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Roteiro

• Projetos

• Um pouco de história

• Bases teóricas

• Exemplos de aplicação para atributos físicos e

químicos



Histórico de projetos (foco em Latossolos)

2008 – 2010 SEG MP3 - Caracterização de atributos físicos e químicos do solo utilizando espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS)

2009 – 2011 FAP-DF - Monitoramento dos estoques de Carbono e Nitrogênio do solo em agroecossistemas do Distrito Federal e Entorno

Utilizando Espectroscopia de Infravermelho Próximo – NIRS

2011 – 2013 CAPES-AGROPOLIS - InfraRed Spectrometry as a tool to model inorganic and organic phosphorus availability in tropical soils

under conservation systems.

2011 – 2014 SEG MP5 - Rede Embrapa em Espectroscopia no Infravermelho Próximo (Net-NIRS)

2011 – 2014 SEG MP2 - Estimativa de estoque de carbono em solos sob pastagens cultivadas do Cerrado

2011 – 2013 SEG MP3 - Plantas de cobertura para melhoria da qualidade do sistema plantio direto no Cerrado

2011 – 2014 F. Araucária – Uso da espectroscopia de infravermelho próximo como ferramenta para a caracterização química e mineralógica

de solos da região norte do Paraná.

2012 – 2015 SEG MP1 - Dinâmica de gases de efeito estufa e balanço de carbono em sistemas de produção de grãos no brasil

2014 – 2017 CAPES/COFECUB – Rede metodológica de espectrometria de solos (Infravermelho visível, próximo e médio)

2014 – 2017 CNPq-UEL – Caracterização da textura e mineralogia de Latossolos Brasileiros utilizando espectroscopia de infravermelho Vis-

NIR



Rede NIRS – Embrapa

(Desenvolvimento institucional)

Líder: Maria Lúcia Simeone Ferreira – Embrapa Milho e Sorgo

27 unidades da Embrapa com equipamentos (NIR, Vis-NIR, MID-FT-IR)

PA 1 - Gestão do Projeto

PA 2 - Capacitação em NIRS (INCTAA-Unicamp + Software Unscrambler)

PA 3 - Padronização de protocolos de processamento de amostras e de métodos 

analíticos de referência

PA 4 - Desenvolvimento de modelos de calibração para diferentes produtos/parâmetros 

e implementação nas Unidades.

Foco no desenvolvimentos de modelos para atributos bromatológicos em forrageiras 

perenes, qualidade de grãos de milho e matéria orgânica do solo





220 anos depois…

O MEDA é um conjunto de

sensores ambientais projetados

para registrar propriedades

ópticas da poeira e seis

parâmetros atmosféricos:

velocidade / direção do vento,

pressão, umidade relativa,

temperatura do ar, temperatura

do solo e radiação em faixas

UV, visível e NIR do espectro.

NASA - Mars 2020 Mission Overview



Evolução na agricultura

• Trabalhos iniciais com foco quantitativo. Hart,

Norris & Golumbic (1962) aplicaram NIR na

quantificação do teor de água em grãos (relação linear

com a absorbância à 1930 nm, medida por transmissão).

• Aplicação em análises de rotina a partir dos anos

1970 (umidade e proteína em grãos).

• Geralmente, todo o espectros NIR era utilizado
(ausência de estudos de picos ou bandas).

• O NIR é atualmente a banda mais utilizada inclusive

na indústria no monitoramento de linhas de

produção em tempo real (Ex. farmaceutica) Dr. Karl Norris,

Inventor dos primeiros 

equipamentos NIR nos EUA 
(Davrieux & Bastianelli, CIRAD 

2004)



Base – espectroscopia vibracional
Uma amostra submetida à uma fonte luminosa (NIR) reflete (ou 

transmite) um espectro que contém informação sobre sua composição

A espectroscopia NIR estuda a interação entre uma onda eletromagnética com a 
matéria

Fonte luminosa

Dispositivo de 

seleção do 

comprimento de onda

Detector

Amostra



Vibração da molécula de CH2

Elongação

Simétrica

Elongação

Assimétrica

Cisalhamento Torsão

Alternância
Balanço

Quando submetida 
à radiação NIR, 

cada tipo de 
ligação molecular 
absorve energia 
num λ específico 

(a energia de 
vibração varia 

segundo a força da 
ligação, a massa do 

átomo e o 
ambiente)
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Equipamento NIR FOSS 5000 system II



Espectros NIR brutos de Latossolos (n=172)



Quimiometria
(aquisição e tratamentos de dados em química analítica)

• Em espectroscopia quantitativa onde todo o espectro é utilizado, o uso de 

ferramentas estatísticas é fundamental para expressar um determinado analito em 

função da sua absorbância num determinado . Principalmente métodos de 

regressão (multivariada):

– Linear simples ou multipla (MLR) (identificação dos  mais "preditivos") ;

– Por componentes principais (PCR) ;

– Por mínimos quadrados parciais (PLSR);

O analito é expresso como uma combinação linear dos fatores ortogonais, ou mesmo 

combinações lineares da absorbância que tem como co-variável o analito.

– Após 1992, utilização de inteligência artificial para modelar (ex. redes neurais)

• Apartir de 1985 métodos de análise discriminante começaram a ser utilizados em 

análises qualitativas (p.ex. detecção de soja transgênica)



Modelagem apartir do espectro
(Ex. regressão multivariada)

• A etapa de calibração (construção do modelo) é realizada apartir dos 

resultados de referência da propriedade a ser predita (ex. Carbono do solo), 

ajustando-se o teor de carbono em função dos comprimentos de onda na 

banda do NIR e os parâmetros da regressão:

•

COS = a1 Absorb λ1 + a2 Absorb λ2 + … + an Absorb λn

• A absorbância em cada comprimento de onda (Absorb λi) é medida no 

espectrômetro, o teor de carbono é medido pelo método referência (p.ex. Walkley & 

Black), e os coeficientes ai são determinados pelo ajuste da regressão.

• O modelo calibrado permite então « prever » o teor de carbono de novas 

amostras apartir do seu espectro.



Vantagens/desvantanges NIR abordagem quantitativa

Vantagens

• Rapidez (1 min/espectro) 

• Ausência de consumíveis → baixo custo unitário

• Não destrutivo

Inconvenientes

• (Conhecimento prévio em estatística/quimiometria)

• Obrigatoriamente dependente do método convencional 

(i.e. precisão e reprodutibilidade)

• Robustez

(amostras a serem preditas devem preferencialmente pertencer ao conjunto 

de calibração) 





Diversas aplicações na agricultura

Terraspec - ASD

Veris Optic
Mapper

P4000 VIS-NIR-EC-Force Probe



Construção de modelos para atributos do solo

Diferentes escalas de estudo, abordagens

 Escala Experimental (Calibração e validação locais)

 Variabilidade espacial minimizada = maior efeito dos 

tratamentos ou fatores

 Escala de Parcela Agrícola (Calibração e validação regionais)

 Variabilidade espacial presente = necessidade de controle, 

delimitação de áreas homogêneas

 Escala Regional (Calibração e validação globais)

 Forte influência da variabilidade ampla = necessidade de 

modelos com ampla variação (tipos de solos, mineralogia, 

diferentes usos, etc) e grande número de amostras



Exemplos de aplicação : 

atributos físicos e químicos em 

Latossolos
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Soloteca – Bioma Cerrado
Escala regional = 148 amostras (74 pontos, 0-20 e 60-80 cm)

n = 90 cal 45 val

Vendrame, P.R.S. 2008 – Tese 
de Doutorado UEL











Argila (a)
Site (b)
Areia fina (c)
Areia grossa (d)







Soloteca – Bioma Cerrado
Escala regional = 64 amostras (0-20 cm)

Sato, J.H. 2013 –
Dissertação de mestrado 
UNB – Cap. II

Calibração para MOS

-Walkley & Black
-Colorimetria
-C total







Tabela 1. Descrição dos teores de carbono orgânico dos bancos de amostras dos solos do 1 

Cerrado utilizados no estudo. 2 

Banco Referência 
Variável 

(g kg-1) 
Min Max Média Med DP 

1 
(n=156) 

 

 

2 
(n=122) 

Sato et al. 2014 (n=54) 

Corbeels et al. 2016 (n=10) 

Groppo et al. 2015 (n=92) 

 

Sato et al. 2014 (n=54) 

Corbeels et al. 2016 (n=10) 

Groppo et al. 2015 (n=30) 

Vendrame et al 2012 (n=28) 

COSCHNS 3,5 54,4 15,7 13,6 ±9,4 

Argila 29,9 877 362,1 345,1 ±214,5 

COSWB 2,5 47,1 13,6 12,7 ±7,2 

Argila 48,3 877 408,2 410,7 ±202,8 

COSCHNS = Teor de carbono orgânico do solo determinado por análise elementar (combustão via seca). COSWB = Teor 3 

de carbono orgânico do solo determinado pelo método Walkley & Black (combustão via úmida). Min = mínimo. Max 4 

= máximo. Med = mediana. DP = desvio padrão da média. 5 



Predição do teor de carbono orgânico do solo

Modelo para os Latossolos bioma Cerrado

Marchão et al., 2019 (submetido)



Classificação do teor de MOS a partir do espectro

Alta = 5

Adequada = 33

Média = 27

Baixa = 57

Alta = 38

Média = 27

Baixa = 57Fonte: SOUSA, D. M. G. de; LOBATO, E. (Ed.). Cerrado: correção do solo e adubação 2. ed. Brasília, DF: 

Embrapa Informação Tecnológica, 2004. 416 p. 



Classificação do teor de MOS a partir do espectro

Análise linear discriminante – Acurácia 68,85%, método quadrático, 6 componentes  

(Marchão et al. 2019 submetido)

Alta Baixa Média

Alta 28 5 7

Baixa 4 43 7

Média 6 9 13

Matriz de confusão



Conclusões gerais/Perspectivas

• É possível prever a MOS a partir da espectroscopia NIR para os métodos 

referencia considerando a influencia da escala de estudo.

• Foi possível prever os teores de argila com baixos valores de erro na etapa de 

validação o que não ocorreu para os demais atributos da granulometria.

• A matéria orgânica, os teores de óxidos de ferro e sua razão e a microestrutura 

são as principais características dos Latossolos que afetam os espectros e por 

isso são capazes de retratar a sua variabilidade espacial (Oliveira et al. 2013).

• A mineralogia e o teor de matéria orgânica atuam como atributos primários, 

permitindo correlação das frações de fósforo com os espectros, principalmente 

em comprimentos de onda entre 450-550, 900-1100 nm, perto de 1400 nm, e 

entre 2200-2300 nm (Oliveira et al. 2015).



Conclusões gerais/Perspectivas

• A espectroscopia de infravermelho (não somente IR) é ainda uma área de 

pesquisa em desenvolvimento: materiais, métodos de análise, aplicações...

• A espectroscopia de infravermelho pode multiplicar a capacidade analítica dos 

laboratórios substituindo parcialmente a rotina, mas dependerá sempre de 

resultados de referência e da construção de bibliotecas espectrais robustas.

• Ferramenta com grande potencial para espacialização de dados (sensoriamento 

proximal e remoto)

• O Brasil carece de pesquisadores que se dediquem aos estudos envolvendo a 

espectroscopia de infravermelho


