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O mOmentO atual exige 

integraçãO dO COntrOle de 

Pragas COm Os PrOgramas 

de BOas PrátiCas, aPPCC, 

POPs e 5s

José Carlos Giordano

P roblemas de infesta-
ção por pragas em se-
tores de alimentação 

geram situações delicadas e 
sempre críticas. A mídia ex-

plora em todo o Brasil casos 
repetidos de contaminação 
em pequenos e grandes Sho-
ppings, reforçando aspectos 
negativos aos consumidores. 
Contaminação em alimento é 
inafiançável!

Novos conceitos de Qualida-
de, Segurança e Saúde colo-
cam em realce ações preven-
tivas. Atitudes Pró-ativas são 
imprescindíveis para assegurar 
um Alimento Seguro e Sau-
dável. No Brasil e no mundo, 

risCO de infestaçãO em áreas de  
shopping e importância das  
Boas práticas de manipulação 

segurança dOs alimentOs
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tais ocorrências de contamina-
ção não são aceitas de forma 
passiva pelos consumidores. 
A legislação prevê em deta-
lhes de Boas Práticas tanto no 
Ministério da Saúde como no 
da Agricultura em portarias e 
normas técnicas. A Prevenção 
de Riscos é obrigatória.

Tais regulamentações pre-
vêem o Controle Integrado de 
Pragas Urbanas, justamente 
para minimizar o risco de in-
festação. Um pequeno deta-
lhe leva a perda de produtos 
e clientes. Uma pequena falha 
compromete instalações e fun-
cionários. Apenas um inseto 
pode gerar internação ou até 
óbito! Um roedor causa gran-
des prejuízos não só materiais 
como legais, jogando na lama 
a imagem e a credibilidade da 
empresa, além de ações indeni-
zatórias e não raro fechamento 
do negócio e desemprego de 
funcionários. E expectativa de 
negócios pela Copa e Olimpía-
das, exportação, mercado hoje 
bem consumidor - 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 inexis-
tência de pragas, barreiras, 
monitoramento e higiene nas 

áreas. Tudo visando evitar 
contaminações e doenças, pre-
venir perdas desnecessárias, 
proporcionando 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 interna-
cional, a norma ISO 22.000 é 
clara: Na Gestão da Segurança 
dos Alimentos ela especifica 
claramente - Requisitos para 
qualquer organização na ca-
deia produtiva de alimentos. 
Ora, a praça de alimentação de 
um shopping é uma somatória 
de dezenas de organizações 
produtivas de alimentos! Exis-
te um apelo muito em voga 
hoje dos ambientes de shop-
pings serem ‘certificados’ em 
aspectos ambientais, de requi-
sitos da ‘gestão verde’: LEED 
(Leadership in Energy and 
Environmental Design); BRE-
EAM (BRE Environmental 
Assessment Method); ESRD 
(Environmental Standards for 
Retail Developments). Siglas 
bonitas para marketing do pro-
jeto, mas como fica a certifi-
cação dos mortais clientes de 
que seu arroz / feijão / bife são 
mais ou menos ‘higienicamen-
te bem feitos’ nas lojas fast 
food? Cabe sim a fiscalização 

requisitOs Para imPlantaçãO dO 
COntrOle integradO de Pragas
- Conhecimento das instalações
- Conhecimento sobre as pragas
- Avaliação do ecossistema
- Mapeamento das instalações por pontos críticos
- Avaliação do equilíbrio de risco e benefícios do controle

orientar e prover melhorias 
nos conceitos de Boas Prá-
ticas de Manipulação. Sem 
falar em outros sistemas eu-
ropeus mais exigentes em 
supermercados como BRC e 
internacionais como FSSC 
22.000. Mas vamos pensar 
na nossa ida com a família ao 
shopping mais próximo...        

O indisPensável  
PaPel da PrevençãO 

Nossa missão é promover 
a sensibilização em todos, 
fomentar a tomada de Ações 
Preventivas. É mostrar os pre-
juízos da não adoção do con-
trole, situações inaceitáveis, 
gerar a iniciativa imediata 
de melhorar! Urge apresentar 
ferramentas para transformar 
tais falhas, riscos e proble-
mas em oportunidades de 
melhorias.

O conceito hoje mundial-
mente difundido é o máxi-
mo de HIGIENE e QUA-
LIDADE com o mínimo de 
recurso químico. Interação 
entre o ambiente e homem é 
a nova visão: integrar Qua-
lidade – Seguridade – Ino-
cuidade. 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 
higiene. Empresas idôneas e 
profissionais.

O momento hoje exige inte-
gração do Controle de Pragas 
com os Programas de Boas 
Práticas, APPCC, POPs, 5S. 
Nosso papel é de sermos ar-
ticuladores. Ninguém é obri-
gado a ser especialista nesses 
conceitos, mas se está com-
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prometido 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 empre-
sas ou aulas em pós-gradua-
ção é a referência do informe 
técnico 688 da OMS de 1983 
priorizando educação sani-
tária na luta contra vetores. 
Desde 1984 exibimos a pág. 
128 do Manual FAO de Ins-
peção de Alimentos estudo 
OMS PNUMA 14/5 que de-
fine: “Deverá sempre ter-se 
em conta que os inseticidas 
constituem um complemento, 
mas nunca poderão substituir 
as boas práticas de higiene 
nos estabelecimentos de ali-
mentação”.       

A RDC 275 da Anvisa deixa claro 

procedimentos de exclusão de pragas   

como requisito chave nas áreas 

processadoras de alimentos

“

”
Os serviços de alimentação 

precisam estar fundamentados 
em Práticas Sanitárias Sólidas. 
Tais práticas constituem além 
do 5S e das Boas Práticas, 
também os POP’s (Procedi-
mentos Operacionais Padrão). 
A RDC 275 da ANVISA deixa 

claro procedimentos de exclu-
são de pragas como requisito 
chave nas áreas processadoras 
de alimentos. O Controle Inte-
grado tem papel fundamental 
no processamento de alimen-
tos. Métodos não químicos de 
prevenção e monitoramento 
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são imprescindíveis e ações 
de inspeção e auditorias cada 
vez mais requeridas, pois a 
eliminação de insetos, roedo-
res e pássaros é óbvia para um 
alimento bem feito. Inadmis-
sível encontrar uma Blatella 
germânica ou americana, no-
jento e ‘perigoso’ encontrar 
só metade dela, no meio da 
refeição! 

Não é a fama, grandiosida-
de ou beleza externa que vão 
assegurar uma boa refeição 
no Shopping, mas detalhes 
ocultos das cozinhas e gale-
rias técnicas!  

A ABNT, na norma 15.584 
desde 2008 define em âmbito 
Brasil, os procedimentos no 
escopo de serviços de Con-
trole de Vetores e Pragas Ur-
banas. Para quem atua profis-
sionalmente na área, comple-
menta o que se aprende com a 
NPMA - National Pest Mana-
gement Association (EUA). O 
famoso Ciclo 7 etapas do IPM 
tem logo depois do 1 - inspe-
ção, o 2 - das ações preventi-
vas...

E a ABNT Brasil não termi-
nou aí! No mesmo ano 2008 
foi editada a NBR 15.635 > 
Serviços de Alimentação – 
Requisitos de Boas Práticas 
Higiênico-Sanitárias e Con-

troles Operacionais. Sempre 
as Good Practices para evi-
tar 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 nos-
sas casas e indo a uma praça 
de alimentação exigimos, pa-
gamos e merecemos saúde, não 
gambiarras e falhas de higiene. 
É até ‘engraçado’ ver na TV 
ratos transitando, mas não nos 
nossos pés!     

Conceito primordial em to-
dos esses acima tais documen-
tos técnicos é a PREVENÇÃO, 
HIGIENE, LIMPEZA E OR-
GANIZAÇÃO. A fiscalização 
exige o cumprimento de regis-
tros, rastreabilidade de ações e 
dados para asseguramento de 

Métodos  não químicos de prevenção e 

monitoramento são impres-cindíveis, e 

ações de inspeção e auditorias são cada 

vez mais requeridas

“

”

alimentos íntegros e saudáveis. 
E um produto íntegro e saudá-
vel não pode se permitir a ter 
risco de infestações.

Sinergia de trabalhos e ex-
pertises é imprescindível: cada 
um tem sua parcela nesse ali-
mento bem feito, seguro e sau-
dável, sem infestações. Seja no 
prato, seja no ambiente de pre-
paro ou consumo.  

Qualidade e Confiança em 
alimentos não se faz sem Boas 
Práticas de Higiene. E Boas 
Práticas não se fazem sem um 
bom Controle Integrado de Pra-
gas Urbanas - pleno e eficaz, 
conduzido por quem seja pro-
fissional no assunto, que con-
cilia os tratamentos com orien-
tações de BPF / GMP > Boas 
Práticas de Fabricação / Good 
Manufacturing Practices. 

E na sua loja, comércio, in-
dústria, restaurante, shopping, 
bar, casa, como vão seus pro-
cedimentos de prevenção em 
Controle Integrado de Pragas? 

Pense nisso! 

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