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PROJETO DE TREINAMENTO EM VALIDAÇÃO INTRA E INTERLABORATORIAL DE MÉTODOS ANALÍTICOS E SEU 
ALCANCE. GONÇALVES, E.B.; ALVES, A.P.G.*; MARTINS, P.A.* 1EMBRAPA Agroindústria de Alimentos, Av. Américas, 29501, 
CEP 23020-470, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: goncaleb@ctaa.embrapa.br   Training in single laboratory and interlaboratory 
validation of analytical methods and its achievements.

Um projeto do Edital CNPq/MAPA/SDA Nº 064/2008, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
- CNPq e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, liderado pela EMBRAPA Agroindústria de Alimentos, 
visa a oferecer treinamentos em validação de métodos analíticos, abordando desde uma panorâmica em estatística, até validação 
intralaboratorial e validação por ensaios interlaboratoriais, para instituições públicas e outras. O projeto visa a alcançar os Labora-
tórios da Defesa Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas vem atingindo, também, instituições como 
a Embrapa, as Redes de Metrologia do Rio de Janeiro e de São Paulo, e outras, além de estatísticos para atuarem no suporte a essas 
atividades, em especial, para a Defesa Animal. Os cursos usaram como material básico a ISO 17025, IN 24, RE 899, e principais 
guias de validação, nacionais e internacionais. Foram preparados por uma equipe de estatísticos experientes nesse tema e geraram 
apresentações com fundamentos de validação, seus princípios estocásticos e exercícios para estatísticos, bem como uma versão 
simplificada para demais profissionais. A equipe do projeto fez análise de normas e textos técnicos nacionais e internacionais, 
segundo a qual elaborou publicações assentadas em matéria probabilística e teórica envolvendo, principalmente, propriedade de 
cálculos de incerteza, regras de verificação de conformidade, delineamentos fracionados, a equivocada incerteza de amostragem, 
limite de decisão e capacidade de detecção (CCα e CCβ), propriedade de métodos estatísticos propagados pelos textos existentes 
e validade da validação. Foram realizados treinamentos em Validação Intralaboratorial de Métodos Analíticos e em Validação 
por Interlaboratoriais e a Chamada Incerteza de Amostragem, para estatísticos na Embrapa Solos. Os mesmos dois treinamentos, 
em versões simplificadas, e mais uma visão de estatística em forma de panorâmica foram ministrados cinco vezes em quatro 
Laboratórios do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, uma vez a um Laboratório do Ministério da Saúde, uma vez à 
Rede Rio de Metrologia, e parte deles ao Comitê Técnico de Química Analítica da Rede Metrológica de São Paulo. Vem sendo 
notado no público, durante os treinamentos, grande interesse e bom grau de assimilação do conteúdo, além de um principio de 
massa crítica nessa matéria, o que era desejado. Adicionalmente, o projeto tem buscado repassar suas críticas técnicas a diversas 
instâncias, desde à ISO, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, até a missões técnicas envolvendo diversas instâncias 
normativas, visando a reduzir riscos desnecessários aos nossos laboratórios e comércio internacional.
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CONCEPÇÃO DE MAPA MENTAL PARA SISTEMATIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NACIONAL EM SANIDADE ANIMAL. 
STREHL, A.M.; ZUGE, R.M.; MALINOWSKI, A. Instituto de Tecnologia do Paraná, Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, 
CEP 81350-010, Curitiba, PR, Brasil. E-mail: alinestrehl@gmail.com   Mind map conception to systematization of the national 
animal health legislation.

Sabe-se que ainda hoje muitas enfermidades que afetam os produtos do setor agropecuário são oriundas da falta de conheci-
mento dos padrões estabelecidos para esse campo e que muitas barreiras sanitárias são levantadas quando do descumprimento 
da legislação vigente para o setor. Além disso, o descaso com essa área é extremamente perigoso visto que pode comprometer 
seriamente a saúde da população, que é a consumidora final dos insumos produzidos. Para melhorar essa situação, capacitação e 
atualização dos profissionais da área da saúde animal é fundamental. Estes profissionais precisam adequar sua prática profissional 
às leis, decretos, instruções normativas e portarias vigentes, pois o cumprimento da legislação favorece a obtenção de uma maior 
qualidade dos produtos e, consequentemente, pode facilitar a entrada dos produtos brasileiros em mercados internacionais. Na 
rede mundial de computadores, pode-se encontrar todo tipo de informações em enormes quantidades, incluindo-se aí as legislações 
de todas as áreas de atuação humana. Porém, nem sempre é tarefa fácil localizar as informações de que se necessita. Pensando 
em facilitar a busca e a recuperação de dados referentes à legislação da área agropecuária, foi desenvolvido um material eficiente 
e que incentiva a prática da consulta e do estudo, permitindo que os interessados se mantenham atualizados quanto às normas 
vigentes. Para atingir esses objetivos, grande parte da legislação agropecuária foi organizada no formato de um mapa mental 
interativo. O mapa mental é uma técnica gráfica que permite organizar ideias por meio de palavras-chave, cores e ilustrações, 
em uma estrutura que parte de um único centro do qual são irradiadas as informações de acordo com as relações que se pode 
estabelecer entre elas. Essa ferramenta, além de ser uma forma dinâmica de recuperação de informações e de aprendizagem, é 
de fácil manutenção e atualização. A facilidade de visualizar todo conteúdo das legislações de sanidade animal por meio de uma 
interface gráfica, agiliza a busca por tópicos de interesse, poupa tempo, e, ao mesmo tempo, desenvolve o aprendizado e/ou a 
atualização dos interessados. O grande mérito do mapa mental é que ele pode ser produzido de forma a articular informações 
sobre qualquer tema e tem como resultado uma forma de visualização que, apesar de sintética, é rica em informações.


