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RESUMO 

 

As lamas resultantes de ETARs constituem um resíduo com um elevado potencial para uso 

agrícola como fertilizante de solos. No entanto, o uso destas lamas apenas poderá ser 

efectuado se estas se encontrarem em conformidade com a actual legislação Portuguesa, 

estando o seu uso condicionado pelas suas características, assim como as do solo onde serão 

aplicadas. O objectivo do presente trabalho foi o desenvolvimento e validação de métodos de 

espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) e no infravermelho médio (MIR) para 

caracterização de lamas de ETAR  para uso agrícola. Para tal, foram utilizadas amostras de 

lamas de ETARs municipais e das indústrias alimentar, de celulose, têxtil e de cortiça. 

 

Foram desenvolvidos modelos PLS preliminares para a determinação dos conteúdos em 

humidade e matéria orgânica e das concentrações de contaminantes prioritários, 

especificamente o ftalato de di(2-etil-hexilo) e o nonilfenol, nas amostras de lamas de ETAR. 

Foram também efectuadas análises de componentes principais (PCA) e de agrupamentos, 

para observação da disposição dos espectros NIR e MIR das diferentes amostras, assim como 

os perfis de secagem das mesmas. 

 

As análises de componentes principais permitiram observar os diversos perfis de secagem 

pertencentes as amostras de lama de diferentes origens. Através da análise de componentes 

principais, assim como da análise de agrupamentos conclui-se que as amostras não se 

agrupam por origem ou apenas segundo o seu conteúdo em humidade mas possivelmente 

também segundo os diferentes teores em matéria orgânica. 

 

Foram obtidos bons modelos PLS preliminares para previsão do teor de humidade, teor de 

matéria orgânica e concentrações de contaminantes prioritários na amostras de lamas de 

ETAR, revelando que a espectroscopia de infravermelhos aliada aos métodos quimiométricos 

poderá ser uma boa técnica para avaliação e caracterização das amostras de lamas de ETAR 

com potencial valorização agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave:  Valorização agrícola de Lamas de ETAR; NIR; MIR; PCA; PLS; ftalato de 
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ABSTRACT 

 

The sludge resulting from WWTP’s operation constitutes a residue with a high potential for 

agricultural use as a soil fertilizer. However, the sludge can only be used if it conforms to the 

Portuguese legislation requirements, since the agricultural use of the sludge is conditioned by 

its characteristics and the properties of the soil where it will be applied. The main objective of 

the present work was the development and validation of a NIR and MIR spectroscopy methods 

for the characterization of  the sludge from WWTP for agricultural use namely sludge from 

municipal WWTP and from food, cellulose, textile and cork industries. 

 

Preliminary PLS models were developed for estimation of the moisture content, dry matter and 

concentration of the contaminants in study bis(2-ethyl-hexil)phthalate and nonylphenol in sludge 

samples from WWTP. Principal component analysis (PCA) were performed for evaluation of the 

sludge samples from different origins using NIR and MIR spectra, as the evaluation of the dry 

process of the samples. 

 

PCA models showed several dry processes of the sludge samples of different origins. From 

PCA and cluster analysis was concluded that samples are clustered not only by the different 

sludge origins or just by their moisture content, but possibly by the different dry matter content 

as well. 

 

The results obtain showed good preliminary models for estimative of moisture content, dry 

matter and concentration of the contaminants in sludge samples showing that infrared 

spectroscopy coupled with chemometric tools should be a good technique for evaluation and 

characterization of sludge from WWTP for agricultural use. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  Agricultural use of WWTP sludge; NIR; MIR; PCA; PLS; bis(2-ethyl-hexil)phtalate, 
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1. OBJECTIVOS E ENQUADRAMENTO DA TESE 

 

Os processos de tratamento que ocorrem em Estações de Tratamento de Águas Residuais 

(ETARs) originam, entre os seus resíduos, os materiais designados por lamas. 

 

As lamas possuem propriedades e constituintes, tais como nutrientes e matéria orgânica, que 

podem suprir diversas carências dos solos, sendo consideradas um resíduo passível de 

valorização agrícola, como fertilizante de solos. No entanto, para que a valorização agrícola de 

lamas de ETAR seja uma alternativa possível face à deposição em aterro, há que salvaguardar 

a qualidade dos solos, das águas subterrâneas e superficiais, assim como a saúde humana e 

dos animais. 

 

Assim, em Portugal, a valorização agrícola das lamas como fertilizante está legislada, tem que 

ser licenciada pelas Direcções Regionais de Agricultura e tem de obter parecer positivo das 

respectivas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. O Decreto-Lei em vigor 

(Decreto-Lei nº 118/2006, de 21 de Junho) legisla a utilização agrícola de lamas de depuração 

(Instituto dos Resíduos, 2006), regulamentando os valores-limite para a concentração de 

metais pesados no solo e nas lamas, assim como a quantidade anual máxima de lamas que 

pode ser introduzida no solo. Estão igualmente regulamentados os valores-limite para a 

concentração de dioxinas e de compostos orgânicos (AOX, LAS, DEHP, NPE, PAH e PCB) em 

lamas provenientes de ETARs que recebam águas residuais de outras origens para além da 

doméstica. As frequências com que as análises das lamas destinadas à agricultura e dos solos 

serão aplicadas, tal como os métodos de amostragem e de análise a usar estão descritos no 

mesmo Decreto-Lei. 

 

A aceitação das lamas para uso agrícola está, assim, dependente de análises demoradas e 

dispendiosas que não permitem um controlo, em tempo útil, da qualidade das lamas 

produzidas numa determinada ETAR. Isto implica também dispêndio de tempo entre a 

amostragem e os resultados das análises, originando um tempo de espera das lamas para 

deposição. Uma vez que são produzidas diariamente grandes quantidades de lamas em 

ETARs, é essencial a optimização do tempo de escoamento das lamas bem como da selecção 

de um destino final adequado. Existe muitas vezes a necessidade de recorrer a soluções de 

emergência como a incineração e a deposição em aterro. A morosidade das análises por 

métodos convencionais acarreta, também, o risco de contaminação dos solos por variação da 

qualidade das lamas entre campanhas analíticas. 

 

Como alternativa aos métodos convencionais de análise encontram-se as técnicas de 

espectroscopia vibracional, nomeadamente a Espectroscopia de Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FT-IR). Estas técnicas espectrofotométricas exigem pouca ou 

nenhuma preparação da amostra e um menor tempo necessário para obtenção de resultados, 
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em comparação com as metodologias analíticas clássicas, permitindo a consequente redução 

dos tempos de espera, além da possibilidade de realização de medições in-situ (Christian, 

1994). 

 

As espectroscopias no infravermelho próximo (NIR) e médio (MIR) são técnicas de relevância 

cada vez maior em controlo de qualidade de processos e produtos industriais (Blanco et al., 

1998). Estas técnicas permitem a caracterização qualitativa e quantitativa de amostras de 

materiais em processamento através do espectro de absorção nesta região do infravermelho. 

Estes espectros possuem informação relacionada com a composição química e com as 

propriedades físicas da amostra, como a granulometria e a viscosidade (Blanco et al., 1998). 

 

No tratamento de dados de espectroscopia é usual a utilização de métodos estatísticos 

multivariados, uma vez que a espectroscopia origina uma grande quantidade de dados (Wise et 

al., 2003). Assim, as técnicas quimiométricas permitem extrair essa informação dos espectros, 

possibilitando identificar padrões de evolução dos materiais em processo, agrupamento de 

amostras e detecção de amostras anómalas, permitindo também estimar valores de 

parâmetros analíticos após metodologias de calibração prévia. 

 

Em tratamentos de águas residuais, de onde provêm as lamas, o controlo da variação das 

características da matriz das amostras é difícil, principalmente nas fases iniciais dos processos. 

Tal facto implica o acompanhamento de análises de variabilidade da matriz no 

desenvolvimento e aplicação de modelos de estimativa de parâmetros de qualidade com base 

em espectros NIR ou MIR. Isto porque a validade do procedimento de calibração de modelos 

está dependente da robustez destes, que por sua vez está dependente das variações 

observadas na matriz das amostras. A análise de variabilidade da matriz das amostras  pode 

ser efectuada utilizando metodologias de análise qualitativa como a Análise de Componentes 

Principais (PCA) ou técnicas de análise discriminante.  

 

Tendo em conta as aplicações bem sucedidas da espectrofotometria associada a técnicas de 

análise multivariável nas indústrias alimentar e farmacêutica e mais recentemente em análise 

de solos, (Blanco et al., 1999, Wu et al., 2007, Cen et al., 2006, Rossel et al., 2006) tentou 

aplicar-se estas metodologias a lamas de depuração, nomeadamente na monitorização da 

variabilidade da matriz de amostras de lamas de diferentes proveniências, bem como na 

estimativa de parâmetros de qualidade dessas lamas. 

 

Assim, o objectivo desta dissertação de mestrado foi a avaliação da possibilidade de 

desenvolvimento de modelos, com base em espectros NIR e MIR, para estimativa de 

parâmetros de qualidade em lamas de ETAR para uso agrícola. Os parâmetros focados foram 

os teores em humidade e em matéria orgânica e a concentração de contaminantes prioritários, 

especificamente, nonilfenol (NP) e ftalato de di(2-etil-hexilo) (DEHP). Para tal, foram utilizadas 
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18 amostras de lamas de variadas proveniências, nomeadamente de ETARs  municipais e de 

diferentes indústrias, que constam na legislação como lamas de depuração passíveis de 

valorização agrícola. Para estas amostras procurou estabelecer-se metodologias de análise de 

variabilidade de matriz (PCA, CA) e de estimativa de parâmetros de qualidade por métodos de 

regressão (PLS). As determinações do teor em matéria orgânica e humidade foram feitas por 

análise directa. Os contaminantes foram adicionados às lamas em concentrações 

pré-estabelecidas.  
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2. INTRODUÇÃO  

2.1 Lamas de ETAR como fertilizante agrícola 

As lamas resultantes da operação de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 

constituem um resíduo com um elevado potencial para uso agrícola como fertilizante de solos, 

devido às suas características, tais como o teor em nutrientes e matéria orgânica, podendo 

colmatar várias deficiências do solo (Instituto dos Resíduos, 2006).  

 

No entanto, o uso destas lamas apenas poderá ser efectuado se estas se encontrarem em 

conformidade com a actual legislação Portuguesa, estando o seu uso condicionado pelas suas 

características, assim como pelas do solo onde serão aplicadas. De acordo com a legislação 

em vigor (Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21 de Junho), devem ser efectuadas análises a cada 

seis meses a parâmetros como: matéria seca (humidade), matéria orgânica, azoto total, azoto 

nítrico e amoniacal, fósforo total e metais pesados (cádmio, cobre, níquel, chumbo, zinco, 

mercúrio e crómio). No caso de lamas industriais, as entidades reguladoras exigem ainda a 

análise anual de dioxinas (PCDD/F, policlorodibenzodioxinas/furanos) e outros compostos 

orgânicos como AOX (halogenetos orgânicos adsorvíveis), LAS (alquilbenzenossulfonatos 

lineares), DEHP [ftalato de di(2-etil-hexilo)], NPE (nonilfenol e etoxilatos de nonilfenol), PAH 

(hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) e PCB (bifenilos policlorados). 

 

A utilização de lamas como fertilizante em solos agrícolas está assim dependente de análises 

dispendiosas e demoradas, que não permitem um controlo em tempo útil da qualidade das 

lamas de uma ETAR. Tal facto acarreta, por um lado, o risco de contaminação dos solos dada 

a variabilidade da qualidade das lamas entre a realização de análises e, por outro, o risco para 

produtores das lamas de não autorização do seu uso para fins agrícolas, implicando 

alternativas de emergência como o aterro e a incineração, geralmente muito mais 

dispendiosas. 

 

A concentração de contaminantes orgânicos em lamas de ETAR que recebam águas residuais 

de outras origens que não a doméstica tem, como referido, de obedecer à legislação em vigor. 

Os compostos orgânicos estudados, nonilfenol e o ftalato de di(2-etil-hexilo) podem ocorrer em 

lamas de diversas origens.  

 

O nonilfenol é um composto que possui propriedades tensioactivas, sendo usado em produtos 

de limpeza, cosméticos e produtos de higiene, como champôs e em emulsões de tintas e 

pesticidas (Erhardt et al., 2001). É usado como matéria-prima para produção dos etoxilados de 

nonilfenol por adição de cadeias de grupos etoxi de diferentes pesos moleculares. Estes 

últimos compostos são usados como detergentes e emulsificantes, na produção de plásticos, 

na produção de papel, na extracção e produção de petróleo, na manufactura de couros e na 
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construção. O nonilfenol é corrosivo e perigoso se ingerido ou inalado. Este composto 

evidencia ser um tóxico reprodutivo por se ligar aos receptores do estrogénio e da 

progesterona (Laws et al., 2000). A presença de nonilfenol e seus etoxilados no solo pode 

prejudicar a sua qualidade biológica , afectando directamente os ciclos de nutrientes. Estes 

tensioactivos podem igualmente afectar o destino e o comportamento dos compostos orgânicos 

hidrófobos no solo. 

 

Os ftalatos são incorporados em plásticos como plastificantes. O ftalato de di(2-etil-hexilo) é o 

éster de ftalato mais comum. Os ftalatos são usados como suavizantes de modo a tornarem os 

plásticos flexíveis (PVCs).  Outras utilizações como aditivos incluem tintas para revestimentos, 

colas e tintas de impressão. Estes ftalatos são tóxicos para os organismos dos solos e existem 

suspeitas de terem acção negativa sobre hormonas e fertilidade (Erhardt et al., 2001). Segundo 

a legislação em vigor, a concentração máxima destes compostos permitida em lamas para uso 

agrícola é de 50 mg/kg massa seca para o NPE e 100 mg/kg massa seca para o DEHP. A 

valorização agrícola das lamas de depuração passa, assim, por uma avaliação dos seus 

constituintes de forma a evitar efeitos nocivos para o homem, para a água, para os solos, para 

a vegetação e para os animais, de modo a promover a sua correcta utilização. 

 

2.2 Espectroscopia de Infravermelho 

Os métodos ópticos têm vindo a despertar um interesse crescente quando aplicados no 

tratamento de águas residuais e resíduos, dado o elevado potencial de monitorização rápida, 

permitindo actuação em tempo útil. A espectroscopia no infravermelho próximo (NIR-Near 

InfraRed) e médio (MIR-Mid InfraRed) são técnicas cada vez mais utilizadas em controlo de 

qualidade de processos e produtos industriais (Blanco et al., 1998). Usando o espectro de 

absorção da radiação na região infravermelha estas metodologias permitem a caracterização 

qualitativa e quantitativa de amostras de materiais em processamento. 

 

2.2.1 Espectro electromagnético e vibrações moleculares 

 

A espectroscopia de infravermelho mede a absorção de radiação infravermelha por ligações 

químicas num material (Ng et al., 1999). A região de infravermelho refere-se à zona do 

espectro electromagnético compreendido entre a região do visível e as microondas, estando 

dividido em três regiões: o infravermelho próximo, o médio e o longínquo. Corresponde, assim, 

à gama de comprimentos de onda compreendidos entre 700 e 250 000 nm. 

 

A radiação electromagnética pode ser considerada um feixe de fotões, cuja energia é dada por, 

 

                                                           (1) 
λ

ν hc
hE ==
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onde E é a energia da radiação, h a constante de Planck, ν a frequência, c a velocidade da luz 

e λ o comprimento de onda (Kellner et al., 2004). 

  

A luz infravermelha, ao incidir numa molécula, provoca a excitação dos modos vibracionais. 

Quando a energia radiante corresponde à diferença entre dois níveis energéticos vibracionais a 

absorção ocorre.  

 

Existem dois tipos de vibrações moleculares, nomeadamente, vibração de extensão (streching) 

e vibração angular (bending). Uma molécula com n átomos possui um total de 3n graus de 

liberdade. Numa molécula não-linear, 3 destes graus são rotacionais e 3 translacionais e os 

restantes correspondem a vibrações fundamentais, o que se traduz em 3n-6 modos 

vibracionais. Numa molécula linear, 2 graus são rotacionais e 3 são translacionais 

correspondendo a 3n-5 modos vibracionais (Kellner et al., 2004). Tendo como exemplo uma 

molécula triatómica do tipo AX2 existem os modos vibracionais indicados na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Modos vibracionais das moléculas pertencentes ao grupo AX2 (adaptado de Feist, 

2002). 

 

Apenas os modos vibracionais que alteram o momento dipolar da molécula são detectados 

através de um espectro. Assim, destacam-se as moléculas diatómicas heteronucleares, as 

moléculas poliatómicas com vibrações assimétricas e grupos funcionais ligados a polímeros, o 

que engloba a maioria dos compostos orgânicos, e muitos dos inorgânicos, como a água. 

Espécies atómicas e moléculas diatómicas homonucleares não são excitáveis. 

 

Vibração de extensão simétrico 

 

Vibração de extensão 

assimétrico 

 

Vibração angular no plano 

scissoring 

 

Vibração angular fora do plano 

twisting 

 

Vibração angular no plano  

rocking 

 

Vibração angular fora do plano 

wagging 
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A frequência de vibração de extensão de uma ligação pode ser aproximada à Lei de Hooke. 

Nesta aproximação, dois átomos e a ligação são tratados como um oscilador composto por 

duas massas (átomos) ligados por uma mola.  

 

De acordo com a lei de Hooke, a frequência de vibração da mola está relacionada com a 

massa e a constante de força desta, k, pela fórmula, 

 

                                                                
m

k

π
ν

2

1=                          (2) 

onde, k é a constante de força, m a massa e ν a frequência de vibração.  

 

Num oscilador harmónico clássico, E= ½ k x2, onde E é a energia, x  o deslocamento da mola e 

h a constante de Planck. Mas, uma vez que a energia vibracional é quantizada, deve seguir os 

pressupostos da mecânica quântica e as transições de energia permitidas seguem a equação, 

 

                                                             νhnE )
2

1
( +=                                           (3) 

 

onde ν é a frequência de vibração e n o número quântico (0,1,2,3,...). Assim, o nível 

fundamental de energia não é nulo mas sim mínimo (E0=1/2hν) e as transições permitidas são 

entre níveis consecutivos (±1). No entanto, esta regra não é inflexível e ocasionalmente 

ocorrem transições de energia 2hν, 3hν ou superiores. Estas transições correspondem a 

bandas de sobreposição (overtones) num espectro de infravermelho, sendo de menor 

intensidade que as bandas dos modos vibracionais fundamentais. 

 

Uma molécula é actualmente vista como um oscilador anarmónico sendo que os níveis de 

energia se tornam mais próximos com o aumento da distância interatómica, assim como a 

energia atinge um máximo com o aumento desta distância. As sobreposições podem ser 

menores em energia do que quando previstas pelo oscilador harmónico. 

 

Um espectro de absorção IR não é mais  que um registo do número e tipos de movimentos 

vibratórios possíveis para o composto em estudo. Cada molécula possui um espectro de 

absorção único para essa molécula, como uma “impressão digital”. A partir do conhecimento da 

localização das bandas de absorção de cada grupo funcional ou elemento é possível 

caracterizar as amostras e, se conhecida a intensidade das bandas, determinar a concentração 

dos seus constituintes. No entanto, devido às sobreposições, a interpretação torna-se mais 

complexa. Assim, dada a complexidade e multiplicidade da informação contida nos espectros, 

existe a necessidade de recorrer a métodos estatísticos, incluídos na quimiometria (secção 

2.3), de modo a tratar os espectros de uma forma multivariada (envolvendo várias regiões 

espectrais). Tal vai possibilitar a identificação de padrões de evolução dos materiais em 
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processo, de amostras anómalas e de agrupamentos de amostras, assim como a determinação 

simultânea de vários parâmetros como a humidade, viscosidade, grau de pureza ou 

granulometria. 

 

2.2.2  Espectroscopia NIR 

 

A região NIR é a região do infravermelho situada entre 700 e 2500 nm.  A maioria dos materiais 

orgânicos possui propriedades de absorção de radiação, em reflectância ou transmitância, 

nesta gama. Dado que os sistemas reais não têm um comportamento que obedece 

estritamente à lei de Hooke, o espectro de infravermelho próximo apresenta sobreposições 

(overtones) e bandas de combinações, enquanto que na zona do infravermelho médio existem 

mais modos vibracionais fundamentais (Kellner et al., 2004). A espectroscopia de infravermelho 

próximo apresenta, assim, sobreposições e combinações vibracionais moleculares, sendo que 

as transições ocorridas não seguem as regras de selecção da mecânica quântica. A ligações 

químicas que apresentam os maiores desvios são as que envolvem o átomo mais leve (H), 

sendo, por isso, a espectroscopia NIR particularmente sensível às ligações C-H, N-H, O-H e 

S-H. As combinações resultam de duas ou mais vibrações a ocorrer simultaneamente 

(Osbourne,1993). A absorção na região NIR é em geral 10-1000 vezes menos intensa que na 

região MIR, sendo que as amostras são usualmente analisadas sem diluição (Christian, 1994). 

 

2.2.3  Espectroscopia MIR 

 

A região MIR é a região do infravermelho situada entre 2500 e 25000 nm. A absorção de 

radiação observada nesta região corresponde a transições de vibração fundamental. Estas 

bandas de absorção na gama MIR são intensas. O espectro resultante é muito rico em 

informação acerca da estrutura química do composto mas a interpretação da informação nem 

sempre é simples. Algumas estruturas de ligação simples, como –C-O-C- de ésteres ou éteres 

e –C-O- de álcoois, absorvem na zona de “impressão digital” mas podem ser identificados 

prontamente dada a sua grande intensidade de vibração. A região MIR é largamente utilizada 

para fins qualitativos dada a informação de estrutura no espectro. No entanto, as análises 

quantitativas são mais limitadas dada a necessidade de diluição das amostras e a dificuldade 

em encontrar solventes que não absorvam nas regiões de interesse (Christian, 1994). 

 

2.2.4 Equipamento 

Um espectrofotómetro é constituído por uma fonte de luz, um sistema óptico, um detector e um 

suporte para a amostra (acessório, célula). A energia radiante, a partir de fonte controlada, é 

direccionada para a amostra e um detector mede a intensidade do feixe emergente.  
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A fonte de luz mais comum é a radiação térmica, produzida por um filamento incandescente, 

normalmente lâmpadas de tungsténio ou quartzo/halogéneo, para a região NIR e barras de 

carbono-silício (globars), para a região MIR. O modo como a luz é espectralmente modulada 

define o princípio óptico do equipamento. Este pode ser dispersivo ou interferométrico. 

 

Num espectrofotómetro do tipo dispersivo os diferentes comprimentos de onda da radiação são 

separados espacialmente. O elemento dispersivo clássico é um prisma. O processo usual 

utiliza um monocromador que ao interagir com o feixe de luz monocromático provoca a sua 

difracção, promovendo interferências ópticas que produzem a dispersão angular desejada 

(Christian, 1994, Kellner, 2004).  

 

O princípio interferométrico consiste na separação temporal da radiação, impondo diferentes 

tempos de chegada da radiação ao detector. Um interferómetro divide a luz em dois feixes. Um 

feixe reflecte de um espelho fixo e o outro feixe de um espelho móvel. Os dois feixes são então 

recombinados depois de desfasados espacialmente resultando num interferograma que é uma 

variação sinusoidal da intensidade da luz, cuja frequência é função do comprimento de onda. 

Quando o sinal do interferograma interage com a amostra, as frequências específicas de 

energia são absorvidas pela amostra a par da excitação vibracional do grupo funcional das 

moléculas. 

 

O interferómetro mais comum usado em FT-IR é o interferómetro de Michelson, que consiste 

em dois espelhos planos perpendiculares entre si (Figura 2). Um filme semi-reflector bissecta o 

plano destes dois espelhos (beamsplitter) (Christian, 1994). 

 

 

Fonte de 
luz

Espelho

Eseplho semi-transparente

Espelho

(Beamsplitter)

Detector

Fonte de 
luz

Espelho

Eseplho semi-transparente

Espelho

(Beamsplitter)

Detector

Fonte de 
luz

Espelho

Eseplho semi-transparente

Espelho

(Beamsplitter)

Detector

 

Figura 2:  Esquema simplificado de um interferómetro de Michelson. 

 

 

O feixe de radiação, após transformação no sistema óptico e interacção com a amostra, chega 

por fim ao detector. Existem, para a zona NIR, os detectores de silício, indicados para a gama 

de pequenos comprimentos de onda (700-1100 nm), e os de sulfureto de chumbo (PbS) ou 

índio-gálio-arsénio (InGaAs), que funcionam na zona dos grandes comprimentos de onda 

(1100-2500 nm). Para a zona MIR, existem os detectores DTGS (pyroelectric deuterated 

triglyine sulfate) (Kellner, 2004). 
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O interferograma detectado não pode ser directamente interpretado. O espectro é reconstruído 

por aplicação da transformada de Fourier (FT), obtendo-se a representação da absorvância (ou 

transmitância) em função do número de onda. 

 

Os espectrofotómetros FT-IR são mais baratos que os espectrofotómetros convencionais 

(sistemas dispersivos) dado que a construção de um interferómetro é mais simples que a de 

um monocromador. Por outro lado, a medição de um espectro simples é mais rápida para a 

técnica de FT-IR, uma vez que é recolhida simultaneamente a informação em todas as 

frequências (Christian, 1994).  

 

A especificidade ou versatilidade de um equipamento depende em grande parte do tipo de 

suportes de amostra que podem ser adaptados ao aparelho. Os acessórios, dependendo do 

tipo de amostra e da análise que se pretende, podem ser divididos em acessórios de 

transmitância ou de reflectância. Mais recentemente têm sido desenvolvidos analisadores 

on-line, utilizando sondas de fibras ópticas, que permite analisar a amostra no local que está a 

ser processada.  

 

2.2.5 Métodos de análise da amostra 

Dependendo da amostra, o espectro pode ser medido em modo de transmitância ou de 

reflectância. A radiação, ao incidir numa amostra, pode ser absorvida, transmitida ou reflectida. 

 

2.2.5.1  Lei de Lambert-Beer 

 

A lei de Lambert-Beer relaciona a quantidade de radiação absorvida pela amostra com a 

concentração das espécies absorventes nesta. Esta relação linear permite o uso de medições 

de absorvância para previsão de concentrações. A lei de Lambert-Beer é, assim, dada por, 

 

                                                                    bCA ε=                                                                 (4) 

 

onde A é a absorvância, ε o coeficiente de absortividade (para um dado comprimento de onda), 

b o percurso óptico e C  a concentração. 

 

2.2.5.2  Transmitância 

 

A transmitância (T) mede o decréscimo na intensidade da radiação, em função do número de 

onda, quando esta passa através da amostra e é absorvida. A amostra deve então ser 

minimamente transparente à radiação e é colocada entre a fonte e o detector. Assim, há que 
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ter em conta a preparação da amostra, nomeadamente a sua concentração, homogeneidade, e 

o tamanho das partículas nela presentes. É o método indicado para líquidos, dado que nestes 

o efeito da reflexão é desprezável. A transmitância pode ser descrita como a razão entre a 

intensidade de energia transmitida através da amostra (I) e a intensidade de luz incidente (I0), 

                                                            

                                                            A

I

I
T −== 10

0

                                                               (5) 

sendo A a absorvância. 

 

2.2.5.3  Reflectância 

 

Os métodos de reflectância (R) podem ser usados em amostras que são difíceis de analisar 

por métodos de transmitância. Os métodos de reflectância podem ser divididos em duas 

categorias: a reflectância interna, que envolve uma célula de reflectância total atenuada em 

contacto com a amostra, e a reflectância externa que envolve um feixe de infravermelhos 

reflectido directamente da superfície da amostra. Na reflectância externa, a radiação, quando 

incide na amostra, pode ser reflectida sob a forma de reflectância especular ou difusa. A 

reflectância é fortemente afectada pelas características físicas da amostra, tais como a 

granulometria e o grau de homogeneidade, assim como a forma e características superficiais 

das partículas, que influenciam de forma sistemática o espectro em toda a sua gama de 

comprimentos de onda (Osborne, 1993). 

 

2.2.5.3.1  Reflectância Total Atenuada (ATR) 

 

O modo de reflectância total atenuada (ATR – Attenuated Total Reflectance) é usado na 

análise da superfície de materiais sólidos ou líquidos. É também adequado para caracterização 

de materiais que sejam demasiado finos ou que absorvam demasiado intensamente quando 

analisados por espectroscopia de transmitância. Na espectroscopia de infravermelhos por ATR, 

a superfície da amostra é colocada em contacto com a superfície dum cristal óptico. A radiação 

infravermelha proveniente da fonte passa através do cristal (com um elevado índice de 

refracção) incidindo várias vezes na superfície da amostra. Quando o ângulo de incidência na 

interface amostra/cristal excede o ângulo crítico, a reflexão total interna da radiação ocorre e 

uma onda evanescente é estabelecida na interface. A radiação é reflectida através do cristal 

penetrando na amostra a cada reflexão, ao longo da superfície do cristal (como esquematizado 

na Figura 3).  
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Figura 3: Sistema ATR de múltipla reflexão (adaptado de ATR2005). 

 

O feixe de radiação perde energia no comprimento de onda em que material da amostra 

absorve. Após este processo, a radiação atenuada resultante é direccionada do cristal para o 

percurso normal do feixe no espectrofotómetro sendo medida pelo detector, originando o 

espectro da amostra. A profundidade da penetração da radiação na amostra e o número total 

de reflexões ao longo do cristal podem ser controlados pela variação do ângulo de incidência, 

assim como pela selecção do tipo de cristal (Kellner et al., 2004). 

 

Num espectrofotómetro ATR tem de existir um contacto muito próximo entre a amostra e a 

superfície do cristal, uma vez que o efeito ATR tem lugar nesta. Daí que se utilize por vezes 

uma prensa de modo a garantir um perfeito contacto entre a superfície da amostra e o cristal, 

como no caso de sólidos particulados. 

 

Nesta técnica pouca ou nenhuma preparação de amostra é requerida, podendo ser usada na 

análise de uma grande variedade de sólidos e líquidos, consoante o tipo de cristal. Este pode 

ser fabricado com materiais como o germânio (Ge) ou zinco-selénio (ZnSe), que possuem um 

elevado índice de refracção (ATR2004). 

 

2.2.5.3.2 Reflectância Especular 

 

A reflectância especular ocorre quando o ângulo da radiação reflectida iguala o respectivo 

ângulo de incidência. A intensidade da luz reflectida depende do ângulo de incidência, do 

índice de refracção do cristal, das características da superfície e das propriedades de absorção 

da amostra. 

2.2.5.3.3 Reflectância Difusa 

 

Em reflectância difusa, a energia que penetra numa partícula ou num aglomerado de partículas 

é reflectida em todas as direcções (Figura 4). A reflectância difusa mede a razão entre a 

intensidade da luz reflectida a partir da amostra, ou seja, a porção de radiação que penetra na 

superfície da amostra e não é absorvida, mas reflectida, e a intensidade da luz incidente. A 

espectroscopia de infravermelhos de reflectância difusa por transformada de Fourier, DRIFT 
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(Diffuse Reflectance Infrared Spectroscopy by Fourier Transform) é particularmente útil na 

análise de finas partículas e pós ou superfícies onde a fracção de luz reflectida é muito superior 

à absorvida. É recomendado que as dimensões das partículas das amostras sejam reduzidas à 

gama 2-5 µm de modo a reduzir a quantidade de luz reflectida em modo especular. Nesta 

técnica, quando a radiação penetra na amostra, pode ser reflectida da superfície de uma 

partícula ou ser transmitida através desta. A radiação reflectida da superfície é tipicamente 

perdida. A radiação infravermelha que passa através da partícula pode ser reflectida na 

próxima partícula ou transmitida através desta. Este efeito de transmissão-reflexão pode 

ocorrer várias vezes na amostra. Assim, a radiação incidente é dispersa em todas as direcções 

num largo ângulo. Por último, a energia da radiação infravermelha dispersa é recebida num 

espelho esférico e reunida no detector. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Representação esquemática de reflectância difusa num pó (adaptado de ATR2004). 

 

Kubelka e Munk desenvolveram uma teoria envolvendo a reflectância difusa, que relaciona a 

concentração dos componentes da amostra com a intensidade da radiação dispersa (Kubelka e 

Munk, 1931, Kellner et al., 2004). Por aplicação da equação de Kubelka-Munk, os valores de 

reflectância, R, são relacionados com o coeficiente de absorção, K, e o coeficiente de 

dispersão da amostra num dado comprimento de onda, S, assim como com a concentração, C, 

do seguinte modo, 

                                                   
( )

S
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S

K

R

R
RF ==−=

2

1
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2

                                                 (6)               

 

onde, k é o coeficiente de absortividade. 

 

A transmitância e a reflectância relacionam-se com a absorvância (A), sendo normalmente 

representadas  como A vs número de onda. 
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2.3 Noções Gerais de Quimiometria 

A Quimiometria é uma área científica que se refere à aplicação de métodos estatísticos e 

matemáticos a problemas de origem química, surgindo para lidar com a vasta quantidade de 

dados produzida pelos instrumentos analíticos modernos. Permite relacionar medidas num 

dado sistema (absorvância, reflectância, por exemplo) com o estado ou propriedade do sistema 

(concentração, por exemplo). O objectivo de muitas técnicas quimiométricas é o 

desenvolvimento de um modelo empírico ou semi-empírico derivado dos dados, usado para 

estimar uma ou mais propriedades de um sistema a partir de medições de outras propriedades 

(Wise et al., 2003). 

 

Os espectros são ricos em informação e é por isso que se podem muitas vezes inferir 

propriedades químicas ou físicas de um material a partir do seu espectro. Usando a modelação 

em quimiometria, podemos formalizar o processo de correlacionar estas propriedades com o 

espectro. 

 

Primeiramente, recolhem-se os espectros de um conjunto de amostras, cujos valores de várias 

propriedades são conhecidos (os valores de referência), uma vez que foram previamente 

medidas usando métodos convencionais. Posteriormente, usando um computador e software 

de regressão, são criadas funções matemáticas de elementos numéricos desses espectros que 

representam cada propriedade química. Finalmente, podemos prever o valor desconhecido de 

uma propriedade de uma amostra, através da função matemática criada, usando a medida do 

respectivo espectro. 

 

Dado que os espectros podem muitas vezes ser recolhidos em segundos usando uma amostra 

que exige pouca ou nenhuma preparação, podemos, com um modelo matemático apropriado, 

estimar em tempo real propriedades cuja medida, por via convencional, é demorada. 

 

Uma vez que muitas das análises convencionais são particularmente difíceis, caras ou 

morosas, torna-se cada vez mais atractivo usar estes métodos de correlação para estimar 

rapidamente propriedades de amostras. 

 

Pode pensar-se na quimiometria como um conjunto de componentes que interagem entre si: o 

hardware (espectrofotómetro), o software (modelação) e a base de dados (dados de 

calibração). O desempenho do modelo em amostras desconhecidas depende da estabilidade 

do espectrofotómetro (hardware) e da diversidade e qualidade dos dados de calibração. 

Existem também algoritmos que ajudam a seleccionar as amostras ou que podem proporcionar 

previsões apesar da instabilidade do espectrofotómetro (DiFoggio, 2000). 

 



   

 

 

15 

2.3.1  Pré-Processamento espectral 

 

Na aplicação dos métodos quimiométricos aos dados espectrais existe a necessidade de uma 

etapa prévia designada por pré-processamento. O pré-processamento passa pela aplicação de 

métodos correctivos de interferências causadoras de variação na aquisição dos espectros de 

modo a extrair-se a informação útil dos dados. Existem vários tipos de pré-processamentos que 

produzem diferentes transformações nos dados. Entre eles, destacam-se, o Mean Centering, a 

Normalização, os Filtros de Savitzky-Golay, a Correcção Multiplicativa de Sinal e a Variação de 

Padrão Normal. 

 

O Mean Centering ou remoção da média envolve a subtracção da resposta de cada variável 

sobre a resposta média dessa variável nos dados em todas as amostras. Esta operação de 

remoção da média remove a intensidade absoluta da informação de cada variável, tornando-se 

possível focar-se nas variações da resposta. O objectivo da remoção da média é eliminar dos 

dados o valor da intensidade de cada variável revelando apenas flutuações dos dados em 

torno do valor médio (Naes et al., 2002). 

 

A Normalização ou Autoscale consiste em calcular a absorvância média de cada espectro, 

subtrai-la à absorvância de cada comprimento de onda e dividir o resultado pelo desvio padrão 

dos valores de absorvância. O resultado é o reescalonamento dos dados, de 0 a 1,  uma 

absorvância média nula e variância unitária.  

 

Estes pré-processamentos são uma normalização, como forma de regularizar a importância 

relativa de cada variável, de modo que se possa garantir que todas as variáveis são 

equivalentes em termos de magnitude.  

 

Os Filtros de Savitzky-Golay têm como principais objectivos aumentar a percentagem do sinal 

face ao ruído existente nos dados originais e derivação dos sinais pela subtracção da linha de 

base com consequente melhoria da resolução visual. Esta operação envolve a derivação 

matemática de uma função, sendo a função o espectro de uma amostra em vários 

comprimentos de onda. Estes filtros são essencialmente funções locais que são aplicadas a 

cada espectro sendo posteriormente aplicada a derivada. Em aplicações espectroscópicas a 

primeira derivada remove as variações aditivas de linha de base do espectro nos perfis 

espectrais (Otto, 1999). 

 

A Correcção Multiplicativa de Sinal (ou Multiplicative Scatter Correction, MSC) é usada em 

aplicações onde existem variações multiplicativas entre os perfis de resposta das amostras. 

Estas variações podem ser causadas por diferenças nos percurso óptico das amostras ou em 

consequência de processos de dispersão de luz. O modelo MSC assume que qualquer 

espectro da amostra pode ser estimado como um múltiplo de um espectro de referência mais 
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um valor aditivo, sendo muitas vezes o espectro de referência considerado como o espectro 

médio do conjunto de amostras (Naes et al., 2002). 

 

A Variação de Padrão Normal (ou Standard Normal Variate Method, SNV) é utilizada em 

muitas aplicações espectroscópicas. Este pré-processamento realiza um ajuste aditivo e 

multiplicativo tal como o MSC, embora os factores de correcção sejam determinados de modo 

diferente. Para cada espectro da amostra o desvio ajustado é simplesmente a média de todos 

os valores sobre todas as variáveis e o ajuste multiplicativo é o desvio padrão dos valores de 

todas as variáveis. O SNV melhora a precisão de previsão mas não simplifica o modelo nem 

reduz as interferências sistemáticas (Naes et al, 2002). 

 

Os Métodos de Análise Multivariada podem ser qualitativos ou quantitativos. Os métodos 

utilizados estão descritos seguidamente (secção 2.3.2, secção 2.3.3 e secção 2.3.4). 

 

2.3.2  PCA - Análise de Componentes Principais 

 

PCA (Principal Component Analysis) ou Análise de Componentes Principais é um método 

matemático qualititativo de reorganizar informação de um conjunto de dados de amostragem. 

Torna-se muito útil quando o conjunto de amostras possui informação de um grande número de 

variáveis, como nos dados espectroscópicos. O que um PCA faz é descobrir novas variáveis, 

i.e., os Principal Components (PCs), os “componentes principais”, que consigam reunir a 

maioria da variabilidade dos dados. Ou seja, cada componente principal é calculado por forma 

a reter a maior quantidade de variância presente nas variáveis originais. Isto permite-nos 

descrever a informação com consideravelmente menos variáveis do que as originalmente 

presentes (Davies e Fearn, 2004). 

 

Um PCA reside numa decomposição de vectores próprios da matriz de covariância ou 

correlação dos dados originais (Wise et al., 2003). 

 

Para uma dada matriz de dados Xmxn (amostras x variáveis), a matriz de  covariância de X é 

dada por, 

     
1

)cov(
−

=
m

XX
X

T

            (8) 

 

sendo X previamente pré-processada (Wise et al., 2003). 

 

Pelo procedimento de PCA a matriz de dados, X, é decomposta  utilizando a equação, 
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                                                                ETP X
T +=                                                           (9) 

 

Nesta, T é a matriz dos scores (componentes principais) e P é a matriz dos loadings. A matriz E 

contém os resíduos do modelo (Otto, 1999) sendo estes tanto menores quanto maior o número 

de componentes principais usados no modelo, traduzindo uma descrição mais completa da 

variância dos dados. 

 

Assim, geometricamente, o primeiro PC é a direcção através dos dados que captura a maior 

fracção de variabilidade destes dados. O segundo e o terceiro PCs são ortogonais  em relação 

aos PCs anteriores e descrevem a maior fracção da variabilidade restante. Uma vez que 

sabemos as direcções dos PCs, é possível expressar os valores das amostras individuais em 

termos de PCs como somatórios lineares destes multiplicados por coeficientes que descrevem 

o peso de cada PC. Estes novos valores (coeficientes) são os scores e cada amostra terá um 

score para cada PC (tal como teria um valor de absorvância para cada comprimento de onda 

nos dados originais) (Davies e Fearn, 2004) Estes scores podem ser representados 

graficamente num Mapa de Componentes Principais (score plot). Uma vez que na maioria dos 

casos uma grande parte da variância é retida nos primeiros componentes principais, os dados 

após um PCA podem ser representados num mapa de componentes principais a duas ou três 

dimensões, descrevendo a maioria da informação presente nos dados e facilitando a sua 

interpretação (Otto, 1999). 

 

Um software apropriado trata o conjunto de espectros como uma matriz de valores de 

absorvâncias (Xespectros x λ) e determina as matrizes T e L, extraindo os PCs.  

 

O número mínimo de componentes a utilizar para representar um conjunto de espectros com 

um nível adequado de precisão não é fácil de determinar. Existem vários critérios para 

determinar o número de componentes principais a reter no modelo PCA, entre eles, a 

Percentagem de Variância Explicada, o Critério do Valor próprio, Scree-test e a Validação 

Cruzada. 

 

No Critério da Percentagem de Variância Capturada a escolha do número de PCs é baseada 

na percentagem de variância acumulada explicada pelos PCs, usualmente uma percentagem 

de cerca de 90%. Se todos os PCs fossem usados no modelo era explicada 100% da variância 

(Otto, 1999). A variância capturada é normalmente bastante elevada nos primeiros 

componentes principais, descrevendo bastante bem os dados.  

 

No Critério do Valor Próprio, apenas componentes com valores próprios superiores a 1 são 

considerados importantes. Este critério é baseado no facto de que qualquer componente 

principal com um valor próprio inferior à unidade provavelmente não descreve uma variância 

sistemática no sistema e como tal não deve ser incluído no modelo. 
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O Scree-test é realizado através da visualização de um gráfico de valores próprios em função 

dos componentes principais. Na medida em que se verifica uma relação de dependência entre 

os valores próprios, que traduzem a percentagem de variância capturada, e o número de 

componentes principais correspondente, o número de componentes principais adequado é 

determinado quando se verificam apenas níveis residuais de variância capturada (Otto, 1999). 

 

No Critério da Validação Cruzada, o conjunto de dados da matriz original é dividido em 

segmentos de igual número de elementos. Todos os segmentos são removidos da matriz 

sucessivamente e a cada eliminação é um modelo é construído com os restantes dados. Os 

dados removidos são depois estimados pelo modelo PCA desenvolvido e o erro destes 

modelos é calculado para todos os segmentos removidos. O número de componentes 

principais a reter no modelo PCA é escolhido para o menor erro residual calculado. 

 

Os mapas de componentes principais (score plots) permitem, então, analisar as relações entre 

as amostras. 
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Figura 5: Etapas envolvidas na Análise de Componentes Principais. 

 

Os mapas de componentes principais permitem, adicionalmente, agrupar amostras com 

características semelhantes, assim como detectar possíveis outliers, ou seja amostras que não 

pertencem ao sistema, por algum motivo, ou apenas amostras muito diferentes das restantes. 

 

2.3.3  Cluster Analysis ou Análise de Agrupamentos 

 

Cluster Analysis é também um método de agrupamento de dados. O termo cluster analysis ou 

análise de agrupamentos engloba um número de diferentes algoritmos e métodos de 

agrupamento de objectos de diferentes tipos em categorias ou classes. Ou seja, é uma 

ferramenta de análise exploratória de dados que tem como objectivo agrupar diferentes dados 

em grupos de modo a que o grau de associação seja máximo se estes pertencerem ao mesmo 

grupo e mínima se o contrário (Statsoft, 2004). No algoritmo do vizinho mais próximo (k-nearest 

neighbor), a distância entre dois clusters é determinada pela distância dos dois objectos mais 

próximos nos diferentes clusters. Esta regra irá, de certa forma ligar objectos de modo a 

formarem clusters e os clusters resultantes tendem a representar longas cadeias. O algoritmo 

começa com k clusters aleatórios movendo depois os objectos entre esses clusters com o 

objectivo de minimizar a variabilidade nos clusters e maximizar a variabilidade entre clusters 
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(Miller et al., 2005). A representação gráfica dos objectos de acordo com o seu grau de 

semelhança designa-se por dendrograma. O eixo horizontal representa a medida, em unidades 

adimensionais, do grau de semelhança ao qual os objectos se juntam num grupo. 

 

2.3.4  PLS 

 

Um modelo PLS (Partial Least Squares) difere de um modelo PCA porque determina 

correlações quantitativas entre os dados contidos em duas matrizes.  

 

O método PLS é assim usado para calibração multivariada onde as variáveis dependentes, Y 

(dados analíticos), intervêm directamente na decomposição, em componentes principais, das 

variáveis independentes, X (espectros). O desenvolvimento de um modelo PLS envolve 

usualmente duas fases. Na primeira fase, a de calibração, são estimados os parâmetros do 

modelo de regressão multivariada a partir das matrizes conhecidas, X e Y. Na segunda fase, a 

de previsão, o modelo estabelecido é usado num novo conjunto de dados, X’ com o objectivo 

de prever novos valores , Y’ (sem recurso aos métodos analíticos de referência). 

 

Neste método pretende-se determinar um número pequeno de variáveis latentes (LV) ou 

factores (semelhantes a PCs), que possibilitem a previsão de Y, ou seja, de valores analíticos, 

o mais eficientemente possível, usando os valores contidos em X. O PLS utiliza assim factores 

que capturem a maior variância dos dados e ao mesmo tempo sejam os que permitem uma 

correlação máxima entre as variáveis originais e as previstas, maximizando a covariância dos 

dados. 

 

Para criar um modelo PLS há também que escolher a gama de comprimentos de onda 

apropriado, uma vez que, parte da informação retida no espectro completo é redundante e os 

sinais medidos em certos comprimentos de onda poderão ser não-lineares, constituir ruído ou 

conter informação inútil para a previsão do valor analítico em causa (Otto, 1999). 

 

Um dos critérios possíveis para a escolha da região do espectro a usar no desenvolvimento 

dos modelos PLS passa pela avaliação do coeficiente de correlação (R2) entre X e Y, para 

cada comprimento de onda do conjunto de dados, sendo escolhida a região espectral que 

possuir maior valor de R2. 

 

Após a determinação da região do espectro a usar, passa-se à fase de determinação do 

modelo, a fase de calibração. 

 

Para optimização de modelos PLS, pode combinar-se validação cruzada com testes de 

validação externa. A validação cruzada é usada para determinação do modelo e do respectivo 
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número de variáveis latentes, e o teste de validação externa para testar a performance (o 

desempenho) final do modelo. 

 

Quando o número de ensaios disponíveis é muito elevado, opta-se por dividir o conjunto de 

dados em dois sub-conjuntos: o primeiro (70%) é usado para calibrar o modelo e o segundo 

conjunto (30%) é usado para testar o modelo através de validação externa. Quando o número 

de amostras é limitado, opta-se por uma estratégia de validação interna, através da validação 

cruzada. 

 

A validação cruzada é uma técnica de validação baseada nos dados de calibração sendo 

usada para avaliar a capacidade de previsão dos modelos PLS para o conjunto de amostras. 

Esta validação cruzada é efectuada testando-se vários sub-modelos, ou seja, nesta técnica 

eliminam-se sucessivamente amostras do próprio conjunto de calibração. Primeiramente, a 

primeira amostra dos dados de calibração é eliminada. Seguidamente, a calibração é efectuada 

usando as restantes amostras antes de ser testada na primeira amostra por comparação do y 

real com o previsto pelo modelo. A primeira amostra é então colocada no conjunto de 

calibração e a segunda amostra é eliminada, repetindo-se o procedimento. Este procedimento 

continua até cada uma das amostras ter sido objecto de teste, sendo retido o modelo que 

revelou melhor desempenho (erro mínimo) (Naes et al., 2002). O erro calculado nesta técnica 

denomina-se RMSECV (Root Mean Squared Error of Cross Validation) e é definido por, 
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onde, n é o número de amostras do conjunto de calibração, iy  o valor medido da amostra i  e 

∧

iy \  o valor previsto para a amostra i  quando o modelo é construído sem ela.  RMSECV é uma 

medida da capacidade do modelo para prever valores de amostras desconhecidos (Wise et al., 

2003). 

 

Uma alternativa à eliminação de amostras individuais na validação cruzada é a eliminação de 

segmentos de amostras, sendo mais rápido de executar, uma vez que é efectuado um menor 

número de calibrações. É também útil quando existem réplicas no conjunto de dados, uma vez 

que a validação cruzada para amostras individuais poderia levar a resultados demasiado 

optimistas.  

 

O número optimizado de variáveis latentes a reter no modelo PLS é estabelecido pelo valor de 

RMSECV descrito. Um valor baixo de RMSECV indica um bom modelo.  
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A validação do modelo PLS final passa por testá-lo na precisão de valores para um conjunto de 

amostras de teste, não utilizadas na calibração. A diferença entre os valores previstos e 

medidos pode ser expressa através do valor de RMSEP (Root Mean Squared Error of 

Prediction) que é dado por, 
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onde, n  é o número de amostras do conjunto de teste, iy o valor medido da amostra i e 
∧

iy  o 

valor previsto pelo modelo para a mesma amostra i  (Naes et al., 2002). O modelo é aplicado a 

novos dados para os quais os valores de y medidos por métodos de referência são conhecidos 

(Wise et al., 2003). 

 

Assim, a espectroscopia de infravermelho aliada aos métodos quimiométricos permitem a 

análise simultânea de múltiplas variáveis e parâmetros, com extracção de informação mais 

precisa e reprodutível. 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Desenvolvimento de métodos analíticos em espectroscopia NIR  para 

caracterização de lamas de ETAR para uso agrícola 

Para determinação do conteúdo em humidade e em matéria orgânica (volátil) de lamas de 

ETAR foram analisadas 18 amostras de lamas de diferentes origens. A identificação da lama e 

a respectiva origem encontram-se descritas na Tabela 1.  

 

Tabela 1:Identificação das lamas e respectiva origem. 

Identificação da lama Origem 

Cortiça1 Indústria da madeira e cortiça 

Cortiça2 Indústria de cortiça 

Cortiça3 Terras e cortiça 

Cortiça4 Indústria da cortiça 

Cortiça5 Indústria da cortiça 

Municipal1 Estação de tratamento municipal 

Municipal2 Estação de tratamento municipal 

Municipal3 Estação de tratamento municipal 

Municipal4 Estação de tratamento municipal 

Municipal5 Estação de tratamento municipal 

Municipal6 Estação de tratamento municipal 

Papel1 Indústria do papel 

Papel2 Indústria do papel 

Papel3 Indústria do papel (lama primária) 

Alimentar1 Indústria alimentar (panificação) 

Alimentar2 Indústria alimentar (cerveja) 

Química Indústria Química 

Têxtil Indústria têxtil 

 

Foram estudadas amostras de lama com e sem pré-tratamento. Como pré-tratamento foi usada 

a homogeneização usando uma picadora (Moulinex). Todas as amostras de lamas foram 

depois secas numa estufa a 70ºC e pesadas em intervalos de tempo de 20 minutos, até peso 

constante, de modo a determinar-se o seu conteúdo em humidade (método gravimétrico;         

g água/g lama original x 100). Foram adquiridos os respectivos espectros NIR. 

 

Para determinação do conteúdo em matéria orgânica, as amostras de lama homogeneizadas e 

previamente pesadas foram colocadas na mufla a 550ºC durante 1h. Após este período foram 

novamente pesadas para determinação do conteúdo em voláteis, que se considerou ser 

inteiramente matéria orgânica. Foram utilizados os respectivos espectros das amostras 

homogeneizadas. Dado que no processo de volatilização se volatilizou água e matéria 

orgânica, foi descontado o peso de água determinado aquando da determinação do conteúdo 

em humidade. 
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Os espectros NIR de reflectância difusa das amostras de lama foram adquiridos num 

espectrofotómetro FT-NIR MB160 series, ABB BOMEM equipado com um detector InGaAs 

(Índio-Gálio-Arsénio), uma lâmpada de quartzo-halogéneo (12 Volts/20 Watts, Gilway) e um 

acessório para sólidos (Powder SamplIR, ABB Bomem) com os respectivos frascos 

porta-amostra (scintilation vials) . O intervalo espectral usado encontra-se no número de onda 

compreendido entre 4000-12000 cm-1 e foi usada uma resolução de 16 cm-1 e 64 varrimentos 

por espectro. 

 

Os espectros obtidos das amostras de lama e os correspondentes dados analíticos foram 

importados para o Matlab 6.5 (The Mathworks Inc.) com PLS Toolbox 3.0 (Eigvector Research 

Inc.) para desenvolvimento de mapas de componentes principais, PCA (Principal Component 

Analysis), e de modelos PLS (Partial Least Square) para previsão de conteúdo em humidade e 

matéria orgânica das diferentes lamas. 

 

3.2  Desenvolvimento de métodos analíticos em espectroscopia MIR para 

caracterização de lamas de ETAR para uso agrícola 

Para avaliar a aplicabilidade de espectros MIR de amostras de lama de ETARs para 

desenvolvimento de modelos PLS e dada a visível heterogeneidade das lamas usadas neste 

estudo, foram testados vários pré-tratamentos de homogeneização (prévios à aquisição dos 

espectros) de modo a escolher o mais adequado. 

 

Foi usado um almofariz, uma picadora (Moulinex), um porta-amostra do acessório de 

reflectância (ATR da Pike Technologies Inc.) no espectrofotómetro MIR e uma prensa acoplada 

ao acessório (Pike Technologies Inc.). Quando não presente o porta-amostra, esta era 

colocada directamente no prato com o cristal. Foi utilizada a amostra identificada como 

Cortiça1 visto existir em maior quantidade. Na Tabela 2 encontram-se descritos os vários pré-

tratamentos de homogeneização testados. 

 

Tabela 2: Pré-tratamentos utilizados nas amostras de lama. 

Pré-tratamento 

Almofariz + Sem acessório 

Almofariz + Acessório 

Almofariz + Acessório + Prensa 

Picadora + Sem acessório 

Picadora + Acessório 

Picadora + Acessório + Prensa 

 

Após a escolha do melhor pré-tratamento, este foi aplicado às 18 amostras de diferentes 

origens e foram adquiridos os respectivos espectros (identificação das amostras na Tabela 1). 
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A aquisição dos espectros MIR foi efectuada no espectrofotómetro FT-IR FTLA2000-100 (ABB 

Bomem), com um detector DTGS e lâmpada de SiC, equipado com um acessório de ATR 

(Attenuated Total Reflection) com cristal de ZnSe (MIRacle, da Pike Technologies Inc.). A 

gama espectral encontra-se no intervalo 4000-602 cm-1. Foi usada uma resolução de 16 cm-1 e 

64 varrimentos por espectro. 

 

Foram adquiridos os respectivos espectros em duplicado, duas tomas de cada amostra e cada 

toma era retirada e colocada novamente para nova leitura, tendo-se obtido no total 8 espectros 

para cada caso. 

 

Estes espectros foram importados para o Matlab 6.5 (The Mathworks Inc.) com PLS Toolbox 

3.0 (Eigvector Research Inc.) para desenvolvimento de mapas de componentes principais, PCA 

(Principal Component Analysis). 

 

3.3  Desenvolvimento de métodos analíticos em espectroscopia NIR para 

determinação do teor de contaminantes prioritários em lamas de E TAR para uso 

agrícola 

Foram usados dois contaminantes orgânicos que podem ocorrer nas lamas de ETAR para uso 

agrícola: o ftalato de di(2-etil-hexilo) e o nonilfenol. 

 

3.3.1  Adição directa de contaminante 

 

Após ter-se verificado que ambos os contaminantes usados eram imiscíveis em água, 

procedeu-se à adição directa do contaminante na lama. A lama identificada como Municipal3 

foi previamente homogeneizada (com almofariz) de modo a uniformizar a distribuição de 

contaminante na lama. 

 

Assim, numa primeira etapa foram adicionadas directamente à lama identificada como 

Municipal3 (H=86.86%), gotas de ftalato de di(2-etil-hexilo), até se obter concentrações de 

contaminante 50 e 100 vezes superior à contaminação limite permitida por lei (100 mg/kg 

massa seca). 

 

Foram obtidos os respectivos espectros NIR (como descrito na secção 3.1) em duplicado para 

cada posição do frasco contendo a amostra, por rotação de 90º do mesmo. Foram usadas 

amostras de lama não contaminada e com uma concentração de contaminante de 5000 mg/kg 

m.s. e 10000 mg/ kg m.s.. 
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Numa segunda etapa foram contaminadas várias porções de lama, identificada como 

Municipal3, com ftalato de di(2-etil-hexilo) de modo a obter diferentes concentrações de 

contaminante na lama (0, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 30000, 50000 mg/kg massa 

seca). Mais uma vez, do mesmo modo que na etapa anterior, foram obtidos os respectivos 

espectros NIR. 

 

3.3.2  Adição de soluções de contaminante em metanol 

 

Por último, foram efectuadas várias soluções de diferentes concentrações de contaminante, 

para cada um dos contaminantes prioritários em estudo (ftalato de di(2-etil-hexilo) e nonilfenol) 

usando metanol como solvente, dado que os contaminantes se revelaram imiscíveis em água. 

A cada porção de 100g de lama identificada como Municipal4 (H=77.26%) previamente 

homogeneizada (com a ajuda de um almofariz), foram adicionados 5ml de solução 

procedendo-se à homogeneização. Após adição, foram adquiridos os espectros NIR em 

duplicado para cada posição do frasco porta-amostra por rotação de 90º. Passadas 3h foram 

novamente adquiridos os espectros de modo a estudar-se a evolução da evaporação do 

solvente na lama. Foram efectuadas pesagens à lama no tempo zero de adição de solução e 

após três horas. À lama sem contaminante foi apenas adicionado metanol. As concentrações 

de ftalato de di(2-etil-hexilo) adicionadas foram de 100, 300, 500 e 1000 mg/kg massa seca. As 

concentrações de nonilfenol adicionadas foram de 50, 200, 500 e 1000 mg/kg massa seca. Os 

valores limites de ocorrência nas lamas são de 100 mg/kg massa seca e 50 mg/kg massa seca 

para o ftalato de di(2-etil-hexilo) e nonilfenol respectivamente (valores mínimos das 

concentrações adicionadas). 

 

Foram também adquiridos os espectros NIR dos contaminantes em estudo e do metanol 

(usando uma resolução de 16 cm-1 e 32 varrimentos). 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1  Desenvolvimento de métodos analíticos em espectroscopia NIR para 

caracterização de lamas de ETAR para uso agrícola 

4.1.1  Avaliação da aplicabilidade de espectros NIR de amos tras de lama de ETARs 

para desenvolvimento de modelos PLS 

 

As amostras das diferentes lamas usadas neste estudo eram visivelmente heterogéneas. De 

modo a avaliar a aplicabilidade de espectros NIR das amostras de lamas heterogéneas no 

desenvolvimento de modelos PLS, os respectivos espectros foram adquiridos, em duplicado, 

para duas posições do frasco de amostra no espectrofotómetro, por rotação de 90º do frasco. 

Foi desenvolvido um modelo PCA com os espectros obtidos e o respectivo mapa de 

componentes principais encontra-se na Figura 6. As amostras foram pré-processadas por 

mean center, e o número de componentes principais foi escolhido através de um scree-test 

(secção 2.3.2.). 
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Figura 6: Mapa de componentes principais para as amostras de lama das diferentes origens. 

 

Observando o mapa de componentes principais da Figura 6, denotam-se diferenças 

significativas entre os quatro espectros de cada amostra para a maioria das lamas analisadas, 

sugerindo assim a necessidade de homogeneização das amostras anterior à aquisição dos 

respectivos espectros como pré-tratamento.. Deste modo, todas as amostras foram 

homogeneizadas e novos espectros foram adquiridos, em duplicado, para 4 diferentes 
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posições do frasco da amostra no espectrofotómetro NIR, através de uma rotação de 90º. Com 

os espectros NIR das amostras homogeneizadas foi desenvolvido um modelo PCA e o 

respectivo mapa de componentes principais encontram-se na Figura 7.  
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Figura 7: Mapa de componentes principais para as amostras homogeneizadas das lamas das 

diferentes origens. 

 

Observando a Figura 7, denota-se que os oito espectros correspondentes às amostras 

homogeneizadas de cada conjunto constituem um grupo bem coeso, confirmando que a 

homogeneização das amostras de lama anterior à aquisição dos espectros NIR é um 

pré-tratamento adequado para as amostras em estudo. As amostras identificadas como 

Cortiça3, Cortiça4, Química, Têxtil e Alimentar2 apresentam-se claramente mais agrupadas. No 

entanto, a homogeneização da amostra identificada como Cortiça1 não foi efectuada com 

sucesso, possivelmente devido à presença de partículas de madeira e cortiça na lama. 

 

4.1.2  Desenvolvimento de modelos para previsão do conteúdo em humidade 

4.1.2.1  Modelo PCA do processo de secagem 

 

Foi desenvolvido um modelo PCA com os espectros NIR recolhidos ao longo do processo de 

secagem de lamas de várias origens e os respectivos resultados encontram-se na Figura 8. A 

secagem foi efectuada em estufa a 70ºC e o intervalo de amostragem foi de 20 minutos. 
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Figura 8: Mapa de componentes principais para as amostras de lamas das diferentes origens 

durante o processo de secagem em estufa a 70ºC (intervalo de amostragem de 20 minutos). As 

setas cinzentas evidenciam o tempo de secagem. 

 

Na Figura 8 observa-se que o conteúdo em humidade diminui segundo o primeiro e segundo 

componentes principais (PC1 e PC2). As amostras com conteúdo seco encontram-se na parte 

negativa dos dois primeiros componentes principais. A maioria das amostras com elevado 

conteúdo em humidade encontram-se na parte positiva do PC1. No entanto, existem amostras 

cuja variação durante o processo de secagem é menos evidenciado ou se efectua 

essencialmente ao longo de um quadrante, como no caso da amostra identificada como 

Alimentar2 ou da amostra identificada como Química. Assim, no mapa de componentes 

principais do processo de secagem observam-se diferentes perfis de secagem evidenciados 

pelas setas cinzentas delineadas. 

 

Dado o diferente conteúdo em humidade, as lamas de origens semelhantes, tais como as 

lamas de ETARs municipais ou da indústria da cortiça, não se encontram próximas. A diferente 

constituição das amostras associada ao diferente conteúdo em humidade resulta num mapa 

como o acima descrito. O nível de homogeneização das amostras também poderá contribuir 

para os perfis de secagem observados, dado que as lamas são bastante heterogéneas e uma 

falha no processo de homogeneização poderá originar resultados e espectros diferentes.  

 

Verifica-se no mapa da Figura 8, que as amostras identificadas como Municipal2 e Cortiça3 se 

encontram próximas. No entanto, os valores analíticos para o conteúdo em humidade são 
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bastante diferentes, o que evidencia que as amostras no mapa não se agrupam apenas 

segundo este conteúdo em humidade. 

 

Na Figura 9, encontra-se o mapa de componentes principais apenas das amostras no estado 

inicial (antes da secagem) e das amostras no estado final, ou seja, amostras secas. 

Observa-se novamente que as amostras secas apresentam valores negativos para o PC1 e o 

PC2. No entanto, as amostras secas não se agrupam segundo a sua origem. Embora 

eliminadas as diferenças em teor de humidade com a secagem das lamas, ainda se encontram 

grandes diferenças entre várias amostras da mesma origem. Essa diferença poderá estar 

relacionada com a possibilidade de volatilização de compostos orgânicos em diferentes teores, 

ou seja devido à existência de diferentes teores de matéria orgânica volátil nas amostras de 

lama que poderão ter volatilizado durante o processo de secagem  
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Figura 9: Mapa de componentes principais para as amostras das lamas das diferentes origens 

antes da secagem (pontos a cheio) e amostras secas (pontos abertos). 

 

4.1.2.2  Análise de Agrupamentos ( Cluster Analysis) 

 

De modo a quantificar as distâncias observadas no mapa de componentes principais entre as 

amostras de diferentes origens, procedeu-se a uma análise de agrupamentos. a partir da matriz 

contendo os espectros das amostras originais. Foi usado o algoritmo do vizinho mais próximo, 

sendo traçado um dendrograma que mostra a distância entre as amostras (Figura 10). As 

respectivas legendas encontram-se na Tabela 3. 
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Figura 10: Cluster analysis das amostras originais das lamas de diferentes origens. 

 

Observando a Figura 10 contendo as amostras originais, prévias à secagem, verifica-se que 

estas não se agrupam segundo a sua origem, talvez devido ao diferente conteúdo em água 

que as amostras possuem. No entanto o grupo RMPG são amostras pertencentes a ETARs 

municipais (Municipal 6,4,5,3 respectivamente). De forma a eliminar o efeito da humidade no 

agrupamento das várias amostras, procedeu-se à construção de um dendrograma usando 

apenas os espectros das amostras secas. O resultado encontra-se na Figura 11. 

 

 

Figura 11: Cluster analysis das amostras secas das lamas de diferentes origens. 

 

Observando a Figura 11, verifica-se que as amostras identificadas como Química e Cortiça4 

(H, D) são as que se apresentam mais distantes, confirmada pela diferente proveniência 
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(indústria química e terras e raspas de cortiça, respectivamente). Considerando estarmos na 

presença de amostras secas (conteúdo em humidade zero), era de esperar que as amostras 

provenientes de origens semelhantes, tais como lamas de ETARs municipais ou indústria da 

cortiça, se apresentassem próximas, o que não se verifica. O diferente conteúdo em compostos 

voláteis das amostras de lama poderá estar na origem destes resultados. Por outro lado, 

amostras de lama com origem semelhante apresentam características distintas o que poderá 

estar relacionado com os processos de produção da lama usados em cada tipo de indústria. No 

entanto, dado os resultados obtidos no processo de secagem seria interessante confirmar os 

resultados obtidos. 

 

Tabela 3: Identificação da lama e respectiva legenda no dendrograma. 

Legenda Identificação da lama 

A Cortiça1 

B Cortiça2 

C Municipal1 

D Cortiça3 

E Cortiça4 

F Municipal2 

G Municipal3 

H Química 

I Têxtil 

J Papel1 

K Alimentar1 

L Cortiça5 

M Municipal4 

N Papel2 

O Papel3 

P Municipal5 

Q Alimentar2 

R Municipal6 

 

 

4.1.2.3  PLS 

 

No desenvolvimento de um modelo PLS para estimar o conteúdo em humidade das lamas, 

foram usados os espectros na região NIR recolhidos durante o processo de secagem das 

amostras homogeneizadas e os respectivos valores analíticos de humidade determinados por 

método gravimétrico (% = g água/g lama original x 100). O melhor modelo PLS obtido encontra-

se na Figura 12 e foi desenvolvido usando 252 espectros, que correspondem a 126 amostras 

de lama. Foi usado um conjunto para calibração (70% das amostras) e outro para validação do 

modelo (os restantes 30%). Os parâmetros deste modelo encontram-se na Tabela 4. 
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Figura 12: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada para o modelo PLS de 

calibração para estimativa do conteúdo em humidade usando espectros NIR de amostras de 

lamas de ETARs de diferentes origens.  

 

 

Tabela 4: Parâmetros do melhor modelo de calibração desenvolvido para estimativa do 

conteúdo em humidade das amostras de lama de diferentes origens por espectroscopia NIR. 

Parâmetro  

Região NIR 3996-7992 cm-1 

Factores 11 

R2 0.833 

RMSECV 15.05% 

RMSEP 17.43% 
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Figura 13: Valores medidos e valores previstos pelo modelo PLS desenvolvido para o conteúdo 

em humidade nas amostras de lama, usando o conjunto de validação com 30% das amostras. 
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Observando a Figura 12, a Figura 13 e a Tabela 4, podemos verificar que se obteve um modelo 

global satisfatório para estimar o conteúdo em humidade das amostras de lama de diferentes 

origens. Tendo em conta a diferente constituição das amostras de cada origem, já verificada na 

análise de componentes principais, tentou-se desenvolver um modelo de calibração para cada 

origem de lama.  

 

Primeiramente, numa tentativa de obter modelos intermédios entre o modelo global e o modelo 

para cada origem de lama, procedeu-se ao desenvolvimento de dois modelos de calibração 

para o conteúdo em humidade. Foram usados conjuntos de amostras que se apresentavam 

próximas no mapa de componentes principais do processo de secagem (Figura 8) coincidentes 

com os agrupamentos do cluster analysis das amostras húmidas (Figura 10). Assim, foi 

desenvolvido um modelo de calibração usando as amostras identificadas como, Municipa1, 

Cortiça3, Municipal2 e Papel2. O modelo obtido encontra-se na Figura 14 e os respectivos 

parâmetros na Tabela 5. Dado o baixo número de amostras disponíveis, a validação destes 

modelos foi efectuada apenas por validação cruzada. Na Figura 15 podemos observar como as 

amostras previstas pelo modelo se aproximam das amostras medidas. 

 

 

Figura 14: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada para o modelo PLS de 

calibração para estimativa do conteúdo em humidade usando espectros NIR de amostras de 

lama identificadas como Municipa1, Cortiça3, Municipal2 e Papel2. 
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Tabela 5: Parâmetros do melhor modelo de calibração desenvolvido para estimativa do 

conteúdo em humidades das amostras de lama identificadas como Municipa1, Cortiça3, 

Municipal2 e Papel2 por espectroscopia NIR. 

Parâmetro  

Região NIR 3996-11996 cm-1 

Factores 10 

R2 0.969 

RMSECV 7.56 % 

Pré-processamento Mean center 
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Figura 15: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada pelo modelo PLS 

desenvolvido para o conteúdo em humidade nas amostras de lama identificadas como 

Municipa1, Cortiça3, Municipal2 e Papel2. 

 

O modelo obtido apresenta um R2 mais elevado e um RMSECV mais baixo que o modelo 

global, sendo um melhor modelo para previsão do conteúdo em humidade destas amostras. 

Foi também desenvolvido um modelo para as amostras de lama identificadas como Municipal3, 

Municipal4, Municipal5, Papel3 e Têxtil visto se encontrarem próximas no mapa da Figura 8 

assim como no dendrograma (Figura 10). Dado o baixo número de amostras disponíveis, a 

validação destes modelos foi efectuada apenas por validação cruzada. Os resultados obtidos 

encontram-se na Figura 16 na Figura 17e na Tabela 6. 
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Figura 16: Valores medidos e valores previstos pelo modelo PLS desenvolvido para o conteúdo 

em humidade nas amostras de lama identificadas como Municipal3, Municipal4, Municipal5, 

Têxtil e Papel3. 

 

 

Tabela 6: Parâmetros do melhor modelo de calibração desenvolvido para estimativa do 

conteúdo em humidades das amostras de lama identificadas como Municipa3, Municipal4, 

Municipal5, Têxtil e Papel3 por espectroscopia NIR. 

Parâmetro  

Região NIR 3996-7992 cm-1 

Factores 11 

R2 0.934 

RMSECV 9.70 % 

Pré-processamento Mean center 
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Figura 17: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada pelo modelo PLS 

desenvolvido para o conteúdo em humidade nas amostras de lama identificadas como 

Municipa3, Municipal4, Municipal5, Têxtil e Papel3. 
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O modelo obtido para este conjunto de amostras apresenta um R2 mais elevado e um 

RMSECV bastante mais baixo que o modelo global sendo um melhor modelo para previsão do 

conteúdo em humidade destas amostras. Apesar do baixo número de amostras para as lamas 

de cada origem, foram desenvolvidos modelos de calibração para cada origem de amostras. A 

validação destes modelos foi efectuada por validação cruzada. Os parâmetros dos modelos 

obtidos encontram-se na Tabela 7. 

 

 

Tabela 7: Parâmetros do melhor modelo de calibração desenvolvido para estimativa do 

conteúdo em humidades das 18 amostras de lama de diferentes origens por espectroscopia 

NIR. Foram usados 14 espectros para cada amostra correspondentes ao processo de secagem 

em estufa a 70ºC (intervalo de amostragem de 20 minutos). 

Lama Região NIR cm -1 Factores R 2 RMSECV (%) Pré-processamento 

Cortiça1 7206-8802 2 0.990 3.372 Mean center 

Cortiça2 3996-5593 3 0.997 1.758 Mean center 

Municipal1 5601-7198 4 0.999 1.319 Mean center 

Cortiça3 7206-8802 3 0.978 2.957 Mean center 

Cortiça4 3996-5593 2 0.997 1.944 Mean center 

Municipal2 3996-11996 5 0.990 3.631 Mean center 

Municipal3 5601-7198 2 0.986 4.636 Mean center 

Química 5601-7198 3 0.989 2.443 Mean center 

Têxtil 5601-7198 5 0.990 3.633 Mean center 

Papel1 5601-7198 3 0.996 2.301 Mean center 

Alimentar1 3996-5593 3 0.997 4.087 Mean center 

Cortiça5 3996-11996 4 0.997 1.844 Mean center 

Municipal4 5601-7198 5 0.994 2.589 Mean center 

Papel2 3996-11996 4 0.992 3.091 Mean center 

Papel3 5601-7198 4 0.985 4.3028 Mean center 

Municipal5 5601-7198 4 0.988 4.3053 Mean center 

Municipal6 5601-7198 5 0.998 1.496 Mean center 

Alimentar2 5601-7198 5 0.996 2.009 Mean center 

 

Verifica-se que os modelos de calibração obtidos possuem um R2 muito elevado e um 

RMSECV muito baixo, sendo bons modelos para previsão do conteúdo em humidade destas 

amostras, embora alguns modelos possuam um número de factores um pouco elevado. No 

entanto, deveria ser utilizado um maior número de amostras para a construção de cada 

modelo, de modo a incluir uma maior variabilidade nos modelos. 
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4.1.3 Desenvolvimento de um modelo para previsão do conteúdo em maté ria orgânica 

4.1.3.1 PLS 

 

O melhor modelo PLS obtido para estimativa do conteúdo em matéria orgânica de lamas de 

ETAR de diferentes origens encontra-se na Figura 18 e foi desenvolvido usando 140 espectros 

que correspondem a 18 amostras de lama de diferentes origens previamente homogeneizadas, 

tendo sido efectuadas leituras em duplicado e quatro posições diferentes do frasco para cada 

amostra. Os parâmetros deste modelo encontram-se na Tabela 8. Dado o baixo número de 

amostras disponíveis, a validação destes modelos foi efectuada apenas por validação cruzada. 

 

  

Figura 18: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada para o modelo PLS de 

calibração para estimativa do conteúdo em matéria orgânica usando espectros NIR de 

amostras de lamas de diferentes origens. 

 

 

Tabela 8: Parâmetros do melhor modelo de calibração desenvolvido para estimativa do 

conteúdo em matéria orgânica de amostras de lama por espectroscopia NIR. 

Parâmetro  

Região NIR 3996-11996 cm-1 

Factores 9 

R2 0.943 

RMSECV 0.067 g/g matéria seca 

Pré-processamento Mean center 
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Na Figura 19 encontram-se representadas as amostras previstas pelo modelo por validação 

cruzada assim como as amostras medidas após secagem 1h na mufla a 550ºC. 
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Figura 19: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada pelo modelo PLS 

desenvolvido para estimativa do conteúdo em matéria orgânica em amostras de lama de 

diferentes origens. 

 

Observando as Figuras 18 e 19 e a Tabela 8, podemos verificar que se obteve um bom modelo 

de calibração para estimativa do conteúdo em matéria orgânica das amostras de lama. Este 

modelo descreve bastante bem os dados analíticos, com um erro médio muito baixo. 

 

Tal como para o conteúdo em humidade (4.1.2.3), foi também desenvolvido um modelo de 

calibração para as amostras identificadas como Municipa1, Cortiça3, Municipal2 e Papel2 por 

estas se apresentarem próximas no mapa PCA (Figura 7). 

 

O melhor modelo PLS obtido encontra-se na Figura 20, podendo verificar-se que se obteve um 

bom modelo de calibração para este conjunto de amostras, com um R2 elevado e um RMSECV 

muito baixo (Tabela 9), descrevendo muito bem as amostras de lama provenientes das destas 

ETARs (Figuras 20 e 21). Dado o baixo número de amostras disponíveis, a validação destes 

modelos foi efectuada apenas por validação cruzada. 
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Figura 20: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada para o modelo PLS de 

calibração para estimativa do conteúdo em matéria orgânica das amostras de lama 

identificadas como Municipa1, Cortiça3, Municipal2 e Papel2.  

 

Tabela 9: Parâmetros do melhor modelo de calibração desenvolvido para estimativa do 

conteúdo em matéria orgânica das amostras lama identificadas como Municipal1, Cortiça3, 

Municipal2 e Papel2 por espectroscopia NIR. 

Parâmetro  

Região NIR 3996-7992 cm-1 

Factores 6 

R2 1.000 

RMSECV 0.032 g/g matéria seca 

Pré-processamento Mean center 
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Figura 21: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada pelo modelo PLS 

desenvolvido para estimativa do conteúdo em matéria orgânica em amostras de lama 

identificadas como Municipa1, Cortiça3, Municipal2 e Papel2. 
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4.2  Desenvolvimento de métodos analíticos em espectroscopia MIR  para 

caracterização de lamas de ETAR para uso agrícola 

4.2.1  Avaliação da aplicabilidade de espectros MIR de amostr as de lama de ETARs 

para desenvolvimento de modelos PLS 

 

As amostras das diferentes lamas usadas neste estudo eram visivelmente heterogéneas. De 

modo a avaliar a aplicabilidade de espectros MIR das amostras de lamas no desenvolvimento 

de modelos PLS foram efectuados vários estudos para determinar qual o melhor procedimento 

para preparação das amostras que evidenciassem melhor resultados. Para cada caso foram 

adquiridos os respectivos espectros na região MIR.  

 

Posteriormente à aquisição dos espectros, efectuaram-se alguns testes de rotina e verificou-se 

que o espectrofotómetro MIR se encontrava com alguns problemas. Tais problemas estão 

relacionados com o desgaste da lâmpada e a respectiva menor intensidade emitida por esta, 

mas também com o cristal de ZnSe que se encontra com um aspecto baço e bastante riscado, 

o que poderá certamente contribuir para os resultados obtidos (secção 7.3). Dado estes 

problemas, apenas se avaliou a aplicabilidade de espectros MIR para desenvolvimento de 

modelos PLS através de modelos PCA, não se procedendo à construção dos respectivos 

modelos PLS.  

 

Com os espectros obtidos para os vários pré-tratamentos efectuados para homogeneização 

das amostras da lama identificada como Cortiça1, foi construído um mapa de componentes 

principais. Os resultados encontram-se na Figura 40. 
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Figura 22: Mapa de componentes principais dos vários pré-tratamentos de homogenização 

efectuados à amostra identificada como Cortiça1. Pré-processamento: SavGol 2ª ordem. 

 

Observando a Figura 22, verificamos que apesar dos vários pré-tratamentos  aplicados às 

amostras para homogeneização, estas não se encontram tão agrupadas no mapa PCA como 

seria de esperar, o que poderá ser devido à presença de partículas de madeiras e cortiça 

nestas amostras. Por outro lado, os problemas no espectrofotómetro MIR verificados 

posteriormente também podem ter contribuído para tais resultados. No entanto, o 

pré-tratamento efectuado usando um almofariz e colocando a amostra no prato acessório com 

prensa pareceu ser o mais eficaz. 

 

Assim, todas as 18 amostras de diferentes origens foram homogeneizadas com um almofariz e 

colocadas no acessório do espectrofotómetro MIR com prensa. Foram adquiridos os espectros 

destas amostras, assim como os espectros das amostras originais não homogeneizadas.  

 

Nas Figuras 23 e 24 encontram-se, respectivamente, os mapas de componentes principais das 

amostras heterogéneas e homogéneas. 
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Figura 23: Mapa de componentes principais das amostras originais de lamas sem 

pré-tratamento de homogeneização. Pré-processamento: SavGol 2ª ordem. 

 

Observando a Figura 23, denota-se que as amostras identificadas como Química, Papel1 e 

Papel2 se encontram muito dispersas e distantes das restantes amostras. As amostras 

apresentam-se pouco agrupadas por origem. O conteúdo muito heterogéneo e a grande 

quantidade de água presente nas amostras poderão estar na origem destes resultados. 
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Figura 24: Mapa de componentes principais das amostras homogeneizadas 

Pré-processamento: SavGol 2ª ordem. 

 

Observa-se na Figura 24 que as amostras identificadas como Química, Papel1 e Papel2 

continuam bastante dispersas. No entanto, as amostras identificadas como Cortiça1, Cortiça4 e 

Cortiça5 provenientes da indústria da cortiça encontram-se bastante próximas. Do mesmo 

modo as amostras identificadas como Municipal1, Municipal2, Municipal5 e Municipal6 

provenientes de ETARs municipais encontram-se bastante próximas. 

 

De modo a melhor avaliar a disposição das amostras situadas no primeiro quadrante 

(quadrante positivo) da Figura 24, foi efectuada uma análise de componentes principais, 

retirando as amostras identificadas como Química, Papel1 e Papel2 e Papel3 Os resultados 

obtidos encontram-se na Figura 25. 
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Figura 25: Mapa de componentes principais das amostras homogeneizadas com excepção das 

amostras identificadas como Química, Papel1 e Papel2 e Papel3. Pré-processamento: SavGol 

2ª ordem. 

 

Observando a Figura 25, as amostras agrupam-se segundo a origem mas não muito coesas, 

como seria de esperar, apresentando-se bastante dispersas. Além dos possíveis outliers 

resultantes de uma fraca homogeneização, os problemas verificados posteriormente no 

aparelho poderão contribuir para este resultado. As amostras provenientes de ETARs 

municipais identificadas como Municipal1, Municipal2, Municipal3, Municipal5 e Municipal6 

dispõem-se algo próximas entre si e quando comparadas com as respectivas amostras sem 

pré-tratamento no mapa de PCAs. As amostras identificadas como Cortiça1 e Cortiça5 

encontram-se no mesmo quadrante. As amostras identificadas como Cortiça1, Cortiça3 e 

Alimentar1 são as que se encontram mais distantes no mapa de PCA. 

 

De modo a observar a disposição das amostras provenientes de ETARs municipais foi traçado 

um mapa de componentes principais, que se encontra na Figura 26. 
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Figura 26: Mapa de componentes principais de amostras homogeneizadas de lamas 

provenientes de ETARs municipais. Pré-processamento: SavGol 2ª ordem.  

 

Observando a Figura 26, verificamos que as amostras se agrupam segundo a origem, embora 

se verifiquem sempre bastante dispersas, notando que é bastante difícil a sua perfeita 

homogeneização. No entanto, verifica-se que as amostras identificadas como Municipal5 e 

Municipal6 se apresentam muito próximas no mapa PCA sugerindo possuir uma constituição 

mais semelhante do que as restantes amostras. 

 

A homogeneização das amostras de lama usando um almofariz revelou ser o pré-tratamento 

mais eficaz, dado que neste método se possui maior controlo sobre a lama, do que quando se 

utiliza uma picadora (onde é necessário utilizar uma maior quantidade de lama). No entanto, a 

perfeita homogeneização destas amostras é bastante difícil. Tal está associado à própria 

constituição das lamas. Será importante uma boa homogeneização destas amostras de lama 

de modo a obter espectros MIR semelhantes para a mesma amostra obtendo-se um mapa de 

PCA com amostras menos dispersas e consequentemente bons modelos de calibração. Por 

outro lado, dadas a características das amostras é por vezes difícil um perfeito contacto entre a 

amostra e o cristal do acessório ATR. Há portanto que superar estas dificuldades de modo a se 

desenvolverem modelos de calibração usando espectros MIR de amostras de lama. 
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4.3 Desenvolvimento de métodos analíticos em espectroscopia NIR para determinação 

do teor de contaminantes prioritários em lamas de ETAR para uso a grícola 

O objectivo deste trabalho foi o de tentar determinar por métodos quimiométricos o teor de dois 

contaminantes orgânicos que podem ocorrer nas lamas de ETAR para uso agrícola: o ftalato 

de di(2-etil-hexilo) e o Nonilfenol. 

 

4.3.1  Adição directa de contaminantes: ftalato de di(2-etil-h exilo) 

 

O mapa de componentes principais das amostras contaminadas com 5000 mg/kg m.s. e 10000 

mg/kg m.s. de ftalato de di(2-etil-hexilo) por método de adição directa, encontra-se na Figura 

27. Foi utilizada a amostra de lama identificada como Municipal3. 
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Figura 27: Mapa de componentes principais para as amostras de lama identificadas como 

Municipal3 contaminadas com ftalato de di(2-etil-hexilo) por método de adição directa usando a 

região 7004-8000 cm-1. 

 

Observando a Figura 27, consegue diferenciar-se as amostras não contaminadas daquelas que 

contêm o contaminante. As amostras originais de lama encontram-se na parte negativa do 

primeiro componente principal, enquanto que as amostras de lama contendo contaminante se 

encontram na parte positiva do PC1. 

 

Assim, procedeu-se numa segunda etapa, à contaminação da lama por adição directa mas 

usando maior número de concentrações numa tentativa de inferir a possibilidade de usar um 

mapa de componentes principais para identificar a presença de contaminante na lama. Os 

valores de concentração testados foram bastante superiores ao valor limite permitido por lei 
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(Decreto-Lei nº118/2006) dado que uma gota de ftalato de di(2-etil-hexilo) possui uma massa 

superior a esse valor limite (100 mg/kg massa seca)). Por outro lado, seria incomportável a 

homogeneização de um número muito baixo de gotas de contaminante na lama. 
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Figura 28: Mapa de componentes principais para as amostras de lama identificadas como 

Municipal3 contaminadas com ftalato de di(2-etil-hexilo) por método de adição directa. 

Concentrações em mg/kg massa seca. 

 

Observando a Figura 28, verificamos que as  amostras se encontram bastante dispersas 

mesmo para amostras com a mesma concentração de contaminante. Apesar de as amostras 

não contendo contaminante se encontrarem num grupo, não se encontram muito distantes das 

restantes amostras contaminadas. Dado que adição de contaminante foi feita directamente na 

lama, não foi possível uma perfeita homogeneização do contaminante. Por outro lado, uma 

possível adsorção imediata das gotas de contaminante na lama dificulta esse mesmo processo. 

A amostra com menor concentração de contaminante (5000 mg/kg massa seca) encontra-se 

distante das restantes amostras e dispersa. Isto poderá ser possivelmente à dificuldade de 

homogeneização de contaminante na lama, mais evidente neste caso, dada a baixa quantidade 

de contaminante adicionado. 

 

Construiu-se um modelo de calibração para a concentração de ftalato de di(2-etil-hexilo). O 

modelo foi apenas validado por validação cruzada. O resultado obtido encontra-se nas Figuras 

29, 30 e os respectivos parâmetros na Tabela 10. 
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Figura 29: Modelo de calibração obtido para a concentração de ftalato de di(2-etil-hexilo) 

quando incorporado na lama identificada como Municipal3 por adição directa. 

 

 

Tabela 10: Parâmetros do melhor modelo de calibração desenvolvido para estimativa da 

concentração de ftalato de di(2-etil-hexilo) por espectroscopia NIR (adição directa). 

Parâmetro  

Região NIR 4174-7738 cm-1 

Factores 9 

R2 0.960 

RMSECV 4136.738 mg/kg matéria seca 

Pré-processamento SavGol 1ªordem 

 

 

Apesar do melhor modelo obtido possuir um elevado coeficiente de determinação (R2=0.960), o 

RMSECV é bastante elevado (4136.738 mg/kg massa seca). Existe, assim, um erro elevado 

associado a este modelo. Por outro lado, não existem para este método de adição directa, 

amostras para as baixas concentrações de contaminante. 
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Figura 30: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada pelo modelo PLS 

desenvolvido para estimativa da concentração de ftalato de di(2-etil-hexilo) quando incorporado 

na lama identificada como Municipal3 por adição directa. 

 

4.3.2 Adição de soluções de contaminantes: ftalato de di(2-etil -hexilo) e nonilfenol em 

metanol 

 

Numa tentativa de melhorar a previsão da concentração de contaminante em lamas, optou-se 

por usar soluções NPE e DEHP em metanol, de modo a ser possível a adição de um volume 

de solução mínimo que permitisse uma melhor homogeneização do contaminante na lama. 

Ambos os contaminantes em estudo se revelaram miscíveis neste solvente.  

 

4.3.2.1 Ftalato de di(2-etil-hexilo) 

 

O mapa de componentes principais para as amostras de lama identificada como Municipal4 

contaminadas com soluções de ftalato de di(2-etil-hexilo) em metanol encontram-se na Figura 

31. 
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Figura 31: Mapa de componentes principais para as amostras de lama identificadas como 

Municipal4 contaminadas com ftalato de di(2-etil-hexilo) em soluções de metanol. 

Concentrações em mg/kg de massa seca. Pré-processamento: Mean center. Região usada: 

4174-7738 cm-1. 

 

 

No mapa de PCAs da Figura 31 não nos é possível distinguir zonas características para cada 

uma das concentrações de ftalato de di(2-etil-hexilo). No entanto, ao pré-processarmos os 

espectros com um filtro de Savitsky-Goley de primeira ordem, é possível distinguir os espectros 

correspondentes às amostras com  maior concentração de contaminante. 
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Figura 32: Mapa de componentes principais para as amostras de lama identificada como 

Municipal4 contaminadas com ftalato de di(2-etil-hexilo) em soluções de metanol. 

Concentrações em mg/kg de massa seca. Pré-processamento: 1ª Derivada + Mean center. 

Região usada: 4174-7738 cm-1. 

 

Observando a Figura 32,  verifica-se, mais uma vez, uma grande variabilidade nas amostras 

com diferentes concentrações de contaminante. Apesar desta variabilidade, as amostras com a 

concentração de contaminante mais elevada encontram-se mais distantes das restantes 

concentrações. No entanto, dado os problemas relativos à homogeneização inerentes não só à 

própria lama, mas também, à homogeneização da solução de contaminante na amostra, não é 

possível distinguir zonas coesas para cada amostra das diferentes concentrações mais baixas. 

Esta impossibilidade pode também estar relacionada com o limite de detecção do próprio 

aparelho NIR, uma vez que, neste método por adição de soluções de contaminante em 

metanol, as concentrações usadas são de ordem de grandeza bem menores (da ordem de 

grandeza dos valores limites de contaminante permitidos por lei) quando comparadas com as 

concentrações usadas por adição directa de contaminante. Verifica-se também, por vezes, 

para as amostras com a mesma concentração, dois grupos correspondentes aos duplicados 

testados para cada concentração (a partir da mesma amostra contaminada, como se pode 

observar na Figura 32) o que evidencia a difícil homogeneização das amostras. 

 

De modo a observar a evolução da evaporação do solvente (metanol) nas amostras de lama 

procedeu-se novamente à aquisição dos espectros três horas após a adição das soluções às 

amostras de lama.  
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Figura 33: Mapa de componentes principais para as amostras de lama identificadas como 

Municipal4contaminadas com ftalato de di(2-etil-hexilo) em soluções de metanol no tempo zero 

e três horas após contaminação. Concentrações em mg/kg de massa seca. 

Pré-processamento: Mean center. Região usada: 4174-7738 cm-1. 

 

 

Observa-se na Figura 33, apesar da grande variabilidade, que as amostras três horas após 

contaminação se encontram na maioria deslocadas diagonalmente no sentido descendente em 

relação às amostras para o tempo zero.  
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Figura 34: Mapa de componentes principais para as amostras de lama identificadas como 

Municipal4contaminadas com ftalato de di(2-etil-hexilo) em soluções de metanol no tempo zero 

e três horas após contaminação. Concentrações em mg/kg de massa seca. 

Pré-processamento: 1ª Derivada + Mean center. Região usada: 4174-7738 cm-1. 

 

Do mesmo modo, quando aplicada a 1ª Derivada aos espectros como pré-processamento 

verifica-se um deslocamento no sentido descendente do PC1 e PC2 das amostras respectivas 

ao tempo t=3h, como se pode observar na Figura 34. Mais uma vez se denota a grande 

variabilidade nas amostras para os mesmos tempos e para a mesma concentração de 

contaminante, apenas se destacando a amostra correspondente à concentração mais elevada 

e para o tempo zero (1000 mg/kg massa seca t=0h) que se apresenta num grupo mais coeso. 

Dada a evidente heterogeneidade das amostras já referida, denotam-se dois grupos para a 

mesma concentração de contaminante, associada ao facto de termos duas amostras para cada 

concentração, apesar de estas duas amostras partirem de uma amostra comum. Facto que se 

repete novamente para as amostras para os tempos t=3h. 
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4.3.2.2  Nonilfenol 

 

Do mesmo modo que para o DEHP, amostras de lama identificadas como Municipal4 foram 

contaminadas com soluções de NPE em metanol. O mapa de componentes principais 

encontra-se na Figura 35. 

 

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

-1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

PC1 (96.28%)

P
C

2 
(3

.3
5%

)

0 50 200 500 1000
 

Figura 35: Mapa de componentes principais para as amostras de lama identificadas como 

Municipal4 contaminadas com nonilfenol em soluções de metanol no tempo zero após 

contaminação. Concentrações em mg/kg de massa seca. Pré-processamento: Mean center. 

Região usada: 4204-7275 cm-1. 

 

Na Figura 35 não nos é possível distinguir grupos característicos para cada uma das 

concentrações de nonilfenol. Ao pré-processarmos os espectros com um filtro de 

Savitsky-Goley de primeira ordem (Figura 36), as amostras sem contaminante encontram-se 

distanciadas das amostras com as restantes concentrações, com excepção de algumas 

amostras com concentração de contaminante de 500 mg/kg, o que poderá ser devido a 

problemas de homogeneidade da amostra que vão afectar a distribuição do contaminante na 

mesma. 
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Figura 36: Mapa de componentes principais para as amostras de lama identificadas como 

Municipal4 contaminadas com nonilfenol em soluções de metanol no tempo zero após 

contaminação. Concentrações em mg/kg de massa seca. Pré-processamento: 1ª Derivada + 

Mean center. Região usada: 4204-7275 cm-1. 

 

De modo a observar a evolução de evaporação do solvente nas amostras de lama procedeu-se 

novamente à aquisição dos espectros três horas após a adição das soluções às amostras de 

lama. 
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Figura 37: Mapa de componentes principais para as amostras de lama identificadas como 

Municipal4contaminadas com nonilfenol em soluções de metanol no tempo zero e três horas 

após contaminação. Concentrações em mg/kg de massa seca. Pré-processamento: Mean 

center. Região usada: 4204-7275 cm-1. 
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Observa-se na Figura 37, apesar da grande variabilidade, que as amostras três horas após 

contaminação se encontram na maioria deslocadas diagonalmente no sentido descendente em 

relação às amostras para o tempo zero.  
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Figura 38: Mapa de componentes principais para as amostras de lama identificadas como 

Municipal4 contaminadas com nonilfenol em soluções de metanol no tempo zero e três horas 

após contaminação. Concentrações em mg/kg de massa seca. Pré-processamento: 1ª 

Derivada + Mean center. Região usada: 4204-7275 cm-1. 

 

Do mesmo modo, quando aplicada a 1ª Derivada aos espectros como pré-processamento 

verifica-se novamente um deslocamento das amostras respectivas ao tempo t=3h, como se 

pode observar na Figura 38.  Denota-se, novamente, a grande variabilidade das amostras para 

os mesmos tempos e para a mesma concentração de contaminante.  

 

4.3.3  Desenvolvimento de modelos para previsão do conteúdo em con taminantes 

prioritários: ftalato de di(2-etil-hexilo) e nonilfenol em metanol  

 

O melhor modelo obtido para a previsão da concentração de ftalato de di(2-etil-hexilo) foi 

efectuado usando os espectros das amostras de lama identificada como Municipal4 

contaminadas no tempo zero. 
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Figura 39: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada para o modelo PLS de 

calibração para estimativa da concentração de ftalato de di(2-etil-hexilo) usando espectros NIR 

de amostras de lama identificada como Municipal4 contaminada com soluções de ftalato de 

di(2-etil-hexilo) em metanol. 

 

Tabela 11: Parâmetros do melhor modelo de calibração desenvolvido para estimativa da 

concentração de ftalato de di(2-etil-hexilo) por espectroscopia NIR de amostras de lama 

contaminada com soluções de ftalato de di(2-etil-hexilo) em metanol. 

Parâmetro  

Região NIR 4174-7738 cm-1 

Factores 6 

R2 0.979 

RMSECV 70.539 mg/kg matéria seca 

Pré-processamento SavGol 1ªordem 
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Figura 40: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada para o modelo PLS 

desenvolvido para estimativa da concentração de ftalato de di(2-etil-hexilo) por espectroscopia 

NIR usando diferentes concentrações de ftalato de di(2-etil-hexilo) em metanol em amostras de 

lama identificadas como Municipal4. 
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O melhor modelo de calibração obtido revelou um coeficiente de determinação bastante 

elevado (R2=0.979) e um RMSECV bastante baixo (70.539 mg/kg massa seca), podendo ser 

um bom modelo para estimativa da concentração de ftalato de di(2-etil-hexilo). Verifica-se, 

contudo, a variabilidade das amostras já referida para cada concentração. 

 

O melhor modelo de calibração obtido para estimativa da concentração de nonilfenol em 

amostras de lama identificada como Municipal4 encontra-se na Figura 41 e 42. Os respectivos 

parâmetros encontram-se na Tabela 12. Dado o baixo número de amostras o modelo foi 

validado apenas por validação cruzada. 

 

  

Figura 41: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada para o modelo PLS de 

calibração para estimativa da concentração de nonilfenol usando espectros NIR de amostras 

de lama identificada como Municipal4 contaminada com soluções de nonilfenol em metanol. 

 

 

Tabela 12: Parâmetros do melhor modelo de calibração desenvolvido para estimativa da 

concentração de nonilfenol por espectroscopia NIR de amostras de lama contaminada com 

soluções de nonilfenol em metanol. 

Parâmetro  

Região NIR 4204-7275 cm-1 

Factores 5 

R2 0.840 

RMSECV 200.307 mg/kg matéria seca 

Pré-processamento SavGol 1ªordem 
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Figura 42: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada para o modelo PLS 

desenvolvido para estimativa da concentração de nonilfenol por espectroscopia NIR usando 

diferentes concentrações de nonilfenol.em amostras de lama identificada como Municipal4. 

 

Apesar do elevado coeficiente de determinação obtido para este modelo de calibração 

(R2=0.840), este apresenta um RMSECV muito elevado (200.307 mg/kg de massa seca) quatro 

vezes superior ao valor mínimo de concentração adicionado (50 mg/kg massa seca), não 

sendo um muito bom modelo para previsão da concentração de nonilfenol. A evidente 

variabilidade associada a heterogeneidade das amostras será um passo a ultrapassar para 

melhoria deste modelo. 

 

4.3.4 Efeitos da adição de metanol na lama 

 

De modo a observar a disposição das amostras de lama identificada como Municipal4 

contaminadas com metanol assim como amostras da mesma lama sem metanol, construiu-se 

um mapa PCA com todas as amostras para o tempo zero e três horas após adição das 

soluções para cada um dos contaminantes em estudo incluindo a amostra identificada como 

Municipal4 apenas homogeneizada (sem metanol nem contaminante). 
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Figura 43: Mapa de componentes principais para as amostras de lama identificada como Municipal4 

contaminadas com ftalato de di(2-etil-hexilo) em soluções de metanol no tempo zero e três horas após 

contaminação, assim como para amostras de lama apenas homogeneizadas. Concentrações em mg/kg 

de massa seca. Pré-processamento: 1ª Derivada+Mean center. Região usada: 4174-7738 cm-1. 
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Figura 44: Mapa de componentes principais para as amostras de lama identificada como Municipal4 

contaminadas com nonilfenol em soluções de metanol no tempo zero e três horas após contaminação, 

assim como para amostras de lama apenas homogeneizadas. Concentrações em mg/kg de massa seca. 

Pré-processamento: 1ª Derivada+Mean center. Região usada: 4204-7275 cm-1. 
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Observando as figuras 43 e 44, verifica-se que os espectros das amostras de lama são muito 

diferentes daqueles das amostras que contêm metanol, encontrando-se afastadas destas. No 

entanto as amostras de lama apenas homogeneizadas encontram-se na parte negativa do PC2 

tal como as amostras de lama ao fim de três horas da adição das soluções, em que se supõe 

que se evaporou metanol.  

 

Assim, existem indícios de que a adição de metanol na lama provoca alterações ao nível da 

estrutura da mesma, de modo a que ao fim de três horas após adição das soluções, a lama 

perdeu não só o metanol como também grande quantidade de água. Isto é em parte 

confirmado pela diferença de peso das amostras de lama entre o tempo zero e após três horas, 

onde se verifica que a massa perdida é muito superior à massa de metanol adicionado (secção 

7.2.). Por outro lado se apenas se evaporasse metanol (a uma velocidade maior que a 

evaporação da água) esperar-se-ia que as amostras simples e as amostras de lama contendo 

apenas metanol no t=3h se encontrassem próximas no mapa PCA. 24h após adição das 

soluções, as amostras apresentaram-se extremamente secas, impossibilitando a recolha de 

amostra para aquisição dos respectivos espectros. 

 

A adição de metanol na lama parece alterar a estrutura da lama de modo a tornar a água mais 

disponível para evaporação à temperatura ambiente. Tentou quantificar-se a evaporação de 

metanol nas amostras de lama, por quantificação da perda de água em amostras simples e da 

perda de água e metanol em amostras com metanol adicionado. No entanto, houve problemas 

nessa quantificação relacionados com a adição de metanol na lama pelo que o procedimento 

deveria ser repetido. 

 

Foi também avaliado o efeito do metanol nos modelos para previsão da concentração dos 

contaminantes em estudo: ftalato de di(2-etil-hexilo) e nonilfenol em metanol. O espectro dos 

contaminantes em estudo e do metanol encontram-se na figura seguinte. 
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Figura 45: Espectros do infravermelho próximo do solvente e dos contaminantes prioritários: 

verde-metanol; vermelho-nonilfenol e azul-ftalato de di(2-etil-hexilo). 

 

Observando a Figura 45 verificamos que o metanol, usado como solvente, absorve na mesma 

zona do infravermelho que o ftalato de di(2-etil-hexilo) e o nonilfenol. Assim, para verificar que 

os modelos de calibração para os conteúdos em ftalato de di(2-etil-hexilo) e nonilfenol não 

eram sensíveis à variação de metanol, procedeu-se à calibração do metanol usando duas 

regiões do espectro NIR. A primeira região do espectro usada (6000-7000 cm-1) engloba a 

região onde absorve maioritariamente o metanol, como se pode observar na Figura 45. A 

segunda região do espectro usada (4175-7738 cm-1) é a mesma usada para a calibração dos 

contaminantes. A validação dos modelos foi efectuada apenas por validação cruzada. Os 

resultados obtidos encontram-se nas Figuras 46-49 e os parâmetros dos modelos 

encontram-se nas Tabela 13 e Tabela 14. 

 

cm-1 
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Figura 46: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada para o modelo PLS de 

calibração para estimativa da concentração de metanol usando espectros NIR de amostras de 

lama identificada como Municipal4 contaminadas com soluções de ftalato de di(2-etil-hexilo) e 

nonilfenol em metanol na região 6000-7000 cm-1 . 

 

Tabela 13: Parâmetros do melhor modelo de calibração desenvolvido para estimativa da 

concentração de metanol por espectroscopia NIR na região 6000-7000 cm-1. 

Parâmetro  

Região NIR 6000-7000 cm-1 

Factores 5 

R2 0.778 

RMSECV 179.628 mg/kg matéria seca 

Pré-processamento Mean center 
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Figura 47: Valores medidos e valores previstos para o modelo PLS de calibração para 

estimativa da concentração de metanol usando espectros NIR de amostras de lama 

contaminadas com soluções de ftalato de di(2-etil-hexilo) e nonilfenol em metanol na região 

6000-7000 cm-1 
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Figura 48: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada para o modelo PLS de 

calibração para estimativa da concentração de metanol usando espectros NIR de amostras de 

lama identificada como Municipal4 contaminadas com soluções de ftalato de di(2-etil-hexilo) e 

nonilfenol em metanol na região 4175-7738 cm-1 

 

Tabela 14: Parâmetros do melhor modelo de calibração desenvolvido para estimativa da 

concentração de metanol por espectroscopia NIR na região 4175-7738 cm-1. 

Parâmetro  

Região NIR 4174-7738 cm-1 

Factores 13 

R2 0.893 

RMSECV 129.023 mg/kg matéria seca 

Pré-processamento Mean center 
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Figura 49: Valores medidos e valores previstos por validação cruzada para o modelo PLS de calibração 

para estimativa da concentração de metanol usando espectros NIR de amostras de lama contaminadas 

com soluções de ftalato de di(2-etil-hexilo) e nonilfenol em metanol na região 4174-7735 cm-1. 
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Observando as Figuras 46-49 verificamos que dada a grande concentração de metanol nas 

soluções quando comparada com a concentração dos contaminantes nessas mesmas 

soluções, tanto o modelo da zona do maior pico de absorção do metanol como o modelo de 

calibração na região de calibração dos contaminantes não se revelou muito sensível à variação 

de metanol. A variação da concentração de metanol nas várias amostras é muito inferior 

quando comparada com a concentração de metanol presente nas amostras. Assim podemos 

considerar que calibrámos os modelos para a previsão do conteúdo em cada um dos 

contaminantes prioritários em estudo. 
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5. CONCLUSÕES  

 

O objectivo desta dissertação foi o de desenvolver e validar métodos de espectroscopia no 

infravermelho próximo e médio para caracterização de lamas de ETAR para uso agrícola.  

 

As amostras de lamas de diferentes origens usadas neste estudo permitiram a avaliação da 

aplicabilidade de espectros NIR para desenvolvimento de modelos PLS para previsão de 

parâmetros como o conteúdo em humidade e matéria orgânica. Apesar do aspecto visual 

heterogéneo destas amostras, modelos reprodutíveis de calibração podem ser desenvolvidos 

recorrendo a uma boa homogeneização. As amostras parecem agrupar-se não apenas 

segundo o seu conteúdo em humidade, mas também segundo as características intrínsecas da 

lama como a granulometria e matéria orgânica, dado que amostras com diferentes conteúdos 

em humidade se encontram próximas num mapa PCA.  

 

Foi obtido um bom modelo global para previsão do conteúdo em humidade com um coeficiente 

de determinação elevado e um baixo RMSECV e RMSEP (R2=0.833, RMSECV=15.05%, 

RMSEP=17.43%), assim como bons modelos intermédios (ModeloMunicipa1, Cortiça3, Municipal2 e 

Papel2:R
2=0.969, RMSECV=7.56%; ModeloMunicipa3, Municipal4, Municipal5, Têxtil e Papel3:R

2=0.934, 

RMSECV=9.70%). Apesar das poucas amostras para cada origem de lama foram 

desenvolvidos bons modelos.  

 

Será interessante repetir todo o processo de secagem, por um lado com um menor intervalo de 

tempo entre a aquisição do espectro e respectivo peso, de modo a existirem mais amostras 

para o desenvolvimento de modelos individuais para cada origem de lama e também até se 

verificar que as amostras possuem dois pesos consecutivos iguais (amostra seca). Será 

também curioso efectuar uma nova análise PCA para observar os novos perfis de secagem e 

ver como se agrupam as amostras.  

 

Foi obtido um bom modelo global de calibração para estimativa do conteúdo em matéria 

orgânica das amostras de lama com um coeficiente de determinação elevado e um baixo 

RMSECV (R2=0.943, RMSECV=0.067g/g matéria seca). O melhor modelo obtido para previsão 

do conteúdo de matéria orgânica das amostras de lama identificadas como Municipal1, 

Cortiça3, Municipal2 e Papel2 possui um R2 muito elevado (1.000) e um RMSECV bastante 

baixo (0.032g/g matéria seca) revelando descrever bem o conteúdo em matéria orgânica 

destas amostras.  

 

As amostras de lamas de diferentes origens foram usadas para avaliação da aplicabilidade de 

espectros MIR para desenvolvimento de modelos PLS para previsão de parâmetros. Apesar do 

notável aspecto heterogéneo destas amostras tal poderá ser eventualmente ultrapassado 

através de uma boa homogeneização, originando melhor reprodutibilidade dos resultados. No 
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entanto, tal não pode ser claramente verificado, uma vez que se observou que o 

espectrofotómetro se encontra com problemas, dando origem a mesma amostra a resultados 

ligeiramente diferentes. Um problema do aparelho verificado está relacionado com o cristal de 

ZnSe, o qual se apresenta com uma coloração alterada, aspecto baço e bastante riscado, o 

que vai alterar a intensidade de luz que chega a amostra, assim como uma maior dispersão da 

mesma, influenciando gravemente os espectros obtidos. A lâmpada encontra-se a emitir com 

uma menor intensidade de luz sendo menor a intensidade de luz que chega a amostra, o que 

associado ao estado do cristal, diminui ainda mais a intensidade de luz que chega a amostra. 

 

Assim, todo o trabalho experimental deverá ser posteriormente repetido de modo a observar-se 

se existe uma melhoria significativa de resultados para que se possa inferir se os espectros 

MIR de amostras de ETARs podem ser usados para desenvolvimento de modelos PLS. Por 

outro lado, dadas as características das lamas, os resultados obtidos sugerem que o acessório 

utilizado (ATR com cristal de ZnSe) não será o mais adequado para este tipo de amostra. Isto 

porque, as amostras de lama apresentam características morfológicas que dificultam o seu 

manuseamento. A constituição das lamas mostrou não se adequar perfeitamente ao acessório 

utilizado, uma vez que, além de muito pequeno e de forma cónica não permite assegurar um 

perfeito contacto entre a amostra e o cristal, condição essencial para o sucesso da técnica 

ATR. O uso de uma prensa, apesar de possibilitar ultrapassar esta dificuldade, poderá não 

exercer a pressão ideal. 

 

No entanto, apesar das dificuldades encontradas, as análises de componentes principais 

efectuadas mostraram que as amostras identificadas como Química, Papel1e Papel2 são as 

que se encontram mais dispersas, o que está de acordo com as suas características e 

proveniências. Por outro lado, as restantes amostras, pertencentes à mesma ETAR 

encontram-se mais coesas, estando as amostras menos dispersas no mapa de PCA. As 

amostras identificadas como Cortiça1, Cortiça 4 e Cortiça5 encontram-se próximas, assim 

como, as amostras identificadas como Municipal1, Municipal2 Municipal5 e Municipal6. Daí ser 

interessante repetir a aquisição dos espectros MIR, com um acessório ATR em boas condições 

para verificação da disposição e discriminação das amostras num PCA.  

 

O desenvolvimento de métodos analíticos em espectroscopia NIR para determinação do teor 

em contaminantes prioritários em lamas de ETAR para uso agrícola, teve como objectivo a 

determinação por métodos quimiométricos do teor de o ftalato de di(2-etil-hexilo) e o nonilfenol. 

Na primeira etapa para calibrar a concentração para o ftalato de di(2-etil-hexilo) por adição 

directa obteve-se um modelo de calibração que, apesar de apresentar um coeficiente de 

determinação elevado (R=0.979), tem um erro associado muito elevado (RMSECV= 

4136.738mg/kg massa seca) e muito superior à concentração mínima permitida por lei para 

este contaminante (100mg/kg massa seca, de acordo com o Decreto-Lei 118/2006). No 

desenvolvimento de modelos para determinação da concentração dos contaminantes usando 
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soluções de metanol, foi obtido um bom modelo de calibração para o ftalato de di(2-etil-hexilo) 

com um elevado coeficiente de determinação (R2=0.979) e um RMSECV bastante baixo 

(RMSECV=70,539mg/kg massa seca). Para a concentração de nonilfenol foi obtido um modelo 

de calibração que, apesar do elevado coeficiente de determinação (R2=0.840), possui um erro 

associado superior que o encontrado para o ftalato de di(2-etil-hexilo) 

(RMSECV=200.307mg/kg massa seca). Estes modelos revelaram descrever bastante bem a 

concentração de cada um dos contaminantes respectivamente. 

 

A análise de componentes principais efectuada para os contaminantes testados revelaram não 

agrupar as amostras de lama segundo a concentração, possivelmente devido à difícil 

homogeneização das lamas aliada à também fraca homogeneização dos contaminantes na 

amostra associada a fenómenos de adsorção. No entanto, foi possível identificar o grupo de 

amostras com maior concentração de contaminante, uma vez que possui uma maior 

quantidade de contaminante incorporado na lama, facilitando a homogeneização deste.  

 

Assim, como desenvolvimento de trabalho futuro, seria interessante obter uma melhor 

homogeneização das amostras que se verifica ser crucial no desenvolvimentos destas 

técnicas. Essa homogeneização deveria passar por testar novos métodos para além do 

almofariz e da picadora (que exige uma grande quantidade de lama nem sempre disponível). 

Seria também interessante proceder à homogeneização da lama antes e após a adição de 

contaminante de uma forma ainda mais exaustiva de modo a tentar inferir se as amostras se 

passam a agrupar segundo a concentração de contaminante. 

 

Dada a inexistência de outro solvente disponível à data de realização do desenvolvimento de 

metodologias para determinação da concentração de contaminantes prioritários, foi usado o 

metanol. Uma vez que este solvente absorve na mesma região que ambos os contaminantes 

estudados, seria útil a pesquisa de solventes que não absorvam na zona comum ou pelo 

menos que possuam picos de baixa intensidade nessa mesma zona do espectro e desenvolver 

novos modelos para a estimativa da concentração dos contaminantes e desta vez aplicado a 

as várias amostras de diferentes origens. 

 

A espectroscopia de infravermelhos aliada aos métodos quimiométricos revelou-se uma técnica 

rápida e útil na caracterização das lamas e respectivos parâmetros de interesse para 

valorização agrícola. No entanto, existe ainda a necessidade de optimização de vários pontos, 

já referidos anteriormente como uma boa homogeneização, crucial para o sucesso da técnica. 

Outro ponto importante é o processo de incorporação dos contaminantes na lama para 

melhorar os modelos para estimativa da concentração de contaminantes.  

 

A optimização e desenvolvimento dos pontos acima descritos poderá levar a uma melhoria na 

técnica. No entanto, o trabalho desenvolvido mostrou que esta técnica poderá estimar vários 
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parâmetros (% humidade, matéria orgânica, concentração de contaminantes) cujos valores são 

requeridos para caracterização das lamas de ETAR com potencial uso como fertilizante 

agrícola. 
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