Evonik lança tecnologia NIR móvel para a análise de
matérias-primas e alimentos para animais





AMINONIR® Portátil para análise de matérias-primas e rações
Dispensa a preparação de amostras
Resultados confiáveis em minutos
Melhor gestão de ingredientes e rações

A Evonik lançou o AMINONIR® Portátil, um serviço móvel de NIR com um recurso ímpar:
a calibração de aminoácidos. A novidade permite a determinação segura do conteúdo
energético e dos nutrientes em matérias-primas e rações para alimentação animal, além de
aminoácidos em diversas matérias-primas. Tudo in loco e sem a necessidade de um
laboratório. O dispositivo portátil, que se conecta a um tablet ou celular, necessita somente
de sinal de internet e uma pequena quantidade de amostra seca, sem preparos adicionais.
“A eficiência da alimentação animal e a pegada ecológica da atividade pecuária dependem
fortemente da qualidade nutricional das matérias-primas e da própria ração”, diz Dr. Stefan
Mack, responsável por Service Marketing na linha de negócios Animal Nutrition da Evonik.
“Nós sempre apoiamos nossos clientes na otimização dessas características. Essa solução vai
permitir realizar verificações de qualidade de maneira oportuna e a tomada de decisões nas
etapas críticas da produção de alimentos para animais, algo muito difícil quando se depende
unicamente das instalações de um laboratório convencional”.
AMINONIR® Portátil pode ser usado para analisar mais de 40 matérias-primas e rações
destinadas à alimentação de frangos, poedeiras, suínos e peixes. O dispositivo amplia de
maneira significativa a aplicação da espectroscopia no infravermelho próximo (NIR), que a
Evonik já oferece como serviços AMINONIR® há 25 anos.
O dispositivo e os pacotes de serviço correspondentes podem ser adquiridos através da
webshop da Evonik em www.myamino.evonik.com .
Informações da Empresa
A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. A empresa atua em mais de 100
países em todo o mundo e gerou vendas de 13,1 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA

ajustado) de 2,15 bilhões de euros em 2019. A Evonik vai muito além da química para criar soluções
inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. Mais de 32.000 colaboradores trabalham juntos
com um propósito em comum: queremos melhorar a vida das pessoas, todos os dias.
Sobre Nutrition & Care
As atividades da divisão Nutrition & Care se concentram nos segmentos de saúde e qualidade de vida. A
divisão desenvolve soluções diferenciadas para ingredientes farmacêuticos ativos, dispositivos médicos,
nutrição humana e animal, cuidados pessoais, cosméticos e produtos para limpeza doméstica. Nesses
mercados robustos, a divisão gerou vendas de aproximadamente 2,9 bilhões de euros em 2019, com
cerca de 5.300 colaboradores.
Nota legal
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao
futuro neste comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e declarações podem envolver
riscos conhecidos ou desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem
variar em função das mudanças no ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não
assumem nenhuma obrigação no sentido de atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações
contidas neste comunicado.
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