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“O objetivo da ciência não é abrir a 
porta para a sabedoria infinita, mas 

estabelecer um limite para o erro
infinito.” 

Bertolt Brecht

Marcelo Bonnet, M.Phil., Ph.D.



I. INTRODUÇÃO: 

o panorama nacional



Objetivos Fundamentais da Produção de 
Alimentos

- Segurança Alimentar
- Quantidade do Alimento.
- Qualidade do Alimento.
- Segurança do Alimento.

- Trabalho e Renda
- Nacional: desenvolvimento sustentável e amplo.
- Internacional: mercados e sustentabilidade global.   



A Nova Segurança Alimentar

Segurança Alimentar 
Tradicional

Nova Segurança Alimentar

Quantidade de alimentos Quantidade, qualidade e 
segurança dos alimentos

Produtividade Sustentabilidade, integração e 
agregação de  valor

Renda no campo Relações capital-trabalho 
desafiadoras

Acesso ao alimento Adequação dos alimentos às 
expectativas e necessidades da 
sociedade



“Producing 70% more food for an 
additional 2.3 billion people by 2050 while 
at the same time combating poverty and 
hunger, using scarce natural resources 
more efficiently and adapting to climate 
change are the main challenges world 

agriculture will face in the coming 
decades.”

FAO, 2009



Lácteos : modelo pivotal para estudo e 
evolução da segurança alimentar global

- Transversalidade e universalidade de demanda.
- Excepcional perfil nutritivo.
- Amplas dimensões: econômica, social, ética e ambiental.
- Múltiplas complexidades.
- Sensibilidade intrínseca e extrínseca.
- Sensibilidade social; eventos negativos.
- Possível expansão brasileira no mercado externo.

FIL/IDF (1903) formou as bases do Codex alimentarius- FAO-
OMS (1962)





Panorama da Produção Mundial de Leite



Comércio Internacional de 
Lácteos

http://www.milkproduction.com/Library/Editorial-articles/FAO-Food-Outlook-Nov-2013---Milk-and-Milk-products/





A melhoria da qualidade média
do leite brasileiro é fator central 

para o desejado aumento de 
competitividade do setor - e sua

maior inserção internacional.



II. QUALIDADE E SEGURANÇA 
DE ALIMENTOS: 

CONCEITOS E APLICAÇÕES



QUALIDADE e SEGURANÇA
QUALIDADE

cor

sabor

consistência

tamanho

textura

perfil nutricional

SEGURANCA

SEGURANÇA
Controle de perigos
biológicos,

químicos e físicos

Cor
Sabor 
Aspecto
Textura



DESAFIOS EM ALIMENTOS

- Problemas (acidentais, incidentais e fraudes) tem distribuição variada
(desconhecida).

- Difícil localização e ou detecção.

- Visibilidade e tangibilidade baixas.

- Fator surpresa; eventos esporádicos.

- Complexidade dos mecanismos de ação (saúde pública).



Limitações da Amostragem-Análise

- Pressupostos: distribuição estatística normal do analito, 
independência e variâncias homogêneas.

- Limitações inerentes ao plano amostral – poder inferencial.

- Custos (coleta, transporte de amostras; análises).

- Tempo requerido.

- Pessoal altamente qualificado.
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A natureza geralmente não é 
normal....

“A LARGE part of statistical theory is based on the assumption that measurements are 
distributed in normal probability curves and that the variance is constant. The normal 
curve was discovered by de Moivre in 1753 and developed as a useful mathematical tool by 
Laplace, Gauss, Maxwell and others. It has a number of interesting properties, and various 
attempts were once made to establish a law of Nature known as the ‘normal law of errors’, 
which implied that measurements ought always to be distributed in this way. These attempts 
were undeservedly successful. The use of the adjective ‘normal’ in connexion with this 
law implies more than is justified by the facts, whereas in fact the adjective is 
established by custom and provides a convenient label for distributions of this type.”

J H Gaddum
mspc.eng.br

Nature 156, 463-466 (20.10.1945) 



ICMSF, 1974, p. 7, University of Toronto Press



A amostragem é o ponto 
crítico do processo analítico, 

e o mais difícil de ser 
controlado.



O uso pro-ativo, preventivo e sistemático
dos autocontroles pelos componentes do 

continuum produtivo de insumos e 
alimentos constitui pré-requisito básico, 

universal, inexorável, incondicional e 
inegociável para maximizar a segurança dos 

alimentos, bem como documentá-la de 
forma transparente.



Marcelo Bonnet, M.Phil., Ph.D.



Como se comparam os principais 
programas nacionais públicos e 

privados de BPA em leite e o Guia 
da FAO?

Hipótese: Há diferença entre os níveis de
correspondência dos principais programas de Boas Práticas 

Agropecuárias (BPA)
implantados na pecuária leiteira nacional quando comparados 

ao Guia de Boas Práticas na
Pecuária de Leite FAO & FIL/IDF (2013).



Marcelo Bonnet, M.Phil., Ph.D.





“No Brasil, a indústria tem focado
principalmente a demanda local, 
onde as demandas por qualidade

são menores”

Dairy Australia, 2007 & More (2009) Irish Vet. J. v62 Suppl. 5-14



“A experiência internacional indica que é provável que 
problemas com a efetiva tradução do conhecimento

para a prática – ao contrário do conhecimento
incompleto em si – sejam a maior limitação para o 

progresso nacional em qualidade do leite.”

More, S. Global trends in milk quality: implications for the Irish dairy industry. 
Irish Veterinary Journal. 2009;62 (Suppl 4):S5-14. 



Diagnóstico de Boas Práticas Agropecuárias e Ajuste 
de Não-Conformidades em Sistemas de Produção de 

Leite

Candidato a Doutoramento: Rogerio Morcelles Dereti - UFPEL

Comitê de Orientação: Prof. Dr. Jorge Schafhauser Jr.
Dr. Marcelo Bonnet
Dra. Maira Balbinoti Zanela

1- Como identificar o nível de adoção de boas práticas nas fazendas e 
estabelecer prioridades de intervenção para ajuste das não-conformidades 
em vista das diretrizes internacionais?

2- Quão determinante é o diagnóstico prévio do nível das boas práticas 
adotadas em fazendas leiteiras e o estabelecimento de planos de ajuste 
segundo prioridades, para o sucesso de programas de melhoria da 
qualidade do leite?



Hipótese
O estabelecimento de planos de ajuste de não-

conformidades com base no conhecimento 
sistematizado do nível de adoção das boas 
práticas agropecuárias nas propriedades 

individuais é determinante para o resultado de 
programas coletivos de fomento à qualidade e 

segurança do leite.



Rumo à Segurança do Alimento: 
APPCC

- Sistema.
- Integrado.
- Preventivo.
- Proativo.
- Produto-processo específico.
- Evidência documental e mensuração de 

variáveis relevantes de processo. 



APPCC (HACCP)
- Codex alimentarius: CAC/RCP 1-1969 

(rev. 3 -1997 e rev. 4 - 2003).
- Foco apenas em segurança.
- Extensa base legal.
- Não depende essencialmente de 
resultados analíticos.
- Mas depende essencialmente de PPHO, 

BPA, BPF = PPR!



“Eu não queria receber um telefonema às 2 da madrugada de 
Chuck [Charles A.] Berry, o responsável médico da NASA, me 

dizendo que seus astronautas estavam doentes, tinham
problemas no estômago e estavam sofrendo para manter as 

coisas sob controle”
Prof. Emérito Paul Lachance, 2006





ABNT NBR ISO 22000:2018
- Comunicação interativa.

- Gestão do sistema.

- Programa de Pré-Requisitos (PPR).

- Princípios do Sistema APPCC (7).



Perigo e Risco
Perigo: agente biológico, químico ou físico, presente 

no alimento, ou condição do alimento, capaz de 
provocar efeitos adversos à saúde.

Risco: probabilidade, ou função da probabilidade, de 
ocorrência de efeitos adversos à saúde, e a 
severidade dos efeitos, causados por perigos no 
alimento.

Codex alimentarius Commission – Procedural Manual, 14. ed. 



CAC GL 62-2007



ANÁLISE DE RISCO: 
segurança dos alimentos como conceito

probabilístico

- AVALIAÇÃO DE RISCO

- GERENCIAMENTO DE RISCO

- COMUNICAÇÃO DE RISCO
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AVALIAÇÃO DE RISCO
– Qual o tamanho do risco? Que fatores controlam o 

risco?
– Envolve:

– caracterização do perigo.
– estudos de dose-resposta.
– avaliação de exposição.
– caracterização do risco.

Emprega modelagem matemática. Agenda científica, 
PD&I, Comitês Internacionais de Especialistas (JECFA, 
JEMRA).



GERENCIAMENTO DE RISCO:

Como, quando e onde controlar o risco
avaliado?

Agenda oficial de intervenção, 
monitoramento e controle; técnico-
administrativa.



COMUNICAÇÃO DE RISCO:

Qual o risco, como ele tem sido controlado, a 
quem ele interessa, onde, quais as 
recomendações para o consumidor?

Processo de comunicação de massa; 
simples, fidedigno, crível. Agenda de 
comunicação oficial.



Comunicação em Crise Hiper-Dirigida
em Mídias Sociais – HCCS

Leikin et al., 2016





UMA BOA ANÁLISE DE RISCO DEVE SER:
- Baseada na melhor ciência disponível.

- Resultado do trabalho de grupos multidisciplinares.

- Interativa. 

- Integrada.

- Transparente.

- Dinâmica.



Riscos não podem ser
eliminados, mas devem ser
avaliados e daí gerenciados

e comunicados.





III. RESÍDUOS E 
CONTAMINANTES 

QUÍMICOS: 

meio ambiente, produção e 
saúde pública.



PESCADO

Pesticidas

Medicamentos

Contaminantes Ambientais

OVOS CARNE
LEITE

Metais pesados
Radionucleotídeos
Nitrato, nitrito
Micotoxinas
Outros

Antimicrobianos
Sulfonamidas
Antiparasitários
Hormônios
Outros

CULTURAS
ANIMAIS

MEL



“A dose faz o veneno”

Paracelso

“Dosis sola facit venenum”

Paracelsus, dritte defensio, 1538



ANTIBIÓTICOS

HORMÔNIOS

ANTIPARASITÁRIOS

OUTROS FÁRMACOS

PESTICIDAS

METAIS PESADOS

SUBSTÂNCIAS RADIOTIVAS

ALERGIAS

LESÕES
HEMATOPOIETICAS

(LEUCEMIA)

TRANSTORNOS DE 
FECUNDIDADE/FETO

ANOMALIAS DO 
CICLO SEXUAL

TUMORES

LESÕES HEPÁTICAS

LESÕES RENAIS

TRANSTORNOS
NERVOSOS

RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS





Descoberta dos Antibióticos
- Penicilina (1928) - A. Fleming. Prêmio Nobel em 

1945 (com E.B. Chain & H.W. Florey).

- “Antibiótico” - S. Waksman – Prêmio Nobel em 
1952:

- Actinomicina (1940).
- Estreptomicina (1944) – tuberculose.
- Neomicina (1949).







Nature Reviews Microbiology 13, 42–51 (2015)



“O Resistoma Ancestral”

- A resistência aos antimicrobianos é um 
fenômeno natural e antigo.

- Mas: o uso disseminado de antimicrobianos 
selecionou a captura e transferência de 
genes do resistoma para outros nichos 
específicos. 



The high levels of AMR already seen in the world today are 
the result of overuse and misuse of antibiotics and other 
antimicrobials in humans, animals (including farmed fish), 
and crops, as well as the spread of residues of these 
medicines in soil, crops, and water. Within the broader 
context of AMR, resistance to antibiotics is considered the 
greatest and most urgent global risk requiring international 
and national attention.

"AMR is a problem not just in our hospitals, but on our farms 
and in our food, too. Agriculture must shoulder its share of 
responsibility, both by using antimicrobials more responsibly 
and by cutting down on the need to use them, through good 
farm hygiene," said Dr José Graziano da Silva, Director-
General of FAO.

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/commitment-antimicrobial-resistance/en/



Uso de Antibióticos na 
Produção de Leite

- www.fao.org/ICN2

- Quadro de Ação: seção 3.3.6 – Segurança de Alimentos e Resistência 
Antimicrobiana – Ações prioritárias em Resistência Antimicrobiana.

- Inclui chamada para encerramento do uso de antimicrobianos para uso 
não-terapêutico (TVS?) em animais de produção.

- Há controvérsias sobre TVS e RAM !

http://www.fao.org/ICN2






Uso de Antibióticos
- Prioridade mundial: OMS, FAO, OIE, Codex

alimentarius, FIL/IDF.

- Uso indiscriminado causa aumento de resistência –
saúde animal e saúde pública – RAM.

- Documento FIL/IDF & OIE (2013): Uso prudente 
de antimicrobianos em animais.



Uso de Antibióticos na 
Produção de Leite

- Prevenção / Tratamento da mastite.

- Mastite: bem-estar animal – rentabilidade.

- Mastite: células somáticas contêm enzimas proteolíticas e lipolíticas –
qualidade do leite.

- Mastite: veiculação de patógenos para o leite – segurança do leite.

- Terapia de vacas secas (TVS) – contribui para aumento de RAM?



É urgente a necessidade de se 
iniciar o controle da venda e uso 

de antibióticos em animais no 
Brasil.



Graca, J. G. (1956) “ Dangers of Indiscriminate Antibiotic Use,“ Iowa State University
Veterinarian: Vol. 18: Iss. 2, Article 1.









The End of Antibiotics?
“Every year 700,000 people die of drug-resistant infections, and experts 

predict that this number could rise to 10 million.”

“In fact, around 70% of antibiotics in the US are given to livestock, and 
this has a knock-on effect on human health, as the resistant strains 
of bacteria get into the food chain and are consumed by us.”

“On top of this, recent research points to a possible link between 
antibiotics and obesity, as well as type 2 diabetes and asthma.” 

http://www.intelligencesquared.com/events/the-end-of-antibiotics/







Impactos dos Resíduos de 
AM

- RAM.
- Efeitos toxicológicos primários.
- Alergias.
- Inibição de fermentos.
- Animal com saúde comprometida.
- Adulteração.

PMO,
2017



449 páginas!





O uso indiscriminado de 
antimicrobianos é um crime 

da humanidade contra si 
mesma. 

Mais: é um crime contra a 
vida.







Prof. João Palermo Neto - USP
Dr. Marcelo Bonnet - EMBRAPA

- Defesa contra ameaças protecionistas:
- Banimento indiscriminado de melhoradores de 
desempenho em produção animal.
- Outras ameaças à revelia da ciência (Codex
alimentarius-FAO-OMS e OIE).

- Defesa da soberania brasileira e da segurança alimentar 
global.

13.03.2017 a 17.03.2017



Risk Analysis Framework for Antibiotics in 
Dairy: 

new twists to an old quest
M BONNET (BR) - Chair

R SALTER (US) - Deputy Chair

Paris, France
3 December 2014



Controversy

• “There is accumulating evidence that the use of
antimicrobials in food-producing animals has adverse 
human health consequences” (Tollefson and Karp, 2004) 
= mostly expert-, interpretation-, opinion-driven

• “Even though antibiotics have been fed for nearly 50 
years to literally billions of animals, there is still no 
convincing evidence of unfavorable health effects in 
humans that can be directly related to the feeding of
subtherapeutic levels of antibiotiotics to swine and other
animals” (Cromwell, 2002) = mostly data-driven



RRRT Lessons (Cox & Popken, Cox 
Associates)

• Proof-of-concept applications:  Streptogramins, macrolides, 
tetracyclines, fluoroquinolones

• Lesson #1: Human health risks are often much smaller than 
might be expected (<< 0.1 case per year caused by 
Antimicrobial Animal Use - AAU)

• Lesson # 2: Potential net human health benefits from AAU  
may be significant (>> 100 cases prevented per year) when 
quantified

• Lesson # 3: Key data needed: relation between AAU and AM 
& microbial concentrations (in milk and milk products)



35th International Symposium on Halogenated Persistent
Organic Pollutants (Dioxin 2015)

August 23rd to 28th, 2015 
São Paulo - Brazil

http://www.dioxin2015.org/index.php
http://www.dioxin2015.org/index.php




Aflatoxinas: carcinógenos originados na 
alimentação animal de má qualidade

• Grãos em condições inadequadas de conservação 
(umidade elevada) permitem o crescimento de fungos 
produtores de aflatoxinas (principalmente aflatoxina B1  -
AFB1).

• Ingesta de grão contaminados com aflatoxinas pelas 
vacas acarreta a produção de leite contaminado 
(principalmente aflatoxina M1 – AFM1).

• Aflatoxinas estão entre os mais potentes carcinógenos 
conhecidos na natureza.



Short Communication on Aflatoxin M1: 
Approval and Final Remarks

M BONNET (BR) – CHAIR
R SALTER (US) – DEPUTY CHAIR

Paris, France
3 December 2014



The FIL-IDF Aflatoxin Calculation Web Machine

Veldman et al (1992) Carry-over of aflatoxin from cows’ food to milk.
Anim. Prod., 55, 163–168

A conversion equation (19) is helpful to estimate AFM1 concentrations in milk from the quantity of 
AFB1 aflatoxin ingested per cow per day, or vice versa, as follows: 

 

AFM1 = 1.2 AFB1 + 1.9     
  

Where: 

            AFM1: Aflatoxin M1 in milk (in nanogram/liter or ppt).           

AFB1: Aflatoxin B1 consumption (microgram/cow/day). This can be obtained from feed 
analysis (using test kits or laboratory analysis), and from the average weight of feed consumed per 
cow per day. 

Farmers and other dairy chain stakeholders are advised to benefit from the conversion equation by 
easily and conveniently using the FIL-IDF Aflatoxin Calculation Web Machine (FIL-IDF ACWM). 
This should allow for a better understanding of the interrelations between AFB1 feed controls and 
AFM1 in the resulting milk, in addition to proactive generation of aflatoxin concentration estimates for 
the dairy chain.    







Em 2006, o orçamento dos 
Laboratórios Nacionais

Agropecuários (LANAGROs) 
era de ca. R$15m; em 2007 
evoluiu para R$ 39m e, em

2008, para R$ 85m



A. Q. Maurício, E. S. Lins & M. Bonnet Alvarenga. A National Residue Control Plan from the Analytical
Perspective - The Brazilian Case. Analytica Chim. Acta. 2009. V 637 333-336



A. Q. Maurício, E. S. Lins & M. Bonnet Alvarenga. A National Residue Control Plan from the Analytical
Perspective - The Brazilian Case. Analytica Chim. Acta. 2009. V 637 333-336



A. Q. Maurício, E. S. Lins & M. Bonnet Alvarenga. A National Residue Control Plan from the Analytical
Perspective - The Brazilian Case. Analytica Chim. Acta. 2009. V 637 333-336



“…setting up a system like this is not easy 
and certainly there is no quick fix. We were 
impressed by the progress being made in 

the LANAGROs we visited. Indeed, the 
progress made in the LANAGROs has been 
much more impressive than that seen in the 

private laboratories…”
Correspondência pessoal, 17.03.2008, Food and Veterinary Office, 

Comunidade Européia



PLANO NACIONAL DE CONTROLE DE 
RESÍDUOS E CONTAMINANTES

OBJETIVO: Estabelecer critérios para o controle de resíduos e
contaminantes químicos em diversas matrizes.

LMR Limite Máximo de Resíduos
(Codex Alimentarius / JECFA – FAO – OMS)



Desafios

- Análises restritas aos métodos confirmatórios;
- Limitação de informações (tempo, custo, pessoal 

qualificado);
- Limitação na capacidade de prevenção e 

controle;
- Necessidades emergentes de análise de risco –

maior volume de dados e envolvimento do setor 
produtivo.



CONTROLE DE RESÍDUOS E CONTAMINANTES 
QUÍMICOS EM ALIMENTOS

i. Adoção obrigatória de programas de autocontrole (BPA, BPDV, BPF, PPHO e
APPCC);

ii. Observância estrita dos limites de referência para cada analito relevante nas
diferentes matrizes de alimentos, conforme estabelecido por fóruns oficiais,
internacionalmente reconhecidos e competentes;

iii. Emprego de métodos analíticos capazes de determinar os analitos em caráter
presuntivo e/ou confirmatório nas referidas matrizes, verificando e validando assim a
adequada condição de produção destas matrizes, sempre associado à adoção de
planos amostrais estatisticamente adequados.



Resultados do PNCRC-2007





Tese Leandro Moretti



“Esta proposta pretende fornecer um formato de subsídios 
baseado na ciência, no sentido de municiar as decisões de 

gerenciamento de risco. 

Enfatiza-se a necessidade de sistemas informatizados para 
integração de dados que possam ser estudados como fator de 

exposição aos achados do PNCRC, o que se prevê como 
vanguarda aos sistemas de inspeção baseada em risco e que 

poderão habilitar os governos a darem foco à 
antecipação/resolução de crises de saúde pública e de 

comércio internacional. 

Reitera-se a necessidade de definir escopo objetivo de fatores 
produtivos a serem monitorados pelos serviços de defesa 
agropecuária, no âmbito dos programas de boas práticas 

agrícolas”



“A modelagem ... permitiu identificar variáveis que aumentam o 
risco de contaminações no contexto ecológico, demonstrando 
ser possível integrar dados do PNCRC com outras bases 

de dados públicas. 

Os fatores identificados devem ser utilizados por novos estudos 
com delineamento propício a avaliar o efeito de risco em 

propriedades individuais antes que se proponham ações 
preventivas específicas aos animais e seus locais de criação”





IV. MÉTODOS DE TRIAGEM 
PARA RESÍDUOS DE 

ANTIBIÓTICOS EM LEITE

.



Critérios
- O que medir?

- Onde medir?

- Quando medir?

- Como analisar a medida?

- O que fazer com a medida analisada?



HISTÓRICO

1903 – Fundação da Federação Internacional do Leite (FIL/IDF).

1949 – Primeira evidência publicada em controle de resíduos de 
antimicrobianos em leite (Katznelson & Hood).

1962 – Instituição oficial do Codex alimentarius - FAO – OMS.

2002 – IN 51 / MAPA. Câmara setorial questiona controles de 
antibióticos em leite.



Avaliação de Desempenho e Validação 
de Ensaios Comerciais para Triagem de 

Antibióticos em Leite

Conclusões apresentadas oficialmente ao MAPA em 16.03.2016



PERSPECTIVA DE AVANÇO

PRESENTE
• Métodos Confirmatórios
• Intervenções e controles 

OFICIAIS

PERSPECTIVA
• Métodos 

Confirmatórios e de 
Triagem

• Compartilhamento 
inteligente de 
controles OFICIAIS E 
PRIVADOS

• Aumento de foco, 
qualidade e 
quantidade dos 
dados e informações



CRONOLOGIA DO PROJETO
2011 – IN 62 / MAPA.

2012 – Workshop Internacional - Embrapa : Avaliação 
de métodos de triagem para antibióticos em leite.

– CGAL / SDA / MAPA solicita oficialmente 
execução do projeto à Embrapa. 



CRONOLOGIA DO PROJETO

2013 - 2014 – Embrapa inicia e finaliza exame de produtos para 
duas empresas (contratos publicados no DOU).

2015 - 2016 – Embrapa inicia e finaliza exame de produtos de 
mais uma empresa (contrato publicado no DOU).



Testes de Triagem

Testes confirmatórios para 
positivos após triagem

Testes qualitativos
capazes de identificar resíduos
com probabilidade de erro tipo β
máxima de 5%.
(Diretiva 2002/657/CE)

Potencial de Combinação de Métodos de Triagem e 
Métodos Confirmatórios



BASE LEGAL

- Ofício 340 / 2012  / RCA / CGAL / SDA  / MAPA, de 15 de outubro 

de 2012, à Embrapa Gado de Leite:  diretrizes oficiais para validação de 

ensaios analíticos.

- Plano Nacional de Controle de Resíduos Biológicos em Produtos 

de Origem Animal (PNCRB): Instrução Normativa 17, Diário Oficial da 

União (DOU) em 29 de maio de 2013.



Classificação dos métodos analíticos e 
características de desempenho que devem ser

determinadas



Diretivas MAPA e 2002/657/CE

Erro α: Falso positivo Erro β: Falso negativo

CCα: limite de decisão. Limite a partir do qual se pode concluir que uma
amostra é não conforme com uma probabilidade de erro α.

CCβ: limite de detecção. Teor mais baixo de substância que pode ser
detectado, identificado e/ou quantificado em uma amostra com uma
probabilidade de erro β.

Avaliação de características de desempenho de métodos analíticos



CRITÉRIOS DE DESEMPENHO
(MAPA & Diretiva 2002/657/CE)

1. (NRR) Nível de Resposta Regulatória:  Ensaio inicial exploratório para avaliar a 
sensibilidade a um analito. 

2. (CCβ) Capacidade de Detecção: Concentração mais baixa de um analito que
o método é capaz de detectar com certeza estatística de 1 – β (ou 95%).

3. Seletividade/Especificidade: Capacidade de um método distinguir o analito a
analisar de outros eventualmente presentes.

4. Aplicabilidade/Estabilidade/Robustez: Susceptibilidade de um método analítico a
alterações das condições experimentais.



Controle dos Erros
Erro β = falso negativo (falso conforme): importante 

para demonstrar que o método reconhece 
adequadamente amostras violadas. Essencial para 

métodos de triagem e métodos confirmatórios.

Erro α = falso positivo (falso não-conforme): importante 
para demonstrar que o método reconhece 

adequadamente amostras conformes. Essencial 
somente para métodos confirmatórios.



OBJETIVO

Examinar o desempenho de 
ensaios comerciais para 
triagem de resíduos de 

antibióticos em leite bovino 
cru de conjunto, objetivando 

prover evidências de seu 
desempenho para 

condições prevalentes no 
Brasil



NRR • 4 Limites (0 / 0,50 / 0,75 /
1,00) x 5 repetições

CCβ • concentração determinada pelo NRR . 20, 
60 ou 90 repetições

SELETIVIDADE/
ESPECIFICIDADE

• Analitos representativos e 
Interferentes

• (Azidiol® e Bronopol®) 

ROBUSTEZ
• Teste 

Exploratório
• Youden & 

Steiner

ESQUEMA EXPERIMENTAL



A

Limite
Regulatório
(LMR)

Concentração
do analito

B
Possível 

violação

A
Não 

Violação

C
Provável 
violação

D
violação

B

C

D

Tomada de Decisão vs. Incerteza

Adaptado de Wang & MacNeil (2011) Chemical Analysis of Antibiotic Residues in Foods

Cm

Cm

Cm

Cm
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CONCENTRAÇÃO ALVO DE TESTES DE TRIAGEM  (β max 5%)

Adaptado de Intern J Appl Res Vet Med • Vol. 12, No. 3, 2014.





SÍNTESE

Os produtos poderão ser usados em regime de 
triagem – observadas as restrições específicas 

– para fins de:

- Autocontrole para resíduos de antibióticos em 
leite bovino cru;

- Suplementar a agenda oficial de controle de 
resíduos de antibióticos em leite bovino cru. 



Oportunidades de Avanço

- Combinação estratégica de ensaios de 
triagem e confirmatórios (direcionados e não-
direcionados): correlações e correspondência 
estatística.

- Interfaces de TI: agilidade de controles e 
alertas rápidos (SIMQL).



V. Ciência de Dados, Informação 
& Inteligência: 

é possível?



Dados jamais falam por si!

DADOS

INFORMAÇÃOINTELIGÊNCIA



SIMQL
- O que? Plataforma de IT e BI para conversão de 

dados em informações descritivas, preditivas e 
prescritivas.

- Quem? Tutela do MAPA. Desenvolvimento pela 
Embrapa e MAPA.

- Como? Gestão & Governança; Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação compartilhados.





Cartografia temática:
Padrão espacial-temporal da qualidade do leite





VI. O COROAMENTO DOS 
AVANÇOS:

O COMITÊ BRASILEIRO 
FIL/IDF



Marcelo Bonnet – Embrapa Clima Temperado

Diretor  Técnico-Científico do CB FIL-IDF 

Presidente do Comitê Permanente de Resíduos e Contaminantes Químicos 
(SCRCC) da FIL/IDF (2013-2014)

18 de janeiro de 2019



Marcelo Bonnet, M.Phil., Ph.D.



Marcelo Bonnet, M.Phil., Ph.D.







ESTRUTURA

Diretoria do Comitê Brasileiro FIL/IDF

• Presidente: Vasco Praça Filho

• Diretor Geral: Wilson Massote Primo

• Diretor Científico: Marcelo Bonnet

• Secretário Nacional: Guillaume 

Tessier



SER REFERÊNCIA PARA 
ORIENTAR POLÍTICAS 

PÚBLICAS E PRIVADAS 
LEGÍTIMAS E SOBERANAS 

PARA A COMPETITIVIDADE 
DO SETOR LÁCTEO 

NACIONAL.



ESTRUTURA

10 Subcomitês de Trabalho: 
Áreas Temáticas
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ESTRUTURA



FUNCIONAMENTO

Comitê 
Brasileiro 

FIL/IDF

Governo e 
autoridades de 

controle de 
alimentos

Indústrias de 
processamento 
de laticínios e 

alimentos

Ciência e 
tecnologia 

leiteira, 
academia, 

pesquisadores

Fornecedores 
para o setor de 

laticínios e 
alimentos

Produtores de 
leite

Formadores de 
opinião: 

autoridades de 
saúde, setor 

médico

Nutricionistas e 
profissionais de 

marketing



INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO

Academia

Setor
Produtivo Governo



OBJETIVOS

DESENVOLVER INFORMARPARTICIPAR

INCLUIR FORMARUNIR

INOVAR PROMOVERCONHECER



OBJETIVOS

1. DESENVOLVER O SETOR LÁCTEO BRASILEIRO

o Inserir o setor lácteo brasileiro no ambiente 
mundial

o Aumentar a competitividade do setor 
lácteo nacional

O PRESENTE DEFINE O FUTURO



OBJETIVOS

2. PARTICIPAR NA AGENDA DO SETOR LÁCTEO MUNDIAL

o Participação na elaboração das normas internacionais

o Participação nos eventos globais 

o Representação internacional



OBJETIVOS

3. GARANTIR ACESSO À INFORMAÇÃO GLOBAL :

o Normas
o Padrões
o Legislações
o Know-How & Know-Why
o Novas Tecnologias

SOBREVIVÊNCIA DEPENDE DE INFORMAÇÃO



OBJETIVOS

4. INCLUIR TODOS OS ATORES DO SETOR LÁCTEO NOS 
TRABALHOS:

o Produtores de leite
o Indústrias de laticínios e fornecedores
o Universidades e demais instituições de pesquisa
o Governo

INCLUIR É PROMOVER E RECONHECER O POTENCIAL INERENTE DE TODOS



OBJETIVOS

5. UNIR OS ATORES DOS 3 SETORES :
• Produção & Indústria
• Governo
• Academia 

o Estabelecer comunicação nacional e internacional
o Facilitar relações e integração de agendas

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES



OBJETIVOS
6. FORMAR PESSOAS E COMPARTILHAR CONHECIMENTOS 

TÉCNICOS E CIENTÍFICOS:

o Organização de Cúpulas, Workshops e Webinars 

o Professores reconhecidos 

o Técnicos de alta qualidade 

o Teoria integrada à Prática

CONHECIMENTO É A SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO



OBJETIVOS

7. INOVAR O SETOR BRASILEIRO DE LÁCTEO:

o Priorizar capacitação e formação atualizadas

o Inovar as tecnologias usadas na cadeia leiteira

o Incentivar o desenvolvimento do mercado externo

SEJA E FAÇA PARTE DA MUDANÇA!



OBJETIVOS
8. CONHECER OS CONCEITOS E AS TECNOLOGIAS NOVAS:

o Boas Práticas Agropecuárias e de Produção

o Produção Sustentável

o Perigos e riscos

o Incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias

CONHECIMENTO E TECNOLOGIA REDUZEM CUSTOS!



OBJETIVOS

9. PROMOVER A PRODUÇÃO NACIONAL DE LEITE E SEU 
POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO:

o Ser reconhecido entre os líderes no mercado mundial

o Elevar competitividade e qualidade

LIDERAR DEPENDE DE RECONHECIMENTO



PARTICIPAÇÃO

SETOR PRODUTIVO GOVERNO ACADEMIA

G100
ABLV
ABIQ

Charm/Hexis
DSM/Globalfood

Neogen
3M

CGR Energia

EMBRAPA-
MAPA

ANVISA

ILCT/EPAMIG

ITAL

CNA

UFMG
USP
UFJF
UFCG
UFG
UFV

UFP
UFSC

EPAMI
G

IFSP
IFRJ





Fontes/Créditos de imagens 
diversas não especificados

- Google Inc.
- Rutgers University.
- Wikipedia.
- Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento.



marcelo.bonnet@embrapa.br
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