
Resumo
A tecnologia tem como finalidade a

verificação da ocorrência de adição de sais

ao leite e a verificação da porcentagem de

água nele existente de modo mais eficiente e

seguro que densímetros, condutímetros e

criposcópios já conhecidos.
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Solução
Seus princípios de funcionamento são bem

diferenciados se comparados aos existentes no

mercado. Os novos aspectos funcionais propiciam

à tecnologia desempenhar a função de outras

concorrentes, trazendo consigo novas vantagens.

Sendo elas: custos mais baixos; dimensões

menores (facilitando seu transporte);

funcionamento com pilhas ou ligado à rede

elétrica, o que garante sua portabilidade;

quantidade mínima de amostra do líquido

necessária para o experimento, apenas de 2 ml a

3ml – o que se mostra como uma vantagem para

uso por parte dos Laboratórios de Qualidade do

Leite, uma vez que estes utilizam tal quantidade

por amostra para a análise - e alto grau de

sensibilidade (acusando até uma adição mínima

de 3% de água).

Desafios e objetivo
A qualidade do leite adquirido por laticínios e

até mesmo cooperativas carece de uma

verificação mais confiável. Hoje, na sua

grande maioria, as análises são realizadas

pelos densímetros, muitas vezes trazendo

resultados não fidedignos. Nesse cenário, o

leite adulterado, além de poder acabar

ficando fora das especificações da lei

(Instrução Normativa 51), traz baixa

produtividade para empresas, o que pode

acarretar aumento dos custos de produção.

Com o objetivo de se avaliar, precisamente, a

qualidade do leite, o novo equipamento já se

mostra um grande aliado, uma vez que,

devido às suas características, pode propiciar

a inspeção confiável do leite no ato da

compra ou do recebimento.

Equipamento e método para identificar adulteração no 

leite e similares
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Público-alvo
As empresas que utilizam o insumo leite, como por

exemplo, laticínios e cooperativas, poderão

determinar a qualidade do produto que estão

adquirindo, o que impacta diretamente em sua

produtividade, pois quanto mais água no leite,

menor é a produção. Outra possível aplicação, é

a utilização pelos Laboratórios de Qualidade do

Leite, que realizam diversas análises incluindo a de

quantidade de água e de sais presentes.

Oportunidades
Pretende-se licenciar, sem exclusividade, a

presente tecnologia. Ela conta com um protótipo

concluído e com uma série de testes já realizados.


