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Gestão do 
controle de pragas 
de alimentos 
industrializados 
sob a ótica da 
legislação federal

O setor agroindustrial continua-
mente enfrenta sérios problemas com 
insetos e ratos. Estes problemas são 
visíveis na busca incessante por pro-
gramas de controle que satisfaçam 
suas necessidades: sejam Frigoríficos, 
Fábricas de ração, Indústrias de embu-
tidos, Entrepostos e Usinas de bene-
ficiamento de leite, Fábricas de lati-
cínios, Granjas leiteiras e de Postura 
comercial, Incubatórios, Granjas inte-
gradas e Matrizeiros de aves de corte 
e suínos, além de outras fontes de 
matéria prima para as agroindústrias. 
Em âmbito industrial por sua vez 
nas fábricas de alimentos de origem 
não animal, ocorre o mesmo desafio. 
E idem no processo de todas essas 
embalagens afins!

Dr. Ricardo Matias, instrutor 
SENAR/RS, resgata que a primeira 
vez que se relaciona o Gerenciamento 
de Sinantrópicos (controle de pragas 
urbanas) com a qualidade do alimento 
oferecido à população, se apresenta 
na Lei nº 1.283, de 18 de dezembro 
de 1950. Em seguida, no Decreto nº 
30.691, de 29 de março de 1952 do 
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Controle de 

Pragas será 

item cada vez 

mais importante 

dentro dos 

programas de 

qualidade no 

agronegócio 

brasileiro

Ministério de Estado dos Negócios 
da Agricultura o qual aprovou o  
Regulamento da Inspeção Industrial 
e Sanitária de Produtos de Origem 
Animal, no qual em seu Art. 80, esti-
pula que os estabelecimentos devem 
ser mantidos livres de moscas,  mos-
quitos, baratas, ratos, camundongos, 
quaisquer outros insetos ou animais.

Demorou 43 anos para que o 
Ministério da Saúde entendesse a 
importância de estabelecer uma linha 
de controle destes sinantrópicos na 
área de alimentos quando publica a 
Portaria 1.428 de 26 de novembro 
de 1993. A qual aprovou enfim as 
Diretrizes para o Estabelecimento 
de Boas Práticas de Produção e de 
Prestação de Serviços na Área de 
Alimentos. No item ‘Conteúdo do 
Trabalho’ faz consistir na apresentação 
de informações referentes a diferentes 
aspectos básicos, um deles é a “desin-
fecção/desinfestação, que compreende 
um plano de sanitização utilizado e a 
forma de seleção dos produtos usados 
pelos estabelecimentos”.

Apesar de não ser explícita a 
necessidade do controle de ratos e 
insetos na cadeia alimentar ela deixa 
clara esta necessidade quando exige 
um plano de desinfestação e sanitiza-
ção, palavras estas que se referem ao 
controle destes agentes.

Com a publicação das Portarias 
326 de 30 de julho de 1997-Anvisa e 
368 de 04 de setembro de 1997-MAPA 
o Gerenciamento de Sinantrópicos se 
tornou bem clara e direta a obriga-
toriedade do controle nas áreas de 
produção / industrialização, fraciona-
mento, armazenamento e transportes 
de alimentos industrializados para 
consumo humano, dando início a 
uma nova fase no desenvolvimento de 
práticas sanitárias mais abrangentes 
conferindo felizmente, cada vez mais, 
uma melhor qualidade do alimento 
oferecido à população. Na época, 
essas normativas tinham escopo de 
equivalência no Mercosul. 

Neste contexto o RT (Responsável 
Técnico) passa a ter sua responsabili-
dade acrescida ao Gerenciamento de 
Sinantrópicos incluindo todas as res-
ponsabilidades a ele conferida por lei 
em tudo o que se refere ao controle 
destes agentes, uma vez que estes 
regulamentos cita que “as medidas de 
controle que compreende o tratamen-
to com agentes químicos, biológicos 
ou físicos devem ser aplicadas somen-
te sob a supervisão direta do pessoal 
tecnicamente competente que saiba 
identificar, avaliar e intervir nos peri-
gos potenciais que estas substâncias 
representam para a saúde”.

E assim o foi até a publicação 
da RDC (Resolução de Diretoria 
Colegiada) 275 de 21 de outubro de 
2002-Anvisa a qual se ‘aplica aos 
estabelecimentos processadores / 
industrializadores nos quais sejam 
realizadas algumas das seguintes ati-
vidades: produção/industrialização, 
fracionamento, armazenamento e 
transporte de alimentos industriali-
zados’ e também logo depois na RDC 
216, de 15 de setembro de 2004 que 
se ‘aplica aos serviços de alimentação 
que realizam algumas das seguin-
tes atividades: manipulação, prepara-
ção, fracionamento, armazenamento, 
distribuição, transporte, exposição à 
venda e entrega de alimentos prepa-
rados ao consumo’.

A implantação de ações preventi-
vas como 5S, GMP, POPs, etc, assim 
como as  físicas para o controle de 
ratos e insetos devem ser realizadas 
pela própria empresa de alimentos 
sob a coordenação, supervisão, avalia-

ção e implementação do RT. 
A empresa optando pelo controle 

químico, este passa a ser de responsa-
bilidade de prestadoras especializadas 
devendo estar contemplado em seu 
manual de BPO (Boas Práticas de 
Operações) da mesma forma que o 
controle físico via barreiras, iscagens, 
5S, etc. 

Isto não tira do RT da ‘contra-
tante’ a responsabilidade pelas ações 
da empresa ‘terceirizada’, conforme 
as seções II e III da Lei 8.078 de 
11 de setembro de 1990. O acom-
panhamento das atividades desta é 
responsabilidade do RT e ele é cor-
responsável legal por tudo o que for 
feito dentro da empresa da qual ele é 
o responsável. 

Entretanto, a escolha da empresa 
a realizar tal controle deve estar vin-
culada à RDC 52 de 22 de outubro de 
2009-Anvisa, publicada com a finali-
dade de qualificar e profissionalizar 
estas empresas de forma a que pres-
tem um serviço da melhor qualidade, 
tecnicamente assegurando operações 
/ serviços dentro de requisitos atuali-
zados e eficazes.

Apesar do MAPA ter sido o pre-
cursor quanto à preocupação do con-
trole de ratos e insetos na área ali-
mentar ele entretanto não seguiu o 
Ministério da Saúde na obrigatorieda-
de de se contratar uma empresa espe-
cializada para a aplicação de controle 
químico, o que é o correto.

Ou seja, fica a critério de cada 
empresa fiscalizada pelo Serviço 
de Inspeção Federal, Estadual e/
ou Municipal a contratação de uma 
empresa especializada ou ‘ela mesma’ 
preparar uma equipe para realizar tal 
atividade, incorrendo em riscos e res-
ponsabilidades.

Isso gera problemas como: 
1-O funcionário que realizar este 

serviço deverá tê-lo inscrito em sua 
carteira profissional como atividade 
contratada de acordo com o Art. 29 
da Consolidação das Leis Trabalhistas 
– CLT.

2- Verificar a aplicação da NR 15 
quanto à insalubridade. 

3-Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais, conforme as exi-
gências legais contidas na NR 09, 
do MTE para o uso de inseticidas e 
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raticidas.
4-Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional – PCMSO. 
Contido na NR 07 do MTE para o 
uso de inseticidas e raticidas.

5-Adquirir e aplicar apenas inseti-
cidas de venda livre uma vez que de 
uso profissional (e muito mais seleti-
vos e eficientes) são de exclusividade 
das desinsetizadoras.

Estes cuidados em realizar o con-
trole de sinantrópicos deveriam estar 
presentes em toda a cadeia alimen-
tar incluindo todos os componentes 
deste processo: os animais e seus pro-
dutos, os trabalhadores e o ambiente 
onde este processo se instala pois 
não estamos protegendo apenas os 
alimentos mas todo um sistema onde 
se inclui o produtor, funcionários (e 
familiares que em alguns casos tipo 
agroindústria residem dentro da área 
de produção), como era bem previsto 
e descrito na Portaria 1.428 e que se 
abandonou nas demais normas regu-
lamentares subseqüentes! 

Agindo desta forma estaremos 
protegendo não apenas o alimento, 
mas a saúde e o bem estar huma-
no e animal e o ambiente, confor-
me é expresso internacionalmente 
no sistema de Gestão da Qualidade 
Alimentar, o EurepGap IFA. 

Programa contínuo de monitora-
ção e detecção

O controle de pragas precisa ter 
uma visão global e não ficar apenas 
restrito ao interior do estabelecimen-
to, pois na maioria das vezes ratos 
e insetos se estabelecem do lado de 
fora onde mantém sua vagilidade, 
seu nicho, sua biologia, sua família, 
onde nidificam indo ao interior das 
edificações apenas para encontrar aí 
seu alimento. São as redes de esgoto, 
rede de água pluvial, calhas elétricas, 
vegetação, fontes de água, depósitos 
de lenha, entulhos, pedras amontoa-
das, lixo, habitações, etc. 

Outro fato que não é devidamente 
levado em consideração é a tempo-
rariedade do controle. Normalmente 
se encerra o contrato ao se conseguir 
diminuir a densidade populacional a 
níveis aceitáveis. Entretanto é agora 
sim que o controle se mantém! Pois 
a população residual vai continuar se 

reproduzindo dentro de seu poten-
cial biótico definido pela carga bió-
tica geral do meio considerado, e em 
pouco tempo ‘retornam’ à densidade 
anterior e que gerou a necessidade de 
controle. Com isto perdeu-se tempo e 
dinheiro nessa postura imediatista e 
de não continuidade de investimento. 
A credibilidade do trabalho se esvai.  

Estas ações foram contempladas 
nas Portarias 326 e 368 definindo que 
um programa de controle é perma-
nente. Estas Instruções Normativas 
referem que “Deve-se aplicar um 
programa contínuo de monitoração 
e detecção de pragas, por meio do 
exame regular das áreas internas e 
circunvizinhança do estabelecimento 
com vistas a diminuir os riscos de 
contaminação”. 

É fato necessário, claro e conhe-
cido para quem trabalha em geren-
ciamento de sinantrópicos a necessi-
dade de se complementar ao uso de 
produtos químicos, muitas medidas 
culturais e físicas para que o contro-
le se fixe de forma mais definitiva. 
Assim tira-se do contexto a neces-
sidade única e exclusiva de ‘usar só 
produtos químicos’ para se estabele-
cer o controle. Esta é uma teoria de 
foco nos praquicidas, em plena deca-
dência. Aspectos hoje de segurança e 
sustentabilidade advindos de modelos 
europeus / americanos e expostos em 
congressos técnicos NPMA na área 
internacional de controle de pragas 
reforçam ainda mais essa evolução de 
conceitos.  

Assume-se a necessidade da com-
plementação com estas atividades e é 
assim que, felizmente, alguns instru-
mentos legais no Brasil se referem: 
RDC 275 de 21 de outubro de 2002, 
Instruções Normativas 15 de 29 de 
outubro de 2003-MAPA, RDC 216 de 
15 de setembro de 2004 e Resolução 
10 de 22 de maio de 2003-MAPA. 

De passivo e punitivo a ativo e 
regulamentador

A qualidade do alimento ofere-
cido à população sempre foi uma 
preocupação do governo federal, 
observada com a publicação, em 27 
de fevereiro de 1967 do Decreto Lei 
209 que institui o ‘Código Brasileiro 
de Alimentos’. Em seu Art. 1º diz que 

a defesa e a proteção da saúde indivi-
dual e coletiva, no tocante a alimen-
tos, desde a sua obtenção até o seu 
consumo, serão reguladas, em todo o 
território brasileiro pelas disposições 
deste Código.

Esta preocupação continuou 
sendo confirmada durante a época 
da ditadura militar, onde, no perío-
do da transição de governo, a nação 
era comandada pelo Ministério da 
Marinha de Guerra, do Exército e 
da Aeronáutica Militar, o qual assina 
o Decreto Lei 986 de 21 de outubro 
de 1969 instituindo normas básicas 
sobre controle de alimentos. Seu art. 
10 usa a mesma redação do Art. 10 do 
Decreto Lei 209.

Entretanto a falta de um melhor 
gerenciamento nas diferentes etapas 
da elaboração de um alimento era uma 
preocupação não apenas no Brasil. 
Buscava-se, em âmbito internacional, 
um sistema que ajudasse a produzir 
alimentos de melhor qualidade. 

Sem o saber, o Dr. W. E. Deming, 
com suas teorias de gerenciamento 
da qualidade, que nos anos 50 foram 
a principal causa de mudança signi-
ficativa na qualidade dos produtos 
japoneses, estava dando os primeiros 
passos para a criação do sistema que 
mais tarde seria denominado HACCP 
- Hazard Analysis Critical Control 
Point ou APPCC – Análise de Perigos 
e Pontos Críticos de Controle. 

O passo seguinte para a criação 
deste sistema veio com a necessidade 
de se produzir alimentos inócuos para 
a revitalização do programa espacial 
americano, na década de 60. A com-
panhia Pillsbury juntamente com a 
NASA e os laboratórios do exército 
americano em Natick foram os pio-
neiros em seu desenvolvimento. 

Baseou-se em um sistema de 
engenharia denominado FMEA ou  
Análise Modal de Falhas e Efeitos 
que analisa ‘o que pode ir mal a 
cada etapa de uma operação junto 
com suas possíveis causas e o efeito 
que produzem’. Depois desta análise 
coloca-se em ação ‘mecanismos de 
controle eficazes’ que assegurem que 
‘falhas potenciais não ocorram’.

Nos estudos preliminares, con-
siderando-se as enfermidades que 
poderiam afetar os astronautas, julga-
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ram-se como mais importantes àque-
las associadas a fontes alimentares! 
Assim a Companhia Pillsbury intro-
duziu e adotou o sistema HACCP 
para garantir mais segurança a prin-
cípio nos alimentos a serem providos 
para a NASA.

A Companhia Pillsbury apresen-
tou este sistema em 1971 em uma 
conferência sobre inocuidade alimen-
tar nos Estados Unidos, que depois 
serviu de base para o FDA (Food and 
Drugs Administration) desenvolver 
normas legais para a produção de 
alimentos de baixa acidez. Englobava 
óbvio, procedimentos em Good 
Manufactuting Practices GMP como 
pré-requisitos. Com a globalização, 
essa sistemática foi estendida a todos 
os continentes, face internacionaliza-
ção / intercâmbio de matérias primas 
e serviços. 

Controle de pragas integra-se defi-
nitivamente às GMP e HACCP  

Tomando no Brasil como base a 
Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que institui o Sistema Único de 
Saúde, se estabeleceu a necessidade da 
melhoria da qualidade de vida decor-
rente da utilização de bens, serviços 
e ambientes oferecidos à população 
na área de alimentos. O Ministério 
da Saúde institui a Portaria 1.428 de 
1993, incorporando o Brasil aos con-
ceitos do sistema HACCP/APPCC 
com 13 aspectos básicos que o estabe-
lecimento deve apresentar para garan-
tir a qualidade do alimento oferecido 
sendo um deles o controle de ratos e 
insetos.      

Daí para frente, novos instru-
mentos legais foram aperfeiçoando 
esta prática, dando, cada vez mais, 
uma maior importância ao controle 
de insetos e ratos objetivando uma 
melhoria na qualidade dos alimen-
tos contribuindo cada vez mais, para  
melhor análise e avaliação dos proces-
sos responsáveis pela contaminação 
alimentar objetivados pela instalação 
de programas HACCP. 

O governo brasileiro, juntamente 
com a iniciativa privada, já vinha 
desenvolvendo desde 1991, a implan-
tação em caráter experimental, do 
Sistema de Prevenção e Controle, 
com base na Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle- APPCC 
para produtos de origem animal.

O Procedimento Operacional 
Padronizado – POP, foi estabelecido 
nas normas legais a partir de 2002 
com a RDC 275 de 21 de outu-
bro de 2002/Anvisa. É um conjunto 
de procedimentos escritos de forma 
objetiva que instrui sequências para 
a realização de operações rotineiras 
e específicas sendo estabelecido em 
oito pontos principais, entre eles o 
“Controle Integrado de Vetores e 
Pragas Urbanas”.

O Plano PPHO (Procedimento 
Padrão de Higiene Operacional - 
são os Procedimentos Operacionais 
Padronizados específicos da área de 
Higiene) surgiu pela primeira vez na 
Resolução 10 de 22 de maio de 2003/
MAPA como etapa preliminar na 
implantação do programa HACCP. 
São um compromisso da empresa 
com a higiene, devendo ser escrito e 
assinado pela sua administração geral 
e seu responsável técnico, que passam 
a responsabilizar-se pela sua implan-
tação e fiel cumprimento.

A legislação cria uma nova neces-
sidade dentro destas indústrias e 
agroindústrias que é a de conhe-
cer melhor sobre Gerenciamento de 
Sinantrópicos para poderem desen-
volver documentos necessários e exi-
gidos pelos Ministérios da Saúde e 
Agricultura. Assim, os RTs destas 
empresas passam a ser mais exigidos, 
pois são obrigados a trabalhar com 
um assunto que não faz parte da 
maioria dos planos curriculares dos 
cursos superiores e técnicos.

Os procedimentos para controle 
que até as Resoluções 326 e 368 eram 
possíveis de se realizar com equipe 
da própria empresa, deixam de ser 
pela Anvisa, a partir da publicação 
das RDC 275 e 216 orientando então 
para empresas especializadas se for 
decidido usar produtos químicos no 
CIP – Controle Integrado de Pragas. 

Consequentemente criou-se a 
necessidade de se introduzir nas prá-
ticas de controle da qualidade dos ali-
mentos, a figura das desinsetizadoras, 
regulamentadas pela RDC 52/2009 
da Anvisa. O cumprimento real dos 
procedimentos já é item indispensá-
vel em rastreabilidades – não só nas 

‘auditorias’, mas na rotina! 

Visão global influenciando técni-
cas CIP 

Nesse contexto surgiu, em 1997, 
o EurepGAP, um conjunto de requi-
sitos básicos de boas práticas agríco-
las - ou good agricultural practices 
(GAP) - que correspondem a Padrões 
Globais de Segurança Alimentar, pre-
servação ambiental, saúde e segurança 
dos trabalhadores e bem estar animal. 
O protocolo foi criado pela iniciativa 
de uma associação privada, sem fins 
lucrativos, que se originou da orga-
nização de grandes varejistas euro-
peus (Euro Retailer Produce Working 
Group - Eurep), preocupados em 
assegurar a qualidade de produtos 
destinados ao consumo humano.

O foco inicial era com os fornece-
dores de frutas e vegetais e a norma 
publicada pela EurepGap, versão 1.0 
Jan/04, visa à Segurança Integrada de 
Fazenda (IFA, na sigla em inglês – 
Integrated Farm Assurance) e engloba 
desde a produção de ovinos, bovinos, 
gado de leite, suínos e aves, a forma 
como deve ser feito o transporte de 
animais e também como deve ser o 
cultivo a granel (milho, soja, algodão 
etc.).

Os objetivos do EUREPGAP são, 
dessa forma, reduzir os riscos, assegu-
rar a qualidade e inocuidade dos ali-
mentos na produção primária, enfo-
cando também a implementação das 
melhores práticas para uma produção 
sustentável, hoje requisito indispensá-
vel. Da mesma forma que o HACCP, 
as normas EurepGap foram interna-
cionalizadas, e hoje assumem termi-
nologia também de GlobalGAP.  

Em realidade este sistema 
recupera os conceitos orientados e 
anteriormente previstos no nosso 
Brasil, na Portaria 1.428 (lembra?) 
de preservação ambiental e do indi-
víduo na interação com a produção, 
beneficiamento, armazenamento, 
transporte, industrialização, embala-
gem, reembalagem, comercialização, 
utilização e consumo de alimentos, 
considerando-se suas interações com 
o meio ambiente, o homem e seu 
contexto socioeconômico. 

Responsabilidades e trabalho em 
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GMP/GAP, na visão de futuro
Momento presente, o Instituto 

Genesis, Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP) 
com sede em Londrina (PR), já está 
autorizado pela FoodPlus / EurepGap 
finaliza Dr. Ricardo Matias, para 
organizar e coordenar o primeiro 
grupo de trabalho criado no País 
para discutir a norma EurepGap IFA, 
na qual são definidas as boas práti-
cas agrícolas - ou Good Agricultural 
Practice (GAP) - que são consoantes 
com GMP. Controle de Pragas será 
item cada vez mais importante dentro 
dos programas de qualidade no agro-
negócio brasileiro!

Momento futuro e que registra-
mos em ‘primeira mão’ é o acor-
dado em Workshop ILSI Brasil - 
International Life Science Institute, 
de 23 de maio em SP,  onde a Anvisa e 
MJ já estudam uma portaria - e breve 
consulta pública - referente a informe 
de Recall de alimentos com base em 
normas de comunicação / plano de 
mídia e recolhimento,  internacionais, 
existentes no Canadá, Irlanda, FDA, 
Nova Zelândia e Austrália! 

E ocorrências de contaminação 
por infestação de pragas em alimen-
tos ‘dão Ibope’ e lideram na mídia... 

Pense nisso!

Dr. Ricardo Soares Matias
Médico veterinário, consultor em 
gerenciamento de sinantrópicos
ricardomatias@terra.com.br

Prof. José Carlos Giordano
Diretor e consultor Food Safety
JCG Assessoria em Higiene e Qualidade  
umbrellagmp@terra.com.br


