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RESUMO

Com o acentuado e desordenado crescimento das cidades, tem se tornando cada vez mais comum a presença indesejável de vetores e pragas 
urbanas tais como baratas, formigas, moscas, mosquitos, ratos, entre outros. Tal fato se torna preocupante, uma vez que os mesmos conseguem 
acessar locais de manipulação, preparo acondicionamento, armazenamento, transporte e exposição à venda dos alimentos tais como: padarias, 
cantinas, lanchonetes, bufês, confeitarias, restaurantes, comissárias, cozinhas industriais e institucionais assim como os estabelecimentos de 
produtos de origem animal, contribuindo com o aumento dos riscos relacionados à transmissão de doenças causada pelo carreamento de 
microrganismos patogênicos e contaminantes que possibilitam a ocorrência de agravos à saúde. Além disso, acarreta prejuízos econômicos por 
perda de alimentos onde os mesmos, uma vez deteriorados e contaminados, precisam ser descartados. Podem-se perceber também danos ao 
meio ambiente pela contaminação do solo e da água causado pelo uso abusivo de substâncias tóxicas, como inseticidas e praguicidas utilizados 
como forma de controle. Visto isso se dá a extrema importância do controle integrado de vetores e pragas urbanas em estabelecimentos 
produtores de alimentos sendo necessário o cumprimento das legislações pertinentes para que haja efetividade, sem prejudicar a saúde e o meio 
ambiente. O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo descritivo observacional para avaliar a realização do controle integrado de 
vetores e pragas urbanas em um matadouro de aves e coelhos, situado no município do Rio de Janeiro. Durante o mês de março de 2016 foi feita 
uma visita a um matadouro de aves e coelhos para avaliar a realização do controle integrado de vetores e pragas. Os dados foram obtidos com o 
auxilio de uma lista de checagem elaborada com referencia à Portaria n°368/97 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento que dispõe 
sobre as condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos e à 
Resolução de Diretoria Colegiada n° 216/04 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas 
para Serviços de Alimentação, no tocante ao controle integrado de vetores e pragas urbanas. A lista de checagem foi dividida em cinco tópicos 
abordando questões sobre: as condições de acesso, atração, abrigo, proliferação e de indícios da presença de vetores e pragas. Os itens foram 
avaliados quanto à conformidade com as normas e diretrizes determinadas nas legislações vigentes. Após a obtenção dos dados, os mesmos 
foram tabulados no programa Microsoft® Office 2010 e analisados. A verificação foi iniciada na recepção de aves e em seguida nos setores de 
evisceração, pré-resfriamento, cortes, embalagem, frigorificação e expedição que foram os locais liberados pelo estabelecimento para a 
realização do trabalho. O resultado geral observado foi de apenas 4% de conformidade com as exigências legais. Com esse resultado foi possível 
observar que o estabelecimento não apresentava um correto e efetivo manejo para o controle e eliminação de vetores e pragas urbanas tanto do 
seu ambiente interno quanto externo. Foi notável a extrema ineficiência em relação a essa questão, levando consequentemente à existência da 
presença dos vetores e pragas urbanas no ambiente fabril. O melhor a ser feito para evitar a presença de pragas urbanas é o controle de forma 
preventiva adotando-se medidas que irão evitar o acesso, abrigo, atração e proliferação das pragas, fazendo assim com que a necessidade de 
utilização de substâncias tóxicas seja menor. Assim, pôde-se concluir que naquele estabelecimento existia um controle apenas parcial das pragas, 
se fazendo necessário o provimento de procedimentos que visem uma melhor e maior atenção aos requisitos pertinentes exigidos por lei, visto 
que negligenciar os mesmos pode acarretar danos à saúde, prejuízos econômicos e ambientais.
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