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Introdução 
A espectroscopia de infravermelho próximo (FT-
NIR) é uma técnica analítica que tende substituir 
técnicas convencionais por oferecer vantagens 
como: rapidez, simplicidade de operação de 
equipamento, boa exatidão e precisão e realizar 
análises não destrutivas, não havendo a 
necessidade de utilizar reagentes químicos. A 
análise de cana é de suma importância para o país. 
A biotecnologia moderna traz constantemente novas 
variedades para o mercado. Segundo o documento 
de consenso do OECD Organisation for Economic 
Co-operation and Development, para que uma nova 
variedade de cana modificada geneticamente possa 
ser aprovada é necessário que sejam avaliadas 
quanto ao sua composição centesimal. Este estudo 
teve como objetivo a obtenção de um método não 
destrutivo para determinação quantitativa da 
composição da cana em termos de celulose, 
hemicelulose, lignina, sacarose, amido, brix e fibra, 
por meio da técnica de reflectância difusa, utilizando 
o sistema FT-NIR. Para a construção das curvas de 
calibração foi necessário primeiramente analisar o 
material por técnicas convencionais oficiais. Neste 
trabalho foi utilizado um sistema FT-NIR Antaris II, 
com módulo de amostragem: probe de fibra óptica, 
na técnica de reflectância difusa.  O detector foi um 
InGaAs e os parâmetros da análise foram: Faixa 
espectral de 10000 a 4000cm-1, com número de 
scans de 64 e resolução de 8cm-1. Para construção 
da curva de calibração utilizaram-se 120 amostras 
de cana desfibrada e desidratada que foram 
colocadas diretamente na célula do equipamento.  

Resultados e Discussão 
Foi feita a correção do sinal múltiplo (MSC) recurso 
do próprio software, bem como o modelo 
matemático PLS para desenvolver a curva de 
calibração da metodologia. O desempenho do 
modelo foi avaliado em termos de erro médio 
quadrático de calibração (RMSEC). Os resultados 
de erro médio quadrático de previsão (RMSEP) 
ainda serão avaliados, pois a matriz de estudo é 
sazonal e os constituintes devem ser avaliados na 
mesma época de colheita em que foram feitas 
amostras da curva de calibração. As regiões 
espectrais utilizadas para cada calibração foi 
selecionada com a sugestão do software. Os 

espectros de emissão FT-NIR estão apresentados 
na Figura 1. Os resultados dos coeficientes de 
correlação e RMSEC estão apresentados na Tabela 
1.  

 
Figura 1.  Espectros de emissão FT-NIR. 
 
Tabela 1.  Coeficiente de correlação, RMSEC e faixa 
de variação em % base seca dos constituintes 
avaliados. 

Constituinte RMSEC Coeficiente de 
correlação 

Faixa de 
variação 

Fibra bruta 0,410 0,9887 31 – 50 

Celulose 0,544 0,9877 21 – 38 

Hemicelulose 0,020 0,9997 2 – 4,8 

Lignina 0,169 0,9991 6 – 25 

Sacarose 0,185 0,9989 38 – 55 

Brix  0,399 0,9932 50 – 65 

Amido  0,004 0,9735 0,05 – 1,4 

Conclusões 
Obteve-se bons coeficientes de correlação, bem 
como RMSEC, porém, ainda não é possível indicar 
a viabilidade do método em prever os analitos em 
questão, pois não se tem resultados de RMSEP. O 
trabalho encontra-se em andamento, novos pontos 
serão adicionados à curva de calibração buscando 
melhorar a distribuição dos mesmos e diminuir o 
erro padrão de previsão bem como aumentar a 
robustez do método já que os constituintes 
analisados mudam dependo da época de colheita.   
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