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ITEM A-4: O USO DE MICROTRACERS® PARA DETERMINAR 
MISTURAS INCOMPLETAS 

  

O PROBLEMA: 

Em todo o mundo, a industria alimenticia produz mais de 300 milhoes de toneladas 
anualmente.Os produtores perdem mao-de-obra , energia e dinheiro quando se mistura o 
alimento por mais tempo que o necessario, tentando-se alcancar a completa homogenizacao. 
Excesso de mistura pode tambem causar degradacao de vitaminas e medicamentos. 

Se o alimento nao e misturado completamente, partes deste terao excesso ou escassez dos 
ingredientes formulados. A variedade de excessos causa perdas economicas ao consumidor e 
pode aumentar a incidencia de residuos de medicamentos ilegais. 

Testes periodicos e de rotina da mistura, sao economicamente e eticamente justificados. 

  

METODOS COMPARATIVOS: 

Os fabricantes de alimentos frequentemente testam os equipamentos, analizando-se o alimento 
para um ou mais nutrientes (ou medicamentos) normalmente presente no alimento ou 
adicionando-se um "rastreador" especifico para o teste. Quando o nutriente e testado, o 
fabricante usa este nutriente como um "rastreador" na avaliacao da qualidade da mistura. 

Os fabricantes de alimentos frequentemente realizam as seguintes analises: 

1. Macronutrientes (ex.: proteina, umidade, gordura). 

2. Sal (ex.: cloro). 

3. Minerais (ex.: calcio, magnesio, zinco,etc). 

4. Vitaminas e medicamentos. 

5. Microtracers (marca registrada). 
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Para todas as analises anteriores, com excessao dos medicamentos e Microtracers, os resultados 
podem ser confusos porque um mesmo nutriente pode ter mais de uma origem. Se muitos 
ingredientes alimenticios contem proteina (ou sal) a niveis significativos, entao o produto pode 
aparecer misturado mesmo se a mistura nao ocorresse. 

Os resultados tambem podem ser confundidos devido a uma metodologia analitica imprecisa 
(ex.: analise de medicamentos). Se um metodo analitico nao produz resultados melhores que +/- 
30%, este dificilmente pode ser usado como um indicador preciso de uma mistura perfeita. 

Microtracers oferecem um excelente mecanismo para provas de homogenizacao porque: 

1. As analises de Microtracers tem pouco erro analitico. 

2. Nao existe mascaramento que possa interferir nos resultados. 

3. O custo por analise e muito baixo e varios traceadores diferentes podem ser testados no 
mesmo procedimento. Isto permite a avaliacao de varios tempos de mistura ou determinacao de 
microingredientes adicionados em somente um teste. 

4. Os testes podem ser executados facil e imediatamente, permitindo uma rapida avaliacao dos 
resultados e a realizacao de outros testes no mesmo dia. 

  

AVALIACAO DE UM MISTURADOR: 

Existem quatro problemas a serem considerados na avaliacao de qualquer misturador: 

1. Adicao do traceador (onde, quando, quanto, qualquer requerimento da pre-mistura, uso de 
varios traceadores,etc). 

2. Amostra da mistura ( onde, quando, quanto, quantas amostras). 

3. Analises das amostras (metodos das analises, quanto, quando deve-se repetir as analises para 
comprovacao ou necessidade). 

4. Interpretacao dos resultados. 

Estes problemas sao comuns para qualquer tipo de avaliacao de misturadores; nao importando se 
e usado Microtracers ou qualquer outro procedimento. Na continuacao deste capitulo, serao 
tratados especificamente estes problemas e sua aplicacao no uso de Microtracers. 

 

ADICAO DO RASTREADOR: 

Cada teste para avaliar um misturador, apresenta circunstancias unicas e o "bom senso" deve 
prevalecer. Entretanto, algumas normas gerais podem ser apropriadas: 
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1. Microtracers F (particulas de ferro coloridas), sao usualmente adicionados 50 gramas do 
rastreador por tonelada de mistura (ex.: 100 gramas do rastreador vermelho pode ser adicionado 
a duas toneladas de alimento). 

2. Este rastreador deve ser pre-misturado em um "pound" do carreador (ex.: milho moido, sal, 
etc.) antes de ser adicionado na mistura. 

3. O traceador pode ser adicionado na mistura no mesmo momento e da mesma forma que 
vitaminas e medicamentos. Alternadamente, o rastreador pode ser incorporado em uma pre-
mistura vitaminica e adicionado ao alimento via a um sistema computadorizado de adicao de 
microingredientes. 

4. Um segundo rastreador pode se adicionado para o teste do grupo, um minuto apos o primeiro 
rastreador no mesmo sitio ou em uma outra localizacao. Isto produzira uma segunda serie de 
informacoes do mesmo teste. 

 

TOMADA DE AMOSTRA DE UM GRUPO ALIMENTICIO: 

1. O ideal e "pegar " as amostras do misturador em intervalos de tempos, durante o processo de 
mistura ou no final do processo de mistura. 

2. As amostras devem pesar no minimo 1/2-lb. e devem ser "pegas" e nao compostas; as 
amostras compostas nao dao nenhum resultado sobre a qualidade da mistura. 

3. Se por acaso nao for possivel "pegar" as amostras diretamente do misturador, entao deve-se 
colher as amostras o mais proximo possivel do misturador no sistema de producao. 
Frequentemente este lugar e o parafuso transportador da caixa (lata). 

4. Ao colher as amostras do misturador , deve-se "pegar" no minimo tres amostras; uma do meio 
e uma de cada extremo. Se as amostras forem do parafuso transportador depois da lata, deve-se 
colher pelo menos cinco amostras e preferivelmente dez amostras de porcoes espacadas do 
esvaziador de mistura. 

5. Poderia-se tambem colher amostras do seguinte grupo alimenticio para determinar o rastreador 
de grupo a grupo. 

 

ANALISE DO MICROTRACER: 

Por favor veja a literatura Microtracer item "A-1" (Garantia de Qualidade com Microtracers F), 
"A-2" (Microtracers "Detector Rotatorio") e "A-3" (Microtracers F - Testadores Quantitativos). 
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Microtracers F (particulas de ferro de cor e tamanho uniforme) sao removidos de sub-amostras 
(normalmente 75 gramas) de cada amostra colhida do grupo, utilizando-se o "Detector 
Rotatorio", separador magnetico. 

Estas particulas sao transferidas para uma espatula (colher) analitica, desmagnetizadas usando-se 
um desmagnetizador (apagador de fita cassete) e entao pulverize em um papel filtro (ex.: 15 a 24 
cm Whatman #1) umedecido com uma solucao de etanol a 60%. 

Quando os pontos comecarem a revelar, transfira o papel para um prato quente (hot plate) pre-
aquecido ou forno e seque-o. 

Quando o papel estiver seco, marque-o para identificacao e entao conte todos os pontos da 
mesma cor, anotando o total; depois conte todos os pontos da segunda cor, anotando o total. 

 

INTERPRETACAO DOS RESULTADOS DO MICROTRACER: 

Interprete os resultados dos testes do misturador Microtracer utilizando as estatisticas "Poisson" 
e relacione com os calculos "chi-squared" (chi-quadrado) e tabelas. 

Se uma mistura e "completa" ou "perfeita" , a contagem do Microtracer exibira uma 
variabilidade caracteristica de uma distribuicao estatistica de "Poisson". Se a contagem de 
Microtracers for mais variavel do que poderia-se esperar de uma Distribuicao Poisson , entao 
conclui-se que a mistura nao esta completa. 

(Por favor entre em contato com Micro-Tracers, Inc. para informacoes adicionais na teoria da 
Distribuicao de Poisson e sua aplicabilidade e tambem os calculos chi-squared na contagem e 
avaliacao de Microtracer). 

 

UTILIZACAO DO CHI-QUADRADO 

Os calculos do chi-quadrado sao derivados da distribuicao de poisson e sao usados na avaliacao 
da contagem de Microtracer como evidencia de indice de mistura. 

Determine a contagem do Microtracer (x1, x2, x3...) de um numero de amostras alimenticias (n). 
Entao calcule a contagem media X. 

Determine a diferenca entre cada contagem (x1) e a media (x) , eleve a potencia 2 cada diferenca 
e adicione cada diferenca para obter a soma das diferencas quadradas. 

Entao divida a soma das diferencas quadradas pela media para obter o valor do chi-quadrado. 

Utilize a tabela de probabilidades do chi-quadrado (Tabela A). Localize o numero dos elementos 
independentes (topo da coluna horizontal) e encontre o valor do chi-quadrado (coluna vertical do 
lado esquerdo). 
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A interseccao das colunas horizontal e vertical resulta em uma probabilidade (qualquer valor de 
0.999 a ** - menos que 0.0005). Esta probabilidade de valor do chi-quadrado, encontrado no 
teste, estaria excedida para uma mistura "perfeita" de Poisson. 

Se os resultados de um teste, aparecessem por acaso para uma mistura "perfeita", mais do que 5 
vezes em 100 testes (probabilidade acima de 0,05) , se assume que o resultado e tipico de uma 
mistura "perfeita". 

Se os resultados de um teste, aparecessem por acaso para uma mistura "perfeita", entre 1 e 5 
vezes em 100 testes (probabilidade entre 0.05 e 0.01), se assume que o resultado esta mostrando 
uma variabilidade "probabilidade significativamente desviada" de uma mistura "perfeita". 

Se os resultados de um teste, aparecessem por acaso para uma mistura "perfeita", menos do que 1 
vez em 100 testes (probabilidade menor do que 0.01), se assume que o resultado esta mostrando 
uma variabilidade que e "significativamente e estatisticamente desviada" de uma mistura 
"perfeita" e o alimento nao esta misturado completamente. 

Por favor, veja a Tabela B , que e um exemplo de calculos do chi-quadrado, e tambem dados 
ilustrativos de varios dados reais para a avaliacao de misturas. 

 

COMPARANDO OS COEFICIENTES DE VARIACAO: TEORICO E ENCONTRADO 

Um atributo chave da Distribuicao de Poisson e que se uma mistura esta "perfeita", o desvio 
padrao de uma serie de contagens deveria (em media) ser igual a raiz quadrada da media desta 
contagem. 

Se a contagem media de uma mistura testada e 100, o desvio padrao da serie de contagens 
deveria (em media) ser 10 e o coeficiente de variacao (CV) do resultado deveria ser 10% ( o 
coeficiente de variacao e o desvio padrao dividido pela media). 

Depois de completar o teste de avaliacao de uma mistura, com Microtracers, pode-se determinar 
o coeficiente de variacao "encontrado" e comparar este com o valor "teorico" esperado em uma 
mistura "perfeita". Se o valor encontrado e maior que o teorico, isto indicara uma mistura 
incompleta , com perdas economicas. Por exemplo, se o coeficiente de variacao encontrado (CV) 
e 20% quando teoricamente deveria ser 10%, pode-se concluir que 10% do valor dos 
microingredientes esta sendo perdido devido a uma mistura "incompleta". 

Micro-Tracers, Inc. preparou um programa IBM-PC para calcular os valores chi-quadrado, 
desvio padrao, coeficientes de variacao : encontrado e teorico para reportar dados com a 
interpretacao final. Favor entrar em contato com a Micro-Tracers, Inc. para este programa. 
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TABELA B 

CALCULOS ILUSTRATIVOS DO CHI-QUADRADO 

Amostra no. Contagem Contagem media Diferenca Diferenca Encontrada Quadrada 1 85 100 15 
225 2 105 100 5 25 3 95 100 5 25 4 115 100 15 225 5 100 100 0 0 

Media = 100 Soma = 500 

Soma da Diferenca Quadrada dividida pela media = Chi-quadrado encontrado 500 dividido por 
100 = 5 

A probabilidade de uma mistura "perfeita" produzir um valor de chi-quadrado em excesso de 5 
(Tabela A, n = 5 - 2 = 3) = 0.172. 

Conclusao: Este teste produziu um dado tipico de uma mistura "perfeita". Contagem Amostra no. 
Encontrada Contagem media Diferenca Diferenca Quadrada 1 85 100 15 225 2 65 100 35 1225 3 
115 100 15 225 4 135 100 35 1225 5 100 100 0 0 

Media = 100 Soma = 2900 

Soma das diferencas quadradas dividida pela media = chi-quadrado encontrado 2900 dividido 
por 100 = 29 

A probabilidade de uma mistura "perfeita" produzir um valor de chi-quadrado em excesso de 29 
(Tabela A, n = 5 - 2 = 3) = ** (menos que 0.0005). 

Conclusao: Este teste produziu um dado tipico de uma mistura incompleta. 

TABELA B 

DADOS ILUSTRATIVOS DE TESTES ATUAIS, DE UMA FABRICA ALIMENTICIA: 

Amostra no. Contagem Contagem media Diferenca Diferenca Encontrada Quadrada 

Norte 50-vermelho 95 45 2025 Centro 96 95 1 1 Sul 139 95 44 1936 

Media = 95 Soma = 3962 

Soma das diferencas quadradas dividida pela media = 40.8 

A probabilidade de uma mistura "perfeita" produzir uma valor de chi-quadrado em excesso de 20 
(Tabela A, n = 3 - 2 = 1 ) = ** (menos que 0.0005). 

Conclusao: Esta mistura nao e completa. O rastreador vermelho foi adicionado no final sul do 
misturador e, o movimento deste rastreador para o final oposto do misturador foi incompleto. 

Amostra no. Contagem Contagem media Diferenca Diferenca Encontrada Quadrada Norte 201-
azul 133 68 4624 Centro 132 133 1 1 Sul 65 133 68 4624 
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Media = 133 Soma = 9229 

Soma das diferencas quadradas dividida pela media = 69.8 

A probabilidade de uma mistura "perfeita" produzir uma valor de chi-quadrado em excesso de 35 
(Tabela A, n = 3 - 2 = 1) = ** (menos que 0.0005). 

Conclusao: Esta mistura nao e completa. O rastreador azul foi adicionado no centro do 
misturador e falhou na distribuicao completa ate os finais do misturador. 

10 de maio de 1990. 

Jones Equipment Company 1313 Maple Street Jones, Iowa 50505 

Para: Mr. John Jones 

Assunto: Microtracer (mr), Teste de Mistura - oito (8) amostras marcadas de 5-A ate 5-H; 
recebidas em San Francisco de 7 de maio de 1990; sua carta submetida no dia 7 de maio de 
1990; 5-minutos de mistura. 

CONTAGENS SEQUENCIAIS, DO RASTREADOR VERMELHO, DA ESQUERDA PARA A 
DIREITA: 200 279 182 103 268 340 186 118 

CONTAGENS SEQUENCIAIS, DO RASTREADOR AZUL/Y, DA ESQUERDA PARA A 
DIREITA: 20 13 148 290 36 68 263 343 

VERMELHO AZUL NUMERO DE DADOS 8 8 DEG. DE LIBERDADE 6 6 

MEDIA= 209.50 147.63 DESVIO PADRAO = +/- 81.41 133.61 COEF. DE VAR., % = +/- 
38.86 90.51 COEF. DE VAR. (POISSON), % = +/- 6.91 8.23 CHI-QUADRADO = 221.46 46.51 

PROBABILIDADE, % = 0.00 0.00 

Resultados para ambos rastreadores indicam que esta mistura nao esta completa. 

MICRO-TRACERS, INC. 

David A. Eisenberg, Vice Presidente 01 de novembro de 1989. 

Smith Foods #1 - Main Street Webfoot, Oregon 97979 

Para: Mr. Willian Smith Assunto: Teste Microtracer (mr) de Mistura - sua carta de 13 de outubro 
de 1989; Ref; DFK/89/026; 40 amostras alimenticias ( uma perdida na analise ); amostras 
recebidas em 20 de outubro de 1989. 

CONTAGENS SEQUENCIAIS , DO RASTREADOR AZUL, DA ESQUERDA PARA A 
DIREITA: 117 121 139 130 116 105 117 122 113 131 121 112 113 126 120 148 111 128 134 
130 133 138 120 134 125 128 135 139 140 126 133 137 101 128 120 139 123 153 154 
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CONTAGENS SEQUENCIAIS, DO RASTREADOR VERMELHO, DA ESQUERDA PARA A 
DIREITA: 130 120 120 106 131 117 143 114 118 134 125 131 121 134 140 140 114 111 149 
131 122 147 115 132 105 121 109 118 116 132 129 116 107 136 130 130 124 129 122 

AZUL VERMELHO NUMERO DE DADOS 39 39 DEG. DE LIBERDADE 37 37 MEDIA = 
127.18 124.85 DESVIO PADRAO = +/- 12.09 11.16 COEF. DE VAR., % = +/- 9.51 8.94 
COEF. DE VAR. (POISSON), % = +/- 8.87 8.95 CHI-QUADRADO 43.70 37.91 
PROBABILIDADE, % = 20.82 42.76 

Os resultados para ambos Microtracers sao tipicos de uma completa mistura "perfeita". Dados 
eram para amostras pesando de 54 a 89 gramas, com ajuste para um peso constante de 75 
gramas. Recuperacao dos traceadores foi de aproximadamente 107% para o azul e 104% para o 
vermelho; assumindo-se que cada rastreador foi formulado a 50 gramas por tonelada. MICRO-
TRACERS, INC. 

David A. Eisenberg, Presidente 

01 de novembro de 1989. 

Smith Foods #1 - Main Street Webfoot, Oregon 97979 

Para: Mr. William Smith 

Assunto: Teste Microtracer (mr) de Mistura - sua carta de 13 de outubro de 1989; Ref; 
DFK/89/026; 40 amostras alimenticias (uma perdida na analise), amostras recebidas no dia 20 de 
outubro de 1989. 

CONTAGENS SEQUENCIAIS, DA RASTREADOR ALARANJADO, DA ESQUERDA 
PARA A DIREITA: 

100 73 82 91 98 96 81 117 103 88 94 85 92 91 106 122 107 105 103 90 104 95 89 98 84 93 95 
77 93 86 109 86 80 78 86 90 89 85 92 

ALARANJADO NUMERO DE DADOS 39 DEG. DE LIBERDADE 37 

MEDIA = 93.15 DESVIO PADRAO = +/- 10.73 COEF. DE VAR., % = +/- 11.52 COEF. DE 
VAR. (POISSON) , % = +/- 10.36 CHI-QUADRADO = 46.97 

PROBABILIDADE, % = 12.63 

Os resultados para o traceador alaranjado sao mais variaveis do que os resultados para os 
traceadores azul e vermelho, mas estes resultados continuam sendo tipicos de uma completa 
mistura "perfeita". 
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