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Morre em Juiz de Fora um célebre 
Iaticinista: José Frederico Magalhães 
Siqueira, ou simplesmente Fred. For-
mado no ILCT em 1961, Fred foi pro-
fessor na Escola e na Universidade 
Federal de Viçosa pode-se dizer, por 
toda a vida.  Os que conviveram com 
ele não têm dúvidas: homem culto, de 
fino trato, talentoso, espirituoso e 
despojado! Inteligente. Admiravel-
mente inteligente! A sua simplicida-de, 
entretanto, era de uma elegância capaz 
de deixar  distraídos de plantão sem a 
menor idéia de que por ali, naquele 
momento, passara ao lado, um gênio. 
Uma perda para a esposa Terezinha, 
para os filhos Daniella e Marcello e 
para nós, do mundo lácteo. Que Deus 
guarde esta pedra preciosa num 
cantinho todo especial...
SACCO Brasil.

José Frederico 
ou melhor...Fred.

Feliz Natal e bom Ano Novo!
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Filtração por membranas na indústria de laticínios:
a tecnologia do futuro.

A filtração por membranas é apro-
priada à uma ampla gama de apli-
cações e em decorrência da combi-
nação cada vez maior das quatro tec-
nologias - MF, UF, NF e OI, as pos-
sibilidades de para ampliar a filtra-
ção por membranas se desenvolvem 
continuamente. Nesta segunda parte 
serão abordadas 3 aplicações:

Padronização de proteínas;³
Produtos fermentados – Quark e ³

Cream Cheese e
WPC, MPC e ingredientes.³

A – Padronização de proteínas:
Desde muitos anos, em diversos paí-
ses, a padronização da proteína é 
parte do preparo do leite. Ela pode ser 
realizada por meio da pré con-
centração por ultrafiltração do leite 
até um determinado teor de proteína 
fixo ou através da adição de concen-
trados proteicos ao leite. Ao mesmo 
tempo em que elimina as variações 
sazonais do teor de proteínas da ma-
téria prima, o processo reduz o volu-
me do leite em 15-20% proporcio-
nando o aumento da produtividade 
por tanque de fabricação. O proces-
so apresenta ainda as seguintes van-
tagens:

Diminuição do consumo de coa-÷
lho;

Possibilidade de diminuição do ÷
inóculo de culturas;

Menor variação dos parâmetros ÷
de processo durante o ano;

Mais uniformidade do produto;÷
Ganho de energia durante o ÷

processo de fabricação e
Possibilidade de diminuição do ÷

tempo de fabricação com a mesma 
produção.

B – Produtos fermentados - 
Cream cheese e Quark:
A ultra filtração tem sido usada já há 
alguns anos para fabricação destes 
tipos de queijo, tradicionalmente fa-
bricados em tanques e/ou centrífu-
gas. O processo de UF é muito se-
melhante ao da centrifugação com a 
diferença de que a concentração na 
ultra filtração se realiza após a fer-
mentação. O processo de  UF permite 
que o estrato seco total - EST dos 
produtos seja facilmente ajustado pe-

la alteração do nível de concentração. 
E importante ressaltar também, que o 
processo de ultra filtração apresenta 
a vantagem de manter no produto 
final todas as proteínas do soro. No 
processo tradicional, a totalidade ou 
pelo menos parte destas se perde no 
soro. A fabricação de produtos fer-
mentados com o uso de UF apresenta 
a seguintes vantagens:
tes vantagens:

Rendimento consideravelmente ÷
mais elevado – 10 a 30% em função do 
teor de gordura do produto;

Textura mais cremosa e com maior ÷
capacidade de se espalhar sobre pães ou 
bolachas, por exemplo, em função da 
maior quantidade de proteínas do soro 
presente;

Flexibilização da produção ao ÷
permitir a fabricação de produtos fer-
mentados com diferentes teores de gor-
dura na mesma planta e

FIGURA I: Processo tradicional de UF para 

produtos fermentados
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Maior facilidade de aumento da ca-÷
pacidade da planta de UF graças à pos-
sibilidade de construção modular. 

C – WPC, MPC e Ingredientes:
Sem dúvidas, ao separar diferentes 
componentes do leite, como por exem-
plo, caseína, proteínas do soro, lactose e 
minerais, a filtração por membranas é 
considerada uma tecnologia ideal para a 
indústria de ingredientes. A micro fil-
tração, por exemplo, permite a separa-ção 
das proteínas do soro, usadas em uma 
ampla gama de aplicações na in-dústria 
de alimentos com objetivos di-versos tais 
como:
÷Obtenção de produtos mais firmes;
÷Ligar água em alimentos;
÷Elaboração de produtos com teor 

reduzido de gordura, etc, etc.

Processamento de soro:²
As proteínas de soro podem ser extraí-das 
seja do soro de fabricação ou do próprio 
leite. O procedimento mais co-mum é o 
uso da ultra filtração para a produção de 
WPC ou concentrado pro-teíco de soro. A 
qualidade do WPC va-ria de WPC35 até 
WPI ou Isolado de Proteína de Soro. O 
WPC35 pode ser u-sado como substituto 
de leite desnatado para obtenção de um 
ligeiro aumento de proteínas e sólidos, 
por exemplo, na fabricação de Iogurte ou 
de queijos. O WPC com maior percentual 
de proteí-nas assim como o WPI são 
definidos como ingredientes funcionais, 
de dife-rentes funcionalidades segundo a 
apli-cação. Na figura III são apresentadas 
as possibilidades de fabricação de dife-
rentes produtos de soro através de ultra 
filtração e micro filtração. A fabricação 
de WPI por meio da ultra filtração de soro 

filtração e micro filtração. A fabricação 
de WPI por meio da ultra filtração de soro 
desnatado para eliminar a gordura 
residual é possível. Em todos os proces-
sos de ultra filtração de concentração de 
soro vale a pena concentrar o permeado 
UF, porque ele contem principalmente 
lactose, aproximadamente 85% do E.S. O 
permeado deve ser pré-concentrado por 
meio de nano filtração ou osmose inversa 
antes da concentração final por 
evaporação e posterior processamento 
em lactose o permeado em pó. Natural-
mente a fabricação de WPC de alta qua-
lidade, >70 e WPI juntamente com a fa-
bricação de lactose, exige um volume 
diário relativamente grande, ou seja, 
acima de 500 toneladas diárias de soro de 
alta qualidade.
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Figura III: Aplicações dafiltração em leites.

Participação especial de Lothar Beck - chefe de vendas da DSS Silkeborg AS Dinamarca



Produção:
Sacco Com. Imp. e Exp. de Alim. Ltda.
R. Uruguaiana, 1379 - Bosque
13.026-002 Campinas SP
saccobrasil@saccobrasil.com.br
www.saccobrasil.com.br

Colaboração:
João Pedro de M. Lourenço Neto
Hans Henrik Knudsen
Maria Tereza Cratiú Moreira
Eduardo Reis Peres Dutra
Patricia B. Mattos

Publicação trimestral
Tiragem: 3.000
Publicação de distribuição gratuita

Impressão: Personal Grafik Gráfica e Editora Ltda.

Expediente:

T EC N O L O G IA EM LATICÍNIOSBRASIL

Os fermentos liofi-
lizados de uso dire-
to são, por defini-
ção, para adição di-
reta ao leite de fa-

bricação. Distintos fornecedores po 
dem ter unidades de apresentação 
diferentes. Independentemente dis-
to, as doses de uso são normalmente 
definidas pela concentração de cé-
lulas por grama de cultura. Uma do-
se recomendada para um determi-
nado volume de leite pode variar em 
função do tipo de queijo ou do obje-
tivo de uso da cultura. Isto pode le-
var à necessidade de divisão do en-
velope. Exceto na fabricação de lei-
tes fermentados, onde a divisão não 
é recomendada, nos casos em que o 
fracionamento do envelope se faz 
necessário, a divisão deverá obede-
decer ao seguinte critério: 

100% natural
Baixo custo de coagulação
Alto índice de rendimento de fabricação
Excelente formação de aroma e sabor
Maturação rápida

Tradicionalmente atual

Fermentos diretos:
alguns cuidados no uso.
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Após a diluição, divida o volume obtido em 5 partes 
iguais, de aproximadamente 200 ml cada, usando frascos 
plásticos, mamadeiras e etc. Cada uma destas partes con-
terá 10 Ucs do fermento em questão e deverá usada em 
2.000 litros de leite para a fabricação do queijo desejado.

Congele imediatamente as frações dividas até o momento 
de usar. O descongelamento poderá ser realizado mo-
mentos antes do uso. Normalmente 30 minutos são sufi-
cientes. 

E

do-se de fermento a usar, meça um volume “x” de leite 
esteri-lizado ou pasteurizado resfriado a 10 - 15º C que 
seja multiplo das frações a serem dividas. Dissolva bem 
todo o conteúdo do envelope.

Exemplo:
Volume a ser trabalhado: 2.000 litrosE

Dose de fermento: 10 UCE
Envelope de fermento disponível: 50 UCE
Volume de leite para diluição: 1.000 ml.E

Considerendo-se o volume de leite a ser trabalhado e a 

Coagulante bovino
CLERICI 20/80

Ambiente
    naturalmente
                   limpo...

PR N: Desenvolvimento mais 
rápido com muito 

aroma e sabor!
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