportamento vibracional das moléculas. O modelo clássico de esfera-mola se destaca como a
descrição mais didática sobre a interação da radiação no infravermelho e a matéria (PASQUINI, 2003). De acordo com este modelo, uma molécula diatômica pode ser aproximada
a um sistema de duas massas esféricas (átomos) conectadas a uma mola de força elástica
constante (ligação atômica). A molécula só estará em posição estática caso submetida a
uma temperatura de zero absoluto (0 °K). Para qualquer outra condição térmica, ocorre o
movimento vibracional representado pelo alongamento da mola, com um limite máximo e
mínimo (PASQUINI, 2003; SKOOG; HOLLER; CROUCH, 2009).
De acordo com Pasquini (2003), Pavia et al. (2015) e Skoog, Holler e Crouch (2009),
o modelo clássico de esfera-mola pode ser estudado algebricamente como um conceito de
oscilador harmônico simples para uma molécula diatômica. A energia do sistema (E) é
calculada mediante a Lei de Hooke, como segue:

h
E=
2π

s

k
µ

(2.1)

Na equação 2.1, h consiste na constante de Planck, k a constante de força e µ é a
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massa reduzida das duas massas esféricas (m1 e m2 ), calculada pela Equação 2.2.
µ=

m1 m2
m1 + m2

(2.2)

Por fim, a vibração molecular pode ser descrita ao considerar o sistema equivalente
a um oscilador harmônico, tendo a energia potencial (V) em função do deslocamento dos
átomos (x), como segue:
1
V = kx2
2

(2.3)

Geometricamente, a Equação 2.3 descreve uma parábola como apresentado na
Figura 10-A, na qual está descrito o comportamento da energia potencial (V) em função
deslocamento atômico a partir da posição de equilíbrio. Verifica-se que a energia potencial
(V) é mínima na posição de equilíbrio e é máxima quando a mola é solicitada na amplitude
máxima (PASQUINI, 2003). Eventualmente, observou-se que o modelo harmônico, apesar de
expor uma visão didática do sistema de vibração, apresenta limitações quando aplicado na
descrição dos movimentos vibracionais moleculares. Isto, pois este avalia apenas as energias
contínuas em sua teoria e não as energias discretas, presentes nos sistemas moleculares.
Uma solução foi obtida com o modelo de oscilador anarmônico, que considera a relação
de repulsão quando dois átomos se aproximam e o consequente decréscimo da energia
potencial (V) com o distanciamento interatômico Figura 10-B (FOLHA, 2014; PASQUINI,
2003).
Figura 10 – Representação esquemática do harmônico: (A) potencial harmônica e (B)
potencial anarmônica.

Fonte: Adaptado de Pasquini (2003).
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2.2.2 Espectroscopia do Infravermelho Próximo
A faixa de interação energética da espectroscopia do infravermelho próximo (NIR)
é o suficiente para promover o estado vibracional mais excitado das moléculas e inferiores
aos valores típicos necessários para a excitação dos elétrons. Assim sendo, os objetivos
gerais do uso desta técnica está em investigar amostras, de modo a se obter informações
qualitativas e/ou quantitativas resultantes das interações entre as ondas eletromagnéticas no
infravermelho próximo com seus constituintes (PASQUINI, 2003). As absorções moleculares
mais frequentes na espectrometria NIR são harmônicas de estiramentos das ligações C-H,
N-H, S-H ou O-H e bandas de ligação, conforme mostra a Tabela 3 (PASQUINI, 2003;
SKOOG; HOLLER; CROUCH, 2009).
Tabela 3 – Atribuições de bandas espectrais para as transições vibracionais no NIR.
Região espectral (nm)

Transição vibracional

2200-2450

Combinação de estiramentos C-H

2000-2200

Combinação de estiramentos N-H e O-H

1650-1800

Primeiro sobretom do estiramento C-H

1400-1500

Primeiro sobretom do estiramento N-H e O-H

1100-1225

Segundo sobretom do estiramento C-H

950-1100

Segundo sobretom do estiramento N-H e O-H

850-950

Terceiro sobretom do estiramento C-H

775-850

Terceiro sobretom do estiramento N-H e O-H
Fonte: Folha (2014).

As análises realizadas na região do infravermelho próximo, em geral, são rápidas
(duram menos de um minuto por amostra), possuem aplicações quase universais, não geram
subprodutos tóxicos, apresentam simplicidade na preparação de amostras, além de ser um
método não destrutivo e não invasivo (adequado para uso in-process). Ademais, para essa
região, é possível promover medidas de amostras em todos os estados físicos, desde o estado
gasoso, líquido e sólido, até em amostras semissólidas, pastas e géis (SIESLER et al., 2008;
SKOOG; HOLLER; CROUCH, 2009). De início, a principal desvantagem técnica do uso do
NIR foi a obtenção de espectros de complexa leitura e interpretação; isto, principalmente,
devido a sobreposição das faixas de absorção. Contudo, o emprego do algoritmo da
Transformada de Fourier, de novas e modernas melhorias de espectrofotômetros, assim
como o desenvolvimento de softwares para tratamento de dados, tornou esta técnica muito
mais acessível para o desenvolvimento de novas aplicações e pesquisas (PASQUINI, 2018).
As principais aplicações da região compreendida da NIR, consistem nas avaliações
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de materiais industriais e agrícolas e no controle de processos, destacando as aplicações petroquímicas, medicinais, farmacêuticas e de alimentos (PASQUINI, 2018; SKOOG; HOLLER;
CROUCH, 2009). No setor agrícola, a NIR provou ser uma técnica líder quando associada
a algoritmos quimiométricos, principalmente quanto ao monitoramento não-destrutivo
da qualidade e segurança dos produtos agroalimentares; como exemplo, a triagem de
alimentos saudáveis ou não saudáveis ainda no meio produtivo (CORTÉS et al., 2019;
GRASSI; ALAMPRESE, 2018). No âmbito da medicina a espectroscopia de infravermelho
próximo é amplamente usada, por exemplo, para analisar a função cerebral, a partir do monitoramento do fluxo sanguíneo (SAKUDO, 2016). Por sua vez, na indústria petroquímica,
referências mostram o avanço da técnica não somente na avaliação de adulteração de óleos e
combustíveis, mas também na análise da qualidade do petróleo bruto extraído em diferentes
locais (DOUGLAS et al., 2018). Por fim, em relação a aplicação da NIR no contexto da
engenharia de materiais, boa parte das pesquisas abordam o seu uso como dispositivo para
separação de materiais reciclados (HUCK, 2016). Contudo, atualmente tem-se presenciado
diversos novos estudos que contemplam temas como degradação polimérica, avaliação de
nanomateriais e identificação de resíduos plásticos (ALASSALI; FIORE; KUCHTA, 2018;
JIANG et al., 2019; ZHU et al., 2019).
Os avanços da instrumentação, concedidos principalmente com o desenvolvimento
da miniaturização de instrumentos analíticos, proporcionaram aos dispositivos de espectrometria no infravermelho próximo a facilidade de manipulação e maior acessibilidade
(PASQUINI, 2018; SORIANO-DISLA et al., 2017). A última década testemunhou o desenvolvimento de vários aparelhos NIR portáteis, alguns deles extremamente pequenos,
leves e de baixo custo que estão transformando as diretrizes de aplicação da técnica,
permitindo medições em campo, no ponto de entrega, produção, venda, compra e uso.
Dentre as diversas variações de espectrofotômetros portáteis atuais, destacam-se os que
dispõem de modernos sistemas micro-eletro-mecânicos (MEMS), os quais possuem fontes
de radiação interna, são alimentados por bateria e oferecem modernas tecnologias de troca
de dados digitais sem fio, como o Bluetooth ® (PASQUINI, 2018). Tais dispositivos estão
sendo examinados cientificamente quanto ao desempenho de suas aplicações em setores
onde os aparelhos convencionais de bancadas são empregados. Nesse sentido, Soriano-Disla
et al. (2017) estudaram quatro espectrofotômetros NIR portáteis aplicados na avaliação das
propriedades do solo. Os resultados mostraram que os dispositivos portáteis apresentaram
desempenhos semelhantes aos instrumentos convencionais, quando comparados a uma
mesma faixa espectral. Outros trabalhos comprovam o desempenho eficiente, indicando
resultados comparáveis as técnicas convencionais mais robustas (MODROÑO et al., 2017;
PEZZEI et al., 2017).
Os instrumentos miniaturizados atualmente comercializados ainda necessitam de
uma avaliação cuidadosa quanto a reprodutibilidade entre as unidades e estabilidade ao
longo prazo (PASQUINI, 2018). No entanto, a maior acessibilidade e democratização da
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tecnologia, somada a qualidade e precisão de aquisição dos dados, permitem com que
haja o aumento do interesse comercial da técnica, ampliando as possibilidades e níveis de
aplicações.

2.2.2.1 DLP® NIRscan™ Nano
O DLP® NIRscan™ Nano consiste em um espectrofotômetro de alto desempenho e
portátil, desenvolvido pela Texas Instruments® , capaz de efetuar medidas na região do
infravermelho próximo na faixa entre 900 a 1700 nm, com uma resolução espectral de
10 nm e tempo de leitura de 20 segundos (GELABERT et al., 2016; PASQUINI, 2018).
O processamento digital de luz (DLP, do inglês Digital Light Processing), aplicado ao
equipamento, assegura diversas vantagens como maior desempenho e maior relação sinal
e ruído (SNR, do inglês Signal-to-noise ration), menor custo do sistema, arquitetura
mecânica robusta, ótimo sinal de captura etc. (GELABERT et al., 2016). Trata-se de
uma tecnologia também concebida pela Texas Intruments® , na qual a imagem é criada
mediante a uma matriz de espelhos microscópicos, que permite a geração rápida e flexível
de padrões de luz (WAGNER et al., 2012). As imagens geradas são organizadas sobre um
dispositivo digital de micro espelhos (DMD, do inglês Digital Micromirror Device), que
atua como um modulador da radiação, incidindo diferentes comprimentos de ondas no
detector InGaAs (ponto único) com alta velocidade e precisão (GELABERT et al., 2016).
Além dessas vantagens, o DLP® NIRscan™ Nano suporta conexões Bluetooth 4.0 e opera
à bateria em modo independente, o que permite maior mobilidade e o emprego remoto do
dispositivo (PASQUINI, 2018). .
De modo geral, o mecanismo óptico do espectrofotômetro DLP NIRscan Nano é
composto por uma fonte de radiação de duas lâmpadas de filamento de tungstênio de
banda larga, que emite radiação no infravermelho próximo para a amostra disposta em
uma janela de safira. A amostra absorve uma quantidade especifica de radiação NIR e
reflete difusamente a luz não absorvida ao sistema. A quantidade de luz absorvida em cada
comprimento de onda depende da composição molecular do material sendo, portanto, sua
impressão digital química. A radiação não absorvida é coletada pelo sistema óptico por
uma fenda de entrada e então é colimada pelo primeiro conjunto de lentes, passando por
um filtro que bloqueia comprimentos de onda menores do que 885 nm. A radiação então
atinge uma grade reflexiva que, em combinação com um conjunto de lentes focalizadoras,
a decompõem em seus comprimentos de ondas constituintes. O dispositivo digital de
microespelhos (DMD) recebe as informações e reflete um comprimento de onda de cada
vez para o condensador, que direciona essa radiação até o detector InGaAs (GELABERT
et al., 2016; PASQUINI, 2018).
Atualmente, modernos dispositivos portáteis de infravermelho próximo estão sendo
desenvolvidos tendo como base o sistema integrado do DLP® NIRscan™ Nano. A evolução
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técnica de tais equipamentos é evidente. Com o rápido progresso da Internet das Coisas
(IoC) e da computação em nuvem, por exemplo, novos aplicativos de armazenamentos
de dados vêm sendo criados, conferindo ao aparelho mais confiabilidade e independência.
Esse desenvolvimento e propagação de sistemas sofisticados e modularizados amplia as
possibilidades de uso e também promove a redução dos custos de operação (WANG et
al., 2018). A Figura 11 descreve o sistema baseado na tecnologia DLP aplicada para o
dispositivo DLP® NIRscan™ Nano.

Figura 11 – Tecnologia DLP aplicada ao dispositivo DLP® NIRscan™ Nano.

Fonte: Adaptado de Gelabert et al. (2016).

2.3

Aprendizado de Máquinas

O conceito de aprendizado de máquinas (AM), ou machine learning, se fundamenta sob a própria perspectiva de aprendizagem. A maior parte dos autores definem
a aprendizagem como sendo um processo de aperfeiçoamento do desempenho a partir
das experiências adquiridas (BATISTA, 2019). Segundo Marsland (2015), o processo de
aprendizagem envolve as etapas de recordar, se adaptar e generalizar. No contexto de
máquinas, significa que a partir de um padrão anteriormente visto, os computadores seriam
capazes de adaptar suas ações e ainda, identificar as similaridades entre as diferentes
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situações. Outra descrição é dada por Mitchell (1997) em que o termo “aprender” se
associa diretamente ao aperfeiçoamento mediante a experiência. Precisamente, o autor
define: “Um programa aprende a partir de experiências (E), com respeito a alguma classe
de tarefas (T) e medida de desempenho (P), se o desempenho de tarefas em (T), medido
por (P), melhora com a experiência (E).”.
Exemplo prático desta descrição são os algoritmos com a capacidade de previsão
de ações e habilidades de estratégia como os aplicados em jogos de xadrez. No processo de
aprendizado, o programa pode aperfeiçoar a tarefa (T) de prever e realizar as melhores
jogadas, a partir de uma medida de desempenho (P) baseada nos dados previamente
inseridos sobre as possíveis condições de jogo (E). Tendo aprendido, o sistema é capaz
de usar as mesmas estratégias em situações similares; isto é, ter inferência indutiva e
capacidade de generalização (MARSLAND, 2015). Fundamentado nesses conceitos, há
pouco mais de vinte anos, um computador da IBM® denominado Deep Blue venceu o então
campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, dando ao público uma primeira percepção
sobre a inteligência artificial e a capacidade de aprendizado de máquinas (HASSABIS,
2017).
Atualmente, o AM se tornou uma concepção não somente vinculada a inteligência
artificial, mas também já considerada uma ciência multidisciplinar. Consiste em um ramo
das ciências da computação que emprega teorias da estatística, tecnologia da informação, matemática, física, neurociência, biologia, etc. (MARSLAND, 2015; SARKAR; BALI;
SHARMA, 2017). Dentre as atuais aplicações, destacam-se os sistemas de automação de
atividades como os programas de detecções e de invasões de redes, reconhecimentos óticos
e sonoros, controle não assistido de veículos, diagnósticos médicos e processos de fabricação
inteligentes.
O AM possui diversos algoritmos, técnicas e metodologias que podem ser empregadas para criar modelos capazes de resolver problemas reais. Cada método de aprendizado
deve ser aplicado conforme as especificações e o contexto do problema. Segundo classificação referenciada por Sarkar, Bali e Sharma (2017), os algoritmos de AM são divididos
em três categorias de aspectos distintos: os baseados no grau de supervisão humana, na
forma de generalização e na capacidade de aprendizado continuado (Figura 12). Dentre
esses, os aprendizados supervisionados e o não supervisionado são os mais proeminentes
e os mais aplicados atualmente. Nesse sentido, considere um conjunto de exemplos e
respostas corretas que podem ser inseridos ao algoritmo, de modo que este possa aprender um conceito específico. No aprendizado supervisionado este conjunto de exemplos –
também denominado conjunto de treinamento – são fornecidos para que o algoritmo seja
capaz de aprender o conceito e generalizar as respostas corretas para futuras entradas.
No aprendizado não supervisionado, por sua vez, o vetor de respostas não é fornecido
para supervisionar a análise e assim, o programa busca aprender o conceito ao identificar
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similaridades entre os dados do conjunto de treinamento (BATISTA, 2019; LUXBURG;
SCHöLKOPF, 2011; MARSLAND, 2015). A Figura 12 mostra as diversas classificações
possíveis para os métodos de AM.
Figura 12 – Classificações de métodos de aprendizado de máquinas (AM).
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Fonte: Autoria Própria.

Os métodos supervisionados e não supervisionados são subdivididos conforme os
vetores de saída resultantes do processo (SARKAR; BALI; SHARMA, 2017). Os problemas
de classificação correspondem ao tipo de aprendizado supervisionado mais discutidos e
abordado em pesquisas relacionadas ao AM (BATISTA, 2019). Consistem em algoritmos
capazes de determinar a classe a que os vetores de entradas pertencem, baseados no
aprendizado realizado com o conjunto de treinamento. Em essência, os classificadores são
capazes de encontrar padrões que possam ser usados como forma de distinção e separação
das diferentes classes. O ponto mais importante sobre o problema de classificação é que ele
é discreto, ou seja, cada dado de entrada pertence a exatamente uma classe e o conjunto
das classes cobre todo o espaço de saída (MARSLAND, 2015). Conceitualmente, o algoritmo
de classificação pode ser explicado considerando os objetos de entrada X e os de saída Y ,
sendo a classificação descrita como f : X → Y . O objetivo é desenvolver um algoritmo de
classificação que tome como entrada exemplos de treinamento e produza como saída um
classificador f (BATISTA, 2019; LUXBURG; SCHöLKOPF, 2011). Para tanto, o processo
de AM deve cumprir um fluxo de atividades que determinará a eficácia do funcionamento
do modelo.
A Figura 13 apresenta o fluxo de atividades descrito de acordo com Marsland
(2015), o qual expõe seis etapas de desenvolvimento do AM: 1) coleta de dados; 2) análise
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exploratória; 3) engenharia de atributos; 4) escolha do algoritmo; 5) determinação de
parâmetros; 6) treinamento e 7) avaliação. Em resumo, ao longo do processo, deve-se
coletar uma quantidade considerada de dados, entendê-los e encontrar nestes os recursos
úteis para o problema em questão. Isto requer conhecimento prévio sobre todas as variáveis
envolvidas, o que torna necessário realizar a análise exploratória dos dados e, posteriormente,
a engenharia de atributos. Em seguida, tendo definido o problema e com um conjunto
adequado de dados, o algoritmo de AM é selecionado. Nessa etapa, é fundamental para
muitos desses modelos a configuração manual de alguns parâmetros, como o número
de iterações, número de camadas de rede ou tolerâncias. O treinamento então pode ser
realizado, de modo a empregar recursos computacionais para a construção do classificador.
Na etapa final, promove-se um ciclo de testes com o objetivo de se verificar a precisão de
leitura dos dados, compreensão e generalização das ações. Para isso, uma parcela de dados
do conjunto de treinamento é separada para esta avaliação do modelo (BATISTA, 2019;
LUXBURG; SCHöLKOPF, 2011; MARSLAND, 2015). As metodologias e as peculiaridades
de cada etapa do processo de aprendizado supervisionado de máquinas serão discutidas
nas próximas seções.
Figura 13 – Fluxograma de processos do aprendizado de máquinas (AM).

Fonte: Adaptado de Sarkar (2018).

2.3.1 Análise Exploratória
A análise exploratória equivale a primeira etapa do processo de AM dos dados
coletados, na qual as informações serão melhor explicadas por técnicas estatísticas e
modelos gráficos. Com base nos resultados deste processo, os comportamentos, padrões e
tendências dos dados são caracterizados, tornando-se úteis para o processo de extração de
conhecimento para o modelo (BATISTA, 2019). Segundo Sarkar, Bali e Sharma (2017),
na etapa de análise exploratória, o analista deve explorar, descrever e visualizar os
recursos; selecionar recursos e subconjuntos de dados importantes; realizar testes de
hipóteses; analisar correlações e associações de dados e identificar dados ausentes. Em
relação aos dados espectrais, as técnicas da Quimiometria podem auxiliar sobremaneira o
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desenvolvimento da análise descritiva.
De acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC, do
inglês International Union of Pure and Applied Chemistry) a Quimiometria é a aplicação
de estatística à análise de dados químicos (de química orgânica, analítica ou química
medicinal) e o planejamento de experimentos químicos e simulações (MCNAUGHT, 1997).
A Quimiometria é a disciplina química que usa a matemática, a estatística e a lógica
formal para planejar e otimizar os procedimentos experimentais, extrair o das informações
relevantes dos dados e obter conhecimento sobre os sistemas químicos (FERREIRA, 2014).
Graças ao desenvolvimento da química teórica e, posteriormente, dos instrumentos
eletrônicos e óticos, a química evoluiu e hoje já se estendeu e se consolidou ao nível computacional. Atualmente é possível criar, via softwares, simulações dinâmicas moleculares,
planejar e verificar variações de reações químicas, relacionar propriedades moleculares
e estruturais e calcular métodos estatísticos complexos para a extração de informações
relevantes de um número elevado de dados, como os de espectroscopia. Vários pacotes
computacionais comerciais e de domínio público estão disponíveis para aplicação em Quimiometria. Dentre esses destacam-se o Unscrambler® X (CAMO Inc.), SIMCA® (Umetrics
Inc.) e PLS Toolbok® (Eigenvector Inc.) (CORNEJO-BÁEZ et al., 2020; FERREIRA, 2014;
MARK, 2018).
Em geral, os dados resultantes da espectroscopia contêm tanto informações substanciais provenientes dos atributos do material, quanto informações ambientais e instrumentais
que podem afetar a efetividade de análise. Em razão disso, os dados espectrais devem ser
pré-tratados de modo a aprimorar os sinais informativos dos componentes intrínsecos aos
materiais e minimizar os sinais não-informativos. Nesse sentido, os métodos pré-tratamento
derivativos são extremamente pertinentes e, portanto, comumente usados para melhorar
a resolução dos espectros ao aumentar a ordem da derivada. Tal procedimento, contudo,
reduz a força dos sinais espectrais, fazendo-se necessária uma avaliação prévia dos parâmetros de derivação aplicados aos espectros (TONG et al., 2015; ZHENG et al., 2015).
Dentre as técnicas de pré-tratamento espectral amplamente utilizadas, a suavização por
Savitzky-Golay (SG) corresponde a de maior destaque (TONG et al., 2015). Trata-se de
um método capaz de eliminar os ruídos dos dados, sobreposições de bandas, desvios da
linha base e outros efeitos prejudiciais na relação sinal-ruído (CHEN et al., 2013; TONG et
al., 2015). Para tanto, o SG promove a suavização dos dados por método polinomial dos
mínimos quadrados; isto é, determina uma janela j amostras para ajustar o valor suavizado
por regressão polinomial de uma ordem específica (SCHAFER, 2011). Os detalhes dos
conceitos matemáticos relativos ao método de suavização por SG serão melhor descritos
na seção 2.3.1.1 deste capítulo.
A etapa de pré-processamento e a aplicação de métodos de suavização são fundamentais para o sucesso de análises estatísticas, uma vez que permite a eliminação de
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informações não relevantes, tornando a matriz de dados melhor condicionada para a avaliação (SOUZA; POPPI, 2012). Dentre as análises estatísticas mais importantes, destaca-se
a análise multivariada (MVA, do inglês Multivariate Data Analysis), que consiste em
uma ferramenta da Quimiometria capaz de encontrar padrões, influências e relações entre
várias variáveis. Em termos técnicos, a análise multivariada se refere a todas as técnicas
estatísticas que simultaneamente organizam, analisam e determinam padrões de múltiplas
medidas de dados (HAIR, 2009). Os métodos de reconhecimento de padrões garantem, ao
organizar tendências e agrupamentos em um determinado conjunto de amostras, que os
resultados sejam melhor interpretados e as melhores decisões sejam tomadas. Esses métodos
quimiométricos estão reunidos em dois grupos distintos: os métodos ditos supervisionados
e os métodos não supervisionados de reconhecimento de padrões (CORNEJO-BÁEZ et al.,
2020; FERREIRA, 2014).
Nos métodos supervisionados, cada amostra analisada provém de uma classe preestabelecida e essa informação é utilizada durante a construção dos modelos de classificação.
Os métodos não supervisionados, por sua vez, não requerem nenhum conhecimento prévio a
respeito da classificação das amostras. Nesse caso, os agrupamentos ocorrem naturalmente
conforme as informações que estão contidas nos dados experimentais. Ambos os métodos,
no entanto, se baseiam na validade das mesmas suposições: 1) as amostras do mesmo tipo
são semelhantes; 2) existem diferenças significativas entre diferentes tipos de amostras e
3) o conjunto de medidas disponíveis é capaz de detectar essas semelhanças e diferenças
(FERREIRA, 2014).
Em resumo, os métodos supervisionados de reconhecimento de padrões classificam
os dados a partir de modelos construídos com base a uma predefinição de classe. Portanto,
as amostras descritas por um conjunto de medidas experimentais são classificadas conforme
uma propriedade de interesse. Como exemplo de técnica estatística que aplica esses conceitos
tem-se a Análise Discriminante Linear (LDA, do inglês Linear Discriminant Analysis).
No que se refere aos métodos não supervisionados de reconhecimento de padrões, estes
ocorrem sem a construção de uma regra preditiva e, assim, são conhecidas como métodos
de análise exploratória de dados. Como exemplo de técnica baseada neste contexto, tem-se
a Análise de Componentes Principais (PCA, do inglês Principal Components Analysis)
(CORNEJO-BÁEZ et al., 2020; FERREIRA, 2014). A aplicação dos métodos estatísticos
vinculados à Quimiometria é de suma importância no processo de desenvolvimento de
um algoritmo fundamentado na classificação de materiais, tendo em vista a necessidade
da confirmação prévia das diferenças estatísticas presentes no conjunto de amostras. No
processo de AM, esta verificação ocorre na etapa de análise exploratória onde os dados são
sintetizados por esses métodos estatísticos, bem como por técnicas gráficas que permitem
a compreensão sobre o padrão e as tendências dos dados (BATISTA, 2019).
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2.3.1.1 Savitzky-Golay (SG)
A qualidade dos dados submetidos a técnicas de aprendizado de máquinas e
inteligência artificial é fundamental para o êxito do processo, uma vez que a aplicação
de um dataset inconsistente pode interferir fatalmente na capacidade de predição do
modelo proposto. Nesse sentido, torna-se essencial adicionar uma etapa de tratamento ou
normalização dos dados no fluxo de atividades do aprendizado de máquinas. Conforme
descrito anteriormente, o objetivo do pré-tratamento de dados é reduzir as variações
indesejáveis que não foram eliminadas no decurso de coleta, mas podem influenciar nos
resultados estatísticos finais e no desempenho de classificação (FILHO et al., 2019). De
acordo com Ferreira (2014), a escolha e aplicação de algum método de transformação de
dados tem de ser pautada na compreensão das informações finais desejadas, bem como
em uma razão de uso específica e justificada. No que concerne a tratamento de dados
espectrais, as técnicas de suavização (ou alisamento) correspondem a procedimentos de
aplicação rotineira, devido a inevitabilidade da redução de componentes aleatórios aos
dados e o consequente aumento da relação sinal/ruído. Também, nesse caso, a suavização
é capaz de destacar pequenos picos de absorbância característicos, que muitas vezes estão
mascarados pelo alto grau de ruído presente (CHEN et al., 2013; FERREIRA, 2014; TONG
et al., 2015).
Por via de regra, as técnicas de suavização consideram uma pequena faixa ou janela
de comprimentos de onda, de modo que as suas intensidades são normalizadas em uma única
resposta. A definição da janela determina o grau de suavização resultante do tratamento,
sendo que quanto maior o tamanho da janela, maior será a quantidade de ruído filtrado.
Em contrapartida, o aumento da janela de suavização pode causar a transfiguração do
espectro, levando a perda de informações relevantes (FERREIRA, 2014). Por isso, autores
recomendam selecionar cuidadosamente o tamanho da janela de comprimentos de onda
para que não haja distorção dos dados e perda de resolução (FERREIRA, 2014; RAHMAN;
RASHID; AHMAD, 2019; ZIMMERMANN; KOHLER, 2013). As metodologias de alisamento
pela média e pela média móvel são tratamento mais proeminentes, assim como algumas
variações ainda mais robustas como a suavização por Savitzky-Golay (SG).
O SG é um filtro digital fundamentado no método da média móvel, o qual suaviza
os ruídos de dados espectrais por ajuste polinomial. Em síntese, a execução deste ajuste
ocorre por mínimos quadrados, especificamente pela convolução dos dados de entrada
em uma janela de 2m + 1 pontos, determinando o valor suavizado do ponto central do
conjunto dados por regressão polinomial de grau k. Tal processo se repete até que o valor
do polinômio tenha sido calculado em um novo centro e todas as janelas do espectro
tenham sido suavizadas. Deste modo, o filtro de SG depende significativamente tanto do
número de janelas selecionado, quanto do grau n do polinômio ajustado (FILHO et al.,
2019; FERREIRA, 2014).
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Exemplificando, considere que um polinômio de grau n = 2 e uma janela de
tamanho 5 (m = 2) seja conveniente para a suavização de um conjunto de dados espectrais
(FERREIRA, 2014). A fórmula geral do polinômio a ser ajustado (Equação 2.4) se reduz
ao que é ilustrado na Equação 2.5, como segue:

x k = a0 + a1 k + a2 k 2 + · · · + an k n ,

x k = a0 + a1 k + a2 k 2 ,

k = −m, . . . , 0, . . . , +m.

(2.4)

k = −2, −1, 0, 1, 2.

(2.5)

A resposta de cada uma das cinco janelas selecionadas para a suavização é verificada
na forma matricial, conforme exibido na Equação 2.6.
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Os valores x−2 , x−1 , x0 , x1 e x2 são conhecidos por corresponderem aos resultados
experimentais de cada ponto da janela. Assim, o ajuste é realizado por regressão polinomial,
de modo que os coeficientes a0 , a1 e a2 sejam calculados por quadrados mínimos (Equação
2.7), resultando nas expressões dadas pela Equação 2.8.

â = (M T M )−1 M T x.

a0 =
a1 =
a2 =

1
(−3x−2
35
1
(−7x−2
35
1
(5x−2
35

(2.7)

+ 12x−1 + 17x0 + 12x1 − 3x2 ),
− 7/2x−1 + 0x0 + 7/2x1 + 7x2 ),

(2.8)

− 5/2x−1 − 5x0 − 5/2x1 + 5x2 ).

Os coeficientes a0 , a1 e a2 são combinações lineares de x−2 , x−1 , x0 , x1 e x2 , de
forma ser possível o cálculo do valor estimado de cada ponto da janela (Equação 2.9). O
resultado desta operação é apresentada pela Equação 2.10 e representa o valor suavizado da
primeira janela correspondente ao valor do polinômio no ponto central. Esse procedimento
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se repete até que todos os pontos presentes sejam continuamente alisados (FILHO et al.,
2019; FERREIRA, 2014).

x̄ = M â

x̄−2 =
x̄−1 =
x̄0 =
x̄1 =

1
(31x−2
35
1
(9x−2
35

1
(−3x−2
35
1
(−5x−2
35

x̄2 =

1
(3x−2
35

(2.9)

+ 9x−1 + 3x0 − 5x1 − 3x2 ),

+ 13x−1 + 12x0 + 6x1 − 5x2 ),
+ 12x−1 + 17x0 + 12x1 − 3x2 ).

(2.10)

+ 6x−1 − 12x0 + 13x1 + 9x2 ).
− 5x−1 − 3x0 + 9x1 + 31x2 ).

Além do seu emprego como método de suavização, o SG também é bastante adotado como técnica derivativa de correção de linha de base. Em muitos casos, devido as
variações do instrumento de medida ou da amostragem, os espectros adquiridos podem
apresentar deslocamentos constantes em relação ao eixo das ordenadas, os quais são
corrigidos calculando-se suas derivadas. Sendo a primeira derivada de uma constante igual
a zero, o resultado dessa operação é um espectro deslocado para o zero de absorbância.
Nesse sentido, quando aplicamos a segunda derivada, é possível obter informações sobre a
concavidade da curva, o que facilita a localização dos picos de absorbância (FERREIRA,
2014; TONG et al., 2015; ZHENG et al., 2015). O método de SG quando implementado
para o cálculo diferencial de um espectro, determina diretamente a derivada de x em
relação k do polinômio descrito pela Equação 2.4 (FERREIRA, 2014). Por fim, tem-se
como resultado o que se observa na Figura 14, isto é, curvas espectrais com o nível de
ruídos reduzido e linha base ajustada.
Figura 14 – Filtragem por SG: (A) suavização do espectro; (B) aplicação da primeira
derivada; e (C) aplicação da segunda derivada.

Fonte: Autoria Própria.
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2.3.1.2 Análise de Componentes Principais (PCA)
A análise de componentes principais (PCA) foi inventada e reinventada ao longo
dos anos (BRO; SMILDE, 2014). A primeira concepção foi desenvolvida por Karl Pearson
(1901), e apresentava uma abordagem mais estatística da PCA. Posteriormente, na década
de 1930, Harold Hotelling desenvolveu um tratamento geométrico ao método, causando
grande inovação aos conceitos de visualização e interpretação de dados (KROONENBERG,
2008). Na atual era de análise computacional, novos modelos estatísticos baseados na
PCA foram criados e modernos algoritmos são capazes de aplicar a técnica, de modo a
simplificar um conjunto n-dimensional de informações (JOLLIFFE; CADIMA, 2016).
Por definição, a PCA consiste em um método capaz de projetar os dados multivariados em um espaço de menor dimensão, reduzindo assim, a dimensionalidade do
espaço original do conjunto dos dados, sem que as relações entre as amostras sejam
afetadas (FERREIRA, 2014). Em outras palavras, trata-se de uma ferramenta estatística
utilizada para encontrar um grupo de parâmetros que tendem a ser sempre correlacionados,
agrupando-os, posteriormente, em um único parâmetro a fim de se obter uma simplificação
(BRO; SMILDE, 2014). Consequentemente, as informações relevantes são separadas e
ampliadas, tornando-se mais evidentes para análise e inspeção visual (FERREIRA, 2014).
Quando aplicada a um elevado número de amostras de medições, a PCA permite
mitigar as redundâncias e reduzir a dimensionalidade do sistema criando uma nova base,
cujas componentes são linearmente independentes e em menor número (ROSSI, 2017).
Essa redução de variáveis é denominada compressão dos dados e é obtida fazendo-se
combinações lineares das variáveis originais, de modo a agrupar os dados de informações
semelhantes. Como resultado, um novo conjunto de variáveis, que são capazes de descrever
aproximadamente todas as informações contidas nos dados originais, é definido (FERREIRA, 2014; JOLLIFFE; CADIMA, 2016; KROONENBERG, 2008). Tais novas variáveis
são as componentes principais (PC) obtidas pela PCA e possuem propriedades específicas
importantes, como o fato de serem ortogonais e não correlacionadas entre si. Outra propriedade importante é a quantidade de informações dos dados originais que cada uma dessas
novas variáveis é capaz de descrever. A primeira componente principal (PC-1) é definida
pela direção que descreve a máxima variância dos dados originais; isto é, explica a maior
parte das variáveis estatísticas do conjunto de dados. A segunda componente principal
(PC-2), tem direção de máxima variância dos dados no subespaço ortogonal à PC-1, e as
componentes subsequentes são ortogonais às anteriores e orientadas de modo a descrever a
máxima variância restante. Todavia, uma vez que as redundâncias são removidas, é possível
descrever quase a totalidade das informações contidas nos dados originais utilizando apenas
algumas componentes principais (FERREIRA, 2014). A Figura 15 exibe a representação
gráfica das direções das componentes principais dependentes da variabilidade do conjunto
de dados.
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Figura 15 – Componentes principais (PC-1 e PC-2) obtidos pela aplicação da PCA.

Fonte: Autoria Própria.

A dedução matemática da PCA deriva diretamente do conceito apresentado, ou
seja, os componentes principais são ordenados de acordo com a sua variância. Seja um
P
vetor X = [X1 , X2 , . . . , Xp ] de p variáveis aleatórias, com matriz de covariância , dos
quais os autovalores são λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λp ≥ 0 e autovetores e1 , e2 , . . . , ep . A análise
dos componentes principais procura reproduzir essas variáveis por um menor conjunto de
projeções ortogonais ξ1 , ξ2 , . . . , ξn . Para tanto, os dados são organizados em uma matriz A,
com i = 1, 2, . . . , n e j = 1, 2, . . . , p, de forma que as linhas representam as amostras e as
colunas as diferentes variáveis (Equação 2.11). Portanto, xij consiste no valor da inésima
variável na jésima amostra.
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Conforme ilustra a Equação 2.12, considere as seguintes combinações lineares dos
elementos do vetor X:

ξ1 = AT1 X = A11 X1 + A12 X2 + · · · + A1n Xn
ξ2 = AT2 X = A21 X1 + A22 X2 + · · · + A2n Xn

(2.12)

:
ξn = ATn X = An1 X1 + An2 X2 + · · · + Ann Xn
Logo, sendo i = 1, 2, . . . , n, a variância de ξi é dada por:
var(ξi ) = ATi

X

(2.13)

Ai

A primeira componente principal ξi é selecionada ao maximizar a função var(ξi ),
que está sujeita a uma restrição dada por ATi A1 = 1. A solução desta função consiste em
realizar a transformação da otimização restrita em um problema de otimização irrestrita
(Equação 2.14). No que segue:

maxλi ,Ai L(λi , Ai )
L(λi , Ai ) =

ATi

P

Ai +

λi (ATi Ai

(2.14)
− 1)

Ao desenvolver a Equação 2.14, verifica-se que a máxima variância de ξi é igual ao
P
maior autovalor (λi ) da matriz
e Ai equivale ao autovetor associado a (λi ). Portanto,
P
selecionando os valores de Ai como sendo os autovetores ei da matriz de covariância
do
vetor X, tem-se:

var(ξi ) = eTi

P

ei = λi

Covar(ξi , ξk ) = eTi

P

ek = 0

(2.15)

i, k = 1, 2, . . . , n
De mesmo modo, pode-se encontrar a segunda componente principal ξi +1, contanto
que seja inserida uma restrição adicional referente a condição de ortogonalidade entre as
componentes; isto é, ATi+1 Ai = 0.
A variância total do conjunto de dados é dada pela soma das variâncias de cada
componente principal, conforme ilustra a Equação 2.16:

vartotal =

n
X
i=1

λi

(2.16)
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Logo, a proporção de variância de cada componente principal, ou seja, o percentual
de informações dos dados originais em que cada componente principal expressa, pode ser
expressa pela relação entre a variância deste componente e a variância total do conjunto
de dados (Equação 2.17).

λi
varP C = Pn

(2.17)

i=1

Os resultados das proporções de variância de cada componente principal são
indicações fundamentais para a visualização e compreensão dos dados pelo método PCA.
Por exemplo, quando o percentual de variância de um dado componente principal é
baixo, isto pode ser um grande indício de que este componente expressa apenas ruídos
causados por erros experimentais. Portanto, a experiência de leitura dos dados e a intuição
provenientes do conhecimento de análise são indispensáveis para o melhor entendimento
dos resultados concedidos por este método (FERREIRA, 2014).
As investigações estatísticas multivariadas garantem não só a observação qualitativa
dos espectros de refletâncias, mas também permitem acessar as diferenças e semelhanças
entre as suas propriedades. Além disso, devido ao demasiado número de variáveis intrínsecas aos espectros, tais análises são ferramentas essenciais quando aplicadas as tecnologias
NIR, pois possibilitam a visualização e especificação dos dados. Por isso, a combinação da
técnica NIR e o método PCA vem sendo altamente explorada em estudos de classificação
de amostras. Por exemplo, Yan e Siesler (2018) desenvolveram um estudo que investigou
o desempenho de classificação de polímeros recicláveis, empregando o método PCA na
análise dos espectros obtidos por diferentes espectrofotômetros portáteis reais. Os resultados mostraram que a PCA forneceu relevantes parâmetros para os espectros de dados
desconhecidas. Em outra linha de pesquisa, Garmarudi et al. (2019) propuseram um estudo
em que os espectros obtidos de amostras de petróleo bruto sejam classificados baseados
em suas origens geológicas, também aplicando o PCA como ferramenta quimiométrica.
A pesquisa comprovou o potencial de aplicação da técnica em identificar características
geoquímicas do petróleo bruto de diferentes regiões geográficas.
Os algoritmos que operam sob os conceitos estatísticos da análise de componentes
principais estão cada vez mais presentes nas diversas áreas de pesquisa. Atualmente,
aplica-se a PCA em modernos sistemas de reconhecimento de padrões em que a diminuição
da velocidade de processamento é garantida pela redução de dimensionalidade dos dados
(ALLEGRETTA et al., 2020). No desenvolvimento do algoritmo proposto por este trabalho,
a compreensão das variáveis espectrais das amostras é possível graças a este método, que
fornece não somente a redução da dimensionalidade com o mínimo de perda de informação,
mas também, a primeira classificação estatística dos espectros.
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2.3.1.3 Análise Discriminantes Lineares (LDA)
A análise de discriminantes lineares (LDA) é uma técnica estatística multivariada
clássica de reconhecimento de padrões, inicialmente elaborada pelo estatístico Robert
A. Fisher em 1936 (FISHER, 1936). Em seu trabalho intitulado "The Use of Multiple
Measurements in Taxonomic Problems", Fisher desenvolveu um método estatístico para se
obter uma combinação linear de dados característicos e análogos correspondentes a dois
diferentes conjuntos de dados, com intuito de caracterizar uma classe definida. A LDA
como conceito consiste em uma reinterpretação da análise discriminante de Fisher, uma
vez que o principal objetivo da técnica é maximizar o quociente de variância das classes,
de modo a caracterizar os dados para cada classe equivalente. Para isto, o método busca
limitar o espaço N -dimensional para cada classe, sendo N o número de variáveis, mediante
classificação supervisionada; isto é, conforme o padrão pré-estabelecido das informações
determinadas por um conjunto de treinamento dos dados (JOHNSON, 2007).
De modo geral, os métodos de classificação são agrupados em duas categorias: os
paramétricos e os não paramétricos. A LDA se adequada na categoria paramétrica, visto
que esta assume o conhecimento da função de densidade de probabilidade de cada classe
(FERREIRA, 2014; JOHNSON, 2007). Segundo Ferreira (2014), a LDA como técnica de
classificação paramétrica considera, sobretudo, que as variáveis satisfazem uma distribuição
normal e usam a homogeneidade da matriz de variância-covariância das classes para definir
e posicionar a região limitada de classificação. Nesse sentido, considere amostras de um
conjunto de dados de duas classes são agrupadas em duas regiões limitadas do espaço
(Figura 16). O intuito é definir uma superfície de decisão ou um classificador, de modo a
satisfazer a expressão para k(x) = 0 da Equação 2.18, a seguir:

k(x) = a0 + a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 = 0

(2.18)

As amostras classificadas como a classe A, se encontram acima do plano e deve ter
coordenadas tais que k(x) > 0, enquanto as amostras pertencentes a classe B devem ter
coordenadas do tipo k(x) < 0. Também de acordo com Ferreira (2014), esse conceito pode
ser representado no formato matricial como apresentado na Equação 2.19.
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Nesse caso, as classes A e B são indicadas pela atribuição de valores do tipo +1
e −1, por exemplo. Os coeficientes an são obtidos por regressão linear múltipla, a qual
é responsável por construir um modelo que descreva razoavelmente as relações entre
as variáveis do conjunto de dados. A partir deste procedimento, tem-se uma expressão
matemática para cada classe, resultante da combinação linear das variáveis originais
(x1 , x2 , . . . , xn ) (FERREIRA, 2014; JOHNSON, 2007). A Figura 16 ilustra a disposição de
um conjunto de amostras em um espaço tridimensional definida pelas variáveis x1 , x2 e x3 ,
onde as classes A e B são discriminadas por um plano de decisão.
Figura 16 – Conjunto de amostras definidas pelas variáveis x1 , x2 e x3 e distribuídas nas
classes A e B.

Fonte: (FERREIRA, 2014).

Assim como os algoritmos baseados na PCA, os algoritmos de LDA também são
bastante aplicados para a análise multivariada de dados espectrais. A diferença entre
esses dois métodos está na abordagem. A PCA encontra os eixos principais de variação
de um conjunto de dados, reduzindo a dimensionalidade do problema sem discriminação
de classes. Por outro lado, a LDA considera a existência de classes para o conjunto de
dados e projeta sua distribuição conforme a melhor região de decisão, determinada pelas
características das amostras. Seguindo essa lógica, tais técnicas podem ser reunidas como
métodos complementares de análise multivariada ou até mesmo como um sistema robusto
de classificação (BORADE; DESHMUKH; RAMU, 2016; FERREIRA, 2014; JOHNSON,
2007; MARTINEZ; KAK, 2001). Nesse trabalho, contudo, a aplicação desses métodos
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tem como propósito compreender as variáveis das amostras, não somente ao reduzir a
dimensionalidade com o mínimo de perda de informação (PCA), mas também ao realizar
a classificação estatística das informações espectrais (LDA).

2.3.2 Engenharia de Atributos
A engenharia de atributos é considerada a etapa mais importante no fluxo de
atividades de um projeto de AM, tendo em vista a inevitável necessidade de se compreender
as variáveis intrínsecas e suas influências em um grande conjunto de dados. Como visto na
seção anterior, o AM tem como função adaptar os modelos matemáticos a um conjunto de
informações, a fim de se obter insights, previsões ou classificações. Nesse contexto, o papel
da engenharia de atributos é fundamental, uma vez que a partir de seus procedimentos
os atributos dos dados são coletados e transformados em um formato legível ao modelo
(ZHENG; CASARI, 2018). A escolha dos recursos mais pertinentes para o problema, diante a
um grande número de dados brutos pode ser um trabalho difícil, mas essencial para se obter
as melhores respostas de aprendizado. Por isso, a engenharia de atributos é frequentemente
referida em literatura como um processo que demanda criatividade, intuição, conhecimento
e domínio profundo do projeto e de ferramentas matemáticas (ANDERSON; CAFARELLA,
2016; DONG; LIU, 2018; ZHENG; CASARI, 2018).
A construção de inteligência de máquina é um processo de várias camadas e
diversas particularidades (SARKAR; BALI; SHARMA, 2017). Por consequência, a prática
da engenharia de atributos só é definida dentro das circunstâncias do modelo e dos
dados específicos do projeto. No entanto, em geral, os métodos ainda podem ser divididos
conforme a premissa de aplicação e/ou os tipos de dados de entrada. Desta forma, pode-se
classificar a engenharia de atributos como quando aplicada em imagens, dados de texto,
dados numéricos e em dados categóricos (DONG; LIU, 2018; ZHENG; CASARI, 2018). A
engenharia de atributos aplicada a dados numéricos requer um aprofundamento, devido
ao escopo deste projeto.
Os dados numéricos são informações geradas por diversas fontes, como em sistemas
de compra e venda de produtos, volume de tráfego de veículos e medidas de um sensor.
Tratam-se de informações que já se encontram no formato de leitura feita pelo modelo,
porém que possivelmente ainda precisam ser analisados e tratados para a melhor assimilação
do algoritmo. O primeiro ponto de análise é verificar se as magnitudes dos dados importam
para a construção de aprendizagem; isto é, avaliar se o conjunto de dados numéricos são
acumulativos ou não. Outra consideração é sobre a dimensão dos recursos. Nesse quesito, é
preciso avaliar quais são os limites máximos e mínimos no conjunto, bem como padronizar
as unidades. Também é pertinente verificar a quantidade de dados disponíveis para o
treinamento do modelo e realizar um processo de seleção de variáveis úteis. Se não houver
recursos informativos suficientes, o modelo perderá a precisão em realizar a tarefa desejada.
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Já no caso de haver muitos recursos ou se a maioria deles for irrelevante, o modelo terá
dificuldades de aprendizado, diminuindo o seu desempenho final (ZHENG; CASARI, 2018).
Para a primeira condição, existem técnicas de aumento de dados, ou data augmentation,
que fornecem cópias ligeiramente modificadas com o intuito de preencher a carência de
novos dados (WONG et al., 2016).
De todo modo, as técnicas de engenharia de atributos são aplicadas de forma a
tornar os atributos de entrada mais eloquentes, fazendo com que o próprio modelo seja mais
simples, mais fácil de treinar e, portanto, mais preciso (DONG; LIU, 2018; ZHENG; CASARI,
2018). Um importante procedimento de otimização de recursos é a normalização por escala
máximo e mínimo, onde os valores do conjunto de dados em questão estão inseridos em um
intervalo pré-estabelecido. Essa metodologia tem como objetivo dimensionar os recursos
para casos em que os modelos são sensíveis às escalas dos recursos de entrada. Como
exemplos, pode-se citar os algoritmos que operam com intervalos de valores numéricos
restritos, como um sistema de localização baseado em coordenadas de latitude e longitude
(MARTIN et al., 2015). No caso de dados de espectroscopia, a técnica de normalização por
escala também é indispensável, tendo em vista a necessidade de padronizar os atributos
de entrada, como os valores máximos e mínimos de absorbância em um intervalo de
comprimento de onda. Ainda, tendo a disposição um extenso conjunto de dados espectrais,
torna-se conveniente efetuar o dimensionamento dos recursos via procedimentos de poda
(data pruning), os quais simplificam o aprendizado ao considerar regiões espectrais que
contenham informações úteis para o modelo de classificação, ao passo que eliminam as
fontes de incertezas e minimizam os ruídos inerentes aos espectros brutos (ZHANG; CAO,
2014; ZHENG; CASARI, 2018).
A extração das características corresponde a outra etapa fundamental da engenharia
de atributos aplicada em modelos classificação de espectros (WANG; GUO; LUO, 2016).
Atualmente estão disponíveis variados algoritmos que intensificam os picos de absorbância,
reduzem as sobreposições de bandas, suavizam os ruídos e diminuem a dimensionalidade
dos dados. Diversos exemplos desses métodos matemáticos, inclusive, se baseiam em
técnicas derivativas e/ou de estatística multivariada da Quimiometria, as quais foram
mencionadas anteriormente. De fato, graças ao rápido desenvolvimento da NIR e do
AM, a combinação dessas tecnologias com promissores algoritmos quimiométricos tem
se mostrado uma excelente estratégia de modelagem de classificadores (FAN; MA; WU,
2020; MEDEIROS et al., 2020; SEXTON et al., 2020). Nesse sentido, o propósito do
presente trabalho foi agregar os procedimentos de pré-tratamento de dados espectrais
da Quimiometria ao algoritmo de classificação proposto. Dentre as principais técnicas
de engenharia de atributos empregadas, cita-se a normalização por escala, a poda (data
pruning) dos espectros de ambas as extremidades de comprimento de onda obtido e a
aplicação de algoritmos de filtragem Savitzky-Golay.
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2.3.3 Árvore de Decisão
A solução de um problema complexo de aprendizado de máquinas pode ser encontrada em um espaço de diversas hipóteses. Diante disso, entre uma coleção incontável
de possibilidades, há uma estratégia muito efetiva que propõe dividir tal problema em
subproblemas mais simples, de modo a facilitar a tomada de decisão (FACELI et al., 2011;
MARSLAND, 2015). Segundo Faceli et al. (2011), a força dessa proposta vem da capacidade
de dividir o espaço de instâncias em subespaços e cada subespaço é ajustado fazendo-se
uso de diferentes modelos ou ferramentas. Quando esses subespaços são organizados em
estruturas hierárquicas, como ramos de uma árvore, de forma a auxiliar a visualização, a
interpretação e a compreensão do problema, tem-se um modelo em árvore de decisão.
O aprendizado da árvore de decisão é um dos métodos mais práticos e poderosos
atualmente à disposição para o desenvolvimento de inferências indutivas (MARSLAND,
2015; MITCHELL, 1997). Trata-se de uma ferramenta de suporte a decisão, no qual é
exibido o caminho para um determinado evento ocorrer (NETTO, 2013). Como vantagens,
pode-se citar o reduzido custo computacional para a realização das deduções e a facilidade
de compreensão do aprendizado como um todo, a julgar pela resposta transparente do
método, que permite que o usuário tenha controle de todo o processo de classificação –
diferente da resposta blackbox fornecida por um modelo de Rede Neural Artificial (RNA),
por exemplo (MARSLAND, 2015). Por isso, os algoritmos de árvore de decisão vêm sendo
amplamente aplicados em tarefas de classificação de diversos segmentos de problemas
médicos, bancários, data mining, avaliação da qualidade de processos, dentre outros
(ELGHIBARI; ELOUAHBI; KHOUKHI, 2018; KRAJUSHKINA et al., 2018; ZHANG; CAO,
2014).
Em síntese, uma árvore de decisão é um grafo acíclico composto por segmentos
denominados nós, os quais podem ser do tipo raiz, divisão ou folha (FACELI et al., 2011). O
nó do tipo raiz contém todos os elementos do problema e pode ser desmembrado em nós do
tipo divisão, também nomeado como nó filho. O nó de divisão contém um teste condicional
baseado nos valores de algum atributo informativo presente nos dados. Em geral, esse
teste é processado de forma univariado, ou seja, as condições compreendem a um único
atributo e seus valores de resposta. O nó folha ou nó terminal, por sua vez, corresponde
ao segmento sem divisão, o qual é rotulado como uma função que fornece a classificação
da instância (FACELI et al., 2011; MARSLAND, 2015). Dessa forma, independentemente
do algoritmo utilizado, o processo desenvolvido pela árvore de decisão se resume em
classificar as instâncias do nó raiz até um número n de nós folha. Entre esses extremos
estão os nós decisões, que especificam um teste de algum atributo das instâncias, e cada
ramo descendente desses nós corresponde a um dos valores de resposta dos atributos
(GOLLAPUDI, 2016; MITCHELL, 1997).
Seguindo essa linha de pensamento, Netto (2013) descreve um método relativamente
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simples para a construção de uma árvore de decisão com base em um conjunto de dados T .
Tendo definido um número k de classes (C1 , C2 , . . . , Ck ) presentes em T , basta compreender
algumas condições básicas. Primeiro, se T contém um ou mais exemplos, todos pertencentes
a uma mesma classe Cj , a árvore de decisão para T será um nó folha de identificação dessa
classe Cj . No caso de T não conter exemplos, novamente a árvore resultará em um nó folha,
porém a classe associada a este nó deverá ser definida mediante a informações além de T ;
por exemplo, a classe dominante ao nó raiz pode ser utilizada. Na hipótese de T conter
exemplos referentes à várias classes, é preciso refinar o conjunto T em diversos subconjuntos
de uma classe única e definir um teste que gere resultados mutuamente exclusivos. Desta
forma, as mesmas condições descritas devem ser consideradas recursivamente para cada
subconjunto de T , de modo a formar subárvores de decisão de classificação independente
(MARSLAND, 2015; NETTO, 2013).
Na atualidade estão disponíveis diversos algoritmos baseados na estrutura da árvore
de decisão, os quais são variantes dos mesmos princípios descritos anteriormente, porém
divididos pelo critério de separação dos nós (FACELI et al., 2011; GOLLAPUDI, 2016;
MARSLAND, 2015; MITCHELL, 1997). Dentre os exemplos com uso mais proeminentes,
destacam-se o algoritmo ID3 de John Ross Quinlan e suas extensões C4.5 e CART
(BREIMAN et al., 1993; MARSLAND, 2015; QUINLAN, 1986). A metodologia para a
construção do algoritmo proposto neste trabalho fez uso dos conceitos básicos do algoritmo
CART, desenvolvido por Breiman et al. (1993). Trata-se de uma metodologia que propõe
um fluxo de decisão binário (duas ramificações por nó), sendo indicado para problemas
não lineares de variáveis numéricas ou categóricas (BREIMAN et al., 1993; SANTOS, 2015).
A Figura 17 ilustra a estrutura hierárquica da aprendizagem por árvore de decisão do
algoritmo CART.

Figura 17 – Estrutura hierárquica da árvore de decisão CART.

Fonte: Santos (2015).
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2.3.4 Treinamento
O aprendizado de máquinas tem como objetivo melhorar o desempenho de previsão
dos resultados, sejam eles rótulos de classes ou valores de regressão. O método básico para
avaliar tal desempenho é inicialmente comparar as previsões realizadas com os rótulos
previamente conhecidos, averiguando os erros cometidos pelo modelo. Com os resultados
dessa primeira etapa, pode-se implementar modificações pertinentes nas configurações
de engenharia de atributos, visando ampliar a acurácia de previsão do classificador. Em
seguida, em uma segunda etapa, é preciso validar a precisão de predição fazendo-se uso
de um conjunto de dados teste, o qual não foi anteriormente utilizado para a construção
ou treinamento do modelo. Assim, se executa a avaliação de generalização do algoritmo,
bem como desenvolve sua capacidade de aprendizado, monitorando os modelos criados, os
parâmetros utilizados e seus resultados (MARSLAND, 2015; SARKAR, 2018).
O processo descrito anteriormente explica resumidamente o ciclo de treinamento
de um modelo de AM. De acordo com Mitchell (1997), a experiência de treinamento
empreendida ao modelo tem um impacto decisivo no sucesso ou fracasso do sistema de
aprendizado. Por esse motivo, tal autor recomenda atenção em três atributos-chave de
treinamento: (1) o feedback dado ao sistema; (2) o grau de controle da sequência de
exemplos de treinamento; e (3) o quão o conjunto de treinamento representa a realidade
(MITCHELL, 1997). O primeiro quesito diz respeito a resposta que a experiência de
treinamento fornece ao sistema, podendo ser do tipo direta ou indireta. As respostas
diretas informam ao sistema se os resultados obtidos a partir do conjunto de dados de
treinamento são válidos (aprendizado supervisionado), enquanto nas respostas indiretas o
sistema é independente e adota decisões com bases nas informações indiretamente inseridas
(aprendizado não-supervisionado). O segundo quesito se refere ao controle que o sistema
empreende em relação a sequência de treinamento, administrando ou não os aspectos
válidos para a função proposta; ou seja, a capacidade do sistema de ignorar informações
que não são válidas para o treinamento. O terceiro e último aspecto-chave considera a
coerência do conjunto de treinamento no que diz respeito ao domínio real das ações. Ainda
segundo Mitchell (1997), no geral, o aprendizado é mais confiável quando os exemplos
de treinamento seguem uma distribuição semelhante à dos exemplos de testes futuros.
Portanto, se o sistema tiver um bom desempenho para um determinado conjunto restrito,
não se pode garantir que o sistema terá o mesmo desempenho para qualquer outro grupo
de exemplos (MITCHELL, 1997; PILA, 2001).
Um modo de evitar as imprecisões de treinamento do modelo é dividir o conjunto de
dados em três subconjuntos: treinamento, validação e teste. O subconjunto de treinamento
é destinado para a modificação dos pesos do modelo, enquanto o da validação estima a
capacidade de generalização durante o processo de aprendizagem. O subconjunto de teste,
por sua vez, verifica a exatidão do algoritmo, produzindo uma avaliação final (BRAGA;
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CARVALHO; LUDERMIR, 2012; LOY, 2019; MARSLAND, 2015). De acordo com Marsland

(2015), a proporção de divisão dos subconjuntos não somente influencia no desempenho
do aprendizado, como também depende diretamente da quantidade de dados disponíveis.
Então, no caso de haver grande disponibilidade de dados, o autor sugere uma proporção
de 50:25:25 ao passo que quando houver pouca, uma proporção de 60:20:20 é indicada.
Ademais, outro fator excepcionalmente importante consiste na forma pela qual os dados são
apresentados para o sistema de aprendizado. Segundo Marsland (2015), muitos conjuntos
de dados são expostos de maneira ordenada pelas classes; isto é, o primeiro grupo de dados
corresponde a classe 1, o segundo grupo a classe 2, e assim sucessivamente. Ao escolher o
primeiro grupo de dados como subgrupo de treinamento, os resultados de aprendizado não
serão positivos, tendo em vista que foram escolhidos apenas dados referentes a classe 1. Por
isso, o aconselhável é reordenar os dados de forma aleatória (Figura 18) via particionamento
pautado em métodos de amostragem, como a validação cruzada ou K-fold Cross Validation,
holdout e bootstrap (MARSLAND, 2015).
Figura 18 – Partição do conjunto de dados para o AM de classificação.

Fonte: Adaptado de Marsland (2015).

A validação cruzada é descrita como um método computacional intensivo que divide
de forma aleatória um conjunto k de subconjuntos e todos os subconjuntos participam das
etapas de treinamento e de teste. Mais precisamente, o conjunto de dados s é dividido em k
partes (d1 , d2 , . . . , dk ) de tamanho próximo mk . O processo então terá k interações, sendo o
subconjunto de validação dado por dk , com k = 1, 2, . . . , k e o subconjunto de treinamento
será o conjunto das outras k − 1 partes, isto é dk = d1 , d2 , . . . , dk − 1, dk + 1, . . . , dk . Desta
forma, ao final das k etapas, todos os dados foram utilizados tanto para o treinamento,
quanto para a validação (MITCHELL, 1997).
Levando em consideração o ciclo de aprendizado e as recomendações apresentadas,
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verifica-se que os maiores desafios no desenvolvimento do AM se encontram nas dificuldades
em orientar o treinamento, bem como na obtenção da generalização do modelo de acordo
com a complexidade do problema. Segundo Braga, Carvalho e Ludermir (2012), a questão
de ajuste da complexidade do algoritmo ao problema é tratada como um dilema entre o
viés (rigidez) e a variância (flexibilidade). A forma pela qual é possível avaliar o equilíbrio
deste dilema é averiguar a suficiência do treinamento realizado (BATISTA, 2019). No caso
do treinamento perdurar por muito tempo, o algoritmo perde o poder de generalização ao
se adaptar aos dados, de modo a também considerar ruídos e imprecisões de amostragem.
Esse fenômeno, conhecido como overfitting, provoca o aumento da complexidade do modelo
e o seu superdimensionamento em relação ao conjunto de dados. Por outro lado, se o
treinamento for ineficaz, de forma a resultar em um modelo que não tem o real conhecimento
da complexidade do conjunto de dados, constata-se o subdimensionamento do algoritmo,
causado por um fenômeno denominado underfitting (BATISTA, 2019; BRAGA; CARVALHO;
LUDERMIR, 2012; MARSLAND, 2015; MITCHELL, 1997). Tais fenômenos devem ser
continuamente monitorados ao longo de todo o estágio de treinamento e, para tanto,
tem-se a disposição métodos de avaliação que fornecem o status concreto da performance
de treinamento.

2.3.5 Avaliação do Modelo
A necessidade contínua de experimentação consiste em uma das características mais
singulares do AM. De fato, ao propor uma solução de um problema complexo aplicandose algoritmos de AM, os ciclos de validação são fundamentais, uma vez que diferentes
modelos podem ser candidatos para um mesmo problema. Em relação a isso, Faceli et al.
(2011) relatam que em alguns casos as próprias particularidades das técnicas pretendidas,
bem como as do problema a ser solucionado, auxiliam na escolha da metodologia de
aprendizado. Ainda assim, mesmo quando um único algoritmo tenha sido escolhido,
pode ser indispensável realizar ajustes no treinamento empreendido (FACELI et al., 2011;
MARSLAND, 2015). A partir dos resultados dos métodos de avaliação é possível analisar a
validade, a generalização e a reprodutibilidade do algoritmo criado, de modo a qualificar o
desempenho das predições efetuadas. Tal processo de avaliação pode ser desempenhado
com auxílio de ferramentas de análise gráficas como a matriz de confusão, assim como por
métricas de desempenho (FACELI et al., 2011; GOLLAPUDI, 2016; MARSLAND, 2015).

2.3.5.1 Matriz Confusão
A matriz confusão corresponde a um popular método de avaliação de modelo
de classificação, constituído por uma estrutura tabular que fornece as frequências de
especificação de cada classe do conjunto de dados (SARKAR; BALI; SHARMA, 2017). Deste
modo, pode-se comparar as respostas dadas pelo algoritmo e os rótulos originais que se
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dispõe, assegurando uma avaliação qualitativa do desempenho de aprendizado (BATISTA,
2019).
A Figura 19 mostra uma matriz confusão binária típica e suas frequências. A
estrutura é composta por colunas que representam as contagens de instâncias classificadas
com base em previsões do modelo e por linhas que descrevem as instâncias com base
nos rótulos reais das classes (A e B) (SARKAR; BALI; SHARMA, 2017). Os verdadeiros
positivos (VP) são as amostras da classe positiva que foram classificadas corretamente,
enquanto os verdadeiros negativos (VN) consistem em exemplos da classe negativa que
também foram classificados de modo correto. Por sua vez, os falsos positivos (FP) são
as amostras da classe positiva que foram incorretamente classificadas pelo modelo, ao
passo que os falsos negativos (FN) são os exemplos da classe negativa que também foram
classificados equivocadamente.
Figura 19 – Matriz confusão binária.

Fonte: Autoria Própria.

Alguns modelos de controle de sistemas ilustram bem o significado das frequências
em uma matriz confusão. Imagine um algoritmo de aprendizado com a função de atestar
positivo ou negativo para detecção de spams. As amostras de mensagens VP são aquelas que
são spams e foram classificadas corretamente pelo modelo. As amostras VN são mensagens
que não são spams e que foram corretamente apontadas como não sendo. Por outro lado, as
amostras de mensagens FP são aquelas que não são textitspams, mas que foram atestadas
como sendo pelo classificador, e os FN são mensagens spams que o classificador previu
incorretamente como não sendo.
Fundamentada nas frequências fornecidas pela matriz confusão, a avaliação do
desempenho do modelo pode também ser quantificada ao se calcular métricas, como a
acurácia, a taxa de verdadeiro positivo (recall), a precisão e o fator f1-score de classificação.
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A acurácia (AC) corresponde a razão da soma de todos os exemplos corretamente classificados pelo número total de objetos no conjunto de dados (Equação 2.20) (SOKOLOVA;
LAPALME, 2009).

AC =

VP +VN
V P + V N + FP + FN

(2.20)

A taxa de verdadeiros positivos, ou recall, consiste na taxa de acerto na classe
positiva verdadeira, isto é, calcula o quão bom o modelo é para prever o evento de interesse.
Algebricamente, corresponde a razão entre o verdadeiro positivo e a soma do verdadeiro
positivo e o falso negativo (Equação 2.21) (BATISTA, 2019; SOKOLOVA; LAPALME, 2009).

recall =

VP
V P + FN

(2.21)

A precisão (PRE), por sua vez, define a proporção de identificações positivas que
foram corretamente prevista pelo modelo, isto é, consiste na razão entre o verdadeiro
positivo e a soma do verdadeiro positivo e o falso positivo (Equação 2.22) (SOKOLOVA;
LAPALME, 2009).

P RE =

VP
V P + FP

(2.22)

Por fim, a f1-score (Equação 2.23) consiste na relação entre a precisão (PRE) e o
recall que fornece a pontuação geral da qualidade do classificador. Em síntese, a pontuação
F1 gera uma medida entre 0 e 1, onde quanto maior o valor obtido melhor será a qualidade
do classificador (BROWN, 2018; SOKOLOVA; LAPALME, 2009).

f1 =

2 × P RE × T V P
P RE + T V P

(2.23)

De acordo com Sarkar, Bali e Sharma (2017), uma matriz confusão pode ser criada
tanto para uma classificação binária, bem como para um modelo de classificação de várias
classes pois as métricas são as mesmas. A diferença está no modo pela qual tais variáveis
são calculadas. Em problemas de classificação multi-classe, tem-se a macro-média e a
micro-média. Na macro-média, calcula-se as métricas para cada classe, tratando-as como
um problema de classificação binárias e em seguida, mede-se a média para todas as
classes. Por outro lado, a micro-média corresponde a média ponderada das frequências
correspondentes (SARKAR; BALI; SHARMA, 2017; SOKOLOVA; LAPALME, 2009). As
Equações 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27 a seguir, formulam a acurácia (ACM ), a taxa de verdadeiro
positivo (recallM ), precisão (P REM ) e a macro-f1 (M f 1) de uma classificação multi-classe
(n classes), quando calculadas para uma classe individual Ci por macro-média. Atualmente,
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contudo, existem bibliotecas computacionais e toolboxes específicos que podem auxiliar na
visualização e quantificação da matriz confusão de classificadores multi classes.
Pn

i=1

ACM =

V Pi + V Ni
V Pi + V Ni + F Pi + F Ni
n
Pn

i=1

recallM =

Pn

i=1

P REM =

V Pi
V Pi + F Ni
n
V Pi
V Pi + F Pi
n

Pn

Mf1 =

i=1

n

f 1i

(2.24)

(2.25)

(2.26)

(2.27)
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3 METODOLOGIA

No terceiro capítulo são apresentados os principais aspectos acerca da metodologia
aplicada na pesquisa. A princípio são expostas as principais propriedades dos materiais
utilizados no trabalho. Em seguida, os métodos são definidos e suas etapas são indicadas e
organizadas em um fluxograma. No final do capítulo é desenvolvida a concepção a respeito
do projeto conceitual do sistema proposto.
3.1

Materiais

Foram selecionados 19 filamentos poliméricos comerciais com 1, 75 ± 0, 05 mm
de diâmetro de PLA, ABS e PETG, indicados para o processo FDM. Tais materiais
foram providos por cinco diferentes fabricantes: a 3D Fila® , 3D Lab® , Cliver® e a UP3D® .
Buscou-se selecionar filamentos de variadas colorações, visando mensurar a influência de
corantes e pigmentos nas configurações dos espectros NIR.
Segundo as informações dos datasheets referentes aos filamentos poliméricos, as
características dos materiais não divergem demasiadamente de um fabricante ao outro. O
PLA, por exemplo, apresenta uma densidade de 1,24 g/cm3 e temperaturas de transição
vítrea (Tg ) e de fusão (Tf ) de 60 ± 5 °C e 185 °C, respectivamente. No caso do ABS, a
densidade é de 1,05 g/cm3 e as Tg e Tf são, nessa ordem, 100 °C e 210 ± 10 °C. Por fim,
o PETG apresenta uma densidade de 1,27 g/cm3, Tg de 85 ± 10 °C e Tf de 240 ± 10 °C
(3D LAB, 2020; 3D FILA, 2020; UP 3D, 2020). A Tabela 4 expõe as propriedades relativas
aos materiais poliméricos (grãos) que compõem os filamentos produzidos pela empresa 3D
Lab® .
Tabela 4 – Propriedades dos polímeros que compõem os filamentos da 3D Lab® .
Propriedade

PLA

ABS

PETG

Densidade (g/cm3)

1,24

1,04

1,27

Tf (°C)

185

220

240

Tg (°C)

60

100

85

Tensão de escoamento (MPa)

66

38

51

Resistência flexão (MPa)

130

66

72

Módulo elástico (MPa)

4350

2200

2120

Fonte: 3D Lab (2020).

Como suporte para medição dos dados de espectroscopia dos filamentos poliméricos,
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utilizou-se uma placa de politetrafluoretileno (PTFE). O PTFE é invisível para a radiação
no infravermelho e por isso é utilizado como material de referência.
3.2

Métodos

A Figura 20 apresenta os procedimentos definidos para o desenvolvimento do
algoritmo de aprendizado de máquinas, os quais foram organizados em quatro etapas.
Na primeira etapa, os filamentos poliméricos advindos de distintos fabricantes e com
diferentes colorações foram obtidos. Em seguida, os dados espectrais característicos de
cada espécie de filamento polimérico foram colhidos e as atribuições das bandas de
absorção foram realizadas. Na terceira fase da pesquisa, ocorreu a análise exploratória dos
dados espectrais, cujo os métodos de análise principal de componentes (PCA), análise
discriminante linear (LDA) e de normalização dos espectros foram aplicados. O intuito
desta etapa é promover um primeiro resultado do desempenho de classificação dos espectros,
baseada pela metodologia de Quimiometria previamente planejada. Com base na análise
exploratória, na quarta e última etapa, o algoritmo de classificação foi codificado a partir
dos procedimentos da engenharia de atributos, treinamento, avaliação e testes do modelo
criado.
Figura 20 – Fluxograma de desenvolvimento do algoritmo de aprendizado de máquinas
proposto neste trabalho.

Fonte: Autoria Própria.

3.2.1 Coleta de Dados
A aquisição dos dados espectrais ocorreu com auxílio do espectrofotômetro portátil
DLP NIRscan™ Nano, produzido pela Texas Instruments® . Esse dispositivo realiza leituras
da absorbância em no máximo sete segundos e opera na faixa espectral de 900 a 1700 nm
com resolução de 10 nm. O software para o recebimento dos espectros do NIR utilizado
®
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foi o NIRscan™ Nano GUI versão 1.9.11 de código aberto, também desenvolvido pela
Texas Intruments® . Conforme o procedimento mostrado na Figura 21, foram adquiridos
três espectros para três posições diferentes de cada filamento polimérico. Uma peça de
politetrafluoretileno (PTFE) foi utilizada como referência de medida (Figura 21-A), bem
como um anteparo de fixação do filamento no equipamento (Figura 21-B). A Tabela
6 (Apêndice A) apresenta as nomenclaturas atribuídas para as amostras analisadas,
compreendendo os materiais, os fabricantes e as colorações dos filamentos.
Figura 21 – DLP® NIRscan™ : (A) medida de referência e (B) medida do filamento
polimérico.

Fonte: Autoria Própria.

3.2.2 Análise Exploratória
Os procedimentos da análise exploratória dos dados ocorreram com auxílio do
software de avaliação analítica The Unscrambler X versão 10.4, desenvolvido pela CAMO
Software® . Inicialmente, os dados espectrais foram importados ao software no formato de
uma matriz Xnxp de n objetos (amostras) por p variáveis (comprimentos de onda). No
caso, foi criada e inserida uma matriz com dimensões 114x229. Então, deu-se início ao
pré-processamento dos dados pela filtragem digital Savitzky-Golay, aplicando-se a segunda
derivada em um polinômio de 2ª ordem e janela de sete pontos. O objetivo da normalização
é minimizar as variações da linha base dos espectros e suavizar os possíveis ruídos causados
por interferências na obtenção dos dados. Com isso, facilita-se a visualização, a avaliação
dos padrões das curvas e a criação do modelo das análise PCA e LDA.
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Como visto na seção 2.3.1.2 do capítulo anterior, a PCA cria projeções dos resultados
analíticos das amostras no espaço das novas componentes principais, possibilitando avaliar
as diferenças estatísticas dos dados. Para tanto, recebe o conjunto total de dados adquiridos
e suavizados anteriormente. Neste trabalho, a PCA avaliou o dados espectrais obtidos pela
medida das duas triplicatas das amostras, baseando-se no método de decomposição em
valores singulares (SVD, do inglês Singular Value Decomposition). O SVD corresponde a
um algoritmo capaz de distinguir as dimensões junto com as quais os dados mostram maior
variação (TANWAR; RAMANI; TYAGI, 2018). De acordo com Mateen et al. (2018), a PCA
em combinação com o SVD, proporcionam a redução da dimensionalidade do conjunto de
dados com maior rapidez e estabilidade quando comparadas a outras técnicas.
Conforme também conceituado, a LDA gera uma classificação estatística pela
maximização da variância entre as classes. Aqui, esta análise foi elaborada com auxílio
dos resultados obtidos pela redução de dimensionalidade concedida pela PCA, uma vez
que a LDA requer um equilíbrio da relação entre o número de variáveis e de amostras
disponíveis. Os dados foram divididos em dois conjuntos referentes a calibração (70%
dos dados) e a validação do modelo (30% dos dados), os quais foram selecionados via
algoritmo de Kennard-Stone. Esse algoritmo busca escolher aleatoriamente um conjunto
de dados, de modo a selecionar as amostras que representam com precisão a variabilidade
dos espectros avaliados. Para tanto, utiliza-se da distância euclidiana para selecionar
as amostras representativas de tal variabilidade (SOUSA et al., 2011). Em seguida, a
classificação LDA foi preparada com base no método Linear. A partir dos resultados
obtidos, foi possível verificar a acurácia de classificação linear dos espectros, bem como
avaliar quais amostras se destoam estatisticamente das demais. Tal procedimento foi
fundamental para a previsão do desempenho de classificação das amostras no algoritmo
codificado posteriormente.
3.2.3 Implementação do Algoritmo
A metodologia do algoritmo proposto foi formulada com base na linha de atividades
da Quimiometria aplicada a dados espectrais, assim como nos resultados da análise
exploratória previamente obtidos. Primeiramente, foi desenvolvida uma sequência de ações
a ser desempenhada pelo programa, que se fundamentou nos princípios da arquitetura
de árvore de decisão do algoritmo CART. Seguindo as diretrizes sugeridas por Marsland
(2015), o aprendizado supervisionado se estabeleceu em algumas fases básicas: entrada
de dados, engenharia de atributos e pré-tratamento de dados, treinamento, avaliação e
teste. Toda a implementação do algoritmo fora efetuada na linguagem de programação do
ambiente MATLAB® , versão 8.5. A escolha deste sistema se deu pela simplicidade do uso
de aplicativos de aprendizado de máquinas, confiabilidade nos algoritmos disponíveis para
codificação e facilidade de geração dos resultados. A Figura 22 apresenta a estrutura de
decisão do algoritmo construído neste trabalho.
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Figura 22 – Fluxograma de desenvolvimento do algoritmo de aprendizado de máquinas
proposto neste trabalho.

Fonte: Autoria Própria.

Os dados espectrais foram importados ao MATLAB® no formato de uma matriz
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114x228, gerando um vetor numérico entre 0,1 a 0,5 de absorbância (UA) e 228 valores
de comprimento de onda (nm). Para a identificação das classes, criou-se um vetor de
respostas numéricas, sendo -1, 0 e 1 os indicadores de PLA, ABS e PETG, respectivamente.
Inicialmente, os espectros foram plotados com o propósito de comparação com os resultados
espectrais obtidos na análise exploratória. Em seguida, conforme será justificado no próximo
capítulo, foi incluído o cálculo do coeficiente angular dos espectros na faixa de 901,32 a
1701,23 nm, tendo como intuito discriminar àqueles com poucas informações de absorbância.
De acordo com a Equação 3.1, a função b retorna a linha de inclinação da regressão linear
dos espectros formados por x valores de comprimento de onda e y medidas de absorbância,
sendo x̄ e ȳ as médias amostrais de x e y. Essa operação corresponde ao primeiro nó de
decisão do algoritmo, que tem como saídas a continuação do processo de classificação ou a
seleção manual dos parâmetros de processamento do equipamento de fabricação aditiva.
(x − x̄)(y − ȳ)
P
(x − x̄)2

P

b=

(3.1)

Ainda na fase de engenharia de atributos, tem-se início o pré-tratamento dos
dados com a aplicação da filtragem por Savitzky-Golay (SG), de acordo com as mesmas
configurações descritas anteriormente; isto é, cálculo da segunda derivada em um polinômio
de segunda ordem e janela de sete pontos. Devido a desvios nos sinais da extremidade dos
espectros resultantes do algoritmo de SG incluso ao MATLAB® , foi preciso aplicar a poda
dos dados (data pruning) referentes aos sete primeiros e sete últimos valores de comprimento
de onda, de forma a minimizar qualquer fator prejudicial ao desempenho de classificação.
Na etapa de treinamento, os espectros pré-tratados foram redimensionados pela projeção
da PCA, especificada por cinco componentes principais. O resultado alcançado auxiliou
no desempenho do treinamento desenvolvido pelo aplicativo Classification Learner do
MATLAB® , no qual o método LDA foi selecionado como modelo de classificação. Para tanto,
o programa recebeu uma matriz de treinamento formada por 96 espectros pré-tratados
de PLA, ABS e PETG composto por 214 valores de comprimento de onda. Também,
foi adicionada uma coluna extra correspondente aos vetores de resposta, gerando uma
matriz final de estrutura 96x215. Por último, a validação do treinamento foi auxiliada por
procedimentos de seleção da validação cruzada, gerando 10 segmentos. Tal configuração foi
definida baseando-se em relatos de autores como Mitchell (1997) e Borra e Ciaccio (2010),
os quais citam o emprego do valor k = 10 como aquele que gera um melhor desempenho
de viés do método de partição.
Após ter sido desenvolvido o treinamento, o código do modelo proposto foi exportado
para a execução das etapas de testes e avaliação. Na etapa de testes, novos espectros foram
apresentados ao classificador para a verificação das métricas de predição. Esses novos
espectros foram concebidos aplicando-se a técnica data augmentation, sendo possível a
produção de dois novos subconjuntos de dados, conforme apresentado nas Tabela 7 e 8 do
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Apêndice A. Deste modo, o teste do classificador ocorreu de acordo com duas abordagens
diferentes: (1) aplicação de dados gerados pela média da absorbância de espectros de
mesmo material, porém de colorações diferentes (subconjunto A); e (2) aplicação de dados
gerados pela adição percentual da absorbância de espectros de filamentos poliméricos
distintos, porém de mesma coloração (subconjunto B). As matrizes de cada um dos dois
subconjuntos foram inseridas no software MATLAB® e o comando de teste de predição do
código de treinamento foi aplicado. Para a avaliação do modelo, por fim, considerou-se
a análise das matrizes confusão geradas segundo os resultados dos testes feitos, além do
cálculo das métricas de desempenho. O processo de avaliação permitiu com que ajustes
na metodologia do algoritmo fossem desenvolvidos, bem como viabilizou compreender o
limite de predição do classificador.

3.3

Projeto Conceitual

O projeto propõe a associação de dispositivos de sensoriamento e máquinas de
fabricação aditiva com o intuito de desenvolver um sistema capaz de promover a identificação prévia e automática do material a ser processado e o ajuste automático dos parâmetros
de processamento. O método de sensoriamento e aquisição dos dados é diretamente dependente do modo pela qual os insumos são introduzidos ao processo. No que diz respeito aos
equipamentos FDM ou FFF, cuja a alimentação do material decorre pelo tracionamento
do filamento polimérico pelo cabeçote, o uso de espectrofotômetros portáteis para medidas
das características intrínsecas aos materiais corresponde a uma ótima alternativa; isto,
graças a evolução tecnológica e a miniaturização dos dispositivos de espectroscopia.
O desenho técnico da Figura 23 ilustra a visão geral do projeto conceitual, no
qual uma impressora 3D (1) composta por uma mesa de deposição (2), um cabeçote de
extrusão (3) e um carretel de filamento polimérico (4), tem anexado ao seu ambiente um
espectrofotômetro portátil (5) que, auxiliado por seu anteparo de referência (6), recebe
e envia informações espectrais para uma placa de aquisição (7). Para o funcionamento
efetivo do sistema, o filamento necessariamente precisa ter contato direto com as janelas
de captura durante o tempo de leitura do dispositivo. As informações adquiridas são
enviadas para a placa de aquisição, que opera em conjunto ao classificador desenvolvido
neste trabalho. O sistema verifica a identidade do material pelas características espectrais
próprias de cada classe. Em caso de identificação, dão-se as entradas das configurações dos
parâmetros de processamento próprios do material. As informações de configuração podem
estar armazenadas em um banco de dados conectados à nuvem. Desta forma, o usuário
é capaz de inserir e compartilhar parâmetros desconhecidos. Em seguida, a fabricação é
iniciada e um relatório informativo do processo é enviado à nuvem, estando disponível
ao usuário. Por outro lado, caso o material não seja identificado, o sistema concede a
configuração manual dos parâmetros de processamento. As configurações inseridas pelo

86

Metodologia

usuário, bem como um relatório informativo das condições de processo selecionadas são enviados e armazenados no banco de dados na nuvem e, posteriormente, a fabricação tem início.

Figura 23 – Desenho técnico do sistema de identificação de materiais aplicados à MA,
indicado pelo projeto conceitual.

Fonte: Autoria Própria.

Neste ponto é importante salientar que o algoritmo desenvolvido neste trabalho
corresponde a uma primeira versão, na qual é possível não só a classificação dos materiais
aqui estudados, mas também concede a entrada de novas informações. O intuito é otimizar
e incorporar ao sistema novas funcionalidades futuramente, de forma a atingir os objetivos
do projeto conceitual aqui expostos. A Figura 35, presente no Apêndice B, apresenta um
diagrama de atividades UML do sistema de identificação e controle planejado.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo são analisados e discutidos os resultados obtidos para as diferentes
etapas de desenvolvimento do projeto, as quais contemplam desde as avaliações estatísticas
preliminares do conjunto de dados, até a concepção de aprendizado de máquina aplicado na
criação do algoritmo. A princípio são apresentados os resultados correspondente a análise
exploratória dos dados; isto é, estudo dos espectros adquiridos e avaliações estatísticas
multivariadas (PCA e LDA). Por fim, são exibidos os resultados das etapas de programação
que, de modo respectivo, equivalem a engenharia de atributos, treinamento, avaliação e
testes do modelo resultante.
4.1

Análise Exploratória

4.1.1 Espectros Adquiridos
A Figura 24 apresenta os espectros NIR suavizados obtidos em triplicata das
amostras dos filamentos de PLA, ABS e PETG, registrados na faixa de 1000 a 1700 nm.
Figura 24 – Espectros NIR adquiridos: (A) PLA; (B) ABS; e (C) PETG.

Fonte: Autoria Própria.
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Em primeira análise, observa-se a nítida variação das linhas de base dos espectros.
Estudos relatam que tais variações são provocadas pela não uniformidade das amostras,
diferenças de granulometria, alterações na pigmentação ou nas concentrações de aditivos
do material; isto, quando não há nenhuma alteração química em curso (FOLHA, 2014).
McLauchlin, Ghita e Gahkani (2014) identificaram essa especificidade ao realizar um estudo
relacionado a espectroscopia NIR praticada em amostras do polímero PET, contaminadas
por PLA. Os autores constataram que a medida em que se aumentou as concentrações de
PLA, houve um aumento da opacidade do polímero fundido. Isto levou a uma alteração de
absorção da radiação infravermelha, provocando a alteração na linha de base (MCLAUCHLIN; GHITA; GAHKANI, 2014). No caso particular deste trabalho, tal variação pode ser
explicada pela distinção de tonalidade dos filamentos avaliados, os quais foram submetidos
a processos de incorporação de um pigmento específico. De acordo com Fang et al. (2013),
a refletividade ao NIR de uma partícula de pigmento depende do meio circundante, da
sua distribuição no meio, do tamanho da partícula, da concentração de outros aditivos, do
comprimento de onda de luz incidente, dentre outros fatores.
Na Figura 25 o resultado da aplicação da segunda derivada no conjunto de dados
espectrais, via método Savitzky-Golay é apresentado. A partir deste procedimento foi
possível não somente corrigir a variação da linha base dos espectros, mas também minimizar
os efeitos do espalhamento de luz ao aumentar a relação sinal-ruído. Adicionalmente, com
base nesse tratamento, identifica-se as regiões de comprimento de onda nas quais se
localizam as bandas de absorbância características para cada material; isto, graças a
capacidade da técnica em reduzir a quantidade de picos sobrepostos. Durante a aplicação
do método, foram testadas diversas configurações de tamanho de janela, sendo verificado
um valor limite o qual acima há perdas de informações relevantes. Nesse sentido, a melhor
suavização dos espectros foi efetuada aplicando-se a janela de 7 pontos.
Conforme se observa, as bandas de absorbância ocorrem em regiões análogas de
comprimento de onda, no que se refere a espectros de um mesmo material. Isto comprova que
as particularidades espectrais dos polímeros são identificadas independente do fabricante.
Os dados resultantes do pré-tratamento serviram como modelo de calibração para aplicação
das análises multivariadas, que serão discutidas nas próximas seções deste capítulo. Para
isso, os espectros foram submetidos ao pré-processamento por SG, projetados em um
modelo multivariado de PCA e classificados estatisticamente pela LDA, gerando resultados
essenciais para a avaliação de distinção entre as classes de amostras (PLA, ABS e PETG).

4.1 Análise Exploratória

89

Figura 25 – Espectros de filamentos poliméricos pré-tratados por Savitzky-Golay na
análise exploratória.

Fonte: Autoria Própria.

A Figura 26 expõe os espectros vibracionais típicos de PLA, ABS e PETG, juntamente com suas principais bandas de absorção identificadas na região no infravermelho
próximo. A atribuição de bandas, quando auxiliada por consultas em literatura específica, permite não somente comprovar as peculiaridades da identidade de cada material
analisado, mas também avaliar o comportamento das ligações dos grupamentos químicos
pertencentes ao material. No que se refere a presente pesquisa, o intuito dessa análise foi
extrair informações representativas da razão de cada pico de absorbância identificados nos
espectros, assim como comparar esses resultados ao que se é relatado cientificamente. Por
isso, toda a atribuição desenvolvida neste trabalho foi embasada em referências técnicas
relacionadas a espectroscopia de infravermelho próxima (NIR).
Em geral, as bandas de absorção localizadas na região do NIR (800 nm a 2500 nm)
para polímeros contemplam sobretons e combinações relacionadas a trechos hidrogênicos
das ligações C-H, N-H e O-H (BURNS; CIURCZAK, 2008). No caso do PLA, observa-se
bandas associadas às vibrações na região do segundo sobretom de estiramento de C-H
(1100 a 1200 nm), especificamente nos comprimentos de onda próximos a 1132 e 1166 nm.
Na sequência, localizam-se as bandas atribuídas as vibrações de estiramento assimétrico
e simétricos, especialmente de grupos metil (CH3 ), presentes no primeiro sobretom de
combinação C-H (1300 a 1500 nm). De acordo com Burns e Ciurczak (2008), as bandas de
combinação surgem da soma e diferenças de vibrações fundamentais de alongamento e
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flexão, as quais dependem da simetria molecular. Ainda nos espectros do PLA, verifica-se
um ombro referente ao primeiro sobretom de O-H (1432 nm) e bandas na região referente
ao primeiro sobretom de vibrações de estiramento de C-H (1676 nm) (ISHIKAWA et al.,
2013; AMIRABADI; RODRIGUE; DUCHESNE, 2018).
Nos espectros do ABS observa-se duas bandas representativas na faixa de 1139 e
1196 nm, que estão inseridas no segundo sobretom de estiramento do grupo C-H aromático
e metil, respectivamente. Em seguida, tem-se um pico de absorbância proeminente na
região de comprimento de onda próxima a 1406 nm, referente ao primeiro sobretom de
combinação CH2 e C-H, além de um ombro e um pico na faixa do primeiro sobretom de
C-H (1600 a 1700 nm) (BURNS; CIURCZAK, 2008; WORKMAN, 2012). Segundo Burns e
Ciurczak (2008), essa sequência de bandas de absorção são típicas de polímeros derivados
de estireno. De modo similar, os espectros vibracionais de PETG também apresentam duas
bandas de absorção na região do segundo sobretom de estiramento de C-H (1100 e 1200
nm), sobretudo com picos em comprimentos de onda próximo a 1121 e 1180 nm, relativos
ao grupo C-H aromático. Além dessas, assim como nos espectros de ABS, são observadas
bandas na região do primeiro sobretom de combinação C-H (1378 nm) e primeiro sobretom
de estiramento do grupo C-H (1652 nm). Como exposto na seção 2.1.3.3, sendo o PETG
uma versão modificada do PET, este apresenta um elevado teor de hidroxilas em análise
de espectroscopia próxima. De acordo com Burns e Ciurczak (2008), a técnica NIR tem
sido bastante empregada em avaliações do PET, visando principalmente quantificar a
presença de ácidos e hidroxilas em várias etapas de processos de fabricação.
Figura 26 – Bandas de absorção no infravermelho próximo de PLA, ABS e PETG.

Fonte: Autoria Própria.
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4.1.2 Análise de Componentes Principais (PCA)
A Figura 27 apresenta o gráfico score da PCA realizada em 114 espectros adquiridos
de 19 amostras de filamentos poliméricos de PLA, ABS e PETG, os quais não foram
previamente tratados pelo método de suavização de Savitzky-Golay (SG). Os resultados
obtidos são fundamentais para qualificar o grau de importância da aplicação do método SG
para a averiguação da variância do conjunto de dados espectrais. Inicialmente, verifica-se
que a soma das duas primeiras componentes principais (PCs) explicam cerca de 97% da
variação dos dados. As variâncias explicadas por cada componente principal formam um
critério fundamental para a escolha dos planos de avaliação da PCA. Valderrama et al.
(2015) ressalta que PCs que explicam pouca variância, no nível de ruído dos dados, não
podem ser interpretados de maneira confiável. Em relação a esta primeira análise, isto
é verificado ao observar a contribuição percentual de cada componente principal, visto
que a PC-2 é responsável por apenas 9% da explicação dos dados. Ainda, o gráfico score
revela que a ausência do processo de pré-tratamento dos dados gerou uma distribuição
altamente não linear das amostras, não havendo a formação de agrupamentos homogêneos
dos espectros de mesmo material. Esses resultados comprovam a importância da inclusão
do processo de tratamento e suavização prévia dos espectros no roadmap do algoritmo de
classificação.
Figura 27 – Gráfico score da PCA realizada no conjunto de dados sem pré-tratamento.

Fonte: Autoria Própria.

A Figura 28, por sua vez, exibe o gráfico score da projeção da PCA para os mesmos
números de espectros adquiridos, também relativos aos filamentos de PLA, ABS e PETG,
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mas que foram previamente tratados pelo método de SG. Nesta análise, a soma das duas
primeiras PCs explicam 93% da variação dos dados, onde o PC-1 é responsável por 49%
da explicação da variância e o PC-2 por 44%. Tais percentuais correspondem a valores
satisfatórios para verificação de variância das amostras. Na avaliação do PC-1, observa-se a
formação de um grupo distribuído de amostras de PLA situadas nos quadrantes positivos
do eixo (I e IV), enquanto há a formação de grupos de ABS e PETG na região dos valores
negativos (II e III). A distinção entre as amostras desses últimos polímeros é nítida ao se
analisar a PC-2, em que nota-se agrupamentos de PETG localizados no quadrante positivo
do eixo (II) e ABS no quadrante negativo (III).
Figura 28 – Gráfico score da PCA realizada no conjunto de dados com pré-tratamento.

Fonte: Autoria Própria.

A primeira importante verificação consiste em avaliar o nível de semelhança entre
as amostras, visto que em análises PCA os espectros de elevada correlação tendem a se
agruparem em um mesma região do gráfico score. Aqui, constata-se a evidente aproximação
entre espectros de um mesmo material, ao passo que se observa claramente o distanciamento
de espectros de materiais distintos. Contudo, no quadrante II, nota-se a presença de um
agrupamento de amostras de PLA e ABS, que representam os espectros que não absorvem
a radiação na região de comprimento de onda estudado; isto é, esses espectros não
apresentam bandas de absorção visíveis na faixa entre 1000 a 1700 nm. Conforme mostrado
na Figura 29, tais resultados ocorrem em amostras de PLA e ABS das cores cinza e preto,
provenientes dos fabricantes Cliever® e 3D Lab® . Uma interpretação para tal resultado é
que, possivelmente, os níveis de pigmentação, corante e/ou outros aditivos influenciaram
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diretamente na absorção no infravermelho próximo, de modo que as informações espectrais
dos polímeros tenham sido encobertas pelas informações dessas composições. A exceção
está na amostra de PLA cinza da Cliever® , que apresentou espectros no padrão do próprio
material.
Figura 29 – Espectros NIR de PLA e ABS com baixo sinal de absorbância.

Fonte: Autoria Própria.

As curvas presentes no gráfico loading da Figura 30 representam as contribuições
com que cada eixo original exerce na composição dos novos eixos da PCA, desenvolvida
para o conjunto de dados espectrais previamente tratados por SG. Tais curvas fornecem
informações complementares ao gráfico score, permitindo efetivamente compreender o
processo de reconhecimento de padrão estabelecido por essa análise multivariada (SILVA,
2001; FERREIRA, 2014). As faixas de comprimento de onda em que se verificam os picos
de loading indicam as regiões mais relevantes para a formação de cada eixo principal (PC-1
e PC-2). Conforme se observa, as bandas de comprimento de onda descritores para a
formação da PC-1 foram aquelas próximas a 1139 nm (banda de absorbância representativa
do ABS), a 1166 nm (banda de absorbância representativa do PLA) e a 1180 nm (banda
de absorbância representativa do PETG). Com relação a curva loading da PC-2, nota-se
um aspecto semelhante ao visto para a PC-1, sobretudo revelando regiões de comprimento
de onda próximas a 1116 nm (bandas de absorbância representativas do PETG), a 1136
nm (banda de absorbância representativa do ABS) e a 1136 nm (banda de absorbância
representativa do PLA), como as mais significativas para a formação deste eixo principal.
Ademais, observa-se que as bandas de absorção das faixas de 1300 a 1500 nm e 1600 a
1700 nm, existentes nos espectros dos três materiais, também foram significativas para
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a inspeção de padrão entre as amostras, tanto para PC-1 quanto para a PC-2. Esses
resultados confirmam a existência de informações espectrais intrínsecas aos materiais, as
quais são fundamentais para a distinção entre as classes.
Figura 30 – Gráfico loading e as bandas de absorbância contribuintes para a criação da
PC-1 e PC-2.

Fonte: Autoria Própria.

4.1.3 Análise Discriminante Linear (LDA)
A Tabela 5 mostra a matriz confusão resultante da LDA gerada para a classificação
estatística dos dados do conjunto de calibração, onde as células verdes e vermelhas indicam
a quantidade de predições corretas e incorretas, respectivamente. O conjunto de calibração
é composto por 80 amostras medidas em 228 valores de comprimento de onda, contendo
70% dos dados totais, os quais foram selecionados pelo algoritmo Kennard-Stone. Segundo
se observa, o modelo criado realizou o treinamento com acurácia de 95%, verificada por
apenas quatro especificações imprecisas relativas a classificação de ABS como sendo PLA.
Essas especificações correspondem aos espectros das amostras de ABS de coloração cinza;
isto é, amostras que não apresentaram informações de absorbância significativas (Figura
29). A partir do modelo de classificação LDA desenvolvido, promoveu-se predições testes
mediante uso dos dados contidos no conjunto de validação, do qual é composto por 34
amostras medidas em 228 valores de comprimento de onda. O conjunto de validação
foi construído com 30% da quantidade de dados não selecionados anteriormente pelo
algoritmo Kennard-Stone. A acurácia de classificações testes foi de 79,63%, acarretada
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por oito predições incorretas, também referentes as amostras de ABS cinza categorizadas
como sendo PLA. As métricas de precisão, recall e o decorrente macro-f1 da validação do
classificador resultaram em 59,62%, 76,73% e 0,67, respectivamente.
Tabela 5 – Matriz confusão resultante da classificação do modelo de calibração.

Real

Previsto
PLA

ABS

PETG

PLA

17

0

0

ABS

4

8

0

PETG

0

0

23

Fonte: Autoria Própria.

Os resultados comprovam o elevado desempenho de classificação da LDA para
dados espectrais, tendo em vista o alto percentual de acurácia de predição alcançado no
treinamento e validação do modelo. Exemplificando, as amostras de PLA de coloração
preta, apresentaram poucas informações espectrais de acordo com a Figura 30, porém foram
categorizados corretamente em sua totalidade. Todavia, o modelo foi incapaz de realizar a
predições para as amostras de ABS de cor cinza, independentemente do fabricante. Ao se
aplicar a LDA com as mesmas configurações empregadas anteriormente, entretanto com a
ausência das amostras com sinal reduzido de absorbância, houve um aumento significativo
no desempenho de reconhecimento do classificador. De fato, a acurácia de predição, tanto
do modelo de calibração, quanto de validação do mesmo, atingiram 100% de acertos;
isto é, todas as outras métricas calculadas atingiram seu valor máximo. Tais resultados
suscitaram a necessidade da inserção de um nó de decisão no início do programa, que
fosse capaz de discriminar a entrada da maior parte dos espectros sem informações de
absorbância.
A análise exploratória permitiu ensaiar previamente todos os parâmetros e configurações indispensáveis para a construção do classificador desenvolvido por este trabalho.
Com base nos resultados observados, criou-se um roadmap de implementação do algoritmo,
conforme descrito pela Figura 22.
4.2

Algoritmo

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos na aplicação das técnicas de
AM para a implementação do algoritmo projetado na análise exploratória, tendo como
saídas esperadas a classificação dos espectros de filamentos poliméricos em PLA, ABS,
PETG ou o direcionamento para a operação manual do sistema.
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4.2.1 Engenharia de atributos
A primeira etapa corresponde a engenharia de atributos dos dados espectrais. A
Figura 31 exibe as respostas inerentes ao primeiro nó de decisão do algoritmo, relacionadas
ao cálculo dos coeficientes angulares das triplicatas de cada amostra, separadas por um valor
limite de -0,09 de inclinação. Como se observa, a função foi bastante eficiente em descriminar
boa parte das amostras com baixo sinal de absorbância, as quais foram responsáveis pela
redução do percentual de acurácia do classificador proposto. Em síntese, a função é
encarregada por definir duas saídas possíveis: (1) espectros que apresentarem coeficientes
angulares maiores do que -0,09 passarão pelo processo de classificação; e (2) espectros
que apresentarem coeficientes angulares menores do que -0,09 irão direcionar o operador
para a seleção manual dos parâmetros de processamento do equipamento. Por exemplo,
de acordo com a Figura 32, os espectros de PLA de coloração cinza da fabricante 3D
Lab® , expuseram um resultado de inclinação a baixo do valor limite e, portanto, o sistema
será direcionado para a operação manual dos parâmetros de processamento. Todavia, os
espectros de PLA também de coloração cinza, porém da fabricante Cliever® , exibiram
um resultado de inclinação a cima do valor limite e, assim, o sistema será direcionado
para o prosseguimento das etapas de classificação e ajuste automático dos parâmetros
de processamento. Aqui, vale ressaltar que o fator determinante para a discriminação da
função inserida são os picos de absorbâncias recorrentes no intervalo de 1600 a 1700 nm
de comprimento de onda.

Figura 31 – Resultado da função de inclinação dos espectros das amostras do conjunto de
treinamento.

Fonte: Autoria Própria.
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A Figura 32 apresenta os resultados da filtragem digital por SG por algoritmo
do MATLAB® , configurado com os mesmos parâmetros definidos na análise exploratória.
Verifica-se que os resultados de suavização e tratamento derivativo dos espectros se aproximam demasiadamente do que foi obtido anteriormente, exceto pela presença de alguns
ruídos de sinal nas faixas de 900 e 1700 nm, conforme indicado pelas setas. Os ruídos
revelam que a poda (data pruning) de sete valores nos intervalos extremos de comprimento
de onda, se torna um procedimento indispensável para a manutenção do desempenho de
classificação do modelo. O resultado final do tratamento é um conjunto de espectros com a
linha base corrigida, bandas de absorbância bem definidas e reduzida sobreposição de picos.

Figura 32 – Espectros dos filamentos poliméricos pré-tratados por Savitzky-Golay via
algoritmo MATLAB® .

Fonte: Autoria Própria.

4.2.2 Treinamento
A etapa de engenharia de atributos forneceu uma nova matriz a ser aplicada no
treinamento do modelo, composta por 96 amostras de espectros tratados de PLA, ABS
e PETG, medidas em 214 valores de comprimento de onda (96x214). Previamente, os
dados foram projetados pelo algoritmo PCA do MATLAB® , no qual as duas primeiras
componentes explicaram 94,4% da variância; isto é, explicam uma porcentagem muito
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próxima ao revelado na análise exploratória. Os resultados mostram que a acurácia do
treinamento do modelo, aplicando-se a validação cruzada de k = 10, se manteve no patamar
máximo de 100% de acertos; ou seja, todas as amostras foram classificadas corretamente
para cada uma das três classes. Isto comprova a elevada capacidade de predição no processo
de treinamento do classificador projetado.
A performance de acurácia do modelo pode ser melhor compreendida ao se observar
o mecanismo de classificação desenvolvido pela LDA, quando auxiliado pelo agrupamento
dos scatters do gráfico score da PCA. A Figura 33 mostra a disposição dos planos de
decisão (PLA-ABS, PLA-PETG e ABS-PETG), responsáveis pelas divisões estabelecidas
entre os scatters de cada classe. Constata-se que as amostras de PLA, ABS e PETG
estão agrupadas em regiões limitadas e distintas no espaço tridimensional e, deste modo,
entende-se a razão pela qual o classificador obteve êxito em categorizar os agrupamentos
durante o processo de treinamento. Segundo Ferreira (2014), a LDA assume que as classes
são linearmente separáveis. Portanto, fica comprovado a importância do pré-tratamento
dos espectros e a projeção efetiva da PCA, uma vez que é fundamental para a LDA que
amostras similares estejam reunidas e distribuídas separadamente dos agrupamentos de
outras classes.
Figura 33 – Conjunto de amostras definidas no espaço tridimensional e separadas pelos
planos de decisão da LDA.

Fonte: Autoria Própria.
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4.2.3 Avaliação e Testes
A avaliação do modelo de classificação ocorreu com base nas informações de dois
novos subconjuntos de dados espectrais, descrevendo dois cenários de testes distintos. Esses
dados foram criados por técnicas de data augmentation e geraram duas matrizes de entrada
de tamanho 63x228 (subconjunto A) e 54x228 (subconjunto B). A Figura 34 apresenta os
espectros resultantes de cada procedimento de aumento de dados, sendo os espectros da
Figura 34-A e da Figura 34-B referentes as amostras selecionadas do subconjunto A e B,
respectivamente. Em primeira análise, nota-se a evidente semelhança nas configurações
das curvas de espectros da Figura 34-A e os espectros originais, retratados na Figura 24.
Em contrapartida, a Figura 34-B revela que a medida em que há o aumento percentual do
sinal de absorbância de um material sobre o outro, o espectro perde seu formato padrão.
Como pode ser observado, na proporção em que se amplia o percentual de sinal de 5%
para 45% de ABS em PLA, aumenta-se o pico de absorbância de regiões específicas do
espectro, tais como indicadas pelas setas na região de comprimento de onda de 1136 e 1192
nm. Essas novas características de absorbância são fundamentais para realização de testes
do modelo treinado, tendo em vista a possibilidade de mensurar o limite de classificação
em condições inéditas.
Figura 34 – Resultado do data augmentation: (A) espectros do subconjunto A e (B)
espectros do subconjunto B.

Fonte: Autoria Própria.

O modelo de classificação, quando testado por dados do subconjunto A, confirma
a estabilidade do classificador já que o resultado da acurácia de predição atingiu o
percentual de 100%; isto é, valores máximos de precisão, recall e macro-f1. Assim, atesta-se
a capacidade do modelo em reconhecer padrões de dados espectrais similares aos utilizados
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no treinamento, mesmo com a presença de pequenas variações ou ruídos nos espectros. Em
contrapartida, um limite de desempenho foi encontrado ao promover testes empregando
os dados do subconjunto B, relativos aos espectros obtidos pela mescla percentual da
absorbância de materiais distintos. A Tabela 6 apresenta a matriz confusão decorrente
dos testes com as amostras do subconjunto B, considerando as classificações corretas
dadas ao material de maior porcentagem de sinal de absorbância; novamente, as células
verdes indicam a quantidade de predições corretas e as vermelhas as incorretas. Nesse
caso, a acurácia de classificação foi de aproximadamente 84%, aferido por 42 identificações
corretas e 12 equivocadas. Dentre essas últimas, sete erros de identificação ocorreram
com amostras de proporção 55%/45%, quatro com as de 70%/30%, e apenas um erro foi
relativo a fração 90%/10%. Tais apurações mostram que conforme se aumenta o sinal de
absorbância do espectro de um material no outro, maior é a probabilidade de imprecisão
do classificador. Contudo, ao se observar as configurações dos espectros identificados
incorretamente, verifica-se que as posições das bandas de absorbância (Figura 34-B) se
aproximam demasiadamente em comparação aos espectros padrões das classes previstas
(Figura 24), o que explica tais classificações.
Tabela 6 – Matriz confusão resultante dos testes com os dados do subconjunto B.

Real

Previsto
PLA

ABS

PETG

PLA

17

2

2

ABS

3

16

2

PETG

1

2

9

Fonte: Autoria Própria.

A Tabela 7 exibe os resultados dos cálculos das métricas de desempenho, correspondentes aos testes realizados mediante os dados do subconjunto B. Nota-se que a precisão e
o recall de classificação dos filamentos poliméricos de PLA e ABS se mantiveram em torno
do mesmo patamar (80,95% e 80%, respectivamente), enquanto as métricas relativas ao
PETG apresentaram um decréscimo em cerca de 11%. A explicação para esses resultados
pode estar relacionada ao desequilíbrio existente no conjunto de dados de treinamento,
uma vez que há um número maior de exemplos das classes PLA e ABS em comparação ao
PETG. Sobre esta questão, Xie e Qiu (2007) desenvolveram um estudo de análise gráfica
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e estatística, que mostrou teoricamente que o desequilíbrio de dados produz um efeito
negativo em classificadores LDA. Em contraste, Xue e Titterington (2008) reavaliaram
essa tese com base em estudos empíricos e de simulação, de forma a concluir que o desequilíbrio dos dados não corresponde no único fator agente da redução de desempenho de
classificadores LDA. De todo modo, o percentual de acertos de classificações para amostras
com mais proporção de PETG foi satisfatório (75%) e, segundo referências consultadas
(BROWN, 2018; TISCHIO; WEISS, 2019), o valor do macro-f1 atingido pelo classificador é
bastante positivo, principalmente quando se considera as particularidades dos dados do
subconjunto B.
Tabela 7 – Métricas de desempenho calculadas para as classes e o classificador.
Métrica

PLA

ABS

PETG

Classificador

Acurácia (%)

84,00

82,32

85,71

84,04

Precisão (%)

80,95

80,00

69,23

76,73

Recall (%)

80,95

80,00

69,23

76,73

f1-score/macro-f1

0,80

0,80

0,69

0,76

Fonte: Autoria Própria.
Os testes efetuados com o subconjunto B visou desafiar o classificador e compreender
a predição estabelecida em casos onde as informações dos espectros se distanciam das
cedidas em etapa de treinamento. Observa-se que a medida em que se aumenta o percentual
das informações de um material sobre o outro, os aspectos dos sinais de absorbância se
aproximam ou se distanciam dos exemplos aprendidos. Deste modo, o classificador realiza a
predição conforme a comparação de semelhança entre os espectros das classes inseridas e/ou
aproximação dos agrupamentos dos scatters delimitados pelos planos de decisão descritos
na Figura 33. Portanto, torna-se essencial para a eficiência do modelo de classificação
desenvolvido, a introdução de um conjunto de treinamento de amostras variadas e bem
definidas.
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5.1

Conclusões

O presente trabalho atesta a possibilidade de desenvolvimento de um script de
programação apto a identificar previamente a matéria-prima empregada na fabricação
aditiva, permitindo acionar o sistema de ajuste automático dos parâmetros de processamento do equipamento. Os resultados comprovaram que o alinhamento entre os elementos
da Quimiometria e os fundamentos de aprendizado de máquinas pode ser efetivo para a
criação de um classificador de alto desempenho.
O roadmap para a implementação do classificador foi construído com base nas
análises exploratórias dos dados, as quais concederam uma visão geral da efetividade dos
algoritmos adotados, bem como permitiu a definição da linha de decisões do programa.
O uso da espectroscopia NIR como medida de identificação se confirmou como sendo
particularmente eficaz, tendo em vista a sua capacidade de indicar características próprias e
inerentes a cada classe de material. Essas características se tornam ainda mais proeminentes
quando ampliadas por processos de filtragem digital e suavização de ruídos, comprovando
a importância do emprego de algoritmos derivativos como os de Savitzky-Golay. A análise
exploratória também provou a relevância do redimensionamento dos dados desenvolvido
pela PCA, no que se refere ao desempenho de classificação de modelos lineares como a
LDA. O resultado da acurácia do classificador foi a priore de 95% de acertos, quando
o conjunto de dados treinado era também composto por espectros sem informações de
absorbância (PLA e ABS de colorações cinza e preto). Isto suscitou a criação de um novo
nó de decisão baseado na regressão linear do espectro e cálculo da inclinação da curva, do
qual foi determinante para o aumento do desempenho de predição (100% de acurácia).
Desta forma, a estruturação do programa foi organizada por etapas de captura
e entrada de dados de espectroscopia, engenharia de atributos, definição do modelo de
classificação, avaliação e testes. Os resultados do pré-tratamento de dados via codificação
MATLAB® se aproximaram demasiadamente daqueles alcançados na análise exploratória,
à exceção de desvios que foram ajustados por data pruning. Tais procedimentos foram
essenciais para a obtenção de um treinamento com máxima acurácia, quando aplicada
a validação cruzada de 10 segmentos. Os testes com novos dados mostraram completo
reconhecimento de padrões de espectros similares, assim como uma boa performance para
a métricas de espectros com aspectos variados. Cabe ressaltar que esses resultados podem
ser otimizados com a introdução de novas espécies de espectros, providos por conjuntos de
dados de classes equilibradas.
Com base no que foi apresentado, conclui-se que o classificador proposto equivale a
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um recurso excepcionalmente promissor para a otimização de um programa que automatiza
os processos de MA habituais. Conforme descrito na revisão, o campo de aplicação da
fabricação aditiva vem se ampliando significativamente, tanto no setor produtivo, quanto
como ferramenta educacional ou equipamento de uso doméstico. Também, foi relatado o
surgimento de dispositivos de sensoriamento miniaturizados e a relevância dos parâmetros
de processamento para a qualidade da produção por processos aditivos. Por esses motivos,
o sistema tem potencial de atender uma demanda crescente por impressoras 3D mais
controláveis, independentes e seguras, assim como de uniformizar objetos fabricados com
a aplicação de instrumentos modernos de detecção. Por fim, vale destacar que a proposta
deste projeto se encontra em fase final de patenteamento, o que confirma o ineditismo do
trabalho.
Todos os códigos fontes do MATLAB® e os materiais adicionais relativos ao
projeto estão disponíveis para acesso no repositório Github via link: <https://github.com/
Danxcunha/identification-of-polymers-intended-for-additive-manufacturing>.
5.2

Trabalhos Futuros

Os resultados observados e os conhecimentos adquiridos por revisões bibliográficas
geraram uma série de propostas de trabalhos futuros, como segue:
1. Ampliar a gama de materiais e número de amostras aplicadas no treinamento do
classificador;
2. Empregar novos modelos de classificação, tendo em vista as informações dadas por
Ferreira (2014), a qual cita um limite de cinco classes para o máximo desempenho
da LDA;
3. Estudar a relação de pigmentação/corantes e sinal de absorbância em espectros de
filamentos poliméricos de colorações escuras;
4. Gerar o link de entrada dos parâmetros de processamento a partir dos resultados de
identificação;
5. Testar o sistema integrado proposto in loco, executando o classificador mediante
auxílio de micro-processadores;
6. Fabricar objetos a partir do sistema de automatização desenvolvido e averiguar o
nível da qualidade de processamento;
7. Aplicar um instrumento de pesquisa, abordando indústrias, empresas e usuários de
MA, objetivando ter feedback da viabilidade comercial do sistema de automatização
de processos de fabricação aditiva.
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APÊNDICE A – TABELA DE AMOSTRAS

Tabela 8 – Nomenclatura do conjunto de amostras aplicadas no trabalho.
n.º

Amostra

Material

Fabricante

Coloração

1

ABS_3DFila_natural

ABS

3D Fila®

Natural

2

ABS_3DLab_amarelo

ABS

3D Lab®

Amarelo

3

ABS_3DLab_cinza

ABS

3D Lab®

Cinza

4

ABS_3DLab_laranja

ABS

3D Lab®

Laranja

5

ABS_3DLab_roxo

ABS

3D Lab®

Roxo

6

ABS_3DLab_verde

ABS

3D Lab®

Verde

7

ABS_UP3D_cinza

ABS

UP 3D®

Cinza

8

PETG_3DFila_natural

PETG

3D Fila®

Natural

9

PETG_UP3D_verde

PETG

UP 3D®

Verde

10

PLA_3DFila_natural

PLA

3D Fila®

Natural

11

PLA_3DFila_verde

PLA

3D Fila®

Verde

12

PLA_3DLab_amarelo

PLA

3D Lab®

Amarelo

13

PLA_3DLab_cinza

PLA

3D Lab®

Cinza

14

PLA_3DLab_laranja

PLA

3D Lab®

Laranja

15

PLA_3DLab_roxo

PLA

3D Lab®

Roxo

16

PLA_Cliever_azul

PLA

Cliever®

Azul

17

PLA_Cliever_cinza

PLA

Cliever®

Cinza

18

PLA_Cliever_preto

PLA

Cliever®

Preto

19

PLA_UP3D_marrom

PLA

UP 3D®

Marrom

Fonte: Autoria Própria.
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Tabela de Amostras

Tabela 9 – Conjunto de amostras resultantes do data augmentation dos espectros do
subconjunto A.
nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Amostra
ABS_amarelo_laranja
ABS_amarelo_roxo
ABS_amarelo_verde
ABS_laranja_roxo
ABS_laranja_verde
ABS_natural_amarelo
ABS_natural_laranja
ABS_natural_roxo
ABS_natural_verde
ABS_roxo_verde_
PETG_natural_verde
PLA_amarelo_azul
PLA_amarelo_cinza
PLA_amarelo_laranja
PLA_amarelo_marrom
PLA_amarelo_roxo
PLA_azul_cinza
PLA_azul_marrom
PLA_laranja_azul
PLA_laranja_cinza
PLA_laranja_marrom
PLA_laranja_roxo
PLA_natural_amarelo
PLA_natural_azul
PLA_natural_cinza
PLA_natural_laranja
PLA_natural_marrom
PLA_natural_roxo
PLA_natural_verde
PLA_roxo_azul
PLA_roxo_cinza
Pla_roxo_marrom
PLA_verde_amarelo
PLA_verde_azul
PLA_verde_cinza
PLA_verde_laranja
PLA_verde_marrom
PLA_verde_roxo

Material
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
PETG
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA
PLA

Fonte: Autoria Própria.

Coloração
Amarelo + Laranja
Amarelo + Roxo
Amarelo + Verde
Amarelo + Roxo
Laranja + Verde
Natural + Amarelo
Natural + Laranja
Natural + Roxo
Natural + Verde
Roxo + Verde
Natural + Verde
Amarelo + Azul
Amarelo + Cinza
Amarelo + Laranja
Amarelo + Marrom
Amarelo + Roxo
Azul + Cinza
Azul + Marrom
Laranja + Azul
Laranja + Cinza
Laranja + Marrom
Laranja + Roxo
Natural + Amarelo
Natural + Azul
Natural + Cinza
Natural + Laranja
Natural + Marrom
Natural + Roxo
Natural + Verde
Roxo + Azul
Roxo + Cinza
Roxo + Marrom
Verde + Amarelo
Verde + Azul
Verde + Cinza
Verde + Laranja
Verde + Marrom
Verde + Roxo
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Tabela 10 – Conjunto de amostras resultantes do data augmentation por espectros do
subconjunto B.
nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Amostra
Material
PLA90_ABS10_verde
90% PLA e 10% ABS
PLA70_ABS30_verde
70% PLA e 30% ABS
PLA55_ABS45_verde
55% PLA e 45% ABS
ABS90_PLA10_verde
90% ABS e 10% PLA
ABS70_PLA30_verde
70% ABS e 30% PLA
ABS55_PLA45_verde
55% ABS e 45% PLA
PLA90_ABS10_amarelo
90% PLA e 10% ABS
PLA70_ABS30_amarelo
70% PLA e 30% ABS
PLA55_ABS45_amarelo
55% PLA e 45% ABS
ABS90_PLA10_amarelo
90% ABS e 10% PLA
ABS70_PLA30_amarelo
70% ABS e 30% PLA
ABS55_PLA45_amarelo
55% ABS e 45% PLA
PLA90_ABS10_laranja
90% PLA e 10% ABS
PLA70_ABS30_laranja
70% PLA e 30% ABS
PLA55_ABS45_laranja
55% PLA e 45% ABS
ABS90_PLA10_laranja
90% ABS e 10% PLA
ABS70_PLA30_laranja
70% ABS e 30% PLA
ABS55_PLA45_laranja
55% ABS e 45% PLA
PLA90_ABS10_roxo
90% PLA e 10% ABS
PLA70_ABS30_roxo
70% PLA e 30% ABS
PLA55_ABS45_roxo
55% PLA e 45% ABS
ABS90_PLA10_roxo
90% ABS e 10% PLA
ABS70_PLA30_roxo
70% ABS e 30% PLA
ABS55_PLA45_roxo
55% ABS e 45% PLA
PLA90_ABS10_natural
90% PLA e 10% ABS
PLA70_ABS30_natural
70% PLA e 30% ABS
PLA55_ABS45_natural
55% PLA e 45% ABS
ABS90_PLA10_natural
90% ABS e 10% PLA
ABS70_PLA30_natural
70% ABS e 30% PLA
ABS55_PLA45_natural
55% ABS e 45% PLA
PLA90_PETG10_verde
90% PLA e 10% PETG
PLA70_PETG30_verde
70% PLA e 30% PETG
PLA55_PETG45_verde
55% PLA e 45% PETG
PETG90_PLA10_verde
90% PETG e 10% PLA
PETG70_PLA30_verde
70% PETG e 30% PLA
PETG55_PLA45_verde
55% PETG e 45% PLA
PLA90_PETG10_natural
90% PLA e 10% PETG
PLA70_PETG30_natural
70% PLA e 30% PETG
PLA55_PETG45_natural
55% PLA e 45% PETG
PETG90_PLA10_natural
90% PETG e 10% PLA
PETG70_PLA30_natura
70% PETG e 30% PLA
PETG55_PLA45_natural
55% PETG e 45% PLA
PETG90_ABS10_verde
90% PETG e 10% ABS
PETG70_ABS30_verde
70% PETG e 30% ABS
PETG55_ABS45_verde
55% PETG e 45% ABS
ABS90_PETG10_verde
90% ABS e 10% PETG
ABS70_PETG30_verde
70% ABS e 30% PETG
ABS55_PETG45_verde
55% ABS e 45% PETG
PETG90_ABS10_natural
90% PETG e 10% ABS
PETG70_ABS30_natural
70% PETG e 30% ABS
PETG55_ABS45_natural
55% PETG e 45% ABS
ABS90_PETG10_natural
90% ABS e 10% PETG
ABS70_PETG30_natural
70% ABS e 30% PETG
ABS55_PETG45_natural
55% ABS e 45% PETG
Fonte: Autoria Própria.

Coloração
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Amarelo
Amarelo
Amarelo
Amarelo
Amarelo
Amarelo
Laranja
Laranja
Laranja
Laranja
Laranja
Laranja
Roxo
Roxo
Roxo
Roxo
Roxo
Roxo
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
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APÊNDICE B – DIAGRAMA UML DE ATIVIDADES

Figura 35 – Diagrama UML de atividades do sistema desenvolvido.

Fonte: Autoria Própria.

