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Vitaminas

Nutrição Humana e Animal

Suplemento e Ração.

Vitaminas: Grupo 
de compostos 

orgânicos 
complexos 

presente em 
pequenas 

quantidades nos 
alimentos.

São essenciais 
para o 

metabolismo 
normal. Sua falta 
provoca doenças.

Podem ser 
solúveis em 

gorduras (lipo) ou 
em água (hidro). 

Inicialmente, 
eram obtidas por 

extração dos 
alimentos.

Hoje, são, em sua 
maioria obtidas 

por síntese. 
Quase todas elas 
são formadas do 
metabolismo de 

micro 
organismos. 

Dependendo da 
espécie e da fase 
são necessárias 

diferentes 
vitaminas em 

diferentes 
quantidades.

Características



Sensibilidade

Características



Verdadeiro

Confiável

Rastreável

Preciso

Útil

Requisitos para resultados  



O resultado reportado no relatório de ensaios é apenas a parte visível do 
iceberg 



Até o 
resultado 

final, o 
produto 

percorre um 
longo 

caminho. 

Processo
Projeto de 

Produto
Formulação

Pesagem de 
Ingredientes

Mistura

Descarga 
Amostragem 

na fábrica
Transporte

Amostragem 
no cliente

Transporte 
para o 

laboratório

Homogeneização 
e Divisão da 

amostra

Preparo: 
redução de 

tamanho

Homogeneiza
ção, retirada 
de alíquota

Pesagem, 
Extração

Leitura, 
Avaliação

Emissão do 
laudo



Processo
Projeto de 
Produto: 
Escolhas

Ingredientes

• Pequenas 
quantidades –
mg/kg, µg/kg

• Vários níveis  de 
inclusão.

• Adições de 
minerais, 
enzimas, 
probióticos, 
energéticos. 

Diferentes Formas

• VIT A: Acetato ou 
Palmitato

• K1, K2 ou K3

• B1-Cloridrato de 
Tiamina anidro 
ou Mononitrato
de Tiamina.

• B12- Cobalaminas 
ou 
Cianocobalamina.

• Vit E – Acetato ou 
Alfa Tocoferol.

Características

• Teores

• Formas

• Granulometria

• Densidade

• Proteção

• Sensibilidade

• Estabilidade

• Higroscopicidade

• Preço



Processo
Formulação

Ingredientes
• Análise por lote

• COA Fabricante ou Interna

• Formular pelo teor de cada lote ou pela média

• Teor como está ou considerar a umidade (Método)

• Análise do veículo (Impurezas)

• Considerar incerteza

• Incompatibilidade

• pH final



ProcessoPesagem /

Mistura

Microingredientes

• Automática

• Manual Assistida

• Faixas de Aceitação

• Calibração

• Incertezas

• Registros- por lote/por 
fabricante

• Inventários 
sistemáticos

• Rastreabilidade

Macroingredientes

• Programada

• Silos

• Calibração

• Umidade

• Faixas de aceitação

• Incertezas

• Controle por lote

• Rastreabilidade

Mistura

• Tipo de alimentação

• Ordem de adição

• Equipamento

• Tempo

• Descarga vertical 
moega 

• Descarga moega rosca

• Processo térmico

• Ensaque 



ProcessoAmostragem  
fábrica /transporte

Amostragem

• No misturador

• Na descarga

• Por lote

• Aleatória

• Sistemática

• Individual 

• Pool

• Análise por ingrediente

• Marcadores

• Quantidade

Transporte

• Granel

• Big Bag

• Sacaria

• Distancia

• Proteção

• Condições de 
armazenamento



Processo
Operação 

Amostragem/Transporte

Amostragem

• Por lote

• Periódica 
escalonada

• Norma/critério  

• Massa

• Retenção

• Acondicionamento

Transporte

• Acondicionamento

• Tempo

• Distância



Processo

Operação 

no Laboratório

Entrada 

• Registro

• Verificação 
Informações

• Produto?

• Análises ?

• Níveis?

Inspeção

• Segregação?

• Homogeneidade?

• Umidade?

• Cor?

• Granulometria?

• Quantidade?

Preparo

• Secagem?

• Granulometria?

• Homogeneização?

• Divisão? 



Processo

Operação 

no Laboratório

Todas as etapas do processamento introduzem  variações  
nos resultados.  As únicas variações das quais o laboratório 

tem conhecimento e pode controlar, medir e, 
eventualmente, reduzir são as  da operação no laboratório.



Processo
Operação 

no Laboratório

* Não informar os níveis ou as faixas  esperadas dos resultados é 
assumir o risco de não alcançar um resultado de boa qualidade.

O preparo / extração pode não ser a necessária, o método escolhido 
pode não ser o adequado para  a faixa  do ingrediente.

“Se não se sabe onde se deve chegar, qualquer lugar serve”.

Quanto maior o nível de informação do laboratório, maior a 
probabilidade de um bom resultado.



Processo
Alíquota

*Qual é a chance de uma drágea de 400 mg conter 25 ingredientes 
exatamente nas concentrações planejadas?

Muitos métodos  para análise de vitaminas utilizam alíquotas  desta 
ordem de grandeza.

Um grande esforço tem que ser feito no preparo para criar condições  
para retirar uma alíquota que assegure o conteúdo. 



Processo
Preparo

*Consta que 70 % da variação  da análise está concentrada no 
preparo. A constatação de “veios” de diferentes cores, tamanhos,  
aspecto “úmido” ou partes da amostra aderidos à embalagem são  

fortes  indicativos de prováveis dificuldades  no preparo.  Etapas de 
secagem e redução de tamanho podem ajudar na homogeneização. 



Processo
Preparo

*A questão granulométrica muitas vezes não é muito valorizada, por 
que as vitaminas são de granulometria fina.  Mas, embora finas, não 

são igualmente finas.  Outro complicador são os veículos. 



Processo

A partícula de Vitamina C  pode ser   3 X maior que a partícula da Vitamina B1.



Processo
Preparo

*A divisão inicial  da amostra necessita de cuidados especiais. Para 
preservar parte da amostra original e poder  testar alternativas  de 

preparo é fundamental utilizar  métodos de divisão que garantam a  
similaridade das porções. 



Processo
Extração /Leitura

*A escolha do método correto, tanto  na etapa de extração, como na 
etapa de leitura dependem das informações iniciais:  Padrão de vit A? 

Faixa de teor? Método a frio? Método a quente? Saponificado? 
Espectro? Hplc?  Validado? Para esta matriz?



Processo
Controle/Avaliação

*Cada análise  realizada em duplicata real, com padrões em níveis de 
concentração diferentes, um branco, uma amostra de referência.

A escolha dos níveis de concentração dos padrões e da amostra de 
referência depende das informações anteriores. 



Processo
Controle/Avaliação

*As duplicatas (verdadeiras) monitoram a precisão.

Amostra de referência monitora o método e quanto mais parecida 
com a amostra (matriz e faixa de teor) melhor a avaliação.

O branco monitora as contaminações.



Processo
Controle/Avaliação

Manual da Garantia 
da Qualidade 
Analítica,

MAPA, SDA
Brasilia, 2011



Processo
Controle/Avaliação



Processo
Controle/Avaliação

A expectativa  de 
variações  apenas 
para as etapas 
analíticas  pode
chegar a 75-131%.



Processo
Controle/Avaliação

A estabilidade das 
vitaminas  - ou a 
falta de - é outro 
fator complicador.



Valor Verdadeiro

Erro Sistemático

Incerteza

Erro:

Composto de 

erros 

sistemáticos

.

Incerteza::    

Composta de 

erros

aleatórios.

Avaliação doProcesso

A variação dos processos é 
composta de erros  e 

incertezas.

Exemplo 
Erro sistemático: método 

inadequado que não 
atinge a recuperação.
Incerteza: Variação da 
balança, dos padrões.



Valor Verdadeiro

Correção

Incerteza

Avaliação do Processo

A melhoria dos processos se 
dá pela correção dos erros 

sistemáticos (adequação do 
método)

e pela redução dos erros 
aleatórios (balança mais 

precisa, melhor instalação).
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EspecificaçãoEspecificação

Avaliação do Processo

Quanto menor o desvio, maior a chance de detectar o valor verdadeiro e de atender o valor  
especificado. Quanto maior for a  variação do processo, maior o percentual esperado de 

valores fora do intervalo de aceitação. 



Considerações

* O processo  de produção e  análise de produtos com vitaminas tem 
variações que são somadas ao longo das etapas. As s vitaminas são 

materiais sensíveis e os teores são baixos, as variações são altas  e  a 
expectativa de que uma amostra retirada  em um momento qualquer, 
mesmo que de acordo com as Normas Internacionais, e analisada de 

maneira pontual, mesmo que num ótimo laboratório, tem  poucas 
chances de ser um retrato fiel do processo que se pretende 

representar.  



Considerações

*Como definir junto aos clientes e junto aos órgãos 
regulamentadores o intervalo de especificação e/ou o intervalo de 

aceitação, em suma os valores garantidos?

É necessário, antes de qualquer definição, medir a variação total do 
processo.



Considerações

O caminho para 
compromissos 

viáveis, 
possíveis,  

confiáveis  e 
justos para 

todas as partes é 
o Controle 

Estatístico do 
Processo.



Considerações

Análises pontuais de 
qualquer produto, 
analisadas por diferentes 
laboratórios, sem métodos 
validados e  
desconhecimento das 
características do processo  
e do produto.

Análises sistemáticas , do 
mesmo grupo de produto , 
de ingredientes definidos, 
de comum acordo com o 
laboratório que vai 
desenvolver a adequação e 
validação do método à 
matriz, de acordo com as 
informações do fabricante.  



Considerações

*Avaliação da variação atual 

em relação às possibilidades de

atendimento aos requerimentos

do cliente ou do órgão 

regulamentador.

* Avaliação da variação total e

desdobramento dos vários componentes.

*Construção de cartas controle de 

acompanhamento e monitoramento dos

valores  determinados na AQ. 

Se sim  OK

Se não iniciar os ajustes.

* Verificar os possíveis pontos de 
erros sistemáticos e aleatórios. 

* Propor e implantar correções e 
reduções de variações.

* Medir novamente e, por 
aproximações sucessivas atingir  a 
faixa de especificação desejada.



Condicionantes

Produtor 

• Compromisso genuíno em conhecer as variações do 
seu processo e buscar  reduzi-las, se necessário, para 
atender às especificações/garantias, interagindo 
com o laboratório  numa relação franca e 
cooperativa.

Laboratório

• Compromisso em colocar a sua capacitação 
técnica para adaptar e desenvolver métodos 
adequados aos produtos e ingredientes e investir 
na redução de suas variações. 

Clientes/órgãos 
regulamentadores

• Monitorar e acompanhar os 
avanços de cada processo 
empresa/laboratório.

• Inspecionar  documentos e 
registros que comprovem o 
andamento  e evolução dos 
processos.

• Considerar este como um 
processo definidor do 
compromisso da empresa.



Rosemary Bichara

rosemary.bichara@mcassab.com.br

Obrigada!!!!!
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