
Soluções analíticas para a indústria de grãos





Pelo menos 80% dos grãos comercializados 
mundialmente são analisados por uma solução 
FOSS



Nós ajudamos você a garantir  
a melhor matéria-prima

Plantações
O super-grão que salvará os problemas 
alimentares do mundo - pouco provável 
de ser encontrado, mas pesquisas 
em melhoramento de plantas está 
levando a rendimentos mais elevados 
e resistência a pragas e doenças.

As soluções analíticas da FOSS 
fornecem opções convenientes de 
análise de rotina por infravermelho 
próximo (NIR) ou através de análise 
química automatizada para testes de 
referência. 

Na Fazenda
Quanto a planta realmente vale? 
Devo separar ou misturar antes de 
entregar? Onde e Quando deveríamos 
iniciar a colheita? Se pode ser medido, 
pode ser monitorado.

Análises feitas na fazenda com 
instrumentos FOSS fornecem medições 
precisas alinhadas com os testes 
realizados nos locais de recebimento 
para pagamento justo de fornecedores.

Recebimento 
Grãos, sementes oleaginosas 
e leguminosas - todas elas podem ser 
testadas de forma rápida, fácil e precisa 
para pagamento e segregação. 
A maioria dos grãos, oleaginosas 
e leguminosas podem ser analisados   
diretamente, sem qualquer preparação 
de amostras e, graças à tecnologia 
desenvolvida pela FOSS, você obtém 
resultados corretos independentemente 
do clima.

Hoje, mais de 10.000 analisadores 
FOSS estão em uso para testar grãos em 
locais recebimento. O InfratecTM 1241 
Analyzer é o sistema oficial utilizado 
para o pagamento por manipuladores 
de grãos em todo o mundo e tem 
aprovações para fins comerciais, na 
maioria dos países produtores de grãos. 
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e colocá-las parao melhor 
uso possível

Entrada 
Análises instantâneas de parâmetros-
chave na entrada de trituração ou 
moagem, tais como teor de umidade 
e proteína/óleo, permitem que você 
decida como armazenar e utilizar 
sua ma.

Processo
No processo, testes contínuos evitam 
surpresas desagradáveis e ajudam 
você a otimizar a sua produção para 
melhores resultados. 

Produtos finais
Na liberação de produtos, análises 
rápidas e confiáveis permitem que 
você libere produtos com confiança. 
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As soluções da FOSS incluem a capacidade de realizar 
pequenas e delicadas amostragens sem que a amostra seja 
destruída. Além de proteína, umidade e óleo nos grãos, 
outras aplicações prontas para uso estão disponíveis, tais 
como o extrato para a produção de cerveja e umidade 
em malte verde. 
Para muitas aplicações adicionais, os usuários podem 
desenvolver suas próprias calibrações usando o software 
de desenvolvimento de calibração da FOSS, um exemplo 
em uso atualmente é a análise de nitrogênio em folhas 
de arroz já que o sabor do arroz está profundamente 
relacionado ao seu teor de proteína.
Uma alta transmissibilidade das calibrações e a capacidade 
de vincular os instrumentos em uma rede de instrumentos 
permitem que dados do resultado possam ser coordenados 
a partir de um local central, para garantir resultados 
idênticos em todos os locais. 

Análises de referência
Apesar das vantagens óbvias de métodos NIR, os robustos 
e confiáveis   métodos de referência são necessários para 
desenvolver as calibrações ou equações em que tais 

analisadores dependem. Em laboratórios sobrecarregados, 
sistemas de testes automatizados que geram resultados 
rápidos e bem documentados são essenciais para a gestão 
de qualidade. Sistemas automatizados de análise químicas 
atendem às necessidades desses laboratórios com uma vasta 
gama de soluções testadas e comprovadas que cobrem os 
testes de composição e de principais componentes. 

Além disso, um volume significativo de análises 
permanecem no ambiente de laboratório para fins de 
etiquetagem e de desenvolvimento do produto. Para 
apoiar nossa conformidade com os órgãos governamentais 
e programas de garantia de qualidade, a FOSS oferece 
documentação para qualificação de equipamentos 
cobrindo instalação e qualificação operacional (IQ/OQ), 
bem como a qualificação de desempenho (PQ).

Melhoramento de plantas com 
infravermelho próximo (NIR) ou análises 
químicas automatizadas para análises de 
referência
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Soluções a serem consideradas: InfratecTM1241 Análises químicas automati-
zadas com a solução. Kjeltec para análise de nitrogênio, incluindo alta taxa de 
transferência de amostra com o uso do Kjeltec Auto Samples no modo micro 
Kjeldahl.

Software para desenvolvimento de calibrações
WinISI™ é um pacote abrangente para o 
desenvolvimento quimiométrico de poderosas 
calibrações para instrumentos NIR. Isso torna 
possível que qualquer pessoa com um mínimo de 
conhecimento quimiométrico consiga desenvolver 
modelos de calibração sofisticados.

InfratecTM 1241 Grain Analyzer com módulo 
transportador de amostra
O módulo transportador de amostra é constituído 
por uma unidade de elevador instalado no próprio 
aparelho e de cubetas que podem ser enchidas com 
a amostra a ser analisada. O instrumento permite que 
você analise arroz cozido, malte verde, tecido vegetal 
e cerveja. Uma única espiga pode ser medida sem que 
a amostra seja destruída. 



Mais de 25 anos desenvolvendo calibrações
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A idéia de fornecer aos produtores um instrumento 
portátil para analisar grãos no campo não é nova, mas 
até recentemente, obter precisos resultados online com 
análises no ponto de recebimento tem sido difícil. 

Análises em campo com instrumentos (Infratec™ Sofia) da 
FOSS estão totalmente alinhadas com os resultados obtidos 
nas análise de pagamento no ponto de recebimento com 
o Infratec™ 1241 Grain Analyzer ou com o Infratec Sofia. 
O analisador Infratec 1241 possui inúmeras aprovações 
para fins comerciais e é o sistema oficial utilizado para 
pagamento pelos maiores manipuladores de grãos em 
todo o mundo.

Entregas podem ser feitas com a certeza de que não 
serão rejeitadas por excesso de umidade. E grãos podem 
ser segregados e misturados na fazenda para o preço 

ideal de acordo com as demandas do mercado, por 
exemplo, em alguns mercados uma diferença de apenas 
0,1% em proteína pode significar a diferença entre o um 
pagamento alto e baixo. 

Mantendo tudo e todos atualizados 
As soluções FOSS podem ser conectadas à internet, então 
embora um produtor de grão ralize seus testes em um 
campo à quilômetros da cidade mais próxima, distante da 
agitação dos mercados internacionais de grãos, ele ainda 
assim poderá fazer parte da cadeia de abastecimento. 

Com um sistema de atualização baseado na Internet que 
mantem seu analisador de grãos atualizado, por exemplo 
com ajustes e melhorias para calibrações de acordo com as 
mudanças sazonais, garante medições tão confiáveis em 
qualquer etapa do processo, desde o campo até a mesa.

Análises no campo com a tecnologia NIR

Soluções a serem consideradas: InfratecTM Sofia 
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Novas calibrações? Sem problemas
Inicialmente programado para a medição de proteína 
e umidade em trigo e cevada, o InfratecTM Sofia 
é facilmente atualizado com calibrações de 
commodities adicionais. Eles são simplesmente 
baixados através da Internet e transferidos para a sua 
unidade com o clique de um botão.

Pronto para uso 
colhedora, no trator ou no seu carro, o analisador 
Sofia vai para onde quer que você vá. Móvel, robusto 
e projetado para operação em condições adversas, 
o Infratec Sofia está pronto para uso onde quer esteja 
a necessidade.



A análise rápida na báscula tornou-se indispensável 
para os modernos recebimento de grãos. Hoje, mais de 
10.000 analisadores de grãos InfratecTM 1241 estão em 
uso para testes em recebimento de grãos. O Infratec 
é o sistema oficial utilizado por manipuladores de grãos 
a granel para pagamento ao redor do mundo e possui 
inúmerdas aprovações para comercialização de grãos.

s, sementes oleaginosas e leguminosas podem ser 
testadas de forma rápida, fácil e precisa para o pagamento 
e segregação. A maioria pode ser analisada diretamente, 
sem qualquer preparação de amostras e, graças à técnica 
patenteada pela FOSS de estabilização do Infratec, você 
obtém resultados corretos, independentemente do clima. 

A enorme base de dados do Infratec compreende mais 
de 50.000 amostras checadas, calibrações robustas 
construidas com base em PLS e ANN em uma gama ampla 
de amostra de muitos anos durante diversas safras. Isso 
dá um nível de precisão e estabilidade que permite ao 
Infratec testar até mesmo os exemplos mais incomuns.

Um módulo de teste de peso permite a determinação 
rápida e precisa do peso e volume do trigo para moagem 
potencial e para uma eficiente gestão de silo.

Instrumentos conectados
Análises para pagamento devem entregar confiabilidade 
e uniformidade inquestionáveis, independentemente da 

localização e condições de funcionamento - uma exigência 
que instrumentos Infratec™ em rede defetivamente 
atendem, dando medidas idênticas onde quer que 
estejam. Todos os maiores países produtores de grãos 
agora fazem uso das calibrações ANN e do sistema 
Infratec da FOSS.

Redes de Infratec foram reconhecidas por ambas as 
entidades comerciais e governamentais a partir da 
introdução da primeira rede em 1991 e hoje mais de 
7000 instrumentos Infratec estão ligados em redes globais.

Menores estações de recebimento de grãos
Saber a qualidade do seu grão na segregação 
e comercialização é tão importante para grandes empresas 
quanto para empresas de infra-estrutura menor. O Infratec 
Sofia é um analisador de baixo custo e oferece medições 
confiáveis   e alinhadas aos resultados do Infratec 1241 
Grain Analyzer. 

As análises do Infratec Sofia baseiam-se nos mesmos 
dados detalhados utilizados para calibrar instrumentos 
Infratec 1241. Na medida em que novas calibrações são 
liberadas, elas podem ser simplesmente baixadas via internet 
e transferidas para a unidade Infratec Sofia garantindo que 
seus resultados estejam sempre precisos e confiáveis.
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Algumas das principais commodities que podem ser analisadas com rapidez e precisão no recebimento

Grains: Trigo, trigo duro, cevada, milho, aveia, centeio, triticale, sorgo/milo, arroz em casca

Oleaginosas: Oja, colza/canola, girassol, algodão, amendoim

Leguminosas: Lentilhas, feijão fava, grão de bico, ervilhas, tremoço

Soluções a serem consideradas:  
InfratecTM 1241 Grain Analyzer, InfratecTM Sofia 

Recebimento e comercialização com  
análises robustas por infravermelho próximo 

Opticentre
Rectangle
The sentence started with "s,"?



EstávelCalibrações globais 
Os avanços das análise NIR são construídos sobre uma 
tecnologia de base comprovada. The table shows 
protein % of wheat samples measured across a broad 
temperature range. 

O processamento de grãos é realmente uma indústrial 
global com matérias-primas sendo comercializadas em 
mercados internacionais.
As calibrações globais da FOSS são desenvolvidas 
utilizando informações obtidas de todos os cantos do 
mundo e resultados de mais de 50.000 amostras de mais 
de 20 safras. As calibrações tem sido desenvolvidas em 
colaboração com clientes e autorizades reguladoras ao 
redor do mundo.
O desenvolvimento único das Redes Neurais 
Artificiais (ANN) gerou grandes modelos de calibração que 
atendem múltiplos produtos. As calibrações estão sendo 
continuamente ampliadas com novas matérias-primas 
e atualizadas com novas informações para garantir que 
as últimas safras e variedades estejam sendo atendidas.

INFRATEC™ 1241

 

    

  - 5   oC           +5  oC +24  oC        +40  oC         +45  oC 

1   10,5          10,5             10,6          10,7   10,8               10,7

2   11,5          11,4   11,4          11,3   11,3               11,5

3   12,5          12,4   12,3          12,2   12,3                  12,5

4   13,5          13,4   13,3          13,2   13,4                  13,4

5   15,4          15,4   15,4          15,3   15,5               15,4

REFERÊNCIA

TRIGO 
AMOSTRA

% PROTEÍNA
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As soluções da FOSS agregam um valor significativo na 
aquisição de grãos para moagem de farinha de trigo, 
semolina, farinha de soja, trigo moído, vãos, farinha de 
arroz, farinha de milho, etc.

Teores de umidade e proteína em lotes inteiros de grãos 
são obtidos a medida em que eles chegam na fábrica. Isso 
permite uma mistura perfeita de grãos para a fabricação 
de produtos de qualidade consistente. Ele também euxilia 
no processo de temperamento, permitindo no momento 
certo o uso de energia e água de acordo com a natureza 
exata do grão. 

Análises de bancada na entrada com determinação 
de volume e peso
As soluções de bancada robustas e fáceis de usar, podem 
ser posicionadas na báscula para um teste instantâneo. 
Além de análises de umidade e proteína, uma solução 
de bancada pode testar o peso para uma determinação 
peso/volume exata do grão. Análise de peso é uma 
especificação amplamente reconhecida na classificação 

de grãos, porque ela está relacionada com o grau de 
qualidade e é frequentemente utilizada como um índice 
de potencial de moagem. Teores de água, condições 
climáticas, do tamanho do kernel, de densidade e de 
embalagem afetam o teste de pedo. O peso/volume 
também pode ser utilizado como uma ferramenta de 
gestão de silo para otimizar o espaço de armazenamento 
dentro dele.

Análises de processo no recebimento de grãos 
Recentemente, o conceito de utilização de análise de 
infravermelho próximo para testes periódicos de entregas 
de grãos tomou um passo adiante com a FOSS através do 
analisador ProFoss para grãos inteiros. Este sistema pode 
analisar lotes inteiros de grãos através de uma interface 
amostradora especialmente projetada para analise 
de grãos, uma vez que é transmitida num sistema de 
tubagem de transporte, ou padrão, sem a necessidade 
de desviadores de amostra. Em seguida, ele alimenta em 
fluxo contínuo um computador em sua sala de controle 
com dados de análises. 

Recebimento de farinha e processamento
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Cinzas valem dinheiro: novos níveis de precisão fornecidos pela nova tecnologia 
NIR estão ajudando moleiros a ganhar milhares de Reais através de um melhor 
rendimento.

Soluções a serem consideradas: InfratecTM 1241 Grain Analyzer,  
ProFossTM Whole Grain Analyzer, NIRSTM DS 2500TM DA 1650



Análises rápidas de rotina com instrumentos FOSS fornecem 
um maior nível de conhecimento em moagem e está 
estabelecendo novos padrões de controle de qualidade 
na antiga arte de produzir farinha. 

Com informações confiáveis   sobre umidade, proteínas, 
cinzas, glúten, absorção de água e outros parâmetros-
chave, você pode melhorar a consistência dos produtos 
finais e todo o processo de moagem. Novos níveis de 
precisão na medição de parâmetros críticos, como cinzas, 
estão oferecendo um maior rendimento. Os instrumento 
são também altamento robustos e em conformidade com 
padrões ISO 12099. Instrumentos NIR são feitos sob medida 
para análise de rotina em um laboratório ou perto da linha 
de produção. 

In the laboratory or control room
Dentro do laboratório ou da sala de controle Análises de 
bancada podem ser realizadas rapidamente e facilmente 
por qualquer pessoa que trabalha na planta, por exemplo, 
com a última tecnologia NIR, a amostra é simplesmente 

vertida para um copo e colocada no instrumento. 
Os resultados são apresentados na tela em menos de 
um minuto. No controle de processos, soluções de 
bancada podem controlar múltiplos fluxos de processo 
de uma só vez. 

De olho no Processo 
Além dos analisadores de bancada, as análises NIR podem 
ser aplicadas diretamente na linha de processo. Por analisar 
de poucos em poucos segundos, soluções como o ProFoss™ 
fornecem informações críticas sobre o seu processo 24 horas 
por dia, proporcionando produtos de altíssima qualidade e 
maior rentabilidade na análise de farinha.
O monitoramento de variações do processo usando um 
gráfico de tendência e uma função de média móvel 
permitem a detecção de variações de processo que são 
significativamente menores do que o erro padrão de 
previsão (SEP) de um analisador de laboratório. Mesmo se 
um resultado obtido é errado por algum motivo, isso não 
tem qualquer influência no resultado total porque um novo 
resultado será gerado alguns segundos depois.

Moagem eficiente com rápidas análises NIR 
no processo
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Adquira o controle 
Não importa se você trabalha no comércio de óleo de 
sementes, esmagamento e refino, produção de farinhas 
ou com a produção tradicional de azeite, os resultados 
confiáveis   de análises são entregues de forma simples 
e oportuna fornecendo maior controle de produção, de 
qualidade e de lucro ideal. Os resultados da análise de 
parâmetros-chave de controle são entregues de uma 
maneira rápida e conveniente para ajudá-lo a simplificar 
as operações de laboratório, evitar retrabalho na produção, 
garantir a qualidade do produto final e tirar o melhor 
proveito das valiosas matérias-primas.

A chave para o esmagamento de oleaginosas começa 
a partir do controle de qualidade da matéria-prima que 
chega. Durante todo o ciclo de produção subsequente, 
as soluções analíticas dedicadas da FOSS fornecem 
informações rápidas e confiáveis de uma forma simples 
e conveniente para ajudá-lo a melhorar a sua rentabilidade. 

Um exemplo dentro do esmagamento de oleaginosas 
onde as soluções FOSS ajudam a controlar a qualidade 
das sementes na entrada para que você pague apenas 
o que é realmente importante - o teor de óleo. Outro 
exemplo pode-se tirar das refinarias de óleo vegetal. Tanto 
quanto 25 toneladas de óleo comestível podem passar 
por uma típica fábrica de óleo toda hora. A remoção de 
ácidos graxos livres (FFA) depende da quantidade correta 
de insumos, muito pouco e você não conseguirá remover 
todos os FFAs, muito e você desperdiçará bons materiais. 
Informações confiáveis e frequentes de soluções FOSS 
fornecem mais poder para controlar a produção, reduzir o 
risco de re-trabalho e, finalmente, aumentar a lucratividade. 

Recebimento e esmagamento de oleaginosas
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Soluções a serem consideradas: InfratecTM 1241 Grain Analyzer, NIRSTM DA1650 e DS2500, 
ProFossTM Soya, OliviaTM, XDSTM Rapid Liquid Analyzer



1. Matéria-prima a preço justo - Pague o preço certo pelas 
sementes oleaginosas de uma forma objetiva pelo teor de 
óleo e umidade.

2. Qualidade dentro, qualidade fora - Faça verificações 
pontuais rápidas e precisas sobre o óleo bruto antes que ele 
entre no seu processo de refino ou verifique o teor de óleo 
das sementes antes delas entrarem no processo de moagem.

3. Evite re-trabalho - Informação contínua sobre os parâmetros 
principais do óleo que flui através de sua produção permite 
que você obtenha a produção correta de primeira.

4. Segregue e ganhe - Uma indicação rápida e exata de que 
seu azeite atinge as normas IOOC permite que você segregue 
lotes para a máxima lucratividade.

5. Trabalho eficiente de laboratório - Tire proveito de métodos 
rápidos e seguros de análise química de referência. 

6. Aja agora - Rápidas informações chave te ajudam a detectar 
problemas e permitem que você aja prontamente. 

7. Melhore as operações com controle automático - Integre 
uma solução FOSS para controle de processo em sua produção 
e desfrute de mãos-livres de monitoramento que não 
necessitam de controle 24 horas por dia.

8. Seu próprio laboratório local - Práticas e simples de usar, 
as soluções da FOSS evitam a espera de resultados que os 
laboratórios externos exigem.

9. Melhore a sua reputação com produtos consistentes - 
Verifique lotes acabados e prove aos clientes que os produtos 
correspondem às especificações exigidas.

Tudo em apenas uma análise de soja 
O InfratecTM 1241 Grain Analyzer pode ser usado para 
controlar teores de óleo e de umidade no recebimento 
de soja. E com a opção de um módulo transportador de 
amostra é possível utilizar o mesmo aparelho para analisar 
umidade, gordura, proteína e fibra na farinha de soja ao 
final do processo.

Análises rápidas de composição em óleo 
Usando soluções rápidas por infravermelho próximo, como 
oXDS Rapid Liquid Analyzer TM da FOSS, você pode analisar 
praticamente qualquer amostra líquida ou viscosa em 
laboratório ou na linha de produção. A determinação de 
ácidos graxos livres, umidade, fósforo, IV, K232, K270 e PV 
em menos de um minuto permite o controle rápido e total 
do processo de refinaria de óleo vegetal ou segregação 
de azeite.

Extraindo lucratividade da produção de óleo e azeite
Análises rápidas de gordura e umidade na pasta de 
azeitona e bagaço com o inteligente analisador Olivia 
é uma maneira óbvia de melhorar o rendimento, por 
exemplo, assegurandoque o processo de prensagem seja 
tão eficiente quanto possível. 

Um melhor controle de processo com NIR In-line 
As análises contínuas de umidade, proteína e teor de óleo 
na farinha de soja realizadas diretamente no processo de 
produção ajudam a melhorar a eficiência do processo e ao 
mesmo tempo melhorar a qualidade e lucro.

Nove boas razões para considerar as soluções FOSS para a indústria de azeite e esmagamento 
de oleaginosas. 
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Aplicações típicas das soluções FOSS 



Infravermelho próximo 
A tecnologia analítica de infravermelho próximo vem e 
diversas formas, por exemplo, reflectância ou transmitância. 

Com as soluções da FOSS, a questão é a combinação da 
tecnologia certa para o trabalho a ser feito. Para análises 
de farinha, por exemplo, infravermelho próximo por 
reflectância é o ideal. No entanto, quando se analisa 
grãos inteiros, infravermelho próximo por transmitância 
(o Infratec, por exemplo) oferece um desempenho superior. 

As análises por transmitância são feitas em um 
comprimento de onda menor, 850 - 1050 nm, enquanto 
a informação primária para análise por reflectância é obtida 
entre 1100 - 2500 nm. O maior nível de energia da luz 
na faixa inferior permite a penetração mais profunda 
nos núcleos de grão, onde não apenas a superfície, mas 
também a parte interna do grão são medidas. Tudo isto 
permite um maior volume de amostras quando usada a 
transmitância, dando assim uma representação superior 
da amostra analisada. As vantagens incluem:

•	Um volume maior de amostras
•	Análise do interior do grão, não apenas da superfície
•	A modulação de sinal de NIR
•	Penetração mais profunda
•	Baixa influência do tamanho da partícula

Novo NIR revela o valor  
que outros analisadores não conseguem ver 
Alguns analisadores, como o novo NIRSTM DS2500, utilizam 
a tecnologia de monocromador para análise através 
de uma ampla gama de comprimento de onda e são 
perfeitos para testar parâmetros como cinzas em farinhas. 
A avançada tecnologia de infravermelho próximo por trás 
do NIRS DS2500 permite medir cinzas e outros parâmetros-
chave, tais como umidade, proteína e cor em uma ampla 
gama de comprimento de onda de 400 a 2500 nm. 

A incomparável razão sinal-ruído fornece uma medida 
final de cinzas e de outros parâmetros de baixo nível que 
necessitam de precisão. Além disso, uma combinação de 
rotação de copo e sub-scans analisa diferentes pontos em 
sua amostra. Você pode ter certeza de que seus resultados 
estarão dentro dos limites aceitáveis de desvio, toda vez.

NIR no processo
O analisador ProFoss™ está disponível com interfaces 
dedicadas baseadas na tecnologia de reflectância ou 
transmitância, o que for mais adequado para cada área 
de aplicação.
Na moagem de farinha, o ProFoss é montado diretamente 
na produção dentro das etapas finais do processo de 
moagem. O ProFoss monitora a farinha que flui através 
dos tubos em até 25 metros por segundo. Isto evita a 
necessidade de uma derivação do fluxo para recolher 
amostras. O instrumento é equipado com um gabinete 
de aço inoxidável prático e robusto (aprovação ATEX).

O analisador monitora automaticamente umidade, 
proteína e cinzas a cada poucos segundos e os resultados 
regulares são alimentados de volta em um computador 
na sala de controle do moinho onde são exibidos em uma 
forma gráfica com a ajuda do software ISIscan da FOSS. 
Os gráficos se assemelham a um sismógrafo. Uma agradável 
linha reta indica que a composição da farinha está dentro 
da meta, mas com um tremor que indicará se algo começar 
a sair dos eixos. Isso permite que qualquer pessoa que 
trabalhe na produção possa verificar de relance se tudo 
está funcionando como planejado.

As análises são feitas diretamente na amostra em 
movimento usando uma fonte de luz com duas lâmpadas 
de alta intensidade que iluminam a amostra diretamente 
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O maior nível de energia da luz na faixa inferior de 850 - 1050 nm 
permite a penetração mais profunda nos núcleos do grão, de modo 
que não só a superfície, mas também a parte interna do grão seja 
analisada.

Visão geral da tecnologia



ou através de uma fibra óptica. refletida ou transmitida 
é analisada pelos sensores de arranjo de diodos. A lâmpada 
de backup no sistema de lâmpada dupla garante o contínuo 
desempenho e a precisão analítica é inalterada mesmo após 
a mudança para uma nova lâmpada.

A faixa completa de comprimento de onda é analisada 
instantaneamente permitindo que as medições sejam 
realizadas com precisão mesmo em amostras em 
movimento. As calibrações são transferidas entre as 
unidades, garantindo fácil expansão para outros pontos 
de medição. A integração para sistemas de regulação de 
processo pode ser feita através da interface OPC da FOSS 
ou por meio de um sinal analógico.

Calibrações ANN prontas para uso
Um princípio fundamental por trás dos instrumentos 
analíticos da FOSS é que eles devem ser simples para 
que qualquer negócio possa aproveitá-los. Em relação 
aos instrumentos de infravermelho próximo, calibrações 
ANN (Redes Neurais Artificiais) prontas para uso são parte 
fundamental da solução FOSS. Robusta, estável e com 
base em mais de 25 anos de coleta de dados que reflete 
as variações sazonais e geográficas, a calibração tem 
alcançado uma posição única como uma plataforma para 

operações avançadas de análise de grãos. A calibração 
NIR do InfratecTM é hoje um padrão europeu para análises 
de proteína e umidade em grãos inteiros de trigo e cevada. 

Transferência de calibrações entre instrumentos
Novos instrumentos são compatíveis com versões anteriores 
e com os bancos de dados de calibração mais antigas. 
Deste modo, a base de dados vem continuamente sendo 
expandidas e hoje os maiores bancos de dados contêm 
mais de 50.000 amostras. 

Opções de rede 
Uma rede é constituída por um grupo de instrumentos 
padronizados controlados a partir de um Centro de 
Administração de Rede garantindo que todas as unidades 
fornecerão o mesmo desempenho independente do 
operador ou da localização. O instrumento principal 
também é usado para controlar a precisão das calibrações. 

Toda a rede pode rapidamente ser atualizada com novas 
calibrações através do Centro de Administração da rede. 
Custos de calibração são reduzidos, rotinas administrativas 
são simplificadas e a duplicação de esforços é eliminada.

Mosaic™ é uma solução de rede que gerencia, configura 
e calibra remotamente todos os seus instrumentos 
analíticos. Ele elimina a complexidade e permite que 
um especialista monitore e gerencie instrumentos 
remotamente. Vigilância automatizada, alertas e as novas 
opções de relatórios garantem que cada parte do processo 
de análise seja monitorado, gerenciado e otimizado em 
um alto nível e com uma precisão que não era possível 
anteriormente. O Mosaic também apresenta todos os 
dados coletados de uma maneira que faz com que seja 
possível reagir de imediato com base em dados atuais.

All you need to do is run your samples and leave the rest 
to FOSS or your own central team of specialists. 

A robustez da calibração ANN se manifesta em estabilidade a longo 
prazo, como mostrado nesta Figura. Desvios médios da proteína 
pevista resultam da melhor estimativa do valor real durante os 
últimos cinco anos, rosa = ANN global e azul escuro = ANN local.
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Soluções FOSS para Grãos 
- Mais de 10.000 instalações no mundo



Esta solução oferece uma ampla gama de aplicações prontas para 
uso que abrangem todas as etapas de processo da cadeia agrícola. 
Análise simples para todos os tipos de amostras. Uma renomada 
precisão em combinação com opções para análise farinha, teste de 
peso e manuseio flexível da amostra tornam esta uma unidade de 
análise altamente versátil e poderosa. 

O Infratec™ 1241 é oficialmente aprovado e estabelecido 
mundialmente como o padrão para determinar proteína, umidade, 
óleo e amido. Seus resultados precisos e confiáveis   irão ajudar-lhe a 
entregar uma qualidade consistente. 

Parâmetros: Umidade, proteína, óleo, teste de peso e muito mais
Para uso de: Produtores e comerciantes de grãos 
Tecnologia: Análises NIR (Infravermelho Próximo)
Velocidade de análise: 50 segundos para 10 sub-amostras
Amostras:
Grãos: Trigo, trigo duro, cevada, milho, malte, malte verde, aveia, 
centeio, triticale, sorgo/milo, arroz em casca, arroz integral, arroz 
branqueado 
Oleaginosas: Soja, colza/canola, girassol, algodão, amendoim 
Feijões & Leguminosas: Lentilhas, feijão fava, grão de bico, ervilhas, 
tremoço 
Farinhas & Farelos: Farinha de trigo, semolina, farelo de soja, farelo 
de arroz, farelo de girassol 
Outros: destiladores secos, cerveja, uísque, spirits, wort 

O analisador portátil Infratec™ Sofia para grãos inteiros analisa 
proteína, umidade e óleo no campo ou em locais menores 
de recebimento. O instrumento é pré-calibrado para trigo, 
cevada e canola e as calibrações são baseadas nas mesmas do 
Infratec 1241 Grain Analyser, oficialmente aprovado e amplamente 
utilizado em estações de recebimento.

Parâmetros: Umidade, proteína, óleo
Para uso de: Fazendas com operações de grande escala
Tecnologia: Transmissão de Infravermelho Próximo 
Velocidade de análise: Resultados dentro de três minutos, sem 
preparo de amostra
Amostras: Trigo, cevada, colza, triticale, centeio, aveia, trigo duro
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Infratec™ 1241 Grain Analyser

Infratec™ Sofia



O Profoss™ é uma solução de análise de processo em linha que 
emprega tecnologia de alta resolução para o monitoramento preciso 
do seu processo de produção. As vantagens incluem melhora de 
rendimento, lucro obtido através de economias com matérias-primas 
e qualidade de produto consistente.

Uma série de soluções estão disponíveis, incluindo:

•	 	ProFoss	para	análise	de	grãos	inteiros,	baseado	em	testes	contínuos	
de grãos em sistema de transporte no recebimento 

•	 	ProFoss	para	moagem	com	base	em	testes	contínuos	de	farinha	
diretamente do tubo de processo

•	 	ProFoss	para	soja	com	base	em	testes	contínuos	de	farelo	de	soja	
no final do processo 

Parâmetros: Proteína, umidade, cinzas e óleo, dependendo da 
aplicação
Para uso de: Grain and soya millers
Tecnologia: Infravermelho Próximo Reflectância
Velocidade de análise: Resultados analíticos a cada segundo
Amostras: Grãos, farelo e soja

Os XDS™ Rapid Content e Liquid Analyzer fornecem uma 
análise rápida não destrutiva de praticamente todas as amostras 
sólidas, viscosas e líquidas tornando-os ideais para laboratórios 
de pesquisa. A avançada tecnologia NIR e um espectro completo, 
400 - 2500 nm, espectrômetro de grau de investigação dá-lhe 
o máximo desempenho e total flexibilidade em sua escolha de 
parâmetros analíticos.
A opção de amostrador automático para o XDS Rapid Content 
Analyzer permite que você carregue várias amostras e vá embora. 
A análise contínua de até 50 amostras podem ser realizadas para 
aumentar o volume e a eficácia no laboratório. 

Parâmetros: Múltiplos parâmetros, incluindo proteína, gordura, 
umidade, fibra, amidoácidos e outros, dependendo da aplicação
Para uso de: Laboratórios, produtores de ração e alimentos 
Tecnologia: Infravermelho Próximo por Transmitância, Infravermelho 
Próximo por Reflectância
Velocidade de análise: Resultados em três minutos, sem preparo 
de amostras
Amostras: Múltiplas aplicações - praticamente qualquer análise 
de sólidos desde pós finos até grossos materiais glanulares, peletes 
e flocos, assim como líquidos e slurrys no modo transflectância 
usando refletores
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XDSTM Rapid Content e Rapid Liquid Analyzers

ProFoss™
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O analisador NIRS DS 2500 ajuda produtores a aumentar seu 
rendimento, fornecendo não só uma análise exacta do teor de 
proteína na farinha, mas a precisão incomparável sobre o teor de 
cinzas. Robustez aliada ao desempenho inovador do infravermelho 
próximo (NIR) garante análises altamente precisas de cinzas por 
qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer momento. 

O DS2500 tem uma gama de comprimento de onda entre 
400 - 2500 nm. Ele tem dois detectores; um na gama de comprimento 
de onda 400 - 1100 nm feito de silício e outro feito de sulfeto de 
chumbo entre 1100 - 2500 nm A resolução espectral é de 0,5 nm, 
resultando em 4200 pontos de dados.

Parâmetros: Multi-parâmetros, tais como proteína, cinzas, umidade, 
cor e mais, dependendo da aplicação. 
Para uso de: Produtores de farinha e esmagadores de soja
Tecnologia: Análises com Infravermelho Próximo (NIR)
Velocidade de análise: Resultados em um minuto, com pouca ou 
nenhuma preparação de amostra.
Amostras: Trigo, farinha, sementes oleaginosas e produtos de 
sementes oleaginosas

Capturando os últimos desenvolvimentos nas análises de 
infravermelho próximo (NIR), o analisador NIRS DA1650 oferece 
aos produtores de farinha uma ferramenta robusta para o controle 
de qualidade e pronta para ser utilizada para vários tipos de farinha. 

Esta em conformidade com a ISO 12099 e possui certificação IP65 
de resistência à poeira e umidade. É ideal para análises precisas de 
rotina no laboratório ou perto da linha de produção. 

O NIRS DA1650 opera em uma gama de comprimentos de onda 
entre 1100 - 1650 nm e o detector é um arranjo de diodos 
256 lnGaAs de pixel. Resolução espectral é de 0,5 nm, resultando 
em 1100 pontos de dados.

Parâmetros: Multi-parâmetros, tais como proteína, cinzas, cor, 
umidade e muito mais, dependendo da aplicação. 
Para uso de: Produtores de farinha e esmagadores de sementes 
oleaginosas
Tecnologia: Análises por Infravermelho Próximo (NIR)
Velocidade de análise: Resultados dentro de um minuto, pouca 
ou nenhuma preparação de amostra.
Amostras: Trigo, farinha, sementes oleaginosas e produtos de 
sementes oleaginosas

NIRS™ DS2500

NIRS™ DA1650
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Mosaic™
Mosaic™ é uma solução de rede que gerencia, configura e calibra remotamente 
todos os seus instrumentos analíticos. Nossa equipe de especialistas NIR realiza todas 
as atualizações e calibrações centralizadamente para melhorar o desempenho do 
instrumento. Isso não apenas economiza tempo, mas também apresenta uma redução 
significativa dos custos.
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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™

Kjeltec System™

Soxtec Systems™

Tecator Digestion Systems™

Moinhos

Os sistemas Fibertec são um conjunto de instrumentos de determinação de fibra 
que atendem a normas e métodos reconhecidos para determinação de fibra bruta, 
fibra detergente e de fibra alimentar.

A série Kjeltec 8000 consiste de três modelos: 8100, 8200 e 8400, para destilações 
simples e seguras com diferentes níveis de automação. The Kjeltec 8400, in 
combination with 8420 or 8460 sampler and Tecator AutoLift digestors, provides 
the ultimate in automated Kjeldahl analysis. Approved by AOAC and ISO.

Sistemas Soxtec™ da FOSS oferecem análises de gordura rápidas e seguras com 
diferentes níveis de automação. O novo Soxtec™ 8000, composto por uma 
unidade de extração, uma unidade de hidrólise, e um único filtro que é comum 
para ambas as unidades, permite a execução de hidrólise ácida e análise Soxhlet, 
em uma ação integrada.

Tecator Digestion systems, with integrated programmable controllers, provide 
economical and efficient digestion for Kjeldahl analysis. A number of units can 
be combined to match individual needs, from units capable of handling just a few 
samples a day up to fully automated systems for high sample throughput.

FOSS provides tailored sample preparation equipment for all types of samples 
analysed in the grain production chain. 
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The Kjeltec 8400, in
combination with 8420 or 8460 sampler and Tecator AutoLift digestors, provides
the ultimate in automated Kjeldahl analysis. Approved by AOAC and ISO.
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As análises químicas atendendo 
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	válidos	mundialmente	
•	 A	diminuição	do	tempo	gasto	validando	aplicação
•	 Resultados	precisos	sobre	uma	ampla	gama	de	amostras	com	métodos	robustos
•	 Capacidade	de	usar	os	dados	do	estudo	colaborativo	para	seus	valores	de	incerteza	de	medição

Análise automatizada pode desempenhar um papel 
importante no cumprimento de nossas metas. Claro, 
nós exigimos que a solução automatizada deve ser 
comparável ao método tradicional.
Mr Takahito Nakasato, Japan Food Research Laboratories*
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Permita que a FOSS cuide de seu instrumento para assegurar o máximo retorno do seu investimento analítico. Tenha 
quatro anos de garantia como parte do plano FossCare Premium de manutenção preventiva ou 2 anos como parte 
de qualquer outro plano FossCare. Além da tranquilidade proporcionada pelo tempo de garantia do instrumento, 
a manutenção preventiva contínua garante que sua solução continue a funcionar perfeitamente todos os dias, ano 
após ano.

Why preventive maintenance?
Como acontece com qualquer solução analítica, é essencial que o seu instrumento FOSS receba manutenção regular 
para garantir o melhor desempenho e uma vida útil prolongada. Evitar gastos e desgastes causados pela possível parada 
de instrumentos é uma questão simples de se solucionar - basta seguir os padrões de fábrica e repor preventivamente 
partes chaves do instrumento antes que elas se desgastem. Deste modo, o plano FossCare lhe ajuda a garantir 
resultados precisos e confiáveis aos níveis mais altos de qualidade. 

Uma manutenção preventiva e previsível em combinação com um suporte global de mais de 300 especialistas dedicados 
em aplicação, software e calibração, garante que seu instrumento continue a trabalhar o ano todo.

Benefícios do Plano de Suporte FossCare:

•		Garantia	estendida	(dois	ou	quatro	anos,	dependendo	do	plano	escolhido)

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

•		Tempo	mínimo	de	inatividade	-	substituição	de	componentes	antes	deles	ficarem	
gastos

•		Resultados	sempre	consistentes,	precisos	e	confiáveis	

•		Visitas	de	manutenção	preventiva	quando	lhe	for	conveniente	(ao	seu	negócio)

•		Atendimento	via	telefone	24	horas	por	dia,	7	dias	por	semana	–	sem	procupações	
com horários fora de expediente 

•		Orçamento	baixo	e	fixo	de	serviço	evita	gastos	inesperados

•		Descontos	em	serviços	adicionais,	peças	de	reposição,	treinamento,	reagentes,	
consumíveis e atualizações de software

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Proteja o seu investimento com um Plano de 
Suporte e Revisão FossCare™ 
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Calibração, gestão e configuração centralizada 
de instrumentos
Para empresas de grãos e moagem, e particularmente aquelas com várias unidades, nossas ferramentas de redes 
sofisticadas permitiem o monitoramento e diagnóstico remoto de instrumento através da Internet. Com este 
software, os especialistas internos ou externos podem configurar e monitorar precisamente instrumentos 
FOSS independentemente da sua localização. Atualização de calibração e correção de bias são realizadas com 
facilidade e segurança através da rede e o sistema pode ser monitorado diáriamente.

Devido ao instrumento ter a capacidade de se conectar diretamente com 
a FOSS através da internet e de receber e transmitir dados, eu confio no suporte 
contínuo de back-up do equipamento.’’ 

“… Networking com a FOSS, primeiramente, nos fornece “paz de espírito” pois 
sabemos que há um especialista da FOSS gerenciando e supervisionando nosso 
instrumento. Temos terceirizado toda a complexidade relacionada à execução de 
nosso instrumento, diagnósticos, etc. O trabalho em rede garante que o desempenho 
de toda a nossa configuração esteja otimizado em todos os momentos, permitindo-
nos concentrar em nosso real negócio.”

“… O diagnóstico de funcionamento do equipamento certamente não é a minha 
especialidade, por isso é importante ter a FOSS para fazer isso.”

“… Por termos um grande número de instrumentos, o aspecto da segurança 
e gerenciamento de rede central é extremamente importante. A operação dos 
nossos instrumentos não é mais dependente de ter especialistas no local, já que 
toda a complexidade é tratada através da nossa central.”
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O verdadeiro valor - o papel essencial 
da análise global de grãos e moagem 
Hoje, os instrumentos analíticos de rotina são tão estáveis   que podem medir 
grãos entre 0,1% de proteína em temperaturas que variam de -5 °C a + 45 °C. 
De fato, análises com instrumentos como o Infratec 1241 Analyzer para grãos 
baseiam-se em um banco de dados de calibração, que inclui milhares de amostras 
de grãos de todos os cantos do mundo.

Com uma plataforma tecnológica única estabelecida ao longo de décadas de 
trabalho com o setor de grãos, a FOSS pode oferecer as soluções analíticas 
mais avançadas e precisas para ajudar você a melhorar suas operações de grãos 
e moagem. Oportunidades para melhorar o fornecimento de grãos em todas as 
fases da cadeia de controle de qualidade. 

A FOSS é uma empresa privada que emprega mais de 1200 em todo o mundo. 
A FOSS possui centros de fabricação, pesquisa e desenvolvimento na Dinamarca, 
Suécia, EUA e China. Soluções são comercializadas e mantidas através de filiais 
presentes em 28 países e por mais de 70 distribuidores dedicados.

Visite www.foss-analytical.com.br para mais informações.
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