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Resumo 

A Espectroscopia de Refletância no Infravermelho Próximo (NIR) foi desenvolvida a na 

década de cinquenta com o intuito de conhecer a composição química dos alimentos 

através da absorção da zona próxima ao infravermelho, podendo assim predizer a 

composição, a digestibilidade e o teor de energia metabolizável, dentre outras variáveis 

inerentes ao alimento (Valdes & Leeson, 1991). 

Este trabalho, teve como objetivo avaliar o potencial uso da Espectroscopia NIR para 

determinar características químicas e biológicas da alimentação animal utilizada na ilha 

de São Miguel e propor qual a melhor solução de aquisição, de forma a melhor servir os 

seus produtores fornecendo a estes, resultados de análises precisas, rápidas, não 

destrutivas e de baixo custos ao produtor, das forragens produzidas nas suas explorações. 

Desta forma será possível formular dietas balanceadas baseadas em valores nutricionais 

viáveis. 
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Nota Prévia 

Este trabalho foi realizado ao abrigo do Artigo 2º, alínea i, do Regulamento de Mestrados 

da Universidade dos Açores. A Cooperativa União Agrícola de São Miguel pretende 

adquirir um aparelho NIR (Near-Infrared) para apoio aos associados. 

O nosso objetivo era seguir a aquisição, instalação e posta em marcha do referido 

equipamento e elaborar um relatório sobre o mesmo processo. 

No entanto, a aquisição do referido aparelho ainda não ocorreu, o que inviabilizou o nosso 

objetivo, pelo que optamos por seguir os passos da aquisição e estabelecer as condições 

essenciais para o seu normal funcionamento. 

Sendo, pois este um trabalho de revisão bibliográfica sobre as condições ideias de 

funcionamento de um aparelho de NIR nas condições dos Açores.  
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1. Introdução 

A necessidade de se obter dietas balanceadas e equilibradas nos seus componentes 

nutritivos e economicamente competitivas, que correspondam às necessidades atuais da 

agropecuária europeia, impostas pela nova PAC (Politica Agrícola Comum), de redução 

do impacto ambiental da agropecuária, devido, essencialmente, à ineficiência do sistema 

digestivo dos animais (Givens e Deaville,1999), levam à pesquisa de métodos analíticos 

que deem uma resposta pronta às necessidades da agropecuária e sejam economicamente 

competitivos. 

A Espectroscopia NIR (Near-Infrared Spectroscopy) é um dos métodos que 

correspondem às exigências atrás referidas, rapidez e preço. A Espectroscopia NIR foi 

durante muitos anos aplicado para medição de misturas de gorduras e proteínas (Borba, 

1992), tendo a sua primeira aplicação à agricultura sido feita por Norris, em 1964.Desde 

essa altura, a técnica tem vindo a ser utilizada cada vez mais frequentemente como 

alternativa às análises convencionais, para prever a composição química de forragens e 

outros produtos (Stuth e Tolleson, 2000). Para além da sua rapidez, esta técnica oferece 

outras vantagens importantes sobre as abordagens tradicionais, conforme apresentado na 

Tabela 1 (Reich, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


