
CNPq/MAPA/SDA CNPq/MAPA/SDA 
“FORMAÇÃO DE UMA REDE  DE SUPORTE “FORMAÇÃO DE UMA REDE  DE SUPORTE 

NO CONTROLE DA QUALIDADE DO NO CONTROLE DA QUALIDADE DO 
PESCADO PESCADO -- REDE QUALIPESCADOREDE QUALIPESCADO””

Número do processo: 578601/2008-7
Edital/Chamada: Linha 1 - Redes de Pesquisas Científicas, 

Tecnológicas de Inovação e Controle



EquipeEquipe

•• Unidade Laboratorial de Referência em Unidade Laboratorial de Referência em 
Tecnologia do Pescado Tecnologia do Pescado -- Instituto de Pesca/ SAAInstituto de Pesca/ SAA

Cristiane Rodrigues Pinheiro Neiva (Coordenador)Cristiane Rodrigues Pinheiro Neiva (Coordenador)
RúbiaRúbia Yuri Yuri TomitaTomita
Thais Thais MoronMoron MachadoMachado
Érika Érika FabianeFabiane FurlanFurlan
MarildesMarildes Josefina Lemos NetoJosefina Lemos Neto



INSTITUTIÇÕES PARCEIRAS

Instituições Parceiras:

Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição – ESALQ-USP
Instituto Adolfo Lutz- IAL /Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo
Instituto Biológico – APTA - SAA

Colaboração:
LANAGRO-Campinas/MAPA
DIPES/ DIPOA/SDA /MAPA 
CEGAL/DAS/MAPA



Objetivo  Objetivo  

••FormaçãoFormação dede umauma RedeRede dede controlecontrole
dede qualidadequalidade dodo pescado,pescado, formadaformada porpor
representantesrepresentantes dede instituiçõesinstituições dede
pesquisapesquisa queque encontramencontram--sese atuandoatuando
nesteneste contextocontexto..



Objetivo específicoObjetivo específico

EstudarEstudar aa validaçãovalidação dede análisesanálises
físicofísico--químicasquímicas queque indiquemindiquem oo
frescorfrescor ee aa adiçãoadição abusivaabusiva dede
águaágua nono pescado,pescado, emem matrizesmatrizes dede
importânciaimportância comercialcomercial..



• 1 – Estudo da Validação da análise  físico-química 
de N-BVT: 

-Definição do método 
-Testes de fortificação/recuperação,
- Ensaios inter-laboratoriais.

• 2- Estudo de  Validação metodologia de 
desglaciamento e descongelamento; 

- Definição do método 
-Testes para definição do protocolo,
- Ensaios inter-laboratoriais.

• 3 - Realização de reuniões e workshops para 
repasse dos resultados ao MAPA, visando 
referendar o estudo realizado;

Metas



ESTRATÉGIAS DE TRABALHOESTRATÉGIAS DE TRABALHO

Para facilitar e consolidar a atuação da equipe enquanto uma Para facilitar e consolidar a atuação da equipe enquanto uma 
rede de trabalho (rede de trabalho (networkingnetworking) algumas estratégias estão ) algumas estratégias estão 
sendo utilizadas ao longo do desenvolvimento do projeto e sendo utilizadas ao longo do desenvolvimento do projeto e 
que futuramente poderão vir a ser utilizadas na real que futuramente poderão vir a ser utilizadas na real 
operação e continuidade da REDE QUALIPESCADO. operação e continuidade da REDE QUALIPESCADO. 
Resumidamente as estratégias são:Resumidamente as estratégias são:

aa-- reuniões com toda a equipe;reuniões com toda a equipe;
bb-- workshops com a equipe para possibilitar a interação e workshops com a equipe para possibilitar a interação e 
definir encaminhamentos práticos;definir encaminhamentos práticos;
dd-- utilização de ferramentas da informática como formação utilização de ferramentas da informática como formação 
de grupo virtual (de grupo virtual (GooglegroupsGooglegroups) para troca, arquivamento e ) para troca, arquivamento e 
compartilhamento de informações, documentos, atas de compartilhamento de informações, documentos, atas de 
reuniões, reuniões, POPPOP´́s, referências bibliográficas, etc.s, referências bibliográficas, etc.



ObrigadoObrigado
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