
RMN - Instrumentação para indústria, 
agronegócio e ciência 



A Empresa

A Fine Instrument Technology, situada em São Carlos – SP, é uma 

empresa 100% nacional que desenvolve equipamentos e soluções 

utilizando Ressonância Magnética Nuclear (RMN) com mais de 10 

anos de experiência. 

Desenvolveu o primeiro equipamento comercial de RMN 

(ressonância magnética nuclear) - o SpecFIT, 

Apoiadores



A Tecnologia de RMN

TD-NMR
MRI

NMR

✓Sem necessidade de preparação de 
amostra;

✓Alta repetibilidade;

✓Análises não destrutivas;

✓Análises rápidas (~60s);

✓Não há necessidade de operador
treinado;

✓De acordo com diversas normas (ASTM, 
AOCS, ISO, IUPAC);



Necessidades e Tendências do 
mercado  

Os fabricantes que estão ganhando destaque internacional 
trabalham exclusivamente com amendoins de alto teor oleico, 
que trazem mais benefícios para a saúde, e que se encaixam 
nos critérios de shelf life considerados adequados pelo 
mercado externo”, comenta Ubiracy Fonseca, presidente da 
Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, 
Amendoim, Balas e Derivados (Abicab).



RMN – Uso em oleaginosas e 
mercado de óleos

• A RMN é uma técnica 

amplamente utilizada 

para determinação de 

teor de óleo e umidade 

e sementes. ISO 

(10565:1998).

• Medidas não 

destrutivas;

• Sem preparo das 

amostras;

• Alta repetibilidade;

• Rápida;

• Calibração com 

poucas amostras
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RMN – Teor de ácido Oleico em 
Grãos

• Método verificado pelo ITAL!

• Indústria de alimentos

procuram óleos com maior teor

de oleico!
• Aumentam o tempo de vida

do alimento.
• Melhoram o sabor do alimento



RMN – Teor de proteína em Grãos 
de soja
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RMN – Atuação na Extratora

Pontos de monitoramento via SpecFIT



RMN – Atuação na extratora –
Caso real no Pará 

Aumento da Eficiência

5%

Produção de 50 mil toneladas por ano.

5% a US$0,6k = US$1.500.000,00

Aumento do faturamento mensal  

US$125.000,00

Payback = 12 dias



RMN – Uso no mercado agro

✓ Monitoramento em tempo real para aumentar a eficiência do processo;

✓ Análises de matérias primas;

✓ Controle de qualidade dos produtos finais;

✓ Melhoramento genético;

✓ Pesquisa & desenvolvimento;

• Palma

• Soja

• Girassol

• Milho

• Algodão

• Azeitona

• Canola

• Amendoim

• Macadâmia

• Castanha de caju

• Amendôas

• Ração animal

• Carne

• Etc



Parceiros  estratégicos e comerciais 

MD 
Abrahão

Parceiros/Representantes 
comerciais

Parceiros no desenvolvimento de 
aplicações



Clientes no Brasil, Colômbia,
Europa etc,  



Obrigada!

www.fitinstrument.com

silvia.azevedo@fitinstrument.com
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