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Problemas de infestação por pragas em setores de ali-
mentação geram situações delicadas e sempre críti-
cas. A mídia explora em todo o Brasil casos repetidos 

de contaminação em pequenos e grandes Shoppings, refor-
çando aspectos negativos aos consumidores. Contamina-
ção em alimento é inafiançável!

Novos conceitos de Qualidade, Se-
gurança e Saúde colocam em realce 
ações preventivas. Atitudes Pró-ativas são 
imprescindíveis para assegurar um Ali-
mento Seguro e Saudável. No Brasil e 
no mundo, tais ocorrências de contami-
nação não são aceitas de forma passiva 
pelos consumidores. A legislação prevê 
em detalhes de Boas Práticas tanto no 
Ministério da Saúde como no da Agri-
cultura em portarias e normas técnicas. 
A Prevenção de Riscos é obrigatória.

Tais regulamentações preveem o 
Controle Integrado de Pragas Urbanas, 
justamente para minimizar o risco de 
infestação. Um pequeno detalhe leva à 
perda de produtos e clientes. Uma pe-
quena falha compromete instalações e 
funcionários. Apenas um inseto pode 
gerar internação ou até óbito! Um roe 
dor causa grandes prejuízos, não só 

materiais como legais, jogando na lama 
a imagem e a credibilidade da empre-
sa, além de ações indenizatórias e não 
raro fechamento do negócio e desem-
prego de funcionários. E a expectativa 
de negócios pela Copa e Olimpíadas, 
exportação, mercado hoje bem consu-
midor é urgente e promissora.   

Todos os procedimentos internacionais 
de auditoria – FDA, Codex Alimentarius e 
os check list dos Ministérios, ANVISA e 
Vigilância Sanitária Estaduais – dão peso 
à inexistência de pragas, barreiras, mo-
nitoramento e higiene nas áreas. Tudo 
visando evitar contaminações e doenças, 
prevenir perdas desnecessárias, propor-
cionando vida saudável a todos. A medida 
da dimensão do problema reside aí ! Em 
área alimentícia, o nosso produto final é a 
vida. E a Segurança e Confiança da Vida 
não só deve – mas precisa – ser almejada 

a todo custo. Em âmbito internacional, a 
norma ISO 22.000 é clara: Na Gestão da 
Segurança dos Alimentos ela especifica 
claramente > Requisitos para qualquer 
organização na cadeia produtiva de ali-
mentos. Ora, a praça de alimentação de 
um shopping é uma somatória de dezenas 
de organizações produtivas de alimentos! 
Existe um apelo muito em voga hoje dos 
ambientes de shoppings serem ‘certifica-
dos’ em aspectos ambientais, de requisitos 
da ‘gestão verde’: LEED > Leadership in 
Energy and Environmental Design; BRE-
EAM > BRE Environmental Assessment 
Method; ESRD > Environmental Standar-
ds for Retail Developments. Siglas bonitas 
para marketing do projeto , mas como fica 
a certificação dos mortais clientes de que 
seu  arroz / feijão / bife são mais ou me-
nos ‘higienicamente bem feitos’ nas lojas 
fast food? Cabe sim à fiscalização orientar 
e prover melhorias nos conceitos de Boas 
Práticas de Manipulação. Sem falar em 
outros sistemas europeus mais exigentes 
em supermercados como BRC e interna-
cionais como FSSC 22.000. Mas vamos 
pensar na nossa ida com a família ao  
Shopping mais próximo.

O indispensàvel papel da prevenção 
sempre!

Nossa missão é promover a sensibi-
lização em todos, fomentar a tomada 

Risco de infestação 
em áreas de shopping 
e importância das boas práticas 
de manipulação
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de Ações Preventivas. É mostrar os 
prejuízos da não adoção do controle, 
situações inaceitáveis, gerar a iniciativa 
imediata de melhorar! Urge apresen-
tar ferramentas para  transformar tais 
falhas, riscos e problemas  em oportu-
nidades de melhorias.

 O conceito hoje mundialmente 
difundido é o máximo de higiene e 
qualidade com o mínimo de recurso 
químico. Interação entre o ambien-
te e homem é a nova visão: integrar 
Qualidade – Seguridade – Inocui-
dade. Ações de apenas ‘combater 
pragas avistadas’ é gastar tempo e 
dinheiro com os efeitos. Agir na ori-
gem das infestações > a não geração 
das pragas, se obtém com informação, 
educação e estratégias de qualidade e hi-
giene. Empresas idôneas e profissionais.

O momento hoje exige integração 
do Controle de Pragas com os Progra-
mas de Boas Práticas, APPCC, POPs, 
5 S. Nosso papel é de sermos articu-

ladores. Ninguém é obrigado a ser es-
pecialista nesses conceitos, mas se está 
comprometido com alimentos, com 
certeza absoluta cedo ou tarde terá que 
entendê-los. Um dos conceitos que mi-
nistro já há mais de 25 anos (sim, mais 
de uma geração!) em nossos cursos nas 
empresas ou aulas em pós-graduação é 
a referência do informe técnico 688 da 
OMS de 1983, priorizando educação 
sanitária na luta contra vetores. Desde 
1984 exibimos a pág. 128 do Manual 
FAO de Inspeção de Alimentos estudo 
OMS PNUMA 14/5 que define: “deve-
rá sempre ter-se em conta que os inse-
ticidas constituem um complemento, 
mas nunca poderão substituir as boas 
práticas de higiene nos estabeleci-
mentos de alimentação”.

Os serviços de alimentação precisam 
estar fundamentados em Práticas Sani-
tárias Sólidas. Tais práticas constituem 
além do 5S e das Boas Práticas, tam-
bém os POP’s > Procedimentos Opera-

cionais Padrão. A RDC 275 da ANVISA 
deixa claro procedimentos de exclusão 
de pragas como requisito chave nas 
áreas processadoras de alimentos. O 
Controle Integrado tem papel funda-
mental no processamento de alimentos. 
Métodos não químicos de prevenção 
e monitoramento são imprescindíveis 
e ações de inspeção e auditorias cada 
vez mais requeridas, pois a eliminação 
de insetos, roedores e pássaros é óbvia 
para um alimento bem feito. Inadmissí-
vel encontrar uma Blattella germanica ou  
Periplaneta americana, nojenta e ‘peri-
gosa’ ou encontrar só metade dela, no 
meio da refeição! 

Não é a fama, grandiosidade ou be-
leza externa que vão assegurar uma boa 
refeição no shopping, mas detalhes ocul-
tos das cozinhas e galerias técnicas!  

A ABNT, na norma 15.584 desde 
2008 define em âmbito Brasil, os 
procedimentos no escopo de servi-
ços de Controle de Vetores e Pragas 

•	 A aplicação do Programa de 
Controle Integrado prevê con-
junto de ações fundamentais que 
visam eliminar ou minimizar os 
riscos de ocorrência de insetos, 
roedores e demais pragas urba-
nas e de grãos. É a prevenção aci-
ma de tudo.

•	 As instalações não devem ter:

•	 Possíveis pontos de entrada de 
insetos no ambiente, como falhas 
de vedação em tubulações, ralos 
sem proteção, portas e janelas 
mal vedadas, etc;

•	 Possíveis locais de abrigo para in-
setos e que possam ser vedados, 
como aberturas ou frestas, jane-
las e rodapés;

•	 Azulejos mal assentados ou quebrados; 

•	 Vazamentos em dutos de água e 
torneiras;

•	 Falhas na manipulação e guarda do lixo;

•	 Presença de entulho, materiais 
fora de uso, caixas e embalagens 
mal armazenadas;

•	 Mato e grama não aparados;

•	 Estrados com presença de infes-
tações por cupim ou broca;

•	 Nas áreas de estocagem, deve-se 
manter distancia mínima de 40 
cm entre as paredes e os paletes 
de produtos. Entre o piso e os pa-
letes, distancia mínima de 20cm;

•	 Quaisquer sinais de roeduras, fezes, 
urina, trilhas, pegadas e ninhos de 
roedores deve ser notificada, bem 
como mudas de pele, penas, ovos, 
odores de pragas etc.

•	 Locais de acesso devem ter telas 
de # 2 mm. ou cortinas plásticas;

•	 Não devem existir resíduos que 
sirvam de alimento a aves, roedo-
res e insetos;

•	 Devem ser desenvolvidos progra-
mas de limpeza e higiene junto 
aos funcionários, familiares e co-
munidade; Housekeeping / 5S é 
imprescindível.

•	 Poeira e materiais deteriorados 
devem ser retirados;

•	 Armadilhas luminosas devem ser 
adesivas, não de eletrocussão.

•	 Armadilhas de mola ou adesivas 
devem ser instaladas em porta is-
cas próprios que evitem contami-
nação do ambiente pelo roedor 
capturado e secreções;

•	 Para iscagem de raticidas, em-
pregar recipientes / estações pró-
prios, sinalizados e mapeados, ins-
talados em áreas de não produção;

•	 Elaborar um manual técnico que 
registre todas as atividades, respon-
sabilidades, históricos, treinamen-
tos e ações corretivas do programa;

•	 Quaisquer produtos utilizados no 
combate a pragas devem ser ar-
mazenados em local isolado, iden-
tificado, e com acesso controlado;

•	 Quaisquer produtos empregados 
devem ter registro liberado pelo ór-
gão técnico federal (MS) para uso;

•	 O lixo deve ser devidamente 
acondicionado e retirado com 
frequência;
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Urbanas. Para quem atua profissio-
nalmente na área, complementa o 
que se aprende com a NPMA > Na-
tional Pest Management Association 
(EUA). O famoso Ciclo  7 etapas do 
IPM tem logo depois do 1 - inspeção, 
o 2 - das ações preventivas ...

E a ABNT Brasil não terminou 
aí! No mesmo ano 2008 foi editada 
a NBR 15.635 > Serviços de Alimen-

tação – Requisitos de Boas Práticas 
Higiênico-Sanitárias e Controles 
Operacionais. Sempre as Good Prac-
tices para evitar contaminação no 
prato do cliente. Ele não paga pelo 
‘tanto de verdura na salada de bichi-
nhos’. E o mínimo necessário é boa 
higiene nos ‘bastidores’ da cozinha... 
Ao saírmos de nossas casas e indo a 
uma praça de alimentação exigimos, 
pagamos e merecemos saúde, não 
gambiarras e falhas de higiene. É até 
‘engraçado’ ver na TV ratos transi-
tando, mas não nos nossos pés!     

Conceito primordial em todos es-
ses acima tais documentos técnicos 
é a prevenção, higiene, limpeza e 
organização. A fiscalização exige o 
cumprimento de registros, rastrea-
bilidade de ações e dados para  As-
seguramento de Alimentos Íntegros e 
Saudáveis. E um produto Íntegro e 
Saudável não pode se permitir a ter 
risco de infestações.

Sinergia de trabalhos e expertises 
é imprescindível: cada um tem sua 
parcela nesse alimento bem feito, 
seguro e saudável, sem infestações. 
Seja no prato, seja no ambiente de 
preparo ou consumo.  

Qualidade e Confiança em alimen-
tos não se faz sem Boas Práticas de Hi-
giene. E Boas Práticas não se fazem sem 
um bom Controle Integrado de Pragas 
Urbanas – pleno e eficaz, conduzido por 
quem seja profissional no assunto, que 
concilia os tratamentos com orientações 
de BPF/ GMP > Boas Práticas de Fabri-
cação/ Good Manufacturing Practices. 

E na sua loja, comércio, indústria, 
restaurante, shopping, bar, casa, como 
vão seus procedimentos de prevenção 
em Controle Integrado de Pragas? 

Pense Nisso!

* Prof. José Carlos Giordano, Consultor em 
Food Safety, JCG Assessoria em Higiene e 
Qualidade. umbrellagmp@terra.com.br

•	 Não devem haver juntas de mais 
de 1 cm nas portas;

•	 É recomendável o uso de cortinas 
de ar nos acessos;

•	 São proibidos acesso de gatos, 
cães, aves etc.;

•	 Dispor de técnico da prestadora 
de serviços conhecedor dos prin-
cípios ativos. Não utilizar produ-
tos de alta toxicidade;

•	 Nos casos de fumigação, atentar 
para todos os importantes requisi-
tos de segurança necessários;  

•	 Deve existir boa iluminação em 
todas as áreas;

•	 Os produtos armazenados devem 
sofrer rotação, e obedecer ao 
PVPS (primeiro que vence é o pri-
meiro que sai);

•	 Deve existir limpeza e inspeção 
diária na área de produção e ar-
mazenagem;

•	 A temperatura de conservação a frio 
deve obedecer às recomendações téc-
nicas para cada produto, bem como 

a umidade relativa do ambiente;

•	 Quaisquer indícios de casulos e 
teias, larvas ou traças, trilhas e 
produtos atacados devem ser no-
tificados. Fungos idem;

•	 Linhas de esgoto servido e dos efluen-
tes devem ser totalmente isoladas;

•	 Paredes e superfícies devem ser 
lisas, com juntas de dilatação ca-
lafetadas;

•	 Não pode haver sacarias / emba-
lagens abertas com vazamento de 
produtos;

•	 Locais de alimentação devem ser 
afastados das imediações: aterros 
sanitários, matadouros, pântanos, 
águas paradas, criadouros de por-
cos, lagoas de decantação com ma-
terial orgânico decomposto etc;

•	 Quando de reformas ou demoli-
ções, prever a migração de pragas;

•	 Veículos e embalagens recebidas 
precisam ser inspecionados;

•	 Cereais e grãos em silos devem 
ser avaliados com frequência para 

detecção de ovos de caruncho, be-
souro, gorgulhos, traças etc;

•	 Manter contato técnico com os 
laboratórios e fabricantes de pra-
guicidas para troca de informa-
ções e atualização. Participar das 
feiras técnicas;

•	 Silos, paióis, tulhas e armazéns 
devem ser periodicamente esva-
ziados, limpos, higienizados, de-
sinsetizados e secos;

•	 Áreas de enchente e passíveis de 
inundações, devem ter monitora-
mento de casos de leptospirose. 
Áreas com morcego, controle con-
tra a eventual espécie hematófaga;

•	 Roedores mortos devem ser inci-
nerados ou enterrados;

•	 Participar de Associações Técni-
cas e assinar periódicos da área:

•	 Divulgar a educação sanitária a to-
dos os envolvidos com operações 
de produtos alimentícios, serviços 
de alimentação, embalagens, cos-
méticos, fármacos. 

O conceito hoje 

mundialmente difundido 

é o máximo de higiene e 

qualidade com o mínimo 

de recurso químico.


