
A TÉCNICA NIR APLICADA A 
ALIMENTOS 



ÍNDICE Introdução 

Fundamentos 

Princípios do infravermelho próximo 

Prós & Contras 

Relação da emissão de luz na região do  infravermelho  

com alimentos 
 

Funcionamento 

Calibração do NIRS 

Métodos de referência para a calibração do NIRS 

Regressão de componentes principais (PCR) 

Regressão de parciais mínimos quadrados (PLS)  

Resumo 

03 

04 

07 

09 

10 

15 

A Técnica NIR Aplicada a Alimentos 

Instrulab Instrumentos para Laboratórios  |   www.instrulab.com.br 

19 

23 

24 

24 

25 

http://www.instrulab.com.br/


INTRODUÇÃO 

O espectrofotômetro NIR ("Near Infrared Reflectance") é um  equipamento de 

alta precisão que efetua análises de alimentos e outras amostras orgânicas (e 

algumas inorgânicas) através do princípio de emissão de radiação 

eletromagnética. A energia radiante do infravermelho (IV) é empregada para 

caracterizar substâncias orgânicas. O espectrofotômetro NIR se baseia na 

aplicação da matemática à química analítica (quimiometria) . A  técnica é uma 

integração da espectroscopia, estatística e computação de dados. 
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Para entender o fundamento do NIR, é necessário o conhecimento da base física das cores. A energia 

luminosa luz branca é composta de todas as cores do espectro do arco-íris. Quando essa luz incide sobre 

um objeto, certas cores são absorvidas e outras refletidas ou transmitidas. A luz refletida pode ser 

captada pelos olhos. Por exemplo, quando a luz incide sobre uma folha verde são absorvidos o vermelho e 

o azul. As cores refletidas são interpretadas pelos nossos sentidos visuais como verde. 

A base física de absorção de luz é relacionada à natureza das ligações moleculares que, por sua vez, são 

definidas pelos vínculos entre átomos dentro de molécula. Entretanto, essas ligações não são conexões 

estáticas e sim vibram o tempo todo,  provocando estiramento e compressão das moléculas, resultando 

em um movimento de onda dos átomos, com freqüência específica dependente dos elementos envolvidos. 

FUNDAMENTOS Passos iniciais  
para entender a técnica  
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A energia luminosa consiste em fótons que traçam um percurso a uma velocidade 

fixa. Nesse percurso os fótons exibem um movimento de onda, que é característico 

para cada cor de luz e é expresso como freqüência (número de ondas percorridas 

por segundo) ou como comprimento de onda (a distância percorrida por uma onda 

completa). 

Quando iluminamos um determinado objeto com uma luz monocromática podem 

ocorrer dois fenômenos: A luz é refletida quando a freqüência (cor) da luz não é 

igual à freqüência de vibração do enlace molecular ou, a luz é absorvida e sua 

energia é usada para intensificar a vibração das ligações moleculares (os objetos 

tornam-se mais quentes) quando a freqüência (cor) de luz é igual à freqüência de 

vibração. Os alimentos são compostos principalmente de matéria orgânica e uma 

menor fração inorgânica. As ligações moleculares mais comuns nos alimentos são 

entre hidrogênio, carbono, oxigênio, enxofre, fósforo e nitrogênio. A freqüência da 

vibração entre estas moléculas implica em uma determinada absorção de luz na 

região infravermelha, isto é, na região que se estende além do vermelho no arco-

íris (não visível para humanos), uma vez que seu comprimento de onda está acima 

de 700 nm. 
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Os compostos orgânicos presentes nos alimentos absorvem energia eletromagnética na região do Infra 

Vermelho.  Em suas absorções vibracionais, as ligações covalentes se comportam como se fossem elásticas. O 

espectro no IV das moléculas orgânicas tem sido comparado à sua impressão digital.  

O NIR se baseia no fato de que as ligações covalentes das substâncias orgânicas absorvem essa energia, 

usando-se essa absorção para estimar o número e tipo de ligações moleculares nas amostras. Em outras 

palavras, o princípio mecânico seria o de iluminar uma amostra com luz de comprimento de onda específico e 

conhecido da região do infravermelho próximo . 
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A absorção de luz, então é medida por diferenças 

entre a quantidade de luz emitida pelo NIR e a 

quantidade de luz refletida pela amostra, relação 

através da qual pode-se predizer a sua 

composição química, desde que as leituras 

obtidas possam ser instantânea, efetivamente 

comparadas e ajustadas na matriz de um banco 

de dados armazenados que calibra o software de 

controle do equipamento. 
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A parte do espectro eletromagnético visível ao olho humano se estende de 400 a 730 nm, enquanto que o 

espectro eletromagnético do infravermelho (IV) vai de 2500 a 600000 nm. A região intermediária entre o IV 

e o espectro visível é denominada de infravermelho próximo. 

Princípios do infravermelho próximo 
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Existem diferenças básicas no comportamento da emissão de luz nas diferentes regiões do infravermelho.  Enquanto 

que o infravermelho próximo (NIR) caracteriza-se por uma combinação harmônica (ondas curtas com 700 -1400 nm) e 

bandas de vibrações (1400 -2500 nm,  iguais as ocorrentes no infravermelho médio) o infravermelho médio se 

caracteriza por uma propagação de luz como vibrações fundamentais (2500 -50000 nm). Já o infravermelho distante 

apresenta ondas muito longas (50000 -1000000 nm) propagando-se como rotações. 

A molécula pode absorver radiação quando as vibrações entre as suas ligações moleculares ocorrem na freqüência da 

onda de radiação, sendo que a freqüência é caracterizada matematicamente como sendo :f =1/comprimento de onda. 

Quando uma amostra é irradiada, a luz é absorvida seletivamente de acordo com frequência específica de vibração das 

moléculas presentes e dá origem a um espectro. O espectro infravermelho médio de alimentos consiste em agrupar 

bandas de absorção a partir dos quais os compostos orgânicos podem ser identificados, mas são menos utilizados para 

análises quantitativas devido ao baixo sinal e ao alto sinal de ruído dos instrumentos. Já os instrumentos de 

infravermelho próximos apresentam um baixo sinal de ruídos e interferentes, sendo mais adequado para medir 

quantitativamente os nutrientes. 
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Insira seus 
dados. PRÓS & CONTRAS 

Os NIRS apresentam como desvantagem 

funcional a baixa sensibilidade para muitas 

bandas sobrepostas, impossibilitando análises 

estruturais e micro análises. A sensibilidade 

limita-se a 0,15%para a maioria dos 

constituintes dos alimentos. 

 

 

Por outro lado, a região do NIR apresenta como 

vantagem a análise quantitativa para 

constituintes em maior quantidade. Devido ao 

baixo sinal das bandas e harmônicas na região 

do NIR, amostras sólidas não necessitam ser 

diluídas, e não são sentidos os efeitos de não 

linearidade. 
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Todas as ligações orgânicas têm bandas de absorção na região do NIR enquanto que os minerais só são 

detectados quando em complexos orgânicos ou quelatos, ou indiretamente por sua ligação com pontes de 

hidrogênio, ou seja, dosados como derivados orgânicos. Por causa da baixa massa atômica do hidrogênio (H), as 

harmônicas e combinações de banda do H tornam os grupos funcionais C-H, O-H e N-H dominantes no espectro 

do NIR em alimentos. 

Outras importantes absorções moleculares na região do NIR incluem a carbonila (vibrações longas entre as 

duplas ligações C=O), vibrações de C-C e C -com metais. Quando uma radiação monocromática interage com 

uma amostra ela pode ser absorvida, transmitida ou refletida. .O caminho da luz incidida sobre a amostra vai 

determinar a medida utilizada para a concentração. 

Relação da emissão de luz na região do 

infravermelho com alimentos 
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A difusão ocorre quando a radiação transmitida através da superfície é emergente 

após parcial absorção e é difundida ao acaso em reflexões, refrações e difrações 

nas camadas da amostra. A difusão depende das características físicas da amostra, 

com particular importância para tamanho de partícula, conteúdo de umidade e 

temperatura. 

Como a maior parte dos alimentos é opaca, as medidas de refletância são mais 

adequadas para a análise do NIRS, entretanto o NIRS pode analisar materiais 

líquidos com vários graus de viscosidade e transparência, sendo que, para o último 

caso, podem ser utilizadas medidas de transmitância ou transreflectância. Uma vez 

que alguma luz é absorvida e a restante refletida, o estudo dessa reflexão pode ser 

utilizado para determinar a quantidade absorvida. 

A luz pode apresentar alguns comportamentos que não são adequados para as 

medidas do NIRS, como a reflexão especular, por exemplo. Isso porque, se toda a 

luz é refletida, nada é absorvido, então não há justificativa para utilização do 

NIRS. Entretanto, os alimentos não são totalmente opacos e apresentam alguma 

reflectância especular, além daquela reflectância difusa. Desse modo os aparelhos 

de NIRS têm que ser calibrados para que avaliem somente a reflectância difusa. 
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A reflectância difusa, mais comumente usado no NIRS, é utilizada em amostras em que a variação do comprimento de 

onda vai de 1100 até 2500 nm, enquanto que a transmitância é medida de 800 a 1100 nm. Essas medidas vão ser 

determinadas pelo tipo de ligações moleculares dos alimentos. Proteína bruta está relacionada com a ligação N-H de 

comprimento de onda 2000nm, amido com 2100nm, fibra com 2092 nm, aminoácido a 2242 nm e extrato etéreo 

2310nm . Nesse aspecto é importante acrescentar que seria fácil lidar com o NIRS se o espectro se apresentasse claro 

e distinto para os vários componentes da amostra, entretanto, não é assim que ocorre. A interpretação do espectro de 

uma amostra de um alimento é mais complicada do que a,interpretação de compostos orgânicos puros.  
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Isto porque os alimentos apresentam grande número de 

ligações moleculares que caracterizam diversos compostos 

orgânicos, mas que absorvem luz de um mesmo comprimento 

de onda.Ou seja, um alimento apresenta um espectro com 

muitas bandas de vibração e harmônicas sobrepostas e a 

relação entre concentração e energia absorvida de uma 

amostra é formada por uma sobreposição de várias bandas 

espectrais dos diferentes constituintes. Assim o espectro se 

apresenta como uma mistura de vários picos sobrepostos e 

indistintos. Essa sobreposição vai depender das substâncias 

presentes em cada alimento, e as vezes podem ser variáveis 

dentro de um mesmo alimento, quando comparamos amostras 

distintas. 
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Com a falta de distinção das medidas dos picos do espectro fica difícil redizer a composição do 

alimento a partir de modelos matemáticos simples, que indicam quais os comprimentos de onda 

correspondentes a cada composto molecular. Como não existe um modelo matemático para 

descrever a difusão em uma amostra contendo uma distribuição heterogênea de substâncias 

químicas, o NIRS utiliza o artifício de comparar resultados obtidos por laboratório com os 

espectros obtidos por ele. Assim, o NIRS é um método secundário que requer calibração usando 

amostras de composição conhecidas e determinadas por uma técnica química padrão (técnicas 

primárias). 

Para obter uma calibração de determinado nutriente, como por exemplo, as proteínas, é 

necessário um grande número de amostras, isso porque, embora exista uma relação entre 

carboidratos e proteína na população de referência, esse relacionamento não representa a 

população geral. Ou seja, essa relação pode existir em um determinado alimento, mas, não existir 

em outro. Mais além, pode existir em uma amostra de um alimento e não em outra daquele 

mesmo alimento. Dessa forma as amostras utilizadas para calibrar o equipamento e para 

desenvolver as equações devem representar muito bem a população a ser predita no futuro. Nesse 

caso, utiliza-se um grande número de amostras colhidas em diferentes anos e regiões geográficas 

distintas, que caracterizem e reflitam as possíveis mudanças a serem preditas (alguns autores 

citam entre 100 e 500 amostras para estabelecer espectros). 
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Depois de calibrado o equipamento para um determinado componente amostral, ele ainda não está pronto para ser 

utilizado, pois a exatidão de calibração deve ser testada em um processo denominado validação. Nesse caso, várias 

amostras desconhecidas são analisadas pelo NIRS, usando a calibração a ser testada e pela técnica de referência na 

bancada do laboratório de análises químicas. A diferença entre o valor determinado pelo NIRS e o real, obtido pela 

análise de referência, é utilizada para calcular o erro-padrão do resultado, que determina a exatidão da calibração. 

A seleção do tratamento matemático final para representar melhor equação para cada variável estudada será baseada 

no valor mais baixo do erro-padrão de calibração (EPC) e no erro-padrão de validação (EPV), combinados com os 

valores de coeficientes de determinação (R2 ), obtidos nas etapas de validação e calibração. 
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Os diversos modelos disponíveis de equipamentos de NIRS diferem em muitos aspectos, entretanto, todos 

eles apresentam cinco componentes com os quais se pode operar com transmitância ou reflectância : 

FUNCIONAMENTO 
Esquema do  
funcionamento do NIRS 

1.Fonte de luz; 

2.Seletor de comprimento de onda; 

3.Coletor de amostra; 

4.Detector para conversão da energia radiante em sinal elétrico; 

5.Processador do sinal (medidor). 
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Esquema básico de um instrumento de transmitância e reflectância : 
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A maioria dos sistemas consiste em um largo espectro de luz de tungstênio (utilizado para 

emissões de 320 a 2500 nm) emitindo discretos comprimentos de onda que são selecionadas 

por um sistema de grade de difração ( Monocromadores) ou filtros e que alcançam um 

detector de radiação. A detecção da radiação do NIRS ocorre fotoelétricamente. Os fótons 

incidem diretamente sobre os elétrons do material fotossensitivo do detector, que produz 

um sinal fotoelétrico. Os materiais fotossensitivo mais utilizados são o PbS e o InGaAs.O 

sinal do detector é amplificado e linearizado. Os sensores fotossensitivos  são adequados 

para medir comprimentos de onda entre 1600 a 2600 nm. Nessa faixa se encontra a maioria 

dos componentes orgânicos como óleos, proteína, umidade, celulose, fibra e açúcares e 

todos podem ser determinados por essa porção do espectro. 
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Entretanto, os detectores de chumbo apresentam baixa sensibilidade à luz de baixa 

intensidade, não sendo adequados para medir ondas entre 900 a 1100 nm. Os detetores de 

PbS não conseguem medir a luz que incide sobre grãos de espessura razoável. Como a 

medição de reflectância é feita pela observação do espectro do raio de luz quando 

refletido da superfície da amostra, concluiu-se que esses detetores não permitiam 

estabelecer padrões de reflectância consistentes em grãos inteiros devido ao tamanho e 

forma dos grãos o que não acontece com os detctores InGaAs. 

Todos os aparelhos de infravermelho podem ser divididos em duas categorias: 

- Aqueles que usam filtros de estreita faixa de passagem de raios e medem um número 

limitado de comprimentos de ondas. Normalmente são utilizados em média 5-15 filtros.  

- Instrumentos com capacidade de varredura dos comprimentos de ondas, que trabalham 

com redes holográficas que registram os comprimentos de onda de 2 em 2 nm (em média). 

 Já existe modelos disponíveis para registros a cada 0,5 a 0,5 nm  Os primeiros são mais 

baratos do que os de varredura e servem para determinar componentes em produtos 

"simples", como umidade em soja, trigo, sorgo etc., mas não se prestam para 

determinações em amostras compostas como as rações e para outras variáveis. 
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No caso de amostras com um número razoável de ingredientes utiliza-se um NIRS de varredura.O NIRS de 

varredura possui uma rede holográfica que pode detectar o espectro de 2 nm a 2nm na faixa de 400 a 1100 

(transmitância) e de 1100 a 2500mn (reflectância). 

As respostas são convertidas em logaritmo (usualmente log 10 =1/R), por comparação à transmitância ou 

reflectância de uma amostra padrão (cerâmica ou ouro) .Esses resultados são finalmente coletados como 

valores de log 10 1/R, estocados e processados usando modelos matemáticos e estatísticos em programas 

específicos. 
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Como o funcionamento do NIRS envolve modelos matemáticos de espectros de amostras conhecidas para 

analisar amostras desconhecidas, utilizam-se regressões lineares múltiplas (MLR) e regressões quadráticas 

(PLS) . Os dados de log.de 1/R 'de um número de amostras podem ser calibrados contra valores obtidos por um 

método aceito (proteína -pelo método Kjeldahl, por exemplo) antes do NIRS ser utilizado para análise. O 

procedimento usual de calibração do NIRS envolve : 

CALIBRAÇÃO DO NIRS 
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1 2 3 4 5 
Seleção de 

amostras 

representativas. 

Análises de 

referência e 

espectros 

conhecidos. 

Pré-tratamento 

dos dados. 

Modelos 

estatísticos. 

Validação de 

metodologias. 
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O pré-tratamento dos dados visa eliminar modelos não lineares 

devido à interferência óptica causada por difusão de luz e reflexão 

especular. O próximo passo é derivar um modelo matemático 

relacionando os dados espectrais às amostras de referência 

(processo denominado quimiometria). Para minimizar interferências 

de espectros de muitos constituintes sobrepostos e de variações de 

difusão de luz, as medidas de diferentes comprimentos de onda 

podem ser combinadas. Diversos métodos multivariáveis de 

calibração são disponíveis, sendo que a maioria deles apresentam-se 

como regressões multilineares: 
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Y =a +b1X1 +b2X2 +...bkXk. 

Onde : 

Y =variável a ser medida 

X1, X2...XK =variáveis independentes 

b1, b2...bk =coeficientes de inclinação 

a =intercepta 

Na regressão múltipla um grupo de X fixos e valores conhecidos de Y determinam os coeficientes b, que serão 

utilizados para predizer os Y desconhecidos. 

20 
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1 2 3 

Além das regressões múltiplas, outros modelos matemáticos podem ser utilizados para a predição de uma 

variável. Quando nem todos os comprimentos de onda são necessários no modelo, podem ser selecionados 

alguns comprimentos de ondas.  onde seleciona-se variáveis X que tenham apresentado altas correlações com 

Y. Em seguida, computam-se todas as correlações restantes. As variáveis de alta correlação são fixadas ao 

modelo, enquanto que as remanescentes são adicionadas até que a equação não apresente mais melhoras 

efetivas no ajuste. As variáveis adicionais quase sempre melhoram o ajuste das amostras de calibração. 

 

Alguns pontos devem ser levados em consideração: 

Quanto menor for o 

SE/SD, melhor a 

exatidão, onde SE:erro-

padrão do método de 

calibração e SD:desvio-

padrão da população 

amostral; 

Diversidade relativa 

na composição e pré-

tratamento amostral 

(ex. secagem e 

moagem), da 

calibração e validação 

dos jogos de amostra; 

Habilidade do aparelho em 

detectar mudanças espectrais 

que se relacionem com 

mudanças na composição 

medidas convencionalmente, e 

escolher um modelo que seja 

adequado às amostras futuras; 

4 
Erro amostral, isto 

é, da 

homogeneidade e 

apresentação da 

amostra. 
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A quantidade de informação espectral 
gerada pelo aparelho; 

1 

Os fatores que contribuem para a precisão dos instrumentos na medição dos constituintes 
químicos incluem: 

Capacidade matemática e estatística dos 
programas; 

2 

3 
Precisão da química laboratorial utilizada 
para calibrar o aparelho; 

4 
Seleção abrangente de amostras de 

calibração. 
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Várias técnicas de laboratório são utilizadas para calibrar o NIRS. Como o NIRS reflete essas metodologias, é 

obvio que o grau de precisão e de repetibilidade das mesmas vão afetar largamente o grau de precisão do 

NIRS. As técnicas escolhidas devem ser avaliadas por um programa de qualidade analítico rigoroso, com 

quantificação do desvio-padrão, coeficiente de variação e repetibilidade média do erro de cada 

metodologia. É permitida, segundo o Ministério da Agricultura, uma repetibilidade média do erro de até 10 

% para as metodologias mais simples, como proteína, fibra, matéria seca, extrato etéreo e cinzas, 

entretanto, os planos de controle de qualidade analíticos propostos no momento sugerem menores erros 

analíticos, compreendidos entre 2, 5 a 5, 0 % para metodologias de bancada, e menores ainda para 

metodologias utilizando instrumentos de precisão como a espectrofotometria de absorção atômica e a 

cromatografia. Os reagentes e vidrarias devem passar por um rigoroso controle de qualidade, e além disso, 

devem ser estabelecidos mapas de controle de contaminação e recuperação de amostras, menores desvios 

padrão (SD) e erros padrão de calibração (SE). 

Métodos de referência para a calibração 
do NIRS 
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O PCR é basicamente um procedimento de redução de dados. Ele é utilizado para reduzir dados espectrais 

(comprimentos de ondas) intercorrelacionados, a uns poucos jogos de variáveis independentes chamadas de 

componentes principais. É uma regressão linear múltipla de vários registros.  

Regressão de componentes principais (PCR) 
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Regressão de parciais mínimos quadrados (PLS) 

Método de calibração mais utilizado para calibração de NIRS . É similar ao PCR, mas, envolve valores de 

métodos de laboratório em seus cálculos. O PLS é melhor que o PCR para predizer valores de laboratório 

uma vez que a consideração dos mesmos no cálculo fornece informações relevantes. Outros métodos 

utilizados incluem o Artificial Neural network ( ANN) , uma técnica de calibração que envolve a resolução de 

relacionamentos não lineares nos dados espectrais. 
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RESUMO 
NIR é uma técnica analítica que correlaciona valores de referência obtidos através de métodos 

químicos de laboratório com espectros NIR da mesma amostra analisada através da técnica de 

reflectância. As ligações químicas entre moléculas orgânicas de uma amostra orgânica, 

apresentam energias vibracionais com frequência de vibração semelhante as da radiação na 

região do Infra vermelho próximo dependendo da propriedade que se queira analisar. Com isto 

as amostras absorvem estas radiações com frequências semelhantes e refletem em sua 

superfície as demais. 

A técnica NIR é confiável e extremamente rápida, não requer nenhum tratamento de amostra 

e pode ser utilizadas em amostras sólidas, líquidas, pastosas, grãos etc. O tempo de análise 

varia de 30 a 60 segundos, não destrói a amostras e se presta para imediatos e precisos 

controles de processo na indústria, recebimento de matéria prima, controle de qualidade, 

pesquisa, rotina etc. 

A Técnica NIR Aplicada a Alimentos 
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