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Contextualização 

Objectivos da utilização NIR
Reduzir FLW
ODS 12
Melhorar rendimento de produtores
Qualidade no consumo 

O que é isto do NIR???
Casos de aplicação



OBJETIVOS 

Aumentar a Segurança Alimentar (Food Security) no Mundo 

Reduzir a perda e desperdício de alimentos (PDA) ao longo da 
cadeia de distribuição. 

ODS 12.3 visa reduzir para metade PDA até 2030.

Aplicación de tecnologia NIRS en vegetales FAO, 2019. The state of Food and Agriculture 2019



FLW = Inputs – Outputs ± Changes in Stock ± Adjustments



As perdas de alimentos ascendem a 1,2 mil milhões de toneladas por ano, em 
764 milhões de toneladas no campo 
436 milhões de toneladas de alimentos na fase pós-colheita, durante o transporte, 
armazenamento, fabrico e transformação. 

O desperdício alimentar totaliza 931 milhões de toneladas por ano nos agregados 
familiares, estabelecimentos de retalho e serviços alimentares
sendo 570 milhões de toneladas deste desperdício ocorre ao nível dos agregados 
familiares. 

2021 PERDAS E DESPERDICIO ALIMENTAR  

(World Wildlife Fund, 2021; (UNEP)Programa das Nações Unidas para o Ambiente, 2021 
)



A indústria de produção alimentar deve abordar as Perdas e de Desperdício de 

Alimentos (PDA)

1) no campo, 

2) no transporte, 

3) na conservação,

4) no manuseamento (seleção, calibração, embalamento...)

5) nos pontos de venda a retalho 

6) e junto ao consumo

Os consumidores têm um papel importante a desempenhar !
(74 kg per capita)



Pontos críticos na cadeia de abastecimento alimentar 

- O amadurecimento desigual - mais de metade de todos os 
vegetais são perdidos junto à produção no campo e na colheita. 
- Na pós-colheita, com uso de embalagens inadequadas e 
deficientes condições de armazenamento. 
- Na venda  retalho, os erros na rotulagem das embalagens, as 
datas de validade e o seu mau entendimento conduz à rejeição de 
alimentos próprios para consumo.

As ferramentas agrícolas de precisão podem ajudar a 
combater as causas.



Uma contribuição significativa já experimentada:

CONTROLO E MONITORIZAÇÃO PRECISA DA QUALIDADE!

Os dispositivos baseados na espectroscopia NIR podem reduzir as 
perdas de alimentos no campo devido a avaliação precisa do 
estado de maturação, dos danos na colheita, e a sua classificação 
eficiente pode aumentar o tempo de armazenamento, 
logo

MELHOR VIDA ÚTIL COM MELHOR QUALIDADE EXTERNA E 
INTRÍNSECA.



Os Produtores e demais intervenientes na cadeia de distribuição
precisam informação detalhada sobre

• As características físicas e químicas das culturas em cada fase do 
seu crescimento e desenvolvimento, 

• Aspectos fisológicos como respiração e maturação,
• Avaliações inovadoras que sejam: 
• não destrutivas, 
• precisas, 
• rápidas,
• repetiveis
• fáceis de utilizar (na exploração agrícola, nos vários elos da 

cadeia, até à venda a retalho)

E as ferramentas para as executar …



NIRS (Near-Infra red spectroscopy)



NIRS

RAIOS RAIOS LUZ ONDAS
GAMMA X UV VISIVEL DE RÁDIO

Espectroscopia é a ciência que estuda a interacção da 
radiação electromagné5ca com a matéria

OS Infravermelho próximos é a parte do espectro 
electromagné5co de CERCA DE 
700 A 2500 NANOMETROS 

Compostos mais importantes iden.ficados 
Com ligações 

-CH, -NH, -OH e –CO

Presente em hidratos de carbono, proteínas..
Padrões
Alcoóis, fenóis, ácidos carboxílicos e todos os compostos 

que têm grupos –OH: bandas de absorção 2,7 µm



Instrumentação
Componentes

• Fonte de energia radiante
• Selectores do comprimento de onda (alguns)
• Suporte para a amostra
• Detector de radiação
• Sistema de tratamento e leitura do sinal
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Tratamento 
de dados

Fonte Amostra

Selector Detector



APLICAÇÕES



Aplicações

• Um espectro de NIR contém informação sobre a composição química, 
propriedades +sicas, e sobre caracterís6cas organolép4cas da amostra.

• Pode ser u6lizado para quan4ficar compostos, para determinar propriedades 
qualita4vas e iden4ficar alimentos.
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Diferenças Físicas
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Espectro de uma amostra de trigo com diferentes calibres
(Hruschka, 1987).



Aplicações
• Quantitativas

• Licopeno:
• Tomate

• Sólidos soluveis:
• Kiwi
• Uva
• Morango

• Proteina bruta e propriedades reológicas
• Trigo 

• Acido oleico
• Gordura:

• Yogurtes
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Determinação de Licopeno em tomate
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Modelos Rango (mg/kg) R2 SEC  SECV RPD Validación 
Pasta 1-358 0,84 38,3 39,2 2,5 72% 

Entero 1-358 0,83 32,8 37,5 2,6 30% 
 



Sólidos solúveis em Kiwi
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Regresión Valor pronosticado tipificado 
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Sólidos solúveis (SST) em uva

 

Predicted probability 
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Viura y Garnacha
60 variables
R2 = 0,847    SEP = 1,3370 
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Viura:
33 variables
R2 = 0,925   SEP = 1,0446
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Uva de mesa 
‘Crimson’

Tecnologia NIRS para prever o 
conteúdo de malvidina e polifenol
pionidina, SST (Brix) e cor L*a*b* das 
uvas de mesa 'Crimson’.

Para cada uva, foi determinado o 
espectro de reflectância na região
entre 1100 e 2300 nm, cor, SST, teor de 
polifenois por HPLC, peso da polpa e 
da pele.



ESPECTOFOTOMETRO NIR

• Espectrofotômetro Luminar 5030 AOTF Brimrose. λ: 
1100-2300 nm
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• color de las bayas enteras se ha
u6lizado un espectrofotómetro
Minolta, modelo CM-2500d. El 
espectrofotómetro u6lizado toma 
medidas en el intervalo de 
longitudes de onda de 360 a 740 
nm cada 10 nm. El espacio de color 
elegido es el definido como CIELab
(L*a, b) y el iluminante elegido para 
la realización de las muestras es el 
D65. 

• La determinación cuan6ta6va del
contenido de polifenoles requiere
de un método analí6co de 
comparación, en este caso se 
u6lizará un HPLC Dionex, Ul6mate
3000 

• refractómetro que mide la 
desviación de la luz polarizada al 
atravesar una solución. La 
desviación se mide sobre una 
escala que está graduada en grados 
Brix. El refractómetro u6lizado fue
el modelo digital DR-101 BRIX 



Conclusões
• Os modelos desenvolvidos com a tecnologia NIRS 

juntamente com ferramentas quimiométricas permitem a 
determinação directa da concentração de polifenóis, cor e 
sólidos solúveis totais em uvas inteiras. 

• A técnica uMlizada neste trabalho é uma boa opção para a 
rápida quanMficação dos polifenóis e os resultados são
comparáveis com outros métodos de análise dispendiosos e 
demorados. 

• O desenvolvimento e aplicação desta técnica poderá ser  um 
instrumento preciso e eficiente para a tomada de decisões
no momento da colheita. No entanto, deve ser feito um 
estudo completo para avaliar factores, tais como áreas de 
produção e diferentes castas, no desenvolvimento destes
modelos.



Avaliar a capacidade de NIRS para a
quanSficação de parâmetros Usico-
químicos em morangos ‘Victora’ e para
avaliar a sua potencial aplicação para
controlo de qualidade/maturação à
colheita, de uma forma rápida, não
destruSva e económica, e de forma amiga
do ambiente.



CONCLUSÕES
• NIRS poderia ser utilizado para prever o TSS em morango.
• A análise NIRS uma ferramenta adequada para determinar os

atributos de qualidade dos morangos de forma rápida, económica e
sem uso de reagentes ou solventes.

• Actualmente, alguns espectrómetros NIR são tranportáveis e usados
fora do laboratório, no campo, em centrais para avaliar a fase ideal de
colheita e/ou tempo de armazenamento em frutos intactos



A espectroscopia NIR é fiável para medir os índices de 
maturidade/ qualidade das tamaras var. Mazafati. 
O teor de humidade (Moiture Content) pode ser 
previsto com valores de  (RMSEP)  1,91% (R2= 0,980) e 
o teor de sólidos solúveis (SSC) com  2,21 °Brix (R2= 
0,966).



•Qualita'vas
• Variedade
• Origem
• Qualidade

• DOP

• Fraude???
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Deteção de algumas situações de fraude e 
adulteração

P. F.Ndlovu, et al. 2022. DestrucOve and rapid non-invasive methods used to 
detect adulteraOon of dried powdered horOcultural products: A review. Food 
Research InternaOonal, 157,m111198,
hXps://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.111198.

https://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.111198




Espargo de Navarra
• Zonas de amostragem
• Cabeça: Sabor caracterísSco
• Médio: Firmeza
• Base: Fibrosidade
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Grupo de Investigación Mecatronica Agraria
UPNavarra



Análise sensorial vs NIRS
• 77 amostras de espargo de Navarra

• 11 sessões de prova

• 8 provadores treinados
• Método sensorial de análise descriMvo
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Diferenciação da origem do espargo

Jarén et al. (2006). White asparagus harvest date discrimina;on using NIRS 
technology. Interna'onal Journal of Infrared & Millimeter Waves 27, 3
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Diferenciação de castas da uva

Arana et al. (2005). Maturity, Variety and Origin Determination in White Grapes (Vitis Vinifera L.) Using 
NIRS Technology. J. Near infrared Spectroscopy. 13, 349-357.
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Pimentos colhidos com Denominação de Origem do Lodosa 
Navarra 

• 8 cm, triangular, ponta em bico
• Vermelho vivo, polpa fina
• Hidratos de carbono
• Proteínas e lípidos em pequena quanMdade
• Elevado conteudo em água
• Alto conteudo em caroteno 
• Alto teor de Vitamina C (superior aos citrinos)
• Vitamina A e, en menor medida,  outras como 

E, B1 e ácido fólico
• Minerais: fósforo, potássio, magnésio e cálcio
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Grupo de Inves-gación Mecatronica Agraria
UPNavarra



ESPECTROFOTOMETRIA NIR
Diferenciação de Pimentos
• 64,1% bem classificados 

• 75,7% bem classificados nos pimentos colhidos na Denominação de Origem
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Análise quimiométrica é essencial para construir modelos 
robustos para uma ampla gama de valores.

Devem considerar-se:
• frutos específicos, 
• variedades, 
• até mesmo região, 
• métodos de cultivo, 

Produtos DOP e fraude, adulteração... 
Comparando com padrão



Segurança dos Alimentos 
• Uso de NIRs para detectar a 

deterioração microbiana que 
conduz ao aparecimento de 
aflatoxinas (são produzidas 
principalmente por Aspergillus flavus, 
Aspergillus parasi-cus e Aspergillus
nomius )

• Já testado em arroz e em
micotoxinas no milho. 

• Os controlos podem
contribuir para a  
conservação com padrões
de segurança dos alimentos
adequados.

OUTRAS APLICAÇÕES 



OUTRAS APLICAÇÕES

Colhedora de forragens (on-site NIR)
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A madeira como recurso natural está sujeita a degradação contínua por meio de diferentes
agentes ambientais, onde a decomposição fúngica é um dos principais factores que afectam os
elementos da estrutura da madeira.
O objectivo deste trabalho era monitorizar e modelar os efeitos do crescimento de fungos no
abeto da Noruega (Picea abies L. Karst.). Os fungos (Trametes versicolor) afectaram bandas
espectrais relacionadas com a lignina e também hemiceluloses. Os fungos (Postia placenta,
Coniphora puteana, Gleophyllum trabeum) exibem desvios de espectros nas regiões relacionadas
com carbohidratos. Foi possível classificar as amostras de madeira separando os fungos,
mostrando tem um grande potencial para avaliação da degradação fúngica da madeira no
campo.



Vantagens e inconvenientes

• Vantagens
• Rapidez
• Baixo custo por amostra
• Muito versábl
• Diferentes produtos
• Sem resíduos
• Fácil de ublizar de forma sistemábca

• Inconvenientes
• Dependência de um método de referência
• Necessidade de calibração e validação caso 

a caso…
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Prof Ana Elisa Rato
• Eficiência da tecnologia NIR para avaliação da maturação e qualidade de 

frutos
• QualFastNut - U-lização da espectroscopia NIR para a análise rápida da qualidade 

em frutos secos. 

Ana Cris?na Agulheiro Santos 
• Criação de um Núcleo de I&D para a geração de novo conhecimento relacionado 
com a uva de mesa sem grainha Vale da Rosa.
• MoreCrimson

Outros Projetos 
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