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Produto: 
Fornecedor: 
Endereço: 
Fone: 
e-mail: 

Coagulante em Pó 1:80.000 
Servale Produtos Alimentícios Ltda-EPP 
Rua José Alves, N. 527, Vila Operária, Alto Piquiri/PR - CEP 87.580-000 
(44) 3656-2940 
qualidade@servalealimentos.com.br 

Informações 
Comerciais: 

Dispensado de Registro pelo MS/ANVISA conforme Resolução RDC nº 27 de 06/08/2010, 
alterada pela Resolução RDC nº 240 de 26/07/2018. 
Dispensado de AUP conforme Instrução Normativa nº 49 de 14/09/2006 do MAPA. 
Classificação Fiscal: 35.07.90-39 

Especificações 
Físicas do Produto: 

Embalagem: Pote 500 g, Caixa com 3 kg. 
Quantidade de caixas por palete: 160 caixas / Quantidade de camadas: 10  

Aplicação do 
Produto: 

É utilizado na coagulação do leite para a fabricação de todos os tipos de queijos. 

 
Ingredientes:  
 

Protease ácida e Cloreto de sódio. 

 
Descrição:  
 

Composto enzimático a base de protease ácida em forma de pó, extraído do cultivo puro de 
Rhizomucor miehei não patógeno, seguindo requerimentos da FAO para enzimas utilizáveis no 
setor alimentício. Adicionado ao leite, provoca o desdobramento enzimático da caseína 
provocando sua transformação em queijo. 

Características do 
Produto: 

 
Cor: Amarelo-palha. 
Odor: Característico. 
 

Informações 
Nutricionais: 

Não aplicável. 

Características 
Físico-químicas: 
 

 

Descrição Especificação 

Poder Coagulante 1:80.000 Soxhlet 

pH 3,50 – 6,50 

% NaCl (°Bé) em solução aquosa a 10% Máximo de 10 % p/v 

Umidade < 6 % 
 

Características 
Microbiológicas:  

    

Descrição Especificação 

Aeróbios Totais  < 103 UFC/g 

Enterobactérias Totais < 10 UFC/g 

E. coli < 1 UFC/g 

Salmonella – Shigella Ausência em 25 g 

Staphylococcus aureus  Ausência em 1 g 

Clostridium sulfitorredutores  < 1 UFC/g 

Bolores e Leveduras < 10 UFC/g 

Coliformes < 10 UFC/g 
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Embalagem: 
 

Embalagem Primária: Pote 500 g: Polietileno de alta densidade. 
Embalagem Secundária: Caixa de papelão. 
Dispensado de Registro pelo MS/ANVISA conforme Resolução RDC nº 27 de 06/08/2010. 
Dispensado de AUP conforme Instrução Normativa nº 49 de 14/09/2006 do MAPA. 

Armazenamento e 
Conservação: 

 
Manter o pote bem fechado, ao abrigo da luz e em lugar seco e temperado. 
 

 
Transporte: 
 

 
Será efetuado em caminhões fechados. 
 

 
Validade: 
 

Trinta e seis (36) meses a partir da data de fabricação, quando estocado em condições 
recomendadas. 

 
Dosagem: 
 

A dosagem recomendada do coagulante em pó é de 25 a 35 g para cada 1.000 litros de leite, 
dependendo das características do leite e do processo de fabricação. 

 
Modo de Usar: 
 

Aqueça o leite entre 32 a 36 °C. Usando corante e fermento, adicione-os antes do coagulante. 
Adicionar de 25 a 35 g de coagulante em pó, sendo dosado para 1.000 litros de leite. Adicione 
no fundo do recipiente uma porção de sal com o conteúdo da medida de coagulante, despejar  
250 mL de água fresca isenta de cloro, sempre adicione água no coagulante. Uma vez dissolvida 
a mistura, junte-a ao leite mexendo bem durante 3 a 4 minutos. Não guarde sobra de coagulante 
dissolvido para uso posterior. A medida deve estar completamente seca. 

Declaração de 
Alergênicos: 

Declaramos que segundo a Resolução RDC N° 26 de 02/07/2015 – ANVISA o produto fornecido 
Coagulante em pó 1:800.000 é um produto LIVRE DE ALERGÊNICOS. 

Declaração de 
Glúten: 

Declaramos que o produto fornecido Coagulante em pó 1:80.000 é um produto que                
NÃO CONTÉM GLÚTEN, assim como os produtos e as matérias-primas utilizadas para sua 
fabricação. 

Declaração OGM 
(Organismo 
Geneticamente 
Modificado): 

Declaramos que o produto fornecido Coagulante em pó 1:80.000 é um produto                            
LIVRE DE OGM, assim como os produtos e as matérias-primas utilizadas para sua fabricação. 
- O Coagulante em pó 1:80.000 não é OGM e não contém OGM. 
- Os ingredientes não contém nenhum organismo geneticamente modificado. 
- Os ingredientes não são fabricados a partir de matérias-primas geneticamente modificadas. 
- Nenhum organismo geneticamente modificado é usado no processo de produção. 
- Nenhum processo de produção da planta de fabricação entra em contato com organismos 
geneticamente modificados. 
- Não existe nenhum risco de contaminação cruzada. 

 
Serviços Técnicos: 
 

 

A S-Vale Alimentos estará à disposição de seus clientes para oferecer informação e assistência 
técnica. 

 
Observações 
Adicionais: 
 

Em todo o processo são seguidas as normas de Boas Práticas de Fabricação e do Sistema APPCC. 
 

 
SERVALE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP 

CONTROLE 
ELABORAÇÃO: APROVAÇÃO: 

Amanda Corrêa de Azevedo Renan Piffer Martins 
 




