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OBJETIVOS:
Os principais objetivos do trabalho a desenvolver pelo grupo operacional são:
1.Inovação em produtos lácteos convencionais e não convencionais com o objetivo de
diversificar o portfólio de produtos das empresas;

2.Melhoria da eficiência energética dos processos de fabrico, com particular foco no processo
produtivo de requeijão, através da conceção e desenvolvimento de equipamento inovador,
bem como na avaliação de soluções para a utilização do sorelho, soro de cabra e respetivos
permeados de ultrafiltração (UF) resultantes da obtenção de CLPS;
Face aos objetivos propostos, o presente grupo operacional dará especial relevo às seguintes
opções:
Inovação em produtos lácteos convencionais e não convencionais
1.1. Conceção/teste e colocação no mercado de iogurtes de ovelha;
1.2. Alternativas tecnológicas inovadoras para o incremento do período de vida útil do
requeijão, produção e colocação no mercado de um produto mais interessante do ponto de
vista nutricional e comercial, nomeadamente através da incorporação de microrganismos com
atividade probiótica;
1.3. Desenvolvimento de iogurtes/bebidas lácteas fermentadas e de outros produtos
inovadores utilizando concentrados líquidos de proteínas de soro (CLPS) obtidos por tecnologia
de filtração tangencial;
1.4. Produção de requeijão com base em soro de queijos de vaca utilizando soro concentrado
por UF.
Melhoria da eficiência energética do processo produtivo de requeijão e desenvolvimento de
soluções para a recuperação do sorelho e de permeados de UF
2.1. Desenvolvimento de equipamento semi-contínuo com recuperação de calor para o fabrico
de requeijão e/ou fabrico de requeijão a partir de CLPS;
2.2. Desenvolvimento de soluções para uma eficaz utilização do sorelho resultante do fabrico
de requeijão e do soro de cabra, ou de permeados de ultrafiltração obtidos na sequência da
preparação de isolados proteicos de soro (IPS).
2.3. Estudo da possibilidade de preparação de géis alimentares com as frações separadas por
tecnologias de membranas, a partir de sorelho e/ou soro de cabra
2.4. Conceção de revestimentos à base de concentrados proteicos de soro, com incorporação
de possíveis componentes bioativos presentes nas diversas frações separadas por tecnologias
de membranas, para melhoria da conservação do queijo.

Equipa ISA: Vítor Alves, Rita Fragoso, Elizabeth Duarte

