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ABSTRACT 
Multielemental characterization of on pasture intensive dairy production system inputs,. like 
limestone, mineral fertilizer and complete ration, were performed with the instrumental neutron 
activation analysis technic (INAA), followed by gama ray spectrometry. Twenty six elements were 
analised, some of which, because of the amount of input used, present high interference potencial in 
production processes, suggesting a frequent monitoring need. The INAA technic presents potential 
for input quality control. 
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RESUMO 
São apresentados os resultados analíticos multi elementares de insumos, como calcários, 
fertilizantes minerais e ração concentrada, utilizados em sistema intensivo de produção de leite 
bovino a pasto, empregando a técnica de análise por ativação com neutrons instrumental (AANI), 
seguida pela espectrometria de radiação gama. Foram analisados 26 elementos, alguns dos quais, 
devido ao volume utilizado dos insumos, apresentam potencial elevado de interferência nos 
processos produtivos, sugerindo necessidade de monitoramento freqüente. A técnica de AANI 
mostrou ter grande potencial para controle de qualidade de insumos. 
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1 Referência â marca registrada não constituem endosso por parte dos autores. 
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