
Soluções analíticas para a indústria da carne
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Ajuste sua produção com análises rotineiras precisas

A velocidade e precisão das análises de rotina são ferramentas 
vitais em uma produção de carne moderna. 

Vamos usar a análise de gordura como exemplo. Deixe o 
teor de gordura em seus produtos muito baixo e você cor-
rerá o risco de perder os lucros. Torne-o muito alto e correrá 
o risco de gerar clientes insatisfeitos e receber um aviso de 
sua autoridade controladora. Agora faça-o correto e você 
poderá maximizar o seu lucro enquanto atende exatamente 
às exigências no seu produto final. 

Além de medir a gordura, você pode fazer análises rápidas de 
proteína, umidade, conteúdo de colágeno, sal e detectar ob-
jetos estranhos. As análises podem ser realizadas por qualquer 
usuário no instrumento robusto e fácil-de-usar posicionado 
na linha de produção, no laboratório ou diretamente no 
processo. E se você estiver envolvido em análise laboratorial 
tradicional, soluções seguras e confiáveis   da FOSS poderão 
ajudá-lo a dar os resultados da análise de referência com 
velocidade e precisão.

As soluções analíticas da FOSS podem lhe ajudar a:

•	Otimizar	o	uso	de	matérias-primas

•	Manter	o	conteúdo	de	gordura	na	medida	certa	

•	Aprimorar a eficiência de sua produção

•	Atender	a	todas	as	declarações	e	especificações	de	seus	
produtos finais

•	Garantir	que	todos	os	produtos	finais	estejam	livres	de	
metais e ossos indesejados 

•	Satisfazer	demandas	legais	

•	Maximizar	lucratividade

Meta

Qualidade consistente a baixo custo: teor de gordura con-
forme os objetivos garantindo as quantidades exatas de carne 
magra/gorda assegurando seu produto final.

Meta

Qualidade inconsistente a alto custo: teor de gordura oscila 
acima e abaixo da meta o que torna seus produtos inconsist-
entes e/ou com dosagem exagerada de carne magra.

As soluções analíticas da FOSS garantem informações precisas e rápidas de acordo com a demanda da sua 
produção.

Nosso conhecimento e experiência asseguram que suas análises de processo estejam dimensionadas exata-
mente de acordo com suas demandas e possam ser aplicadas de forma fácil e rápida na sua produção.

Uma solução analítica básica da FOSS consiste de:

•	Analisador	FOSS	baseado	em	tecnologia	comprovada
•	Software	para	operações	rotineiras	e/ou	controle	de	processo
•	Calibrações	prontas	para	instrumentos	baseados	em	tecnologias	NIR	e	raio-X
•	Monitoramento	 remoto	 dos	 analisadores	 por	 especialistas	 FOSS	 -	 assegurando	 a	 alta	 precisão	 dos	 

instrumentos
•	Planos	de	manutenção	para	assegurar	uma	ótima	performance	e	sem	perda	de	tempo
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“O MeatMaster representou um investimento inovador no fu-
turo da planta St. Merryn Victoria, aumentando nossa capaci-
dade, nos fornecendo maior controle de nossos produtos e uma 
melhor utilização de nossas matérias-primas”
Richard Clatworthy, Gerente Técnico e de Vendas, St Merryn Food Group, Reino Unido
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O teor de gordura em recortes tem sido tradicionalmen-
te analisado de forma visual ou através de métodos de 
análise química. 

No entanto, tais métodos não oferecem precisão satis-
fatória para produtos de corte e controle de processo.

Análise rotineira baseada em métodos analíticos rápidos 
e precisos lhe dará muito mais controle na produção de 
seus cortes e lhe ajudará a aumentar o valor de venda 
dos mesmos. 

Com o uso deste método de análise você pode:

•	Evitar	desperdício	de	carne	magra	em	cada	caixa/	palete/ 
combo

•	Valorizar	ainda	mais	as	categorias	de	seus	cortes	através	
da redução de variações entre cada caixa em um palete

•	Reduzir	o	risco	de	multas	e	reclamações	sobre	teores	
desregulados de gordura 

•	Garantir	que	objetos	estranhos	não	terminem	em	seu	
produto final 

•	Obter	um	protocolo	(gordura,	peso	e	detecção	de	objetos	
estranhos) de caixas em palete ou combos para uso em 
caso de inspeção

Obtenha o máximo dos recortes 

CL 6%

CL 12%

CL 18%

Soluções Analíticas para o  
controle de recortes
Com sua alta precisão, obtida em 
100% de escaneamento em car-
nes, o MeatMaster™ se tornou o 
padrão para análises de gordura 
em produção. Detecção de objetos 
estranhos é realizada ao mesmo 
tempo. 

Analisadores na linha de produ-
ção, tais como MeatScan e Foo-
dScan, são soluções alternativas 
para análises de amostras de lotes. 
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Com a tecnologia raio-X é possível classificar objetiva-
mente cortes inteiros como carne de porco, presuntos, 
etc. em categorias uniformes, o que não é possível via 
inspeção visual tradicional. A classificação é baseada no 
teor de gordura e pode ser unido à uma imagem para 
reconhecimento. 

Os benefícios desta tecnologia podem ser utilizados por 
produtores de bacon, produtores de presunto cru e outras 
indústrias cárneas baseadas em cortes inteiros de carne.  

Fornecedores de carne crua em cortes também podem 
aproveitar esta oportunidade para garantir que suas en-
tregas estejam dentro das especificações (tamanho, com-
primento, largura, espessura), correto teor de conteúdo 
graxo e isentas de objetos indesejados.

Este método de classificação lhe ajuda a:

•	Valorizar	a	imagem	de	sua	marca	melhorando	a	con-
sistência do produto final

•	Melhorar	o	rendimento	de	sua	produção	através	da	clas-
sificação de matérias-primas em categorias uniformes

•	Aumentar	o	rendimento	de	sua	produção	reduzindo	
taxas de rejeição de produtos finais

•	Minimizar	custos	de	trabalho	destinado	à	inspeção	de	
cortes  

•	Evitar	o	pagamento	de	matérias-primas	que	não	aten-
dam corretas especificações

Classificação objetiva de cortes

NOTA I

NOTA II

NOTA III

Soluções analíticas 
para classificação de cortes 
O MeatMaster™ analisador em 
linha pode ser utilizado para clas-
sificar cortes de carne de acordo 
com o teor de CL (Chemichal Lean 
– Conteúdo de carne magra exato 
determinado em análises químicas) 
e tamanho (dimensões) enquanto 
procura por objetos estranhos ao 
mesmo tempo.

Sobre  
a tecnologia raio-X 
O raio-X verifica 100% da carne passando 
pela área de escaneamento. O raio-X pode 
ser utilizado para análise de carne crua re-
frigerada e congelada e fornece informa-
ções sobre o conteúdo de gordura, peso e 
detecta objetos estranhos com densidade 
maior de 1,7 g/cm³ (carne, osso, vidro, etc.)
O sistema de raio-X patenteado da FOSS 
presente no MeatMaster™ faz uso de 
duas fontes individuais com resultados de 
máxima precisão. O sistema analisa carnes 
em formatos de cortes inteiros, guarnições 
ou carne picada em até 20 cm de altura. A 
carne pode estar em caixas, bandejas plás-
ticas ou soltas na esteira.
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Maior lucratividade em carnes moídas  
Um processo de padronização rápido e preciso é a chave 
para o sucesso na fabricação de produtos de carne moída. 

Com as soluções da FOSS é possível obter uma alta pre-
cisão à nível de lote (como o misturador) com erro igual 
ou inferior a 0,5%. Assim, em muitos casos, melhoramos 
a precisão em 3% ou mais, aumentando diretamente a 
lucratividade. O tempo de retorno do investimento pode 
acontecer em alguns meses.

Com soluções rápidas e precisas da FOSS você obtém o 
máximo controle da produção de carne moída lhe aju-
dando a: 

•	Otimizar	o	uso	de	matérias-primas

•	Efetuar	padronização	rápida	de	lotes	

•	Aumentar	a	eficiência	do	processo,	diminuindo	o	
tempo de amostragem manual, de preparo de amos-
tra, de análises, possíveis ajustes, retrabalho e etc

•	Aumentar	o	reconhecimento	de	sua	marca	através	
do fornecimento de um produto de qualidade alta 
e consistente, resultando em um maior número de 
vendas 

•	Prevenir	objetos	estranhos	em	produtos	finais,	 
evitando assim possíveis danos nos equipamentos 

•	Pagar	o	preço	justo	de	suas	matérias-primas	

Soluções analíticas 
para a produção de carne moída e embutidos

A FOSS oferece soluções para um fornecimento rápido e preciso e para controle de processo 

em produções de carne moída e produtos embutidos para uso ao lado da linha de produção 

(MeatScan™, FoodScan™) e em linha (ProFoss™ e MeatMaster™).

Soluções estão disponíveis também para o controle de produtos finais.
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Como nas carnes moídas, uma rápida e precisa análise 
de CL/gordura é vital para uma lucrativa produção de 
embutidos, assim como outros parâmetros como teor de 
umidade, proteína, etc. igualmente importantes.

Fatores como tempo de mistura e excesso de gordura 
pontual na produção de embutidos curados podem tam-
bém afetar a qualidade e vida de prateleira do produto.
 
As soluções FOSS podem lhe ajudar a: 

•	Padronizar	lotes	de	acordo	com	as	especificações	e
 aumentar a eficiência da linha, reduzindo o tempo 

dedicado à amostragem manual, preparação de 
amostras, análises, possíveis ajustes, retrabalho e etc

•	Reduzir	tempo	de	mistura	para	evitar	sobrecarga	de
 matéria-prima

•	Otimizar	o	uso	de	matérias-primas	

•	Pagar	o	preço	correto	pelas	matérias-primas

•	Aumentar	reconhecimento	de	marca,	gerando	mais	
vendas

•	Evitar	o	risco	de	que	manchas	de	gordura	apareçam	
na produção de embutidos curados (manchas de 
gordura dentro do embutido não irá permitir que a 
umidade saia do produto durante o processo de se-
cagem. Excesso de umidade pode causar crescimento 
de bactérias levando ao encurtamento da vida de 
prateleira e redução de qualidade dos produtos)

Qualidade de embutidos no preço certo

Sobre 
a tecnologia NIR 
A FOSS utiliza métodos de transmitância 
NIR interligados às calibrações ANN nos 
instrumentos MeatScan™ e Foodscan™.
O método de transmitância é superior ao 
método de reflectância nas análises de 
produtos heterogêneos como a carne. 
Esta superioridade vêm da possibilidade de 
se analisar através da carne e não somente 
a superfície como os métodos de reflec-
tância fazem.
O modelo de calibrações ANN resultam 
em uma melhor precisão em comparação 
à outros analisadores que utilizam calibra-
ções PLS. O modelo de calibrações ANN é 
também mais econômico para os usuários.
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Produza CMS de aves na especificação
Uma solução analítica rápida é a chave para obter um 
controle completo na produção de CMS. Isto possibilita 
o ajuste do seu processo produtivo aumentando a con-
sistência do produto final, assegurando que seu CMS seja 
produzido de acordo com as especificações. Rapidamente, 
você consegue obter informações de seu produto final 
podendo ajustá-lo em relação ao conteúdo de gordura. 
Usuários de CMS de aves, como produtores de salsichas 
de peru ou frango, mortadelas, etc., conseguem também 
se beneficiar com o uso do analisador FOSS através da 
verificação das matérias-primas (controle de fornecedores) 
melhorando o controle de processo resultando em um 
produto final mais consistente e padronizado.

Vantagens em obter o controle da sua produção de CMS 
de aves e do produto final consistem no aumento de 
rendimento e lucratividade através de:

•	Economia	no	desperdício	de	carne	magra

•	Qualidade	consistente	de	produtos

•	Redução	nas	reclamações	de	clientes		

•	Aumento	de	eficiência	na	produção

•	Eliminação	de	sequestro	de	produtos	finais

•	Redução	ou	eliminação	de	produtos	fora	de	 
especificação

Sobre a tecnologia 
NIR in-line 
A FOSS utiliza a tecnologia de transmissão 
lateral NIR para análises de CMS em linha. 
O método de transmissão lateral é superior 
às soluções NIR por reflectância porque ele 
penetra a amostra mais profundamente 
(10-15 mm vs. 0.5-1 mm com reflectância) 
podendo lhe fornecer análises mais repre-
sentativas. Além disso, o risco da gordura 
atingir o sensor e detector, o que geral-
mente é um problema para as sondas nas 
análises em linha, é praticamente elimina-
do no método de transmissão lateral.

ProFoss™

Ponto típico de instalação
Instalação após a extração do CMS e 
antes da etapa de embalagem. Higiene 
certificada de acordo com USDA.
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“Instrumentos robustos e de fácil uso onde qualquer um 
pode realizar medições ao lado do processo, no laboratório 
ou diretamente na linha de produção.” 
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Soluções FOSS para controle de processo 
e de produto

O FoodScan™ é o “padrão de ouro” nas análises de carne e utilizado 
para todos os tipos de indústrias cárneas no mundo. O versátil instru-
mento pode ser utilizado para vários propósitos: testes no recebimento 
de matérias-primas, no suporte ao controle de processo com mais 
linhas de produção, controle do produto final, etc. O FoodScan™ é 
normalmente relevante para médias e grandes indústrias. O analisador 
pode ser conectado em rede para gestão e suporte remotos.

Tipo de amostra:
Amostras homogêneas de carne crua, massas cárneas diversas durante 
industrialização e produtos finais

Parâmetros: 
Gordura,	Proteína,	 
Umidade, Colágeno, Sal

Aprovações 
AOAC, Aus-Meat, Polska Norma

FoodScan™

O MeatScan™ analisa gordura em carne crua e produtos cárneos. 
O instrumento pode ser utilizado por qualquer um e instalado em 
qualquer local da produção para análises de recebimento de matérias- 
primas, controle na padronização de lotes, verificação do teor de gor-
dura em produtos finais, etc. O analisador é particularmente relevante 
e dedicado à pequenas e médias indústrias. O instrumento pode ser 
acessado remotamente para suporte. Para mais recursos avançados, 
o FoodScan™ é uma opção de avanço ideal.

Tipo de amostra:
Amostras homogêneas de carne crua, massas cárneas diversas durante 
industrialização e produtos finais

Parâmetros: 
Gordura	e	Umidade	

Aprovações 
Aus-Meat

MeatScan™

Veja como funciona
http://www.foss-analytical.
com.br/meatscan

Veja como funciona
http://www.foss-analytical.
com.br/foodscan
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O ProFoss™ é instalado na linha para testes de teor de gordura em 
carne moída a partir de um moedor grosso; os resultados podem ser 
usados para padronização de lotes em tempo real. O ProFoss é rele-
vante para fabricantes de produtos baseados em carne moída (ham-
búrguer, linguiça, carne moída embalada, produtores de CMS, etc.)

Tipo de amostra:
Carne transportada por canos

Parâmetros: 
Gordura,	Proteína,	Umidade

ProFoss™

Utilizando a tecnologia raio-X, o MeatMaster™ II  oferece resultados 
contínuos e em tempo real baseados no escaneamento de 100% da 
carne que passa através do analisador. Qualquer tipo de carne crua 
pode ser escaneado, tornando possível a padronização automática de 
lotes. O MeatMaster™ II é uma ótima solução para indústrias médias 
e grandes produtoras de carne crua ou produtos cárneos processados. 
A precisão do MeatMaster™ é inigualável.

Tipo de amostra:
Carne crua em qualquer formato, resfriada ou congelada. Altura 
máxima: 20 cm.

Parâmetros: 
Gordura,	Peso,	Objetos	 
estranhos (Metal e Ossos)

Aprovações 
Aus-Meat

MeatMaster™ II

“Com o MeastMaster™ podemos executar análises de gor-
dura, determinação de peso e além disso, rastreia objetos 
estranhos nos permitindo oferecer produtos seguros. O Meat-
Master™ nos deixa oferecer o tempo todo produtos frescos, 
analisados e acima de tudo padronizados.”

Mr.	Hans	Jürgen	Kummer,	Gerente	Geral	da	Schiller	Fleisch

Veja como funciona
http://www.foss-analytical.
com.br/meatmaster

Veja como funciona
http://www.foss-analytical.
com.br/profoss
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Moinhos

Os moinhos da FOSS (Sample Mills) cobrem uma ampla gama de 
aplicações de preparo de amostras para análises via úmida tradicional 
ou por infravermelho próximo.

Tecator™ Digestion Systems

O sistema de digestão Tecator, com controladores integrados pro-
gramáveis, oferece uma digestão econômica e eficiente para análises 
Kjeldahl. O sistema de digestão é baseado em um bloco digestor e 
rack de tubos com capacidade para 8, 20 ou 40 tubos.

Soxtec™ Systems

Os sistemas Soxtec oferecem rápidas e seguras análises com diversos 
níveis de automação. O gama do novo Soxtec™ 8000, que consiste 
de uma unidade externa, uma unidade de hidrólise e um tipo de filtro 
que é compatível com as duas unidades, permite que você realize 
análises Soxhlet e hidrólise ácida em uma ação integrada. 

Kjeltec™ systems

As séries Kjeltec 8000 consistem de três modelos; 8100, 8200 e 8400; 
para destilações simples e seguras com diferentes níveis de automa-
tização. O Kjeltec 8400 em comparação aos amostradores 8420 ou 
8460 e digestores Tecator AutoLift fornecem o máximo em análises 
Kjeldahl. Aprovado pela AOAC e ISO.

Soluções FOSS para uso laboratorial
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“FoodScan é tudo que eu recomendo. O instrumento tem 
trabalhado perfeitamente e as vantagens das análises 
rápidas diárias são enormes.”

Tibet Ukus, Diretor, Meetab
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Permita que a FOSS cuide de seu instrumento para lhe assegurar o máximo retorno de 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 manu-
tenção preventiva contínua garante que sua solução continue a funcionar perfeitamente todos os dias, ano após ano.

Por que manutenção preventiva?
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 resul-
tados 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,	con-

sumíveis e atualizações de software

Proteja o seu investimento com  
um Plano de Suporte e Revisão FossCare™
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Gestão centralizada de calibração  
e configuração de instrumentos
Para indústrias processadoras de carne, e particularmente para aquelas com múltiplos sites, nossas ferramentas 
sofisticadas de trabalho a distância disponibilizam instrumentos de monitoramento e diagnóstico a distância 
baseado na internet. Com este software, experts internos ou externos podem configurar e monitorar os instru-
mentos FOSS sem sair de seu lugar de trabalho. Atualização das calibrações e correção de bias são executadas 
de forma fácil e segura, sendo que o sistema pode ser monitorado de forma diária. 

        “Como o equipamento tem a habilidade de ficar comunicado diretamente 
com a FOSS via internet, e receber e transmitir dados, eu tenho confiança de supor-
te de back-up para a máquina’’

"... A colocação do equipamento em rede nos deixa tranquilos pelo fato de saber-
mos que há um especialista FOSS gerenciando e verificando o desempenho de nosso 
instrumento de forma segura e confiável. Temos toda a complexidade relacionadaao 
funcionamento de nosso instrumento terceirizada, como calibrações, diagnósticos, 
etc. A conexão garante que o desempenho da nossa instalação seja otimizado, nos 
permitindo utilizar o máximo do tempo no nosso verdadeiro negócio. "

"... Ajustar inclinação / interceptação, etc certamente não são minha especialidade, 
por isso valorizo a FOSS por já disponibilizar este serviço.”

"... Com a grande quantidade de instrumentos a central de segurança é um aspec-
to de gestão de rede extremamente importante. As operações mais complexas de 
nossos instrumentos não são mais dependentes de ter um especialista local, são 
tratadas pelo nosso contato na FOSS. "



FOSS sua parceira na produção de 
qualidade
A FOSS é fornecedora líder mundial de instrumentos analíticos para a in-
dústria alimentícia, agrícola, química e farmacêutica.

Com mais de 30 anos de experiência na indústria de carne, a FOSS é conhe-
cida como a fornecedora líder mundial de uma extensa gama de soluções 
para a análise de carne on-line, in-line e em laboratórios que utilizam desde 
os métodos químicos de referência tradicionais por via úmida até os métodos 
analíticos mais avançados, tais como infravermelho próximo (NIR) e raio-X.

Mais de 2 mil instrumentos FOSS estão em operação em plantas e labo-
ratórios no mundo todo. Mais de 90 das top 100 empresas alimentícia e 
agrícola do mundo utilizam soluções FOSS. 

Os analisadores da FOSS para análises de carne receberam diversas apro-
vações e reconhecimento internacional como AOAC, AusMeat, ISO etc.

A FOSS é uma empresa privada que emprega mais de 1.100 pessoas no 
mundo todo. A FOSS possui fábrica e centro de pesquisa e desenvolvimento 
na Dinamarca, Suécia, Estados Unidos e China; Soluções são comercializadas 
e atendidas por filiais FOSS, presentes em mais de 25 países e por mais de 
75 dedicados distribuidores.

Visite www.foss-analytical.com.br para mais informações sobre como as 
soluções analíticas da FOSS lhe ajudarão a produzir mais produtos a base 
de carne de uma forma efetiva e otimizar seu rendimento. 
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FOSS
Rua Dr. Costa Júnior 356
Agua Branca
São Paulo - SP
05002-000

Tel.: 11 3862 7757
Fax: 11 3862 7757

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


