Soluções analíticas para a indústria do leite
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A FOSS tem desenvolvido soluções analíticas inovadoras para a indústria do leite
por mais de 50 anos.
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Agregue valor ao longo de seu processo de fabricação
A inovação em tecnologia analítica nas últimas décadas levou a muitas novas oportunidades para controlar o processo de
fabricação de laticínios para melhor o lucro e a qualidade e, felizmente, o ritmo de desenvolvimento só fica mais rápido.
Vamos dar uma olhada nas opções disponíveis para você na produção de diferentes produtos lácteos.
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MATÉRIA-PRIMA

PADRONIZAÇÃO

Obtenha mais de seus recursos
Na FOSS, nós entendemos que o sucesso na indústria de
laticínios é dependente da capacidade de entregar constantemente produtos de alta qualidade. A nossa gama
versátil de soluções analíticas foi concebida para dar-lhe
acesso rápido a dados precisos durante todo o ciclo de
produção - a partir de ingestão de matéria-prima, controle
do processo, até a especificação do produto final. Com
essas informações, é possível fornecer os produtos de alta
qualidade que os seus clientes esperam e fazer o melhor
uso possível de seus valiosos recursos.
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A FOSS tem mais de 50 anos de experiência no desenvolvimento de soluções analíticas para a indústria do leite.
Sabemos que você está trabalhando em uma indústria
que enfrenta continuamente mudanças das exigências
dos consumidores, as preocupações com a segurança
alimentar e o aumento dos requisitos regulamentares.
Nossas soluções ajudam você a aumentar a eficiência
operacional para que possa responder a estes desafios.

3
CONTROLE DE PROCESSO

4
PRODUTO FINAL

As soluções da FOSS podem ser utilizadas em análises de:
Gordura, Proteína, Lactose, Sólidos Totais, Sólidos Não
Gordurosos, Caseína, Uréia, Densidade, Ponto de Congelamento, Sacarose, Frutose, Glicose, Galactose, Açúcares Totais, Ácido Lático, Ácidos cítricos, Ácidos graxos livres , Ácidos
Graxos Saturados e Insaturados, Sal, Umidade e Triagem de
Adulterantes no Leite (Targeted e Untargeted)
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Conheça sua matéria-prima e aumente sua qualidade
Outro tanque de leite chega, mas o que é que vale a pena,
como você vai usá-lo, e é seguro?
A análise rápida diretamente no recebimento com as soluções
analíticas da FOSS construídas para esse desafio ajuda você a
fazer o melhor uso possível de uma oferta de leite que está em
constante mudança, de fornecedor para fornecedor, de época
para época e, em alguns casos, também propenso à contaminação acidental ou deliberada na cadeia de mantimentos.
Informações precisas permitem o pagamento justo aos fornecedores e por saber exatamente o que está a caminho você
pode segregar antes da padronização e do início da produção,
assim economizando tempo e recursos valiosos.
Para a produção de leite de consumo, teores de gordura e
proteína são geralmente os principais parâmetros de interesse
para fins de pagamento. Seus fornecedores naturalmente orão
querer saber porque as medições são precisas com frações
tão pequenas como 0,05% e como

a precisão pode ser mantida. Aqui, as calibrações globais da
FOSS, apoiadas pela equipe de suporte da FOSS, asseguram
que os instrumentos estejam entregando resultados precisos
de forma consistente.
Se você está produzindo queijo, você também pode testar
para parâmetros de pagamento adicionais, tais como o teor
de caseína para garantir que você pague apenas o preço certo
pela sua matéria-prima.
E, o que quer que você esteja produzindo, uma triagem contra
possíveis adulterantes lhe garante paz de espírito e proteção
de marca. A triagem é realizada simultaneamente com os
outros testes e destaca amostras que possam exigir uma análise mais aprofundada, limitando, assim, testes de laboratório
caros e demorados para amostras prioritárias.

Ferramentas para controle no recebimento
Instrumentos de bancada que utilizam a tecnologia de Fourier Transform Infrared (FTIR) como o MilkoScan™ Mars, MilkoScan™ FT1 e MilkoScan™ FT2 são ideais para controle de recebimento, por exemplo, em um laboratório ou sala de controle
próximo do recebimento e da produção.
Os instrumentos podem ser configurados para uso por qualquer pessoa com nenhum treinamento especial, dando-lhe resultados rápidos para vários parâmetros.
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Padronize e aumente sua lucratividade
Ao padronizar os componentes em sua produção de leite
você passa a produzir com qualidade consistente, independentemente da escala da sua operação ou variações sazonais
na sua matéria-prima. Nossas soluções permitem monitorar
e ajustar a relação entre os diferentes componentes do leite,
como gordura, proteína, sólidos e caseína para a melhoria
da produção.
A padronização nesta fase inicial apresentou melhoras de
rendimento, redução de desperdício e aumento das margens
de lucro. Por exemplo, na produção de leite integral com um
teor mínimo permitido de gordura em 3,5%, a padronização
de gordura é necessária como leite de vaca, tipicamente,
contém 3,8% de gordura.
Com o conhecimento sobre o teor de gordura do leite desnatado e a nata após o separador, é possível padronizar misturando
creme de volta para a linha desnatado para atingir exatamente
3.5% de gordura. Não apenas esta padronização trará a composição em conformidade com as especificações legais, mas
também garantirá que você não perca componentes valiosos,
o que pode ser posteriormente comercializado de outra forma
a um preço muito mais elevado.

Da mesma forma, a rentabilidade e a qualidade da produção
de queijo começa com a correta padronização do leite. Especificamente, a proporção de gordura para proteína no leite
para queijo (ou ainda melhor a proporção de gordura para
caseína) pode ser ajustada para atingir a gordura especificada
na matéria seca no queijo acabado.
Da mesma forma, a padronização do leite em pó começa
com a relação entre gordura e sólidos no leite de acordo com
as proporções indicadas para o pó acabado. A concentração
de proteína no leite pode ser elevada através da adição de
leite em pó desnatado, leite condensado desnatado ou de
leite ultra-filtrado. Alternativamente, o teor de proteína pode
ser reduzido com lactose extra ou permeado a partir de um
processo de ultra-filtração.
Como proteína é o componente de leite em pó de valor mais
elevado, o forte controle proporcionado pela padronização no
início do processo de produção pode ser um grande impulso
para a lucratividade.
Aumentando a lucratividade:
Um laticínio produzindo10,000 tons de leite em pó por ano
pode diminuir a proporção Proteína/Sólidos não gordurosos
em 0,6% e economizar em torno de R$ 500.000 por ano.

Ferramentas para padronização
A padronização requer uma análise rápida, precisa e frequente. Quanto mais rápido os resultados, mais cedo o processo
pode ser ajustado. Quanto mais preciso os resultados, mais os ajustes para mais próximo das especificações podem ser feitos.
Quanto mais frequente os resultados, melhores são os ajustes contra variações repentinas na composição.
Para a produção de alto volume, um instrumento de controle de processos, tal como o ProcesScan com software de regulamento, é excepcional, proporcionando o ajuste do fluxo de leite da produção em tempo praticamente real.
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Melhore o rendimento através do controle de processo
A FOSS oferece uma gama completa de soluções analíticas online e de bancada para utilização em diferentes fases ao longo
do processo de produção. Com medições rápidas e confiáveis de parâmetros cruciais, você pode aproveitar os dados de
produção em tempo real e tomar decisões que evitem o retrabalho oneroso e desperdício de recursos valiosos.

Melhor rendimento em manteiga
Se você está produzindo manteiga, você terá que seguir a
legislação afirmando que sua manteiga contém um máximo de
16% de umidade ou mínimo de 80% de gordura. A composição final da manteiga é ajustada misturando mais ou menos
água, água e sal, ou cultura de início à manteiga na última
fase do processo de agitação automática. Aqui, informações
instantâneas sobre o teor de umidade permitem ajustes em
tempo real para obter a mistura correta. Por sua vez isto faz
com que seja possível melhorar o rendimento pelo aumento
do teor de umidade médio da manteiga produzida.

Para produção contínua de manteiga, o controle mais justo
é obtido com um sensor em linha instalado na saída proporcionando um fluxo constante de resultados de análises em
tempo real.
Aumentando a lucratividade:
Com o preço da manteiga a Euro 3.10 e uma produção anual de 4,500 tons, um aumento de 0,3% de umidade rende
50.000 euros por ano.

Evaporação eficaz em leite em pó
Ao produzir leites concentrados e em pó, a relação entre a
gordura e sólidos no leite deve primeiro ser padronizada para
alcançar as proporções indicadas no produto acabado. Então,
só nos resta aumentar o rendimento e lucratividade através
de testes e ajustes da relação de proteína para sólidos totais
no concentrado que sai do processo de evaporação.
Usando soluções de controle de processo, você pode analisar
e controlar o grau de concentração após o evaporador medindo a concentração de sólidos totais. Analisando nesta etapa
assegura que a maior parte da água é evaporada sob vácuo,
o que é muito menos dispendioso e mais sustentável do que
tentar retirar a água no passo seguinte, a torre de secagem por
pulverização. Além disso, o teor de umidade pode ser ajustado
após a secagem por pulverização. Nesta fase, os resultados
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rápidos e confiáveis podem ser usadas para reter o excesso
de umidade no pó e ainda estar dentro dos limites legais.
As soluções online e de bancada da FOSS oferecem os resultados de umidade instantâneos necessários para controlar
taxas de fluxo e temperaturas de secadores e de fluid beds,
de modo que você possa ajustar seu produto para cumprir
com as especificações precisamente.
Aumentando a lucratividade:
Uma produção de leite em pó de 70.000 toneladas por ano
moveu sua meta de umidade 0,1% mais próximo da especificação, levando a um aumento de rendimento de Euro
147.000,00.

Rumo ao perfeito processo de fabricação de queijos
Durante a fabricação de queijo, uma informação rápida sobre
o teor de umidade dos queijos é essencial para controlar os
vários passos de processamento. Corte, agitação e, especialmente, todos os processos urgentes têm um grande impacto
sobre o teor de umidade dos queijos acabados.
Queijo duro
Quanto mais perto você seguir a composição do produto
durante a produção, mais rápido você poderá fazer ações corretivas em lotes subsequentes. Um analisador rápido em linha
pode melhorar substancialmente a rentabilidade de qualquer
produção de queijo.
Queijo fresco
Na produção de cream cheese ou quark, controlar a eficiência
do separador otimiza os teores de sólidos totais do produto
final. Instalação de sensores online diretamente sobre as linhas
separadoras irá fornecer o controle perfeito para o máximo
rendimento. Como alternativa, uma análise de bancada pode
servir várias linhas de processo.

Queijo processado
O conhecimento sobre a composição das misturas é um pré-requisito ao produzir queijo processado. Um analisador em
linha rápido, é a resposta, mas como pré-misturas tendem a
ser não muito homogêneas, a instalação de sondas diretamente em várias fases do fluxo do processo irá fornecer feedback
rápido para otimização dos lucros.
Aumentando a lucratividade:
Aproximando-se da especificação através de uma diminuição
no teor de Sólidos Totais em 0,2%, resulta em € 50.000,00 por
ano para uma planta com uma produção anual de 4.500 tons.
Iogurte grego
Instalar sensores online diretamente na linha de separação
para controlar o seu processo de produção. O controle online
permite que você minimize a variação da proteína, sólidos
totais e de gordura em seu produto final.

Ferramentas para controle de processo
Desde instrumentos de bancada para uso por operadores de produção próximo a área de processo até sistemas analíticos
integrados manipulados a partir de um computador na sala de controle, a escolha de soluções analíticas é ampla de acordo
com suas necessidades e seu budget.
Instrumentos que empregam a tecnologia Fourier Transform Infrared (FTIR) para análises de produtos líquidos e semi-viscosos
são os analisadores MilkoScan™ FT1, MilkoScan™ FT2 e o MilkoScan™ Mars. Para produtos como queijo ou iogurte, o
FoodScan™, analisador de infravermelho próximo (NIR), é uma opção versátil e robusta para uso na linha de produção ou no
laboratório. E para pós, o instrumento NIRS™ DS2500 é ideal para análise do teor de umidade no final do processo de secagem.
Em todas as formas de produção, um estágio é atingido onde o volume determina se um sistema de controle de processo
integrado como ProFoss™ ou ProcesScan™ vale a pena. Onde uma solução de bancada acaba sendo utilizada uma vez por
hora, estas opções de processos cada vez mais populares fornecem um fluxo contínuo de resultados analíticos e assim, uma
maior oportunidade para levar o processo cada vez mais próximo das especificações.
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Em conformidade com as especificações do produto final
As análises na fase final crítica de produção ajudam a limitar
desvios e possíveis recalls de produtos, tão prejudiciais. Em
vez disso você pode desfrutar da paz de espírito por saber
que seus produtos atendem às especificações e você está
construindo e mantendo sua vantagem competitiva.
A maior parte deste teste pode ser realizado utilizando instrumentos analíticos rápidos em rotina, mas os métodos de
análise química certificadas também são muitas vezes neces-

sários para a validação da conformidade com determinados
critérios do produto final.

Além disso, todos os métodos analíticos indiretos, por exemplo, baseados na tecnologia de infravermelho próximo, exigem
dados de referência para fins de calibração. Esses dados devem
basear-se em métodos aprovados para garantir a precisão e
estabilidade nas previsões subsequentes.

Ferramentas para o controle do produto final
A FOSS fornece tanto soluções analíticas indiretas (infravermelho) como soluções analíticas químicas para controle do produto
final. Para a análise química podemos oferecer uma gama completa de soluções destinadas a automatizar as etapas com
velocidade e segurança, minimizando o uso de produtos químicos.
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Sorvetes: Atinja seus targets, por exemplo, 10% de gordura significa exatamente isso e não 10,3%, o que fará você perder dinheiro
ao longo do tempo.

Manteiga:
Faça ajustes em tempo real no processo de fabricação de manteiga,
com um sensor inteligente online.

Leite UHT:
Evite o desperdício de gordura e aumente sua lucratividade

Leite em pó:
Afine seu teor de umidade para maior rendimento

Queijos:
Tire vantagem de uma análise rápida para uma maior lucratividade

Iogurte:
Acompanhe a composição mais de perto para rápidas ações
11corretivas
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Mais de 90 das Top 100 empresas
agrícolas e alimentícias do mundo utilizam soluções da FOSS

13

Informações precisas para todos os tipos de produção
As soluções da FOSS estão disponíveis para todos os tipos e tamanhos de laticínios; desde instrumentos de laboratório eficientes para laticínios menores até análises rápidas e confiáveis de multi-parâmetros que utilizam a tecnologia de Infravermelho
Próximo (NIR) e infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR). Independentemente da solução que escolher, você pode
ter a certeza de que ela é altamente precisa, em conformidade com regulações e cumpre todas as normas de higiene.
Para unidades de produção maiores, nossas sofisticadas soluções online analisam continuamente diretamente no fluxo do
processo. Fácil de instalar e cuidar, essas soluções estão muito bem calibradas de acordo com os padrões internacionais e
podem suportar até mesmo os ambientes de produção mais rigorosos e exigentes.
Nossos analisadores de bancada são projetados para uso em pequenas linhas de produção e fornecem medições rápidas e
precisas de amostras. Estes instrumentos menores são projetados para atender as necessidades das plantas menores por ser
fácil de operar, limpar e cuidar.

MilkoScan™ Mars
é um analisador de leite eficiente e fácil de executar. Em apenas um minuto,
a poderosa tecnologia analítica FTIR permite a análise de até 6 parâmetros de
uma única amostra, bem como a detecção de adulteração deliberada ou acidental no fornecimento de leite.
As aplicações incluem testes de leite cru, padronização de leite e creme para produtos finais consistentes com base em parâmetros tais como gordura e proteína.

MilkoScan™ FT1
é um analisador FTIR rápido e preciso que fornece resultados rápidos sobre o
leite cru, produtos intermediários e produtos finais. Ele analisa uma variedade
de parâmetros, incluindo gordura, proteína, caseína, lactose, sólidos totais,
ureia, ponto de congelação, densidade, acidez total, ácidos gordos livres, assim
como realiza a triagem contra adulterantes no leite.
Uma gama de aplicações inclui leite, creme, soro de leite, leite concentrado,
soro concentrado, iogurte, sobremesas e sorvetes.

MilkoScan™ FT2
é um analisador de leite FTIR versátil capaz de lidar com uma variedade de tipos
de amostras e parâmetros, tais como gordura, proteína, sólidos totais, ácidos
graxos, ureia e caseína.
Uma gama de aplicações inclui leite, creme, soro de leite, leite concentrado,
soro de leite concentrado, iogurte, sobremesas e sorvetes.

ProcesScan™
é um analisador on-line que fornece dados de alta precisão para a padronização de leite. Juntamente com um software de regulação, o ProcesScan™ fornece uma solução que otimiza tanto a economia de produção quanto a qualidade
do leite para uso em outros produtos lácteos.
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ProFoss™
é um analisador NIR online que acompanha vários parâmetros de qualidade,
tais como Umidade, Proteína, Sólidos Totais e Gordura nos produtos lácteos.
Simples de instalar diretamente na linha de produção, esse instrumento possui
várias aplicações na produção de laticínios, permitindo que metas sejam atingidas/melhoradas com uma significativa redução de custos.
Várias aplicações estão disponíveis, incluindo creme de leite, manteiga, MPC /
WPC, leite em pó, cream cheese, iogurte grego, mussarela e ricota.

FoodScan™
oferece uma análise precisa e rápida de uma grande variedade de produtos
lácteos sólidos e semi-sólidos com uma preparação mínima, ou nenhuma, da
amostra. A FOSS oferece calibrações ANN prontas para uso.
É ideal para queijo, manteiga e iogurte.

DairyScan™
Um robusto instrumento analítico para testes de gordura e umidade em queijos
durante produção e na liberaçãp dos produtos acabados. O DairyScan está
equipado com calibrações ANN da FOSS o transformando em uma solução
pronta para uso.
Aplicações: Umidade e Gordura em Queijo.

NIRS™ DS2500
é um analisador NIR prático ideal para o controle rotineiro da produção e monitoramento da qualidade do produto final. Com base em um grande banco de
dados, a FOSS oferece calibrações ANN que reduzem custo e tempo de start-up
de novas instalações consideravelmente.
Ele pode ser usado para analisar leite em pó e sorvetes.

Kjeltec™ Series
consiste em três modelos; 8100, 8200 e 8400; para destilações simples e seguras, com diferentes níveis de automação. O Kjeltec 8400 em combinação com
o amostrador 8420 ou 8460 e com os digestores Tecator Auto Lift oferecem o
que há de mais moderno em análises Kjeldahl automatizadas.
Para a análise de proteínas nos produtos lácteos.
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Proteja o seu investimento com um FossCare™
Contrato de Suporte
Permita que a FOSS cuide dos seus isntrumentos para um máximo retorno do seu investimento analítico. Adquira
uma garantia de quatro anos, como parte do novo acordo de Manutenção Preventiva FossCare Premium ou dois
anos, como parte de qualquer outro acordo FossCare. Além da tranquilidade proporcionada pelo período de garantia,
a manutenção preventiva contínua compensa, mantendo seus instrumentos analíticos funcionando perfeitamente
todos os dias, ano após ano.
Por quê a manutenção preventiva?
Como acontece com qualquer solução analítica, é essencial que o seu instrumento FOSS recebe manutenção regular
para garantir o melhor desempenho e vida útil prolongada. Evitando o tempo de inatividade caro é uma questão de
seguir padrões de fábrica e preventivamente substituição de peças antes que se desgastam. Por sua vez, isso ajuda
a garantir resultados confiáveis e consistentes ao mais alto nível.
A manutenção preventiva e preditiva combinado com suporte global de 300 serviços dedicado, aplicações, software
e calibração especialistas mantém o seu instrumento funcionando perfeitamente durante todo o ano.

Benefícios de um Plano de Suporte FossCare:
• Garantia Estendida (dois ou quatro anos, dependendo do plano escolhido)
• Manutenção regular; o instrumento é diagnosticado, limpo, ajustado, testado e
recalibrado

YEAR

• Tempo mínimo de
inatividade na substituição de peças antes delas serem desgastadas
YEAR

with all FossCare Premium
Preventive Maintenance
Agreements

Preventive Maintenance
Agreements
• Visitas de manutenção
preventiva quando for mais conveniente à você e ao seu negócio

WARRANTY

WARRANTY
• Resultados consistentes,
precisos e confiáveis que você pode sempre se apoiar
with FossCare Basic & Standard

• Suporte 24 horas por dia - central de suporte global pronta para lhe atender
• Orçamento baixo e fixo de serviços previne gastos inesperados
• Desconto em serviços adicionais, peças, treinamentos, reagentes, consumíveis e em
atualizações de software
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Calibração, gerenciamento e configuração
centralizada de instrumentos
Para grandes unidades de produção, nossas sofisticadas ferramentas de rede permitem o monitoramento e
diagnóstico remoto instrumento através da Internet. Com este software, os especialistas internos ou externos
podem configurar e monitorar precisamente instrumentos FOSS independentemente da sua localização. Aa
atualizações de calibração e as correções de polarização são fáceis e seguramente gerenciadas centralmente
através da rede e o sistema pode ser monitorado diáriamente.

Because the machine has the ability to link directly to FOSS via the internet,
and receive and transmit data, I have confidence of ongoing back-up support for
the machine’’
"… Networking com a FOSS, primeiramente, nos fornece "paz de espírito" pois sabemos que há um especialista da FOSS gerenciando e supervisionando nosso instrumento. Temos terceirizado toda a complexidade relacionada à execução de nosso
instrumento, diagnósticos, etc. A comunicação em rede garante que o desempenho
da nossa unidade inteira seja otimizado em todos os momentos, nos permitindo focar em nosso real negócio. "
"… O diagnóstico de funcionamento do equipamento certamente não é a minha
especialidade, por isso é importante ter a FOSS para fazer isso."
"… Por termos um grande número de instrumentos, o aspecto da segurança e gerenciamento de rede central é extremamente importante. A operação dos nossos
instrumentos não é mais dependente de ter especialistas no local, já que toda a
complexidade é tratada através da nossa central."
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Um rápido retorno do investimento
Um laticínio produzindo 30.000 litros de leite por dia
pode utilizar o MilkoScan™ para melhorar a precisão das
análises do leite e economizar 0,014% de gordura por
litro processado de leite. Ao longo de um ano, esta aparentemente pequena economia eleva-se a € 42.000,00.
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Soluções FOSS - O padrão de ouro
nas análises de leite e lácteos
Em meados dos anos 1960 a FOSS desenvolveu o primeiro instrumento
analítico para análise de gordura no leite. Esse trabalho evoluiu para a marca
global de instrumentos para análise composicional de leite MilkoScan ™.
Ao longo dos últimos 50 anos, o nosso portfólio de soluções comprovadas
ampliou e mudou-se na direção das análises em linha. Muitas das nossas
tecnologias e aplicações são agora consideradas como o padrão de ouro
para métodos de teste rápidos na indústria de laticínios.
Como líder mundial em instrumentos de análise de leite, temos o orgulho
de dizer que já comercializamos mais de 5000 soluções analíticas. Nossas
soluções são aprovadas por todas as principais autoridades e estão em plena
conformidade com todas as principais diretivas.
Tendências como o gosto dos consumidores cada vez mais sofisticados e
a pressão implacável para a melhoria da lucratividade significam que um
número crescente de laticínios em todo o mundo está contando com soluções analíticas dedicadas da FOSS. As nossas soluções geram economias
de tempo, trabalho e custos e permitem mais agilidade ao mercado. Em
suma, com a FOSS você pode produzir com a qualidade que o seu negócio
e os seus clientes precisam hora após hora, dia após dia.

FOSS
Rua Dr. Costa Jr. 356
São Paulo - SP
05002-000
Tel.: 11 3862 7757
Fax: 11 3862 7757
brasil@foss.dk
www.foss-analytical.com.br
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Para saber mais sobre a FOSS, entre em contato com nosso escritório local
ou acesse www.foss-analytical.com.br

