
O analisador NIR de Soja, modelo Phoenix 5000 Soybean Analyzer oferece 

aos processadores de soja análises rápidas, em linha e em laboratório para 

otimizar a produção, minimizar custos e garantir um produto consistente.
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ANALISADOR NIR DE SOJA

PHOENIX 5000 Soybean Analyzer
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CALIBRAÇÕES DISPONÍVEIS

30 segundos para análise de umidade, gordura, 
proteína, fibra, amido, cinzas e FFA e mais...

OPÇÕES PARA CALIBRAÇÕES

Transferência de calibrações já desenvolvidas: É possível 
transferir calibrações de qualquer instrumento NIR do 
mercado para o analisador Phoenix. 

Pacote de Calibrações NIRvana: O banco de calibrações NIRvana
é desenvolvido desde 1996 e contem mais de 150.000 amostras de 
alimentos em geral, rações e seus ingredientes e agricultura. Todas 
as calibrações são fornecidas sem custo adicional. 

Desenvolva sua Própria calibração: Com o software quimiométrico
Alligator o usuário pode desenvolver sua própria calibração com 
recursos estatísticos avançados. Além disso, a BlueSun e seus 
especialistas oferecem suporte vitalício no desenvolvimento de 
novas calibrações.

Óleo Farelo Em casca Soja Em grãos
ácidos graxos totais umidade umidade umidade umidade frutose THR, 
valor de peróxido proteína proteína proteína proteína rafinose LLE,

gordura gordura gordura gordura sacarose LEU,
fibra bruta fibra bruta fibra bruta fibra bruta MET, TYP,
cinzas cinzas cinzas cinzas SER, PHE,
amido amido amido amido GLU, LYS,
FDA FDA FDA FDA PRO, HIS,
FDN FDN FDN FDN GLY, ARG,

açúcar açúcar ALA, TYR,
glicose CYS, ASP.
aminoácidos VAL,
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É recomendado nos períodos de até 1 ano de armazenamento, teor de umidade menor 
que 11% e nos períodos de armazenamento maiores que este, entre 9% e 10%.
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A umidade pode provocar 
perdas qualitativas e 
quantitativas dos grãos 
de soja, que podem 
chegar até 30% na pós 
colheita dos grãos.

CONTROLE A UMIDADE E A QUALIDADE NA 

ENTRADA DE GRÃOS DE SOJA

https://blog.agromove.com.br/pos-colheita-da-soja-a-importancia-desta-etapa-na-cultura-mais-produzida-do-
brasil/#:~:text=A%20presen%C3%A7a%20de%20umidade%20acima,mas%20tamb%C3%A9m%20ap%C3%B3s%20sua%20colheita.

Fonte:

Já a maturação fisiológica 
dos grãos de soja ocorre 
com níveis de umidade 
entre 45% e 50%, sendo a 
colheita mecânica 
realizada com teores entre 
14% e 20%.

Por fim, a presença de umidade acima de 14,5% pode resultar no 
desenvolvimento de mofo, se a temperatura de grãos ultrapassar a faixa 
entre 22-24ºC durante um longo período de tempo.

A depender da umidade do grão, 
normalmente acima de 12%, é necessário 
passá-lo pela etapa de secagem antes do 
armazenamento.

ETAPAS DA PRODUÇÃO DE ÓLEO E FARELO DE SOJA

Já o farelo passa por um dessolventizador
com intuito de eliminar a hexana absorvida 
por ele, tostar o farelo de modo a diminuir 
sua atividade ureática, e depois resfriá-lo 
para estabilizar sua umidade, a qual não 
deve ultrapassar 12%.
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COMPOSIÇÃO DA FARINHA DE SOJA 

COM 5 A 10% DE UMIDADE

ANALISAR FARELO DE SOJA PARA ÓLEO RESIDUAL

https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/24266/1/IndustrializacaoSojaBrasil.pdf

Fonte:

O farelo como um subproduto na extração do óleo é usado, 
principalmente, como ração animal, devido ao alto teor de proteína 
(43 - 48%).

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40421999000500021

O farelo é considerado a parte 
mais lucrativa da indústria de 
óleo de soja. 

O preço do farelo no mercado 
varia de acordo com o seu índice 
de proteína, que pode ser medido 
no analisador NIR PHOENIX 
5000 Soybean Analyzer.

Fonte:
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SISTEMA INOVADOR DE TRANSPORTE DE AMOSTRA

1. Mecanismo IDP (Internal Drift Preventive): O suporte 
do copo de amostra apresenta o padrão de comprimento 
de onda e o padrão de referência integrados em sua base, 
os quais são medidos no mesmo plano da amostra. Isto 
garante que os padrões de referencia nunca serão 
perdidos ou danificados. 

2. Mecanismo IDP de Varredura de Referência 
automática: Os padrões de comprimento de onda e 
fotométrico são lidos antes de cada amostra para 
minimizar desvios espectrais e garantir confiabilidade e 
consistência nos resultados obtidos.

3. Verredura em Toda Superfície da Amostra: O suporte 
do copo de amostra se movimenta lateralmente e
rotacionalmente, permitindo varrer toda a superfície do 
copo de amostra, comparado com menos de 25% de 
outros instrumentos NIR. Isto reduz o erro de 
amostragem e de predição principalmente em 
amostras em grãos e
heterogêneas.

ÁREA PHOENIX ÁREA OUTROS NIR

O sistema de movimentação do copo de amostra do Phoenix oferece o 
mecanismo (IDP) que previne contra variações espectrais internas. Este 
sistema aumenta a precisão e consistência na coleta de espectros, reduzindo 
drasticamente a necessidade de ajustes de Bias. 
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INTERFACE FÁCIL DE USAR

• Touchscreen

• Ambiente Windows

• Rápido acesso aos resultados

• Flexível manuseio de dados

Todos os instrumentos 
Phoenix são 
fabricados na Blue Sun 
Scientific em Jessup, 
Maryland USA 

• Análise em copos 
largos e pequenos 

• Varre toda a 
superfície da amostra 

• Padrões integrados 
no suporte do copo 
de amostra. Evita 
variações espectrais 

VARREDURA TOTAL

É tecnologia NIR 
mais confiável 
usada na 

Lâmpada com 10.000 
horas de vida útil pode 
ser substituída pelo 
usuário em apenas 5 
minutos sem chaves 
especiais 

• Resistente e 
robusto

• Ideal para 
laboratório e 
área de 
produção.

FÁCIL ACESSO A 

LÂMPADA
TOTALMENTE SELADO

MONOCROMADOR 

PRÉ DISPERSIVO

indústria de 
rações, 
alimentos e 
agricultura.

EQUIPAMENTO AMERICANO
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O Phoenix é controlado pelo software BlueScan. Que foi projetado para 
simplificar a análise de rotina e está repleto de recursos que o tornam ideal 
para pesquisa e desenvolvimento, monitorando a qualidade e otimizando a 
produção. 

A interface baseada em guias do BlueScan garante que suas informações 
estejam sempre a um clique de distância. Você pode facilmente visualizar 
resultados, dados históricos, espectros, gerar relatórios e executar 
diagnósticos com apenas um toque na tela. 

Um protocolo de diagnóstico pode ser executado em sete minutos. Esta rápida 
ferramenta garante que seu instrumento esteja devidamente alinhado e que 
seus resultados sempre possam ser confiáveis. 

Avaliação e comparação de espectros Rápido diagnóstico do sistema

Fácil troca entre produtos programados Histórico de dados para 
acompanhamento da tendência
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Acessórios...

Copos largos para 
amostras trituradas não 
trituradas, heterógenas e 
grãos 

Placas de Petri 
para amostras 
descartáveis 

Garantia Blue Sun

O Phoenix é compatível com múltiplos copos de amostra para uma 
grande variedade de aplicações. 

Todos os instrumentos Blue Sun possuem a Blue Sun 
Guarantee.

Este programa único de serviço e suporte garante uma 
inicialização rápida, evita o tempo de inatividade e 
maximiza os benefícios do seu instrumento.

Nossa equipe de serviço tem décadas de experiência 
no projeto e otimização de calibrações e métodos.

Suporte por 
telefone

Suporte 
remoto

Atualização 
de software

Suporte vitalício 
no 

desenvolviment
o de calibrações

Garantia de 
1 ano

Copos pequenos para 
amostras em pó, 
homogêneas pastas, cremes 
etc.. 
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Características técnicas...

Dimensões 35 cm x 37.5 cm x 51 cm

Peso 11 kg

Seleção de Comprimento de onda 

Monocromador de varredura pré-
dispersivo com banda espectral nominal 
de 10nm (FWHH). Intervalo de aquisição 
programável 0.5nm, 1nm ou 2nm

Alimentação V~100-240, 50/60 Hz 2 A 250V, 2A

Fonte de Luz 
Lâmpada Halógena Quartzo/Tungstênio , 
MTBF > 10.000 horas

Modo de Medida Reflectância e Transflectância

Detector 
InGaAs de alta performance com faixa 
estendida

Resolução Espectral 0.5 nm, 1.0 nm ou 2.0 nm

Faixa de Absorbância Até 4 unidades de absorbância

Tempo de Análise 
10-60 segundos(24 scans / amostras = 
30 segundos)

Reprodutibilidade de Comprimento de 
Onda 

< 0.2 nm, média de 10 scans

Exatidão de Comprimento de Onda < 0.3 nm com padrão NIST SRM 1920a

Precisão de Comprimento de Onda < 0.015 nm

Ruído Fotométrico < 15μAu na faixa padrão

Sistema Operacional Windows 10

Display 12.3” Touch Screen

Opções de Exportação de Dados LIMS, Modbus, Excel

Temperature Ambiente 1-40°C

Temperatura de Armazenagem -20-70°C

Umidade Ambiente <85%

Faixa de Comprimento de Onda 1100-2500 nm

Numero de Pontos de Dados Até 2800

Numero de Detectores 1

Níveis de Sgurança IP62
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