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ABSTRACT 

 

In the beginning, chemical professionals took their decisions based predominantly on univariate 

information. However, the development has mainly affected the area of analytical chemistry, generating 

the area named as chemometrics, defined as the application of mathematical, statistical and logic 

methods in chemistry. There are several research fronts using chemometrics in which applications 

varies depending on the purpose of the study. One of those fronts is related to optimization of 

processes and analytical procedures through experimental designs. Experimental design is undoubtedly 

the most widespread chemometric tool, being applied in academia mainly for teaching and scientific 

research. Even so, the teaching of chemometrics at the undergraduate chemistry courses in Brazilians' 

Higher Education Institutions is still underrated, being restricted to post-graduating cases – when it 

takes place. Thus, to overtake this it was developed an algorithm to perform the calculations involved 

in 22 factorial designs, aiming a didactic tool for teaching this issue in undergraduate courses to 

chemistry purposes. This didactic approach may favor the active, challenging and meaningful learning 

of knowledge needed for training students and their future professional activities, whether in industry, 

either as a teacher or as a researcher. 

 

RESUMO 

 

No início, os profissionais da química tomavam suas decisões com base em informações 

predominantemente univariadas. Porém, o desenvolvimento afetou principalmente a área de química 

analítica, originando a quimiometria, cujo termo é usado para definir a aplicação de métodos 

matemáticos, estatísticos e de lógica, em química. Existem diversas frentes de pesquisa utilizando 

quimiometria que encontram aplicações distintas conforme o objetivo do estudo, sendo uma dessas 

frentes a otimização de processos e procedimentos analíticos através de planejamentos experimentais. 

O planejamento e otimização de experimentos é, sem dúvida, a frente de estudo mais difundida, 

entendida e aplicada no meio acadêmico, seja voltado ao ensino ou à pesquisa científica. Mesmo assim, 
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o ensino da quimiometria nas graduações dos cursos de química das Instituições de Ensino Superior 

Brasileiras ainda é pequeno, ficando em muitos casos restrita, quando existente, à pós-graduação. 

Assim, foi desenvolvido um experimento e um algoritmo para realização dos cálculos envolvidos em 

planejamentos fatoriais 22 objetivando uma proposta didática para o ensino dessa ferramenta nos 

cursos de graduação em química. Tal abordagem didática pode favorecer o aprendizado ativo, 

desafiador e significativo de conhecimentos necessários à formação dos estudantes e à sua futura 

atuação profissional, seja na indústria, seja como professor ou como pesquisador.  

 

Palavras-chave: enseñanza de quimiometría, diseño factorial, experimento, ensino de quimiometria, 

planejamento fatorial, experimento, teaching chemometrics, factorial design, experiment. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o avanço da instrumentação científica, impulsionado pelo desenvolvimento da eletrônica e do 

microcomputador, a partir da década de 70, uma quantidade maior de informação acerca de uma 

mesma amostra em uma análise química tornou-se possível, gerando dados químicos de natureza 

multivariada. Até essa época os profissionais da química tomavam suas decisões com base em 

informações predominantemente univariadas, obtidas, na maioria das vezes, através de métodos 

baseados em análise por via úmida (Valcárcel, 1997). Formalmente, a quimiometria começou na 

primeira metade da década de 70, mas foi somente com a popularização do computador no laboratório 

de química que a quimiometria se consolidou (Neto et al., 2006). Todo esse desenvolvimento afetou 

principalmente a área da química conhecida como química analítica, onde surge uma subárea 

denominada de quimiometria, cujo termo é usado para definir a aplicação de métodos matemáticos, 

estatísticos e de lógica em química, de forma a extrair uma maior quantidade de informações e melhores 

resultados analíticos (Otto, 1999). 

 

Existem diversas frentes de pesquisa utilizando quimiometria que encontram aplicações distintas 

conforme o objetivo do estudo, uma dessas frentes é a otimização de processos e procedimentos 

analíticos através de planejamentos experimentais. Nela, busca-se encontrar quais as variáveis que mais 

afetam um determinado processo, assim como a interação entre elas (Santos et al., 2011). A observação 

dos efeitos de variáveis e interações entre elas é de extrema importância para entender os processos que 

estão sendo monitorados em um determinado sistema. Quando é empregada uma otimização 

univariada, não é possível detectar interações entre as variáveis estudadas (Pereira-Filho et al., 2002) e 

isso torna a otimização de um determinado processo/procedimento menos eficiente.  

 

O planejamento e otimização de experimentos é, sem dúvida, a frente de estudo da quimiometria mais 

difundida, entendida e aplicada no meio acadêmico, seja voltado ao ensino ou à pesquisa científica. 

Mesmo assim, o ensino da quimiometria nas graduações dos cursos de química das Instituições de 

Ensino Superior Brasileiras ainda é pequeno, ficando em muitos casos restrita, quando existente, à pós-

graduação. Uma das explicações para esse fato está na falta de domínio de programas computacionais 

complicados e professores com formação na área. Nesse sentido, foi desenvolvido um experimento e 

um algoritmo para realização dos cálculos envolvidos em planejamentos fatoriais 22 objetivando uma 
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proposta didática para o ensino dessa ferramenta tão importante e atual nos cursos de graduação em 

química. 

 

A experimentação pode ser considerada uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais que 

permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação (Guimarães, 2009). Para 

a proposta, as antocianinas presentes no repolho roxo (Brassica oleracea) foi utilizada como recurso 

didático. O uso da coloração emitida por compostos presentes no repolho roxo e em frutas e flores 

vem sendo um recurso didático bastante utilizado como estratégia de ensino de equilíbrio ácido-base e 

na identificação do caráter ácido ou básico de substâncias (Soares et al., 2001). As substâncias 

responsáveis pela coloração destes tecidos vegetais são as antocianinas, pigmentos da classe dos 

flavonóides que se diferencia dos demais por possuírem uma carga positiva no anel pirano, Figura 1. 

Essa coloração das antocianinas é explicada por Pauling (1939), devido à ressonância do cátion flavílico 

da Figura 1 (Canuto, 2011). 

 

 
Figura 1. Estrutura básica da antocianina. 

 

O pH é um dos fatores que afetam a estabilidade das antocianinas. É sabido que quanto maior o 

número de hidroxilas na molécula de antocianina, menor é a sua estabilidade e quanto maior o número 

de metoxilas, maior é a sua estabilidade (Cavalcanti, 2010), sendo assim, as antocianinas são mais 

estáveis em soluções ácidas do que em soluções neutras ou alcalinas (Canuto, 2011). De acordo com o 

pH do meio, as antocianinas podem ser encontradas em quatro diferentes formas químicas em solução 

aquosa: cátion flavílico, base quinoidal, pseudobase carbinol e chalcona. Em valores de pH baixo, como 

por exemplo em pH 2,00, as antocininas se apresentam na forma de cátion flavílico, exibindo coloração 

vermelha (Canuto, 2011). 

 

OBJETIVOS 
 
Desenvolver um experimento didático para o ensino de planejamento fatorial nos cursos de química de 
Instituições de Ensino Superior Brasileiras. Objetivou-se também desenvolver um algoritmo para 
auxiliar nos cálculos envolvidos no planejamento fatorial 22.   
 
MÉTODO DE TRABALHO 
 
Para o desenvolvimento da atividade experimental foram utilizados os seguintes reagentes: álcool etílico 

comercial (92,8o INPM), álcool etílico 70 (70o INPM), ácido clorídrico (ISOFAR), ácido cítrico 

(ALPHATEC), fosfato monobásico de potássio (SYNTH), tetraborato de sódio (MERCK), 

trishidroximetilaminometano (MERCK) e cloreto de potássio (LAFAN). Foi utilizado também o 

repolho roxo. As medidas de absorbância foram realizadas no comprimento de onda de 338 nm em um 
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equipamento de espectrofotometria (PG Instruments LTd T80+). O algoritmo utilizado nos cálculos 

foi escrito em software Matlab. 

 

A extração das antocianinas do repolho roxo foi realizada de acordo com a matriz de planejamento para 

um planejamento fatorial completo 22 com dois fatores: ácido clorídrico (HCl) e álcool etílico, em dois 

níveis de concentração, 0,01 mol.L-1 e 0,1 mol.L-1, para o ácido clorídrico e 92,8o INPM e 70o INPM 

para o álcool etílico (Tabela 1). Em cada ensaio, 5g de repolho roxo foi submetido à extração com 25 

mL de HCl e 25 mL de álcool etílico nas concentrações especificadas na matriz de planejamento da 

Tabela 1. As misturas foram realizadas em béquer e deixadas em repouso pelo tempo mínimo de 10 

minutos antes da realização das leituras espectrofotométricas. 

 

Tabela 1 - Matriz de planejamento fatorial 22 para estudar a extração de antocianinas do repolho roxo. 

Ensaio Concentração de HCl 
(mol.L-1) 

Concentração de álcool etílico  
(o INPM) 

1 0,01 70 

2 0,1 70 

3 0,01 92,8 

4 0,1 92,8 

 

Nos planejamentos de dois níveis costuma-se identificar os níveis superior e inferior com os sinais (+) e 

(-), respectivamente (Neto, 2003). Usando essa notação, observa-se que os ensaios 2 e 4 na Tabela 1 

correspondem ao nível (+) da concentração de HCl, enquanto os ensaios 1 e 3 correspondem ao nível 

(-). No caso da concentração de álcool etílico, os ensaios 1 e 2 correspondem ao nível (-), enquanto os 

ensaios 3 e 4 correspondem ao nível (+). Assim, a matriz de planejamento fatorial 22, na forma 

codificada, para estudar a extração de antocianinas do repolho roxo seria expressa como exemplificado 

na Tabela 2. 

  

Tabela 2 - Matriz codificada de planejamento fatorial 22 para estudar a extração de antocianinas do 

repolho roxo. 

Ensaio Concentração de HCl 
(mol.L-1) 

Concentração de álcool etílico  
(o INPM) 

1 - - 

2 + - 

3 - + 

4 + + 

 

Após a extração a medida de absorbância em 338nm foi realizada pela adição de 200L de amostra 

com 3 mL de solução tampão pH 2,00, devido à maior estabilidade das antocianinas em pH ácido 

(Canuto, 2011). 
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A solução tampão utilizado no experimento foi obtida a partir de uma solução universal (Perrin, 1974), 

uma mistura contendo: 21,01g de ácido cítrico, 13,61g de fosfato monobásico de potássio, 19,07g de 

tetraborato de sódio, 12,11g de trishidroximetilaminometano, 7,46g de cloreto de potássio em um litro 

de água. Para obtenção da solução tampão de pH 2,00,  8,7 mL de solução de ácido clorídrico 0,4 

mol.L-1 foi adicionado a 12,5 mL da solução universal, em balão volumétrico de 200mL e o volume foi 

completado com água destilada. Todas as soluções foram preparadas utilizando-se água destilada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Um planejamento fatorial completo do tipo 22 significa que os experimentos terão dois fatores e dois 

níveis. Os fatores aqui são os solventes de extração: ácido clorídrico e álcool etílico, enquanto que os 

níveis são as suas duas concentrações estudadas (0,01 mol.L-1 e 0,1  mol.L-1 para HCl e 70o e 92,8o 

INPM para o álcool etílico). Para fazer um planejamento fatorial completo realizam-se experimentos 

em todas as possíveis combinações de níveis dos fatores e cada um desses experimentos, em que o 

sistema em estudo é submetido a um conjunto de níveis definido é um ensaio experimental (Neto, 

2003). Na presente proposta isso pode ser verificado ao analisar a matriz de planejamento apresentada 

na Tabela 1. O estudante irá realizar 4 ensaios experimentais: um nos níveis inferiores para a 

concentração de HCl e de álcool etílico (ensaio 1); um no nível superior para a concentração de HCl e 

no nível inferior para a concentração de álcool etílico (ensaio 2); um no nível inferior para a 

concentração de HCl e no nível superior para a concentração de álcool (ensaio 3) e por fim, um nos 

níveis superiores para a concentração de HCl e de álcool (ensaio 4). 

 

O efeito de qualquer fator (solventes de extração HCl ou álcool) sobre uma resposta pode ser 

verificado fazendo com que o fator mude de nível, ou seja, avaliando a resposta com base na mudança 

da concentração de um determinado fator, por exemplo, HCl. Nessa proposta sugere-se examinar os 

efeitos do aumento da concentração de HCl e álcool etílico sobre a extração de antocianinas presentes 

no repolho roxo para mostrar como fazer um planejamento fatorial 22 e como analisar os resultados 

obtidos.  

 

Os resultados observados nos ensaios realizados em todas as quatro possíveis combinações dos níveis 

escolhidos são apresentados na Tabela 3. Todos os experimentos foram realizados em duplicata com o 

intuito de se estimar o erro experimental de uma resposta individual. 

 

Tabela 3 - Resultados de um planejamento fatorial 22 para estudar a extração de antocianinas do 

repolho roxo. 

Ensaio Concentração de HCl 
(mol.L-1) 

Concentração de álcool 
etílico (o INPM) 

Absorbância em  
238 nm 

Média 

1 0,01 70 0,4020 0,4910 0,4465 

2 0,1 70 0,6330 0,6730 0,6530 

3 0,01 92,8 0,7770 0,7540 0,7655 

4 0,1 92,8 0,6790 0,7480 0,7135 

 

O próximo passo é o cálculo dos efeitos. Isso mostrará o efeito de um determinado fator (HCl, por 

exemplo) sobre a extração de antocianinas do repolho roxo em virtude do nível em que o outro fator 

(álcool) está. O efeito principal para o fator HCl  é calculado pela equação: 



                  
                            III CONFERENCIA LATINOAMERICANA DEL INTERNATIONAL, HISTORY AND PHILOSOPHY OF                

                 SCIENCE TEACHING GROUP IHPST- LA 2014.  SANTIAGO DE CHILE, 17- 19 DE NOVIEMBRE. 
  COMUNICACIÓN ORAL CO100     

  

    

380 
 

 

  
(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ ) (  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ )

 
 
(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ ) (  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ )

 
                                                                                              (1)  

 

Em que, y1 corresponde à média das absorbâncias obtidas para o ensaio 1; y2 corresponde à média das 

absorbâncias obtidas para o ensaio 2; y3 corresponde à média das absorbâncias obtidas para o ensaio 3 e 

y4 corresponde à média das absorbâncias obtidas para o ensaio 4. 

 

Fazendo os cálculos verificou-se que H=0,0386. Este valor significa que, a absorbância sobe, em 

média, 0,0386 unidades quando a concentração de HCl passa do nível inferior para o nível superior. 

 

No caso da concentração do álcool, o nível superior corresponde aos ensaios 3 e 4 e o inferior aos 

ensaios 1 e 2. Assim, o cálculo do seu efeito principal é realizado de acordo com a equação: 

 

  (
(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ )

 
)  (

(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ )

 
)                                                                                                                  (2)   

 

Para a concentração do álcool o efeito principal foi de A=0,0949. Esse resultado mostra que a 

absorbância aumenta 0,0949 unidades, em média, quando a concentração de álcool passa do nível 

inferior para o superior. 

 

Se não houvesse interação o efeito da concentração de HCl deveria ser o mesmo com qualquer valor de 

concentração de álcool. Porém, isso não ocorre, o que evidencia que ocorre uma interação entre os 

fatores. Essa interação pode ser calculada de acordo com a seguinte equação: 

 

   (
(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ )

 
)   (

(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ )

 
)  (

(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ )

 
)  (

(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ )

 
)                                                                      (3)                           

  

O resultado para esse cálculo apresentou um valor HA= -0,0646 e representa o acontece com o sistema 

quando: os dois fatores passam do nível inferior (ensaio 1) para o nível superior (ensaio 4), um fator 

está no nível inferior e o outro no superior (ensaio 3) e sofre inversão (ensaio 4). 

 

Nesse ponto, é necessário calcular o erro padrão, o qual somente pode ser obtido porque os ensaios 

foram realizados em duplicata. O erro padrão permitirá decidir se existem ou não efeitos significativos 

que podem ser atribuídos à ação dos fatores. O cálculo do erro padrão, nesse caso, é feito estimando-se 

a soma das variâncias de cada ensaio e dividindo esse resultado por 4 (número de ensaios), assim: 

 

   ∑ (
(                         )

 

 
 ⁄ ) 

                                                                                         (4) 

 

O erro padrão para um efeito é calculado como: 

 

 (      )  √
  

 
                                                                                                                                (5) 
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Para a proposta aqui apresentada, o valor de erro padrão para um efeito é de 0,0304 e o valor do erro 

padrão associado à média global corresponde à metade do valor do erro padrão associado a um efeito. 

Assim, a Tabela 4 apresenta os resultados para a análise dos dados da Tabela 3. 

 

Tabela 4 - Efeitos calculados para o planejamento fatorial 22 da Tabela 3. 

Média global 0,6446  0,0152 

Efeitos principais  

H 0,0386  0,0304 

A 0,0949  0,0304 

Efeito de interação  

HA - 0,0646  0,0304 

 

A partir do erro padrão e da distribuição t de Student é possível decidir quais dos efeitos calculados são 

significativamente diferentes de zero, ou seja, os efeitos que devem ser interpretados (Neto, 2003). Com 

95% de confiança o valor da distribuição t de Student para 4 ensaios é de 2,776. Para decidir se o efeito 

deve ou não ser interpretado, esse valor da distribuição t de Student deve ser multiplicado pelo erro 

padrão. O resultado será estatisticamente significativo quando, os valores do erro padrão forem 

inferiores ao seu produto pelo ponto da distribuição t de Student.  Para os erros padrão mostrados na 

Tabela 4, tem-se que todos são significativos, ou seja, os efeitos existem mesmo e devemos entender o 

que isso significa na prática. 

 

Antes de avaliarmos os efeitos, devemos considerar que executar todos esses cálculos manualmente e 

analisar toda essa informação pode ser um tanto complicado e trabalhoso. Nesse sentido, 

desenvolvemos um algoritmo em software Matlab, mas que também pode funcionar, com alguns 

ajustes, no software Octave ou ‘R’. Nessa rotina, os dados de entrada são os resultados obtidos após a 

realização dos experimentos planejados e a ordem de entrada será sempre a resposta que apresentar 

maior valor de cada um dos pares de resposta. Assim, considerando os resultados obtidos na Tabela 3 

tem-se: 

 

[MD,H,A,HA,s,sMD,ea,t,tMD]=Fquad(0.4910,0.4020,0.6730,0.6330,0.7770,0.7540,0.7480,0.6790); 
 
O algoritmo Fquad executará todos os passos descritos desde a equação (1) até a equação (5) e fará o 
cálculo do erro padrão e também do seu produto pela distribuição t de Student. Nesse sentido, as saídas 
do algoritmo são: a média global (MD), os efeitos principais do HCl (H) e do álcool (A),  efeito de 
interação (HA), erro experimental de uma resposta individual ou erro padrão (s), erro experimental 
associado à média global (sMD), erro aleatório (ea), valores do produto da distribuição t de Student 
pelo erro padrão para os efeitos principais (t) e para a média (tMD). Essas saídas do algoritmo 
permitem montar os resultados da Tabela 4 e avaliar se os efeitos são ou não significativos.   
 
Como o efeito de interação é significativo, então, os efeitos principais devem ser interpretados 

conjuntamente. Para fazer de forma a possibilitar um maior entendimento, a melhor alternativa realizar 

uma interpretação geométrica, conforme a Figura 2. 
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Figura 2 - Diagrama para interpretação do planejamento fatorial 22 para extração de antocianinas do 

repolho roxo. Os valores nos vértices do quadrado são os valores médios de absorbância obtidos em 

cada ensaio. 

 

Analisando o diagrama da Figura 2 é possível concluir que elevando a concentração de HCl a extração é 

mais efetiva com a concentração do álcool no nível inferior. A extração torna-se menos efetiva quando 

a concentração do álcool encontra-se no nível superior. Elevando a concentração do álcool a extração é 

mais pronunciada com a concentração do HCl 0,01 mol.L-1 do que 0,1 mol.L-1. Assim, a extração é 

mais efetiva com a concentração de HCl no nível inferior e a concentração de álcool no nível superior. 

 

O último passo consiste no modelo estatístico. O modelo estatístico é usado para descrever as 

respostas de um planejamento fatorial e é formulado em termos dos efeitos por unidade de variação 

dos fatores (Bruns pág. 101).  A equação que representa o modelo é escrita como: 

 

 ̂(     )                                                                                                      (6) 

 

 Em que, b0 é a média de todas as respostas do planejamento, b1 e b2 são os valores dos efeitos 

principais relativos à concentração de HCl e álcool etílico, respectivamente, b12 é o efeito de interação e 

‘e’ é o erro aleatório associado à resposta  ̂(     ). 

 

O erro aleatório é um valor médio, calculado pela subtração de cada um dos resultados da sua 

respectiva média de observações.  

 

Para a proposta de avaliação da extração de antocianinas do repolho roxo o modelo estatístico é: 

 

 ̂                                                                                                  (7) 
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Este modelo matemático também é uma das saídas do algoritmo desenvolvido. Com as conclusões 

obtidas a partir da análise da Figura 2, onde a extração é mais efetiva com a concentração de HCl no 

nível inferior e a concentração de álcool no nível superior, e a partir do modelo matemático é possível 

estimar um valor de absorbância ( ̂) e avaliar se essa nova condição de concentração promoverá uma 

maior extração de antocianinas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O experimento proposto permite introduzir conceitos relacionados à espectrofotometria na região do 

ultravioleta visível e aos métodos de planejamento fatorial, através de uma aplicação analítica prática na 

avaliação da extração de antocianinas do repolho roxo.  

 

Este experimento pode ser executado em um período de 2 aulas (de 50 min, cada) de laboratório, 

incluindo a aquisição das medidas UV-Vis, e vem de encontro à necessidade de se desenvolver material 

didático direcionado aos cursos de graduação, englobando um maior número de conceitos e utilizando 

técnicas instrumentais muito empregadas atualmente, tanto em pesquisa como nos laboratórios do 

setor produtivo. 

 

O algoritmo desenvolvido facilita a realização dos cálculos e mostra o modelo matemático do sistema 

em estudo possibilitando previsões futuras, sem a necessidade de realização de experimentos em 

laboratório. Consideramos que tal abordagem didática venha favorecer o aprendizado ativo, desafiador 

e significativo de conhecimentos necessários à formação dos estudantes e à sua futura atuação 

profissional, seja na indústria, seja como professor ou como pesquisador.  
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