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Soluções analíticas da FOSS. 
Concebidas para cobrir uma 
ampla variedade de ingredientes 
de rações e petfood
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Líder em análises para 
a indústria de rações e forragens
Por toda a cadeia de valor de rações, os nossos clientes contam com a precisão das informações fornecida 
pelas soluções analíticas da FOSS. Com medições rápidas e confiáveis de parâmetros cruciais at-line e in-li-
ne, os nossos instrumentos e software lhe permitem tirar partido dos dados de produção em tempo real e 
adotar ações que evitam os dispendiosos retrabalhos e o desperdício de recursos valiosos. 

As soluções NIR da FOSS incluem instrumentação, calibragens, software de desenvolvimento de calibra-
gem, software de rede de instrumentos e também instrumentação para métodos de referência de análises 
químicas por via úmida. Todas as soluções são apoiadas por nossa organização global.

A utilização ideal de matérias-primas e um rigoroso controle por toda a produção pode resultar em 
consideráveis economias de custos. As soluções da FOSS foram concebidas para ser colocadas at-li-
ne, próximas à produção, ou in-line, possibilitando o controle rigoroso de parâmetros valiosos, tais 
como umidade, proteína e gordura. A nossa gama completa de soluções para análises de rações para 
animais de companhia abrange tanto a produção de rações secas e úmidas, desde a medição das 
matérias-primas iniciais até o produto final.

Produção de ração  

A norma ISO 12099 abre novas possibilidades para os laboratórios de testes de rações e forragens, 
para que forneçam serviços de análise certificados que empregam a espectrometria de infravermelho 
próximo (NIR). Desde uma simples instalação até og erencimamento de uma rede de instrumentos, a 
FOSS assegura o sucesso com qualquer aplicação de NIR. 

Os modelos globais de calibragem F&F da FOSS normalmente incluem:
Gordura, Proteína, Umidade, Cinzas, Amido e Fibra Bruta O acesso a análise de referência relevante torna 
possível desenvolver calibrações adicionais para parâmetros tais como os Aminoácidos, FDA, FDN, Cor e mais.   

Fabricação de ingredientes de ração

Produção de ração para animais de companhia

Laboratório de rações e forragens

Quanto mais caro os ingredientes, mais importante se torna o seu controle. As soluções da FOSS são 
usadas em todo o mundo, para fornecer dados em tempo real para a otimização da produção de 
rações. Isso gera reduções de custos e assegura a qualidade consistente das rações. As soluções são 
apoiadas por empresas internacionais de pré-misturas e aditivos, que oferecem calibragens e outros 
serviços à industria de rações compostas.

As soluções da FOSS abrangem uma ampla variedade de aplicações de ingredientes de ração, incluin-
do farinha de carne e de ossos, farinha de peixe, farelo de soja, DDGS e muitos outros. A fabricação 
de ingredientes de ração pode ser otimizada através da medição at-line ou in-line para um controle 
contínuo de processos. Por exemplo, no caso da otimização de proteína e umidade, a redução da 
variabilidade e uma produção mais próxima do alvo resultarão em consideráveis economias de custos 
e um rápido retorno sobre o investimento.  
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• Controlar com antecedência para o plane-
jamento da produção

• Segregar as matérias-primas da maneira 
ideal

• Rejeitar materiais fora das especificações

• Assegurar um pagamento justo aos forne-
cedores

• Identificar problemas de dosagem

• Assegurar que a produção atende os 
requisitos

1. Na entrada – controle de ingredientes 2. No misturador – controle de processo

1

2

Você sabia
É possível economizar, no mínimo,  
€ 2,00 por tonelada de farelo de soja 
ao dosar com mais precisão os níveis-
alvo de proteína.

Você sabia
Um moinho de ração que produz 
70.000 toneladas por ano pode eco-
nomizar mais de € 20.000 com a re-
dução de retrabalhos, através de um 
controle de produção mais rigoroso.

Otimize o controle de qualidade 
e veja economias 
As nossas versáteis soluções analíticas foram concebidas para lhe pro-
porcionar acesso rápido a dados precisos por todo o ciclo de produção, 
desde o recebimento de matérias-primas até o controle de processos 
e a especificação do produto final. Com essas informações, é possível 
fornecer os produtos de alta qualidade que os seus clientes esperam 
e fazer o melhor uso possível de seus valiosos recursos. 
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• Ajuste a umidade ou a adição de gordura para ficar 
mais próximo dos valores-alvo

• Tenha certeza de que a composição atende as espe-
cificações do produto final

• Crie uma poderosa documentação QM para os usuá-
rios finais

• Aumentar a segurança e a conveniência com  
análises químicas automatizadas 

• Métodos de referência suportados pela ISO e 
AOAC

• Configuração e monitoramento remotos através 
do software de rede NIR

• Monitore a qualidade das rações acaba-
das e dos processos

• Identifique potenciais problemas de carre-
gamento

• Garanta uma rotulagem e especificações  
de produto corretas

3. Após o refrigerador - controle de qualidade

5. Análise laboratorial

4. No descarregamento – controle de 
entrega

4

3

5

Você sabia
Uma qualidade mais consistente das 
rações resulta em clientes mais satis-
feitos, melhor desempenho animal e 
economias consideráveis em menos 
recalls e reivindicações de garantia. 
Pesquisas têm demonstrado econo-
mias anuais de € 35.000 ou mais. Você sabia

A NIR pode substituir as caras e de-
moradas análises químicas por via 
úmida no laboratório.
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NIR – precisão na qual você pode confiar
A FOSS oferece uma variedade de soluções de NIR para atender as necessidades individuais de nossos clientes. In-
dependentemente da solução de NIR que escolher, você pode ter a certeza de que ela foi cuidadosamente calibrada 
para assegurar o mais alto nível de precisão. Todas as soluções NIR foram concebidas para serem fáceis de usar e 
suportar até mesmo os mais severos ambientes de produção. 

Analisadores de rações NIRS™ DS2500/NIRS™ DS2500 F

NIRS™ DA1650

ProFoss™ para rações

XDSTM Rapid Content Analyser

InfraXact™

Esses analisadores de rações, altamente versáteis, são a melhor escolha para 
proporcionar um desempenho ideal e flexibilidade total aos tipos e parâmetros 
do produto de amostra. Reutilize os dados de calibragem existentes com um alto 
nível de desempenho, que funcionam em uma ampla gama de comprimentos de 
onda: de 400 a 2500 nm ou de 850 a 2500 nm, dependendo do tipo de aplicação 
do qual precisa. Ambos os instrumentos podem ser pré-calibrados com os mode-
los globais de ração e forragem da FOSS para os parâmetros básicos - Proteína, 
Gordura, Umidade, Fibra, Amido e Cinzas. 

Esta solução "fácil de instalar e operar" fornece melhorias instantâneas à qualidade 
do produto e aos processos de produção. Simples, versátil, portátil e totalmente 
conectada, esta solução proporciona as vantagens das análises de NIR diárias a 
todos. Ela pode ser pré-calibrada com os modelos globais de ração e forragem 
da FOSS para Proteína, Gordura, Umidade, Fibra, Amido e Cinzas. 

A solução ProFoss™ Feed oferece medições contínuas dos principais parâmetros 
de ração animal, tais como Umidade, Proteína e Gordura diretamente na linha de 
processamento de rações, utilizando uma tecnologia de alta resolução. 

O XDS™ RCA é uma solução de alto desempenho com monocromador, que possui 
um intervalo completo de comprimento de onda de 400 a 2500 nm. Sua flexível 
apresentação de amostras, desde líquidos até forragem fresca, a torna a ferramen-
ta ideal para pesquisa, laboratórios de rações comerciais e aplicações especiais. 

Esta solução comprovadamente robusta é fácil de usar e altamente confiável. Ela 
pode ser pré-calibrada com os modelos globais de ração e forragem da FOSS para 
os parâmetros básicos.  
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AS MAIS AVANÇADAS CALIBRAGENS GLOBAIS DE RAÇÕES 
A FOSS desenvolveu calibragens verdadeiramente globais utilizando dados coleta-
dos de vários lugares do mundo. Uma implementação especial das Artificial Neural 
Networks (ANN) permitem a criação de amplos modelos de calibragem, abrangendo 
uma ampla gama de medições de vários tipos de rações e matérias-primas, de dife-
rentes origens geográficas. As calibragens são regularmente atualizadas com novos 
dados, a fim de incluir a variabilidade de novas colheitas, novas matérias-primas e 
novas origens geográficas.

A TECNOLOGIA ANN 
A ANN é a tecnologia ideal para gerar calibragens robustas de NIR, sendo particular-
mente ideal para aplicações complexas, tais como rações para animais de produção 
e de companhia e forragens.  Alguns dos recursos da ANN são:

• Melhor precisão de até 10 - 15%, comparada às calibragens PLS

• Menos calibragens necessárias, para abranger uma ampla variedade de rações 
e matérias-primas

• Maior robustez e menos trabalhos em ajustar e atualizar as calibragens

• As calibragens podem ser usadas a partir do primeiro dia, com apenas alguns 
ajustes mínimos

• Transferibilidade mais fácil entre os instrumentos

INSTRUMENTOS PADRONIZADOS EM FÁBRICA 
A mais recente tecnologia NIR da FOSS assegura a transferência ininterrupta das 
calibragens minimizando, assim, os custos de desenvolvimento. Os instrumentos 
são controlados com grande precisão, através de padronizações básicas de har-
dware. Isso elimina a necessidade de processos de padronização demorados que 
envolvem amostras biológicas.

 DirectSync™

• As principais empresas de rações da Ásia, Europa e Américas escolhem a FOSS

• Com uma base instalada de mais de 3000 unidades, os instrumentos NIRS System II da FOSS são referência 
desde a década de 80 quando o assunto é tecnologia de NIR na indústria de rações e forragens. 

• Pioneira no uso do software de redes NIR desde 1987 com conexão por modem 

• Introduziu o software de rede de internet (RINA) na indústria de ração em 2004

• Introduziu o software de rede líder da indústria (MOSAIC), permitindo que os fornecedores globais de rações 
aumentem e melhorem os serviços de NIR prestados aos seus clientes 

• Hoje em dia, mais de 2500 unidades de NIR conectadas através de redes 

• O maior grupo de técnicos em quimiometria industrial do mundo

• A primeira a introduzir o modelo de calibragem Rede Neural Artificial (do inglês Artificial Neural Network - ANN) 
e inventora das técnicas de calibragem LOCAL

Pioneiros da NIR na indústria de rações
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A maneira mais simples e segura de  
gerenciar a NIR de suas rações 
O Mosaic é um sistema de redes baseado em um banco de dados de rede centralizado. Quaisquer 
operações, tais como atualizações da calibragem, são registradas centralmente, para que possam 
sempre ser reutilizadas. Por exemplo, é uma excelente maneira de fazer com que vários instru-
mentos funcionem da mesma maneira, cada um fornecendo exatamente os mesmos resultados. 

O banco de dados centralizado também ajuda a disponibilizar livremente os dados. Por exemplo, 
se você é um gerente nos EUA e precisa ver o desempenho de um instrumento no Brasil, não é 
preciso que haja um operador do outro lado da linha para coletar os resultados e enviá-los. Basta 
iniciar uma sessão em seu Mosaic e ir ao instrumento desejado para obter um registro de todos 
os resultados de testes. É possível ver todas as amostras, fazer relatórios, exportar resultados e 
muito mais. 

Outro aspecto importante do banco de dados central Mosaic é a segurança dos dados. Com o 
Mosaic, os clientes são colocados no banco de dados central para, caso algo aconteça localmente, 
os dados ainda estejam disponíveis através da sincronização com o banco de dados do Mosaic.

Alguns dos vários outros recursos e funções incluem modelos de relatório, elaboração de relatórios 
e atualizações remotas de software, além da identificação e solução de problemas.  
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NIR

• Monitora a performance do 
instrumento

• Acesso de vários usuários 

• Acesso a todos os dados de todas as 
unidades de NIR, em tempo real e de 
uma só vez

• Configuração centralizada do 
instrumento

• Acesso imediato a novas atualizações  
e calibragens

• Suporte técnico e manutenção online 
por especialistas em NIR da FOSS

• Cópias de segurança

MOSAIC

Usuário  
especialista

11
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Técnicas patenteadas para análises laboratoriais 
precisas e seguras 
No campo das análises químicas, a FOSS fornece soluções projetadas para simplificar a análise laboratorial de rotina. 
Nossos radicalmente melhorados métodos químicos de referência Kjeldahl, Soxhlet, Weende e van Soest atendem 
aos padrões mais exigentes e reduzem drasticamente o tempo e custos laboratoriais. 

Fibertec™ Systems

Sistema Kjeltec™

Soxtec™ Systems

Sistemas de Digestão

Preparação da amostra

Os sistemas Fibertec são um conjunto de instrumentos de determinação de fibra com 
diferentes níveis de automação, que atendem a normas e métodos reconhecidos para 
determinação de fibra bruta, FDA, FDN e LDA. O FibertecTM 8000 é uma solução totalmente 
automatizada para a determinação automática de fibra bruta e detergente, que garantem 
a máxima segurança no laboratório e os menores tempos de operação. O portfólio do 
FibertecTM inclui: FibertecTM 8000 e 1023 além do FibertecTM FT 121 e FT 122.

A série KjeltecTM 8000 consiste de três modelos: 8100, 8200 e 8400, para destilações 
simples e seguras com diferentes  níveis de automação. O Kjeltec 8400,em combinação 
com os amostradores 8420 ou 8460 e com os digestores Tecator AutoLift, oferece a análise 
Kjeldahl mais inovadora da indústria. Aprovado pela ISO e AOAC. O portfólio do KjeltecTM 
inclui: KjeltecTM 8100, 8200, 8400, 8420 e 8460, além do KT 200 Kjeltec.

Os sistemas SoxtecTM da FOSS oferecem análises rápidas e seguras de gordura com diferen-
tes níveis de automação. A série Soxtec 8000, que consiste de uma unidade de extração, 
uma unidade de hidrólise e um único filtro que é comum a ambas as unidades, permite 
realizar a hidrólise ácida e análise de Soxhlet, em uma ação integrada. O portfólio do 
SoxtecTM inclui: SoxtecTM 8000, além do ST 255, ST 243 e ST 245 SoxtecTM.

Os sistemas de digestão, com controladores programáveis integrados, fornecem uma 
digestão econômica e eficiente da proteína bruta para a análise de Kjeldahl. Um certo 
número de unidades podem ser combinadas para corresponder às necessidades indivi-
duais, a partir de unidades capazes de lidar com apenas algumas amostras de um dia 
até sistemas com alta transferência de amostras totalmente automatizados. O portfólio  
Digestion inclui: Digestor 2508, 2520, 2540, 2508 e 2520, além do Digestor DT 208  
e DT 220.

A FOSS fornece moedores sob medida para todos os tipos de amostras analisadas na 
cadeia de produção de ração, tais como amostras de matérias-primas, forragens e rações 
peletizadas acabadas. O portfólio Sample Mill inclui: CM 190 Cemotec, CT 193 Cyclotec, 
Homogenizadores HM 294 e HM 297 e KN 195 Knifetec.
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Reunião de análises químicas
Padrões globais
A FOSS trabalha em estreita colaboração com orgãos oficiais e regulamentares reconhecidos, 
como ISO e AOAC, para garantir que os nossos sistemas acompanhem de perto os métodos e os 
regulamentos oficiais. Isso significa que você pode se beneficiar com:

• Resultados que são válidos mundialmente

• Redução no tempo gasto com a validação do aplicativo

• Resultados precisos em uma variedade de amostras com métodos robustos

• Capacidade de utilizar as informações de estudo colaborativas para os seus valores analíticos 
incertos

As análises automatizadas podem desempenhar um 
papel importante na realização de nossos objetivos. É 
claro que exigimos que a solução automatizada deve 
ser compatível com o método tradicional. 
Sr. Takahito Nakasato, do Japan Food Research Laboratories
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Permita que a FOSS cuide dos seus isntrumentos para um máximo retorno do seu investimento analítico. Adquira 
uma garantia de quatro anos, como parte do novo acordo de Manutenção Preventiva FossCare Premium ou dois 
anos, como parte de qualquer outro acordo FossCare. Além da tranquilidade proporcionada pelo período de garantia, 
a manutenção preventiva contínua compensa, mantendo seus instrumentos analíticos funcionando perfeitamente 
todos os dias, ano após ano. 

Por quê a manutenção preventiva?
Como acontece com qualquer solução analítica, é essencial que o seu instrumento FOSS recebe manutenção regular 
para garantir o melhor desempenho e vida útil prolongada. Evitando o tempo de inatividade caro é uma questão de 
seguir padrões de fábrica e preventivamente substituição de peças antes que se desgastam. Por sua vez, isso ajuda 
a garantir resultados confiáveis   e consistentes ao mais alto nível. 

A manutenção preventiva e preditiva combinado com suporte global de 300 serviços dedicado, aplicações, software 
e calibração especialistas mantém o seu instrumento funcionando perfeitamente durante todo o ano.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Proteja o seu investimento com um FossCare™ 
Contrato de Suporte 

Benefícios de um Acordo de Suporte FossCareTM:
• Garantia Estendida (dois ou quatro anos, dependendo do plano escolhido)

• Manutenção regular; o instrumento é diagnosticado, limpo, ajustado, testado e 
recalibrado

• Tempo mínimo de inatividade na substituição de peças antes delas serem desgas-
tadas 

• Resultados consistentes, precisos e confiáveis   que você pode sempre se apoiar 

• Visitas de manutenção preventiva quando for mais conveniente à você e ao seu 
negócio

• Suporte 24 horas por dia - central de suporte global pronta para lhe atender

• Orçamento baixo e fixo de serviços previne gastos inesperados

• Desconto em serviços adicionais, peças, treinamentos, reagentes, consumíveis 
e em atualizações de software
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Nos dias de hoje, 9 dos 10 principais produtores de ração do mundo já estão usando os instrumentos NIR da FOSS. 
Com o apoio da melhor equipe de engenheiros e especialistas em quimiometria do mundo, o nosso objetivo é fazer 
com que tecnologias de ponta e as mais modernas ferramentas de calibração andem lado a lado. Enquanto isso, 
a nossa equipe global de especialistas em aplicações é garantia de que você pode sempre contar com serviços de 
manutenção e suporte.
 

Feitos para durar 
Os instrumentos NIR da FOSS são o fruto de décadas de experiência acumulada com o analisador padrão da indústria, 
o System II NIRS5000, que possui uma base instalada de mais de 3000 unidades no mundo inteiro. 

A FOSS é líder mundial em inovações analíticas, com um portfólio cada vez maior de ferramentas de software, atua-
lizações em calibragem, parâmetros acrescentados e tipos de amostra. Sendo o nosso parceiro, os seus investimentos 
ficarão atualizados e protegidos para o futuro.

Una forças com  
a poderosa tecnologia NIR 

Calibração
A padronização em fábrica da NIRS 
DS2500 F é uma grande vantagem 
ao desenvolver calibrações. Com 
todos os instrumentos possuindo 
o mesmo desempenho, não é mais 
necessário a padronização.

Mark Westerhaus
Técnico executivo em quimiometria 
Desenvolvimento em quimiometria

Serviço
Com mais de 300 funcionários de 
serviço e 75 distribuidores no mun-
do todo, ajudamos você a manter o 
seu investimento, assegurando um 
tempo máximo de operação e esta-
bilidade do instrumento

Jonas Haahr Andersen
Líder de equipe 
Atendimento ao cliente e de vendas
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Sobre a FOSS
A FOSS é a fornecedora líder mundial de várias soluções analíticas versáteis 
para as indústrias de alimentos e agricultura, ajudando os produtores a ma-
ximizar o valor de sua produção. De soluções para laboratórios a soluções 
at-line e in-line, empregando desde métodos de referência tradicionais de 
análises químicas por via úmida até os mais avançados métodos analíticos, 
tais como a espectrometria de infravermelho próximo (NIR) e tecnologia de 
raio-x, a FOSS é líder em tecnologias inovadoras. 

Mais de 50.000 instrumentos analíticos estão em operação em instalações 
e laboratórios de todo o mundo, sendo que mais de 90 das 100 maiores 
empresas de alimentos e agricultura do mundo utilizam uma solução FOSS. 

A FOSS é uma empresa privada que emprega mais de 1.200 colaboradores 
em todo o mundo. A FOSS possui instalações de fabricação, pesquisa e 
desenvolvimento na Dinamarca, EUA e na China. Soluções são comercia-
lizadas e reparadas através de filiais presentes em 28 países e por mais de 
70 distribuidores dedicados. 

Contate a FOSS para saber como podemos lhe ajudar a ter uma produção 
de rações e forragem mais eficiente e lucrativa, ou visite o nosso site da 
web em www.foss.dk.

FOSS 
Rua Dr. Costa Jr. 356
São Paulo - SP
05002-000

Tel.:  11 3862 7757
Fax:  11 3862 7757

brasil@foss.dk
www.foss-analytical.com.br


