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RESUMO 

Addôr ECL. Determinação dos pontos críticos no processo de importação de 

produtos termolábeis. São Paulo; 2004. [Dissertação de Mestrado - Faculdade de 

Saúde Pública da USP]. 

Produtos sensíveis à temperatura estão suJeitos ao Controle Sanitário cujas ações 

consistem na inspeção de produtos importados em portos, aeroportos e fronteiras. 

Objetivo: Determinar os pontos críticos durante o processo de importação de produtos 

termolábeis, identificando seu fluxo da carga, com base no processo documental e 

operacional da importação de produtos sujeitos ao Controle Sanitário. Método: Estudo 

descritivo utilizando observação sistematizada de 36 armazéns alfandegados do estado 

de São Paulo, relativo à: localização, estrutura fisica, meios de transporte utilizados, 

segregação de produtos, equipamentos de refrigeração, monitoramento da temperatura, 

além de pesquisa sistematizada de documentos, legislação e dados estatísticos de 

organismos oficiais nacionais e internacionais. Resultados: Foi observado que a 

importação de produtos termolábeis pode ser efetuada em diferentes modalidades, 

utilizando um ou mais meios de transporte; os armazéns alfandegados estão localizados 

de forma estratégica para assegurar o acesso e a distribuição dos produtos. Em 2003, 

foram registradas no Brasil temperaturas extremas de 40°C positivos e 4°C negativos. 

Os armazéns alfandegados possuem capacidades instaladas de refrigeração diferentes 

entre si, cujo monitoramento da temperatura se dá de forma diversa e, algumas vezes, 

precária. Diferentes grupos de produtos podem representar diferentes fontes de risco 

dependendo da exposição a condições ambientais adversas. Conclusões: Dos pontos 

críticos identificados no processo de importação de produtos sensíveis à temperatura 

destacam-se: não familiaridade com os documentos e fluxo operacional, preenchimento 

inapropriado dos documentos de importação, unitização da carga, modos e meios de 

transporte e seu percurso, embalagem, viabilidade e capacidade de armazenamento, 

qualidade do serviço de refrigeração prestado. 

Descritores: Vigilância Sanitária, Produto Termolábil, Mercadorias Importadas, Risco, 

Logística. 



SUMMARY 

Addôr ECL. Determinação dos pontos críticos no processo de importação de 

produtos termolábeis. [Criticai points determination in the process of temperature 

sensitive products importation]. São Paulo (BR); 2004. [Dissertation ofMaster's degree 

- Universidade de São Paulo - Brazil] 

Temperature sensitive products are subjected to the Sanitary Control whose actions 

consist in inspecting the imported product in ports, airports and borders. Objective: To 

determine criticai points during the importation process of temperature sensitive 

products identifying its load flow, based on documental and operational process of 

importation of products subjected to Sanitary Control. Methods: Descriptive study 

using systematized observation of 36 customs warehouses in the state of São Paulo, 

regarding: location, physical structure, means of transportation, products segregation, 

cooling equipments, temperature monitoring and a systematic search of technical 

documents, legislation, and statistical data from national and intemational o:fficial 

organisms. Results: It was observed that the importation process could be accomplished 

in different modalities, using one or more means of transportation; customs warehouses 

are located in strategic positions to ensure access and distribution o f products. In 2003, 

extreme temperatures of 40°C positive and 4°C negatives were registered in Brazil. 

Customs warehouses have different installed cooling capacity, whose temperature 

tracking happens in severa! different ways and sometimes are precarious. Different 

groups of products can represent different hazard source depending on the exposure to 

adverse environmental conditions. Conclusions: The highlighted criticai points 

identified in the process of importation of temperature sensitive products were: 

unfamiliarity with documental and operational flow, inappropriate fulfillment of 

importation documents, unitization o f the load, way and means o f transportation and its 

course, packing, storage capacity and availability, cooling quality service rendered by 

storage suppliers. 

Descriptors: Health Surveillance, Thermo Labile Products, Imported Merchandise, 

Risk, Logistics. 
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1.1. Vigilância Sanitária Através dos Tempos 

O ser humano apresenta a necessidade de pertencer a um determinado 

grupo social. É sabido que a vida em sociedade traz em seu contexto a necessidade 

de estabelecer regras gerais, com limites que possibilitem a não invasão dos direitos 

individuais. O convívio social também traz problemas que impõem o 

desenvolvimento e a normatização de ações de saúde. Antigos documentos, como o 

Código Hamurábi~ o Código Manu e o antigo testamento, contêm normas sobre 

saúde e incluem sanções para a falta de cumprimento (COSTA 1999). 

As ações de saúde no campo da Vigilância Sanitária existem há milhares 

de anos. Achados arqueológicos demonstram que no século XVI a.C. o homem já 

preparava drogas, identificando cuidados não apenas com o uso das mesmas, mas 

também com a conservação e prazos de validade. Os alimentos e até os perfumes já 

faziam parte da preocupação dos povos antigos. Na Índia, por exemplo, em 300 a.C., 

foram proibidas por lei as falsificações de alimentos, de medicamentos e de perfumes 

(COSTA e ROZENFELD 2000). 

Desde a Antigüidade, filósofos e pensadores ditavam preceitos relativos 

à saúde. Hipócrates (570 - 460 a.C.) incorporou conceitos e regras formadoras das 

bases da moral médica e dos fundamentos da ética geral e particular, e preconizava 

"não causem danos"; Galena (201- 131 a.C.) advertia contra o perigo das prescrições 

mal escritas e obscuras; e Voltaire (1694 - 1778) dizia: "A terapêutica é uma 

torrencial de drogas das quais não se sabe nada em um paciente de que se sabe 

menos ainda" (ROZENFELD 1998). 
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Os Romanos desenvolveram a engenharia sanitária, enfatizando a água 

de beber. Na época de Nero (54- 68) foram criados serviços públicos de saúde com 

oficiais encarregados do controle da limpeza das ruas, do suprimento de alimentos e 

da inspeção de mercados. Esses serviços tinham o poder de proibir a venda de 

produtos estragados. No tempo do imperador germânico Frederico II (1220 - 1250) 

foram tomadas medidas importantes para proteger a saúde da coletividade, como em 

um decreto imperial, de 1224, que proibia a prática da medicina sem licença prévia, 

colocava as farmácias sob controle estatal e instituía a obrigatoriedade da inspeção 

de rotina dos medicamentos preparados pelos boticários. Pouco antes, na Inglaterra, 

o rei John proclamava a primeira legislação sobre alimentos, proibindo a adulteração 

do pão. O vigor da inspeção de alimentos já era fato marcante na administração de 

Saúde Pública nas comunidades medievais. A idéia do contágio nesse período 

forneceu bases para o isolamento de doentes, que seriam o primórdio da vigilância 

epidemiológica. Com isso, surgiu outro ramo da vigilância sanitária: o controle 

sanitário dos portos, instituindo-se a quarentena para impedir a entrada da peste nas 

cidades - ação básica para o desenvolvimento das atividades atualmente conhecidas 

como vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras (COSTA 1999). 

As grandes descobertas dos séculos XV e XVI, de um mundo novo com 

mats espaços, trouxeram também problemas novos e inesperados. As rotas 

marítimas com trajetos maiores dirigiam atenção para novos problemas de saúde, 

principalmente entre os marinheiros. Surgiu então a preocupação com as doenças 

ocupacionais. 

No final século XVIII e no decorrer século XIX o processo de 

industrialização trouxe grandes mudanças, transformando - com a introdução de 
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inovações tecnológicas - as velhas indústrias. Ao sair do campo para os centros 

industriais, a população, diante das novas condições de vida, adoecia ou por doenças 

ocupacionais ou por doenças transmissíveis. A doença passou a ser um obstáculo à 

força produtiva do trabalhador e, portanto, havia um interesse em se manter a saúde 

da população para a manutenção da produtividade. Conseqüentemente, o Estado 

assumiu o controle da assistência à saúde, como forma de garantir a reprodução do 

capital. Criava-se, assim, toda uma legislação de proteção ao trabalhador, para 

manter a população sadia, ativa e produtiva (GEOV ANINI 1995). 

Em 1764, Wolfgang Thomas Rau usou, pela primeira vez, o termo 

"polícia médica", influenciado por filósofos, políticos e teóricos da ciência política. 

Este conceito foi disseminado pelas obras de Johann Peter Frank, mais conhecido 

como o pioneiro da Saúde Pública e da medicina social, que formulou uma política 

de saúde coerente e abrangente. Sob esta influência, Franz Anton Mai desenvolveu 

um código de saúde, apresentado em 1800 a um Estado do Império Germânico com 

o objetivo de manter e promover a saúde. Este código, que não encontrou viabilidade 

política para sua implantação, seria um preâmbulo para o Código Sanitário. 

Abordava, entre outros aspectos, a higiene da habitação e da atmosfera; dos 

alimentos e bebidas; do vestuário; recreação; saúde matemo-infantil; prevenção e 

controle de doenças contagiosas humanas e animais além de educação sanitária 

(ROSEN 1994; COSTA 1999). 

A liderança da teoria e da prática da Saúde Pública passou aos britânicos, 

em 1848, quando foi criado o Conselho Geral de Saúde. Durante o século XIX 

grandes epidemias como varíola, tifo exantemático, febre tifóide, disenteria, difteria 

e escarlatina ocorreram e recorreram. Pandemias da cólera asiática devastaram a 
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Europa e na América havia o temor da febre amarela. O controle de doenças 

transmissíveis se torna, no século XIX, uma grande questão de política e de Saúde 

Pública. Surge a necessidade de controlar a expansão dos surtos através da 

cooperação internacional (ROSEN 1994). 

1.2. Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras 

A vigilância sanitária dos portos teve início em Veneza no ano de 1348, 

quando se estabeleceu a inspeção das embarcações e de suas cargas, colocando os 

passageiros em quarentena como medida para impedir a entrada de peste (doença 

transmitida pela pulga do rato) nas cidades. Assim, norteou-se o desenvolvimento 

das atividades atualmente exercidas pela Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e 

Fronteiras. A quarentena representava, então, um entrave para o comércio e perdurou 

por cinco séculos até o estabelecimento de regras sanitárias gerais. O francês Melier 

organizou a primeira Conferência Sanitária Internacional em Paris, em 1851. Dela 

foram tiradas algumas normas e uma convenção - regulamentações estas que seriam 

os primórdios do Código Sanitário Internacional e tratavam da notificação e da 

quarentena de doenças como a cólera, peste e febre amarela (ROSEN 1994). 

Aos 14 dias de novembro de 1924, em Cuba foi firmado e referendado 

por 18 países da América o Código Sanitário Panamericano, durante a Sétima 

Conferência Sanitária Panamericana. Este foi o primeiro tratado de saúde a ser 

frrmado pelas nações do continente americano (GARCIA e col. 1999). 

No cenário brasileiro, os problemas de saúde decorrentes da imigração e 

de trocas mercantis relacionados às embarcações estão presentes desde a sua 
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descoberta. Poré~ apenas no século XIX o Serviço de Saúde Pública no Brasil 

estruturou-se, através do Regimento da Provedoria, para desempenhar as atividades 

de proteção à saúde da população em portos e fronteiras, além de instituir outras 

medidas sanitárias. Após a Independência do Brasil decretou-se a municipalização 

dos serviços sanitários e, quase um século depois, é editado- com 1.679 artigos- o 

Decreto 16.300 em 1923, que vigorou como o Código Sanitário Federal por muito 

tempo e foi sendo alterado de acordo com o desenvolvimento da Saúde Pública e da 

Vigilância Sanitária (Costa e Rozenfeld 2000) 

No curso da história, a expansão dos transportes e dos meios de 

comunicação seguiu o desenvolvimento da industrialização. Abriam-se estradas e 

canais fluviais. Com o surgimento das locomotivas no século XVIII, as vias férreas 

passaram a ter um papel importante nos transportes. O percurso de longos trajetos 

tomou-se cada vez menos moroso e a navegação com o navio a vapor passou a não 

mais depender das incertezas do tempo. Chegava-se a lugares diversos e distantes 

num prazo menor e com maior facilidade. Essas transformações também geraram um 

problema de saúde pública, pois o país que mantivesse relações comerciais com 

países em condições sanitárias desfavoráveis expunha-se à importação de doenças. 

As comunidades urbanas facilitavam a proliferação de doenças transmissíveis. Ao 

mesmo tempo, com os meios de transportes mais ágeis, grandes epidemias se 

alastraram pela Europa e, aliadas às grandes migrações do século XIX, chegaram à 

América através de imigrantes irlandeses (ROSEN 1994). 

Com o desenvolvimento da aviação a partir do feito de Santos Dumont, 

com o "14-Bis" em 1906, os meios de transporte ficaram ainda mais rápidos. Assim, 

tomou-se possível dar a volta ao mundo em tempo muitas vezes menor do que o de 
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incubação de determinadas doenças, o que deixou obsoletas as eficientes medidas 

sanitárias adotadas no passado em áreas portuárias . 

O aumento da velocidade na mobilidade geográfica criou a necessidade 

do estabelecer novas medidas de vigilância sanitária aos viajantes procedentes de 

áreas endêmic~ de doenças de interesse à saúde pública, bem como aos meios de 

transportes, mercadorias, terminais pe passageiros e de cargas (ANVISA 2002). 

No Brasil, a partir da década de 30, a legislação sanitária avança e 

regulamenta diversos procedimentos como o exercício profissional, fiscalização de 

instituições, indústrias e produtos, caracteriza as infrações sanitárias, disciplina a 

responsabilidade por danos ao meio ambiente e ao consumidor. Da criação do 

Ministério da Saúde em 1953 foi mantido em sua estrutura o Serviço de Saúde dos 

Portos. Este serviço já recebeu diferentes nomes e agregou diferentes funções através 

do tempo. Inicialmente, com a finalidade de conter as epidemias que pudessem ser 

trazidas pelas embarcações marítimas e terrestres, evoluindo juntamente com os 

meios de transportes, vindo a atuar nos aeroportos e armazéns alfandegados. 

(ROSEN 1994; COSTA 1999). 

A Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras atingiu 

atividades de grandes proporções juntamente com a evolução dos transportes, a 

globalização, as novas políticas de mercado internacional e a ampliação das 

importações na década de noventa, passando a desenvolver ações cada vez mais 

complexas e interligadas a diversos ministérios. 
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1.2.1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA 

A ANVISA foi criada em 26 de janeiro de 1999 através da Lei 9. 782. É 

uma agência reguladora, caracterizada pela independência administrativa, 

estabilidade de seus dirigentes durante o período de mandato e autonomia financeira. 

Na estrutura da Administração Pública Federal, a agência está vinculada ao 

Ministério da Saúde e tem por finalidade institucional ''promover a proteção à 

saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e da 

comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive 

dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados", 

além de exercer "o controle de portos, aeroportos e fronteiras e a interlocução junto 

ao Ministério das Relações Exteriores e instituições estrangeiras, para tratar de 

assuntos internacionais na área de vigilância sanitária" (Brasil 1999). Assim, 

compete à ANVISA a vigilância sanitária a produtos importados assim como a 

armazéns e meios de transportes dos mesmos. 

Quanto aos recursos humanos, após a IX Conferência Nacional de Saúde 

em 1992, que adotou, entre outras medidas, a extinção do Instituto Nacional de 

Assistência Médica e Previdência Social- INAMPS (GEOV ANINI 1995; COSTA 

1999), alguns dos funcionários deste instituto ficaram cedidos ao Sistema Único de 

Saúde - SUS e passaram a exercer atividades em Portos, Aeroportos e Fronteiras na 

Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde (MS). 

Posteriormente foram absorvidos pela Gerência Geral de Portos, Aeroportos e 

Fronteiras (GGP AF) da ANVISA. 

O quadro funcional da agência conta com servidores: redistribuídos da 

antiga SVS, da Fundação Nacional de Saúde, contratados por organismos 
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internacionais como UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura) e PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

no Brasil), contratados temporários e servidores de empresas terceirizadas. Nos 

postos da GGP AF os fiscais possuem diferentes formações acadêmicas na área da 

saúde, tais como Medicina, Odontologia, Enfermagem, Biomedicina, Farmácia e 

Bioquímica. Além dos técnicos de nível superior, em alguns postos, outros 

funcionários, CUJO vínculo empregatício é de nível médio, também exercem 

legalmente a fiscalização e inspecio~ produtos. Em 2001 havia, sob Regime 

Jurídico Único na ANVISA, 413 funcionários de nível superior e 756 de nível médio 

(ANVISA 2002, DIAS 2003). Alguns destes possuem formação superior nas mais 

diversas áreas e não tiveram ascensão funcional 

Considerando o conceito de COSTA (1999), o termo "risco" exprime a 

possibilidade ou probabilidade de ocorrência de evento danoso à saúde, relacionado 

com objetos concretos sob controle sanitário. 

A diferente formação acadêmica dos fiscais traz qualidade à inspeção 

fisica, uma vez que contribui para a avaliação do risco sanitário de cada produto e 

possíveis fatores de agravo a esse risco, devendo prioritariamente ser realizada por 

técnicos de nível superior. Assim, os diversos produtos sujeitos a fiscalização 

sanitária deveriam ser avaliados por uma equipe multiprofissional. 

CHAVES (1998) cita a multidisciplinaridade que, segundo Piaget, ocorre 

quando "a solução de um problema torna necessário obter informação de duas ou 

mais ciências ou setores do conhecimento sem que as disciplinas envolvidas no 

processo sejam elas mesmas modificadas ou enriquecidas", enquanto a 

transdisciplinaridade indica, segundo o mesmo autor, um conceito que envolve "não 
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só as interações ou reciprocidade entre projetos especializados de pesquisa, mas a 

colocação dessas relações dentro de um sistema total, sem quaisquer limites rígidos 

entre as disciplinas". 

O processo de globalização, aliado ao avanço da ciência e o progresso 

tecnológico deste século, gerou o aumento do grau de complexidade dos problemas, 

tornando necessária a aproximação e associação gradual das disciplinas de diferentes 

formas: do mais simples - o da multidisciplinaridade - ao mais completo - o da 

transdisciplinaridade. Há, portanto, na ANVISA uma equipe multidisciplinar para 

realização de um trabalho transdisciplinar. 

A ANVISA recebeu funções novas, diferentes da antiga Secretaria , sem 

que o corpo funcional recebesse a devida qualificação ou dimensionamento. A 

formação acadêmica do quadro de pessoal que compunha a SVS/MS quando da 

criação da agência, e que está atualmente designado para exercer fiscalização, não é 

exatamente a proposta da ANVISA hoje. Para as contratações temporárias de 

técnicos de nível superior está sendo exigido título de especialista em saúde pública 

ou em vigilância sanitária, além de experiência anterior de pelo menos três anos na 

área de atuação a que se propõe (ANVISA 2003). 

Faz parte do Plano de Trabalho de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos da ANVISA a formação e capacitação continuada, o fomento à pesquisa e 

a difusão do conhecimento de vigilância sanitária, buscando o desenvolvimento de 

uma atitude prospectiva - no contexto de evolução da sociedade e da ciência - e 

objetivando produzir e utilizar novos conhecimentos tecnológicos para apoiar suas 

ações (ANVISA 2003). 
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1.3. Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX 

Desde janeiro de 1997, as atividades de Licenciamento, Despacho 

Aduaneiro e Controle Cambial, relativas às operações de importação, são exercidas 

pela Secretaria da Receita Federal (SRF), pelo Banco Central do Brasil (BCB) e pela 

Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), por intermédio do SISCOMEX, sendo 

este um software, com interface gráfica, para a formulação orientada do Documento 

Informatizado de Importação. 

O Serviço de Compras Internacionais executa e controla todo o Processo 

de Importação, que compreende, dentre as diversas fases: 

- Classificação de Mercadorias para importação, de acordo com 

Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (há uma correlação com a NCM -

Nomenclatura Comum do Mercosul); 

- Emissão do Licenciamento de Importação (LI); 

- Emissão e registro da Declaração de Importação (DI) no SISCOMEX; 

- Desembaraço Alfandegário dos materiais e equipamentos importados. 

De acordo com a NCM, o SISCOMEX solicitará anuência do Ministério 

da Saúde para o Licenciamento de Importação, que poderá preceder ou não o 

embarque da carga de acordo a legislação sanitária vigente. 
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1.4. Vigilância Sanitária de Produtos 

De acordo com a RDC n.0 01 de 06 dezembro de 2002, a Vigilância 

Sanitária é definida como: " ... o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 

da saúde, abrangendo: 

a) controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 

relacionam com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção 

ao consumo; e 

b) controle da prestação de serviços que se relacionam, direta ou 

indiretamente, com a saúde; ... " (ANVISA 2002c) 

A vigilância sanitária sobre os produtos possui características peculiares 

e por definição deve controlar todas as etapas e processos, desde a produção até o 

consumo. Em se tratando de produtos importados, nem sempre é possível o controle 

total sobre bens produzidos no exterior. Entretanto, para a nacionalização de um 

produto relacionado direta ou indiretamente com a saúde é necessária a anuência pela 

fiscalização da ANVISA, realizada por autoridades sanitárias designadas pela 

GGPAF. 

Muitas vezes a fiscalização tem início, de acordo com a classificação do 

produto, antes do embarque no exterior, pois desde 1998 o MS está inserido como 

órgão anuente no processo de importação do Sistema Integrado de Comércio Exterior 

(SISCOMEX) e dependendo do produto é necessária anuência prévia (antes do 

embarque no exterior) do MS. 
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Na Portaria 772/98, a ANVISA definia: 

- Fiscalização Sanitária como "o conjunto de procedimentos técnicos e 

administrativos, de competência das autoridades sanitárias, que visam a verifzcação 

do cumprimento da legislação sanitária ao longo de todas as atividades da.cadeia 

produtiva, de distribuição e de comercialização, incluindo a importação, de forma a 

assegurar a saúde do consumidor "; e 

- Inspeção Física ou Inspeção Sanitária como "instrumento da 

fiscalização sanitária a ser realizada antes do desembaraço aduaneiro da car.ga 

importada a fim de verificar as condições do produto, da sua conservação e 

armazenagem. Tem por finalidade verificar o cumprimento das exigências 

estabelecidas em legislações sanitárias específicas". (ANVISA 1998c) 

Atualmente a Resolução- RDC n. o 01/2002, define em seu Artigo 1.0 

inciso XXI e XXIV respectivamente a: 

- Fiscalização sanitária como " o conjunto de procedimentos em que se 

destacam a análise de documentos técnicos e administrativos e a inspeção flsica de 

mercadorias importadas, com a finalidade de eliminar ou prevenir riscos à saúde 

humana, bem como intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, 

da produção e da circulação. de bens que, direta ou indiretamente, se relacionam 

com a saúde pública"; e 

- Inspeção fisica como "um dos instrumentos de fiscalização sanitária, 

utilizado para verificar o cumprimento das exigências previstas na legislação 

sanitária vigente". (ANVISA 2002c) 
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São conceitos semelhantes mas a definição atual não traz em seu cerne a 

implicação de serem procedimentos exclusivamente prévios ao desembaraço 

aduaneiro. 

Quando solicitada anuência em um Licenciamento de Importação a 

qualquer posto da ANVISA, vários procedimentos de fiscalização são realizados 

rotineiramente: 

:- protocolização de "Petição de Fiscalização e Liberação Sanitária de 

Mercadorias Importadas" ( Protocolo integrado em rede nacional interna da ANVISA 

e desde janeiro de 2004 utiliza impresso padronizado pela ANVISA); 

- análise prévia e exigências necessárias via SISCOMEX; 

autorização de embarque, quando necessário, emitido via 

SISCOMEX; 

- inspeção fisica quando da chegada da carga; e 

- posterior anuência no SISCOMEX para desembaraço aduaneiro. 

Neste contexto~ a autoridade sanitária - então em uma zona alfandegária 

- finalizará o processo de fiscalização sanitária com anuência no SISCOMEX, de 

acordo com a inspeção fisica e a legislação vigente. Isso não significa que esta carga 

será imediatamente enviada ao importador, pois poderá haver ainda inspeção por 

outros órgãos ou poderá a carga ficar armazenada, aguardando fmalização dos 

demais trâmites aduaneiros. 
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1.5. Processo de Importação 

O processo de importação comport~ além do trâmite documental, um 

trâmite operacional ao qual o produto estará sujeito. Isto inclui o traslado da carga, 

que deve ser analisado de acordo com a sua natureza e agrupamento para 

compreensão da finalização do processo em zona alfàndegária. 

1.5.1. Transporte 

Para o traslado da carga, os meios de transporte são classificados quanto 

à modalidade em: 

I 

terrestre (rodoviário, ferroviário e dutoviário ), 

aquaviário (marítimo e hidroviário) e 

aéreo. 

De acordo com a forma em: 

unimo dai, 

intermodal (mais de uma modalidade e um contrato para cada trecho 

ou modal), 

multimodal (mais de uma modalidade e um único contrato), 

segmentado (vários modais e vários contratos) e 

sucessivo (quando necessitar de transbordo para prosseguimento em 

veículo da mesma modalidade, regido por um único contrato). 



Introdução 16 

Todas as modalidades têm suas vantagens e desvantagens, sendo 

adequadas para um ou outro tipo de mercadorias. 

1.5.2. Natureza da Carga 

A natureza da carga pode ser descrita como: 

- geral (embarcada com marca de identificação e contagem de unidades), 

- a granel (carga sólida ou líquida embarcada sem acondicionamento, 

marca de identificação e sem contagem de unidades), 

- neo-granel (conglomerados homogêneos de mercadorias, sem 

acondicionamento específico que possibilita transporte em lotes em um único 

embarque. Exemplo: veículos), 

- frigorificada (necessita ser refrigerada ou congelada) e 

- perigosa (pode provocar acidentes ou danificar outras cargas). 

1.5.3. Agrupamento da Carga 

Os produtos sujeitos à inspeção sanitária pela ANVISA que chegam ao 

Brasil podem vir como: 

- carga solta (itens avulsos, embarcados separadamente em fardos, 

pacotes, embrulhos, sacas, caixas, tambores etc) ou 

- carga unitizada (agrupada em um volume único_. não constitui 

embalagem e tem a finalidade de facilitar o manuseio). 
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As formas mais comuns de unitização são: 

a) Pré-lingado - rede especial, ou cinta, adequada para permitir o 

içamento de mercadorias que estejam ensacadas, empacotadas ou em outras formas 

de acondicionamento (Figura 1 ); 

Figura 1. Pré-lingado Figura 2. Pallet 

b) Pallet - é uma unidade semelhante a um estrado plano, construído com 

material resistente, que possibilite a movimentação por meio de empilhadeiras e 

também permite um perfeito empilhamento nos veículos de transporte e nos locais de 

armazenagem (Figura 2); 

Figura 3. contêiner 

c) Contêiner - é um recipiente construído em aço, alumínio ou fibra, 

criado para o transporte unitizado de mercadorias (Figura 3). Possui identificação 

numérica individual, é resistente ao uso repetitivo, tem como vantagem sobre os 
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outros equipamentos de unitilização a segurança, inviolabilidade, agilidade para 

transporte e consequentemente menor custo. No transporte marítimo, os contêineres 

mais utilizados medem 40 ou 20 pés (Twenty Feet Equivalem Unit - TEU), este 

último serve como padrão de medida para definição na movimentação dos portos e 

tamanho de navio porta-contêiner (MDIC 2003). 

1.5.4. Zonas Alfandegárias 

Segundo definição constante na Resolução da Diretoria Colegiada n.0 l, 

de 06 de janeiro de 2003, em seu Artigo 1. o inciso: 

XLIV- Recintos Alfandegados são considerados aqueles de: 

a) zona primária: lojas francas, pátios, armazéns, terminais e outros 

locais destinados à movimentação e ao depósito de mercadorias importadas ou 

destinadas à exportação, que devam movimentar-se ou permanecer sob controle 

aduaneiro, assim como as áreas reservadas à verificação de bagagens destinadas ao 

exterior ou dele procedente; 

b) zona secundária: os entrepostos, depósitos, terminais ou outras 

unidades destinadas ao armazenamento de mercadorias nas condições da alínea 

anterior, bem como as dependências destinadas ao depósito de remessas postais 

internacionais e remessas expressas. 

(. .. .) 

L - Terminais alfandegados de uso público: são instalações destinadas à 

prestação dos serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias 

que estejam sob controle aduaneiro, não localizadas em área de porto ou aeroporto. 
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a) Estações Aduaneiras de Fronteira (EAF), quando situadas em zona 

primária de ponto alfandegado de.fronteira ou em área contígua; 

1. Entende-se por área contígua aquela localizada no município onde se 

situa o ponto de fronteira; 

b) Terminais Retroportuários Alfandegados (IRA): situam-se em zonas 

contíguas às de porto organizado ou instalação portuária, alfandegados. 

2. entende-se por área contígua localizada no perímetro de cinco 

quilômetr.os dos limites da zonas primárias demarcada pela autoridade aduaneira 

local. 

c) Estações Aduaneiras Interiores (EADI) ou Portos Secos: situam -se 

em zona secundárias. 

LI - Trânsito aduaneiro: é o regime que permite o transporte de 

mercadorias, sob controle aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, 

ou seja, do local de entrada da mercadoria ao local de desembaraço. " (. .. ) 

(ANVISA 2002c) 

1.6. Boas Práticas 

O conceito de boas práticas representa um conjunto de normas 

empregadas em produtos, processos e serviços visando a promoção e a certificação 

de qualidade. Como base das Boas Práticas tem-se a Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle (APPCC) que consiste na análise das situações, locais ou 

operações que possam representar riscos. 

A metodologia de Análise dos Pontos Críticos teve início na década de 

60, nos Estados Unidos, através da necessidade de ter os alimentos seguros sob o 

ponto de vista sanitário para serem fornecidos aos astronautas. No início dos anos 70 
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esta metodologia também foi utilizada por indústrias de processamento de enlatados 

com muito sucesso, e a partir de então vem sendo amplamente utilizada e 

recomendada internacionalmente pelos organismos de saúde (ARRUDA 1998). 

No Brasil, a regulamentação para o cumprimento das diretrizes 

estabelecidas pelo "Guia de Boas Práticas de Fabricação para Indústrias 

Farmacêuticas"- aprovado na 283 Assembléia Mundial de Saúde em maio de 1975 e 

revisado em Genebra no ano de 1992 - é fundamentada na Resolução RDC n° 134 

de 13 de julho de 2001,.. que contém como anexo o "Regulamento Técnico das Boas 

Práticas para Fabricação de Medicamentos" e institui como norma de inspeção para 

verificar o cumprimento deste regulamento o " Roteiro de Inspeção para Empresas 

Fabricantes de Medicamentos" (ANVISA 2001). 

Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos é um conjunto de normas 

que estabelece padronizações, procedimentos, métodos de controle de qualidade e de 

fabricação, contemplando também organização e pessoal, edificação, instalação e 

equipamentos (SINDUSF ARM 1998). Para inspeção de estabelecimentos da 

indústria farmacêutica e de produtos para a saúde, a Portaria SVS/MS n. 0 16 de 06 de 

março de 1995 institui o Roteiro de Inspeção em Indústria Farmacêutica (anexo II da 

mesma Portaria) (ANVISA 1995b). 

Visando assegurar qualidade em saúde, vários outros roteiros foram 

desenvolvidos para inspeção sanitária, sendo inclusive regulamentados em Portarias 

e Resoluções, tais como: 

Roteiro de Inspeção em Indústrias Farmoquímicas - Portaria n. o 

15/95 SVS/MS (ANVISA 1995a); 
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Roteiro de Inspeção para Indústrias de Produtos de Higiene, 

Cosméticos e Perfumes - Portaria n. o 348/97 SVS/MS (ANVISA 1997b ); 

Roteiro de Inspeção em Indústrias de Saneantes Domissanitários -

Portaria n. o 327/97 SVS/MS (ANVISA 1997a); 

Roteiro de Inspeção para Terapia de Nutrição Parenteral- Portaria n.0 

272/98 SVS/MS (ANVISA 1998a); 

Roteiro de Inspeção de Indústrias Farmacêuticas para Fins de 

Autorização de Funcionamento: Indústrias Farmacêuticas e Indústrias Produtoras de 

Solução Parenteral de Grande Volume -Resolução n.0 327/99 ANVS (ANVISA 

1999a); 

Roteiro de Inspeção para Dispensação em Farmácias e Drogarias

Resolução n. o 328/99 ANVS (ANVISA 1999b); 

Roteiro de Inspeção para Transportadoras de Medicamentos, Drogas 

e Insumos- Resolução n. o 329/99 ANVS (ANVISA 1999c); 

Roteiro de Inspeção para Farmácia de Manipulação - Resolução 

RDC no 33/00 ANVISA (ANVISA 2000a); e 

Roteiro de Inspeção para Fins de Autorização de Funcionamento e 

Autorização Especial de Funcionamento para a Atividade de Armazenar Mercadorias 

Sob Vigilância Sanitária_ em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados 

- ANEXO III da RDC n. o 346/2002(ANVISA 2002b ). 

Em São Paulo, o Centro de Vigilância Sanitária dispõe de instrumentos 

próprios de apoio à vigilância nas seguintes áreas: meio ambiente, produtos, saúde do 

trabalhador e serviços de saúde. Os serviços de saúde estão divididos de acordo com 
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a complexidade do serviço prestado. Entre os serviços de baixa complexidade 

incluem-se academias de ginástica e salões de beleza e entre os de alta complexidade 

estão unidades hemoterápicas e unidades de diálise. Para cada tipo de serviço a ser 

inspecionado existe uma ficha ou roteiro específico. 

Fichas e roteiros são formas sistematizadas de observação que, de acordo 

com MATHEUS e colaboradores (1996), têm como vantagem a coleta dos dados de 

forma organizada, podendo o mesmo instrumento ser utilizado por diversos 

observadores, desde que eles compreendam as situações e os detalhes da mesma 

forma. RUIZ (1996) ressalta que o observador deve possuir qualidades intelectuais, 

ter formação e preparação específica e saber discernir entre o principal e o 

secundário. 

A inspeção fisica de produtos importados ·não possui um roteiro de 

inspeção padronizado pela ANVlSA; cada posto. adota seu próprio impresso para 

orientar e sistematizar a inspeção desses. produtos. É . notório que se faça um 

detalhamento da inspeção para a avaliação do risco sanitário e que este seja 

devidamente registrado. 

No Termo de Inspeção padronizado pela Resolução RE ANVISA n.0 2, 

de 28 de novembro de. 2000 (Anexo 1)~ apesar de haver um campo para identificação 

do produto inspecionado e a indicação de itens a serem anotados - como marca, 

quantidade, nome etc - estes não avaliam o risco sanitário e tornariam muito 

morosa a inspeção. Se este registro for efetuado em documento previamente 

impresso, não haveria espaço- adequado, considerando-se que momentaneamente os 

agentes. de fiscalização não dispõem . de equipamento de informática portátil 

(ANVISA 2000c ). Por isso, a emissão de documento eletrônico no ato da inspeção 
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não é viável. Este Termo de Inspeção é geral, podendo ser utilizado para inspeção de 

estabelecimentos, meios de transporte ou produtos e matérias-primas. Algumas 

unidades dispõem de instrumento de inspeção próprio, elaborado de acordo com as 

necessidades particulares de cada um- em geral denominado Boletim de Inspeção. 

1. 7. Termolabilidade de Produtos 

A utilização do termo termolábil torna-se mais adequado do que o termo 

perecível para designação de produtos que. tendem a decompor-se sob a influência do 

calor, pois perecer designa algo que se pode estragar - frágil, não relacionado 

diretamente a ação do calor - enquanto que termolábil associa variabilidade e 

instabilidade e o radical term(o) faz referência à temperatura, calor (MICHAELIS 

2003). 

A preocupação com os. produtos termolábeis não deve estar presente 

apenas durante a inspeção fisica, por ser esta pontual e não avaliar o processo de 

importação como um todo. A vigilância sanitária representa um conjunto de ações 

para controle de todas as etapas e pr-ocessos, desde a produção até o consumo de um 

bem. e deve.considerar a termolabilidade como. um risco, onde o monitoramento de 

temperatura, a armazenagem e o transporte adequado são imprescindíveis para a 

manutenção da eficácia destes produtos. 

Alguns produtos podem apresentar risco quando congelados, não pela 

sua natureza mas pela sua embalagem. como~ . por exemplo, água destilada em 

ampolas de vidro. Produtos assim embalados poderão .quebrar ... se ou. trincar .... se pelo 

aumento do volume. Se houver rompimento do frasco o risco é a não disponibilidade 



Introdução 24 

imediata do produto. Caso venham a ocorrer micro-fissuras nas ampolas, o conteúdo 

destas poderá estar exposto ao risco de contaminação microbiológica. Assim, 

produtos que no ato da inspeção sanitária estejam armazenados em temperatura 

adequada podem ter sido expostos a temperaturas inadequadas (ao produto ou a 

embalagem) e, conseqüentemente, causar danos a saúde da população. 

Produtos que integram uma carga e ficam expostos a condições 

ambientais desfavoráveis tendem a ser inutilizados, pois amostras do produto não 

garantem a qualidade da carga toda. O laudo poderia não ser condenatório e o 

produto apresentar alterações somente após um determinado período de tempo~ 

comprometendo assim a validade do mesmo. No caso de laudo satisfatório, outras 

frações da carga poderiam estar comprometidas. 

Para os produtos termolábeis a não avaliação de todas as etapas e 

processos poderia ter conseqüências desastrosas para a saúde da população,. que de 

forma diretaou.indireta poderia sofrer danos com o consumo de produtos expostos a 

temperaturas inadequadas. 

l. 7 .1. Imunobiológicos 

Os imunobiológicos (termo genérico que designa vacinas, 

imunoglobulinas etc) do Programa Nacional de Imunizações têm bem descritos no 

Manual de Rede de Frio os procedimentos para assegurar as condições adequadas de 

refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é 

administrada (FUNASA 2001). Ou seja, há uma referência para nortear o exercício 



Introdução 25 

da fiscalização, armazenamento e transporte, além de mecanismos administrativos 

utilizados pelo importador para garantir agilidade no desembaraço aduaneiro, o que 

nem sempre ocorre com outros produtos. 

Rede de Frio ou Cadeia de Frio é o processo de armazenamento, 

conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos. O objetivo 

fmal da Rede de Frio é assegurar que todos os imunobiológicos administrados 

mantenham suas características iniciais, afunde conferir imunidade, haja visto que 

são produtos termolábe~ isto é,. que se deterioram depois de determinado tempo 

quando expostos a variações de temperaturas inadequadas à sua conservação. O calor 

acelera a inativação dos componentes imunogênicos. É necessário, portanto, mantê

los constantemente refrigerados, utilizando instalações e equipamentos adequados 

em todas as instâncias: nacional, estadual, regional ou distrital e municipal/local 

(FUNASA 2001). 

O manuseio inadequado, o equipamento com defeito ou a falta de energia 

podem interromper o processo de refrigeração, comprometendo a potência e eficácia 

dos imunobiológicos. A Rede de Frio é composta basicamente dos seguintes 

elementos: 

1. Equipe técnica; 

2. Equipamentos; 

3. Instâncias de armazenamento; 

4. Transporte entre as instâncias; 

5. Controle de temperatura; 

6. Financiamento (FUNASA 2001). 
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São vacinas que, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

de Atlanta, Estados Unidos da América (Centers for Disease Control and Prevention 

-CDC), não podem ser congeladas: DPT (difteria, tétano e coqueluche), Haemophilus 

conjugada, Hepatite B, Sabin, Salk, Influenza., Sarampo, Caxumba, Rubéola e 

Pneumococo. A mesma restrição é dada, via de regra, aos soros homólogos e aos 

soros heterólogos, que não podem ser congelados enquanto outros imunobiológicos 

são sensíveis ao calor. 

Segundo a FUNASA (2002), as vacinas contra Poliomielite (Sabin), 

contra Sarampo, contra Rubéola, Tríplice Viral, Dupla Viral, e contra Febre 

Amarela devem ser estocadas a 20° C negativos a nível nacional, estadual e 

regional; a nível municipal e local todas devem ser mantidas refrigeradas entre 2 e 8° 

C. Apenas a vacina contra Varicela (vírus atenuado) tem indicação de ser mantida a 

menos 20° C negativos em todos os níveis,. pois quando conservada entre 2 e 8° C 

mantém sua potência apenas por 72 horas (MERK 2001). 

As câmaras refrigeradas e até mesmo os veículos de transporte deveriam 

compor a inspeção sanitária da carga, pois de acordo com a Lei 6360176, nos Artigos 

61: ... "Quando se tratar de produtos que exijam condições especiais de 

armazenamento e guarda. os veículos utilizados no seu transporte deverão ser 

dotados de equipamento que possibilite acondicionamento e conservação capazes de 

assegurar as condições de pureza, segurança e eficácia do produto"( .•• ) e 68( .... ) "A 

ação de vigilância sanitária abrangerá todo e qualquer produto de que trata esta 

Lei, inclusive os ... , e .os veículos destinados ao transporte dos produtos" (BRASIL 

1976. Quando estiverem transportando ott.armazenando (sobre rodas em armazéns 

alfandegados) produtos importados, a Lei supracitada, regulamentada pelo Decreto 
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79.094177 em seu artigo 127 dispõe que "Os produtos de que trata este 

Regulamento, que exijam condições especiais de armazenamento e guarda para 

garantia. de sua eficácia e pureza. somente poderão ser transportados em veículos 

devidamente equipados e munidos para estefim"(BRASIL 1977a). 

As empresas transportadoras de medicamentos, drogas e insumos 

farmacêuticos devem ser inspecionadas de acordo com roteiro estabelecido pela 

Resolução 329 MS/ ANVISA, de 22 de julho de 1999 (BRASIL 1999c ). 

1. 7.2. Medicamentos 

Todo produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico é denominado 

medicamento (ANVISA 2003). 

Alguns trabalhos têm. sido realizados. levando em consideração o estudo 

da estabilidade de drogas estocadas em ambientes de climas tropicais como o de 

BALLEREAU (1997), que desenvolveu um trabalho entre fevereiro de 1991 e 

janeiro de 1993, em uma província de Burkina Faso, no oeste da África, para a 

avaliação da estabilidade de vinte e sete drogas essenciais, estocadas em condições 

tropicais e sete destas drogas perderam pelo menos 10% de seu princípio ativo. 

Após o Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078 de 11 de setembro 

de 1990 - as bulas e rótulos passaram a conter mais informações sobre os produtos 

em geraL Em 48 medicamentos que tiveram suas bulas analisadas, os cuidado com o 

armazenamento e com o prazo de validade foram as informações mais 
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freqüentemente apresentadas, apesar de que nenhuma das bulas apresentava todas as 

frases e informações exigidas pela legislação ( SILVA e co L 2000). 

O aumento de temperatura. tem influência direta na estabilidade fisica de 

algumas formas farmacêuticas tais como: emulsõe~ soluções, semi-sólidos, 

suspensões, supositórios e outros. As alterações incluem alteração da forma, da 

viscosidade, desestabilização de sistemas emulsionados ou suspensões, além de 

favorecer a evaporação de solventes voláteis. Sendo que o resfriamento também pode 

ser causa de alterações como precipitações ou recristalizações em óleos. (OLIVEIRA 

e SCARP A 2002). 

1.7.3. Hemoderivados 

De acordo com a Lei n° 10.205, de 21 de março de 2001, "entende-se por 

sangue, componentes e hemoderivados os produtos e subprodutos originados do 

sangue humano venoso, placentário ou de cordão umbilical, indicados para 

diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças, assim definidos: 

I- sangue: a quantidade total de tecido obtido na doação; 

11- componentes: os produtos oriundos do sangue total ou do plasma, 

obtidos por meio de processamento físico; 

111- hemoderivados: os produtos oriundos do sangue total ou do plasma, 

obtidos por meio de processamento fisico-químico ou biotecnológico ". 

(BRASIL 200la) 

A importação de mercadorias constantes no capítulo 30.02 (Sangue 

humano e animal, suas frações e modificações) ocupa o 20° lugar no quadro das 
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principais importações. Sabe-se da importância desses produtos para a saúde. O 

transporte ou armazenamento em desacordo com as recomendações das condições 

ambientais requeridas na Resolução RDC n. o .4~ de 18 de maio de 2000 merecem 

destaque por oferecer risco a saúde da população. São recomendações: 

- o plasma deve ser armazenado a temperatura não superior a 20° C, em 

instalações exclusivas para este fim. 

a albumina deve ser estocada em temperatura não superior a 25° C. 

Tem prazo de validade de .três anos e se mantido refrigerado entre 4 a 8° C terá 

validade de cinco anos. 

o concentrado de Fator Vlll e Complexo protrombínico deve ser 

conservado entre 2 e 8° C (ANVISA 2000b) 

1. 7.4. Reagentes de Diagnóstico 

Grande parte dos reagentes para diagnóstico requer cuidados especiais 

para sua conservação. A Portaria 686 SVSIMS, de 27 de agosto de 1998, institui o 

cumprimento das diretrizes estabelecidas pelas "Boas Práticas para . Fabricação e 

Controle em Estabelecimentos de Produtos para Diagnóstico in vitro". Entre elas está 

o estudo da estabilidade dos produtos, conservação, armazenagem e distribuição 

(ANVISA 1998b). 

Reagentes para reação em cadeia pela polimerase (Polymerase Chain 

Reaction - PCR). requerem estocagem. a menos 20° C;. outros, como Tempo de 

Tromboplastina Parcial Ativado~ devem ser armazenados entre 2 e 8° C e não podem 

ser congelados (VITA-TCH LABORATORIES 2002). 
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Os danos causados à saúde pública pelo uso de reagentes de diagnóstico, 

que tenham ficado expostos-a temperaturas inadequadas, não são possíveis de prever, 

mas certamente seriam de .grande impacto: algumas doenças poderiam não ser. 

identificadas, outras poderiam ter. falso resultado positivo, o mesmo ocorrendo com 

análises para verificação de alterações metabólicas. Além disso, caso fosse detectada 

a irregularidade na conservação dos reagentes e conseqüente interdição e inutilização 

do produto, poderia haver falta temporária desse material para uso laboratorial. 

1. 7 .5. Alimentos 

Alimentos são substâncias ou misturas de substâncias destinadas a 

fornecer ao organismo humano os elementos normais,. essenciais à sua . formação, 

manutenção e desenvolvimento. Alguns destes, quando expostos a temperaturas 

extremas, podem apresentar alterações diversas, desde alterações fisicas, como 

mudança de estado sólido para estado líquido - caso dos sorvetes e outros 

congelados - até alterações de qualidade. 

Falhas.oo. processamento. de.alimentos podem permitir a sobrevivência de 

microrganismos infecciosos ou toxigênicos, assim como o tempo e a temperatura 

podem permitir a proliferação de bactérias patogênicas e fungos. Os microrganismos 

são capazes de multiplicar-se em diferentes temperaturas. A temperatura de 

refrigeração inibe- a multiplicação- de alguns microorganismos, retarda a de outros e 

para suspender.a multiplicação de todos é necessária a temperatura de. congelamento. 

Doenças veiculadas por alimentos podem ser intoxicações ou infecções, 

compreendendo síndromes cujas manifestações variam desde desconforto leve, 
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reações severas até a morte. A proteção da comunidade contra doenças veiculadas 

por alimentos depende dos órgãos oficiais de vigilância sanitária e de saúde pública 

(GIOV A 1997). 

1.7.6. Produtos para Saúde 

.De acordocomRDC.n..0 l,de.Q6de.dezemhro.de2002,. ~Produtospara.a 

saúde são: aparelhos, instrumentos e acessórios usados em medicina, odontologia e 

atividades afins, bem como em educação física, em embelezamento ou em correção 

estética". Alguns destes produtos, como lentes. de contato, lentes intra-oculares, fios 

de niquel .titânio ou filmes. para radiologia também .apresentam .alterações. após. 

exposição a .temperaturas. extremas. e .contém em s.ua embalagem indicações. .de 

temperatura para conservação dos mesmos. Cabe, então, à Vigilância Sanitária 

garantir a preservação da qualidade destes produtos, afim de preservar a saúde da 

população que dela fará uso (ANVISA 2002c) 

1. 7. 7. Outros Produtos 

Os.- cosméticos. e .outros. produtos sujeitos. à inspeção sanitária -sofrem 

alterações de. acordo .com a oscilação de temperatura,.. podendo apresentar .desde 

alterações da forma até maiores comprometimentos,. como favorecimento do 

crescimento de fungos e bactérias. Assim, mesmo produtos considerados de risco 

baixo poderão causar danos quando consumidos. 
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2. JUSTIFICATIVA 
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Em função da grande variedade de produtos importados sujeitos à 

fiscalização pelo Ministério da Saúde, também são vários os riscos inerentes a cada 

um destes produtos. Utilizando o enfoque de risco sanitário, o presente estudo 

contempla os produtos tennolábeis por. ser o Brasil um país tropical de extensa área 

geográfica, com diferentes temperaturas em cada estado, em cada época do ano, e 

vários serem os pontos de entrada de produtos importados, oriundos das mais 

diversas regiões do mundo. 

A proposta deste trabalho . está centrada na importação, pelo fato de o 

Ministério .da Saúde. ter acesso a 100%. dos Licenciamentos de Importação sujeitos à 

fiscalização sanitária, e o mesmo não ocorrer na exportação. 

Considerando-se as competências da ANVISA definidas na Lei 

9.782/99, que entre outras deve "regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e 

serviços que envolvam risco a. saúde pública" bem como "regulamentar outros 

produtos e serviços. de interesse. para o controle de riscos à saúde. da população 

alcançados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária", a fiscalização sanitária 

deve ser capaz de identificar o risco. Segundo COSTA (1999), o termo "risco" 

exprime a- possibilidade ou probabilidade de ocorrência de evento danoso à saúde, 

relacionado com objetos concretos sob controle sanitário. 

Cada tipo de produto ou grupo de produtos possui um perigo inerente a 

sua natureza que, se associados com agentes biológicos, químicos e fisicos, 

determina-se a caracterização do perigo e, de acordo com a exposição deste ao 

consumo, caracteriza-se o risco. 
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A partir do desenvolvimento econômico capitalista e industrial o valor 

de um produto passa a depender de garantia de qualidade. Os mecanismos para 

garantir essa qualidade foram se modificando, acompanhando o desenvolvimento nos 

processos de produção industrial: 

- a excelência dos produtores, 

- os sistemas de controle e fiscalização, 

- os sistemas de garantia da qualidade (normas e padrões), 

- e a gestão ou controle total da qualidade (DONABEDIAN 1996). 

Na questão da avaliação .tecnológica,. a qualidade é imposta pelo melhor 

custo efetividade~ enquanto na.questão da "avaliação~ gestão e garantia.de qualidade" 

a qualidade instituída pelo melhor custo efetividade é o ponto de partida de . todo o 

processo, e não o resultado do mesmo (DONABEDIAN 1988). 

A qualidade, segundo COSTA (1999), refere-se a um atributo intrínseco 

esperado de bens materiais e imateriais relacionados com a saúde, sendo de 

responsabilidade do produtor e do prestador de serviço. Tratando-se .de produtos 

importado~ a responsabilidade é transferida ao responsável. pela importação. No 

entanto, a ação de Vigilância Sanitária deve assegurar a qualidade destes produtos. 

Assim sendo, o presente estudo poderá contribuir oferecendo subsídios 

para fiscalização sanitária. e também. auxiliar. os .. responsáveis . pela importação de 

produtos termolábeis. a monitorar . a logística na importação de seus produto~ 

inclusive aqueles que não estejam sujeitos a vigilância sanitária pelo Ministério da 

Saúde. 
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3. OBJETIVOS 
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3.1. Objetivo Geral 

-/ Determinar os pontos críticos durante o processo de importação de 

produtos termolábeis, sob o ponto de vista do risco sanitário. 

3.2. Objetivos Específicos 

-/ Conhecer o processo documental e operacional de importação a 

que estão. sujeitos os produtos sob vigilância sanitária, com ênfase 

nos produtos termolábeis; 

-/ Identificar o fluxo da carga neste processo; 

-/ Descrever os pontos críticos à carga tennolábil no fluxo 

documental e operacional, durante o processo de importação. 
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4.1. Classificação da Pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa descritiva transvers~ empregando-se 

processos científicos contemplando observação, registro e análise de fatos ou 

fenômenos (variáveis), sem manipulá-los. De caráter não experimental, baseada em 

estudo de campo, que busca explorar aspectos de uma situação em cenários naturais 

(POLIT e HUNGLER 1995; CERVO e BERVIAN 1996; GIL 2002). 

4.2. Procedimentos Técnicos Utilizados 

Para conhecer o . processo operacional dos armazéns alfandegados foi 

utilizada a técnica de observação sistematizada compreendendo que a observação 

não tem um fim em si mesmo, mas que possui objetivos definidos, esta torna-se um 

instrumento de coleta de dados que subsidia a transformação da realidade e que torna 

a prática profissional mais que um simples cumprimento de tarefas (MATHEUS e 

col. 1996). 

Para conhecer o processo documental e descrever os pontos críticos 

durante o processo de importação foi utilizada pesquisa bibliográfica utilizado-se 

publicações de diversos autores sobre determinados temas. Valeu-se também de 

pesquisa documental pois foram- empregados materiais sem tratamento analítico onde 

se incluem os regulamentos, boletins, relatórios e tabelas estatísticas (GIL 2002). 
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4.3. Local da Pesquisa de Campo 

A observação sistematizada foi desenvolvida em armazéns alfandegados 

do estado de São Paulo, com a autorização e colaboração da GGPAF/ANVISA, em 

nível central, regional e local. 

Os armazéns alfandegados do estado de São Paulo foram definidos como 

amostra, levando-se em conta a infra-estrutura dos aeroportos, do porto e dos EADis 

deste estado, além do fluxo de cargas neles movimentadas. Foram excluídos: os 

EADis que pertenciam ao mesmo grupo e que apresentavam o mesmo procedimento 

operacional padronizado, os armazéns que não tinham capacidade para receber 

cargas refrigeradas por não terem equipamentos de refrigeração, nem tão pouco 

tomada para conexão de carretas e/ou contêineres e armazéns que não recebiam 

produtos sujeitos a fiscalização sanitária. 

A coleta de dados foi realizada em 36 armazéns alfandegados, sendo 12 

em zona primária e 24 em zona secundária, o que corresponde a 92,3% dos 

armazéns de zona primária e 80% dos EADis do estado de São Paulo. Este 

quantitativo de EADis eqüivale a 37,5% dos EADis em funcionamento no Brasil. 

4.4. Período da Coleta de Dados 

As visitas aos armazéns foram realizadas de dezembro de 2002 a julho de 

2003 e os dados bibliográficos e documentais foram coletados de fevereiro de 2001 a 

abril de 2004. 
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4.5 Coleta de Dados do Estudo de Campo 

4. 5.1. Procedimentos 
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Inicialmente foi solicitada autorização da GGPAF para desenvolvimento 

do projeto de pesquisa nas Unidades da Coordenação Estadual de São Paulo: Posto 

Portuário de Santos, Posto Aeroportuário de Guarulhos, Posto Aeroportuário de São 

José dos Campos, Posto Aeroportuário de Viracopos e Posto Aeroportuário de 

Congonhas. Cada uma dessas unidades fiscaliza um determinado número de 

armazéns alfandegados. 

As visitas aos armazéns foram, via de regra, acompanhadas por uma 

autoridade sanitária federal e sempre com conhecimento prévio do chefe do posto da 

ANVISA, responsável pela inspeção sanitária de cargas no local. Previamente era 

mantido um contato telefônico com a administração do armazém e agendada a visita. 

A observação sistematizada foi precedida por uma visita ao terminal de 

cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos para observação do 

fluxo e elaboração de um roteiro sistematizado para coleta de dados (Anexo 2). 
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4.5.2. Instrumento de Coleta de Dados 

Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro sistematizado de 

observação contendo os seguintes dados (Anexo 2): 

Guarulhos; 

./ Identificação ; 

./ Localização; 

./ Zona alfandegária; 

./ Distância ao Porto de Santos e aos Aeroportos de Viracopos e 

./ Área (Total, coberta, refrigerada, número de tomadas); 

./ Transporte de entrada e saída de carga; 

./ Segregação de produtos; 

./ Equipamento de refrigeração (tipo, capacidade, alarme, gerador, 

manutenção, limpeza e desinfecção); 

./ Registro de temperatura (tipo de termômetro, calibragem do 

termômetro, forma de monitoramento, freqüência, intervalos, 

fiscalização/supervisão); 

./ Presença de Procedimento Operacional Padrão; 

./ Registro de ocorrências; 

./ Recursos humanos utilizados para monitoramento de equipamentos. 
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4.5.3. Análise dos Dados 

O tratamento dos resultados .observados foram apresentados em seus 

valores absolutos e relativos em tabelas e figuras. 

4.6. Procedimento de Coleta de Dados bibliográficos e 

documentais · 

Os dados bibliográficos foram levantados através do site da Biblioteca 

Regional de Medicina - BIRE:ME, nas bases de .dados MEDILINE, LILACS e 

SCIELO. 

Foram consultados documentos, legislações, dados estatísticos, 

relatórios, documentos eletrônicos e outras publicações em sites oficiais da: 

Organização Mundial de Saúde; 

Organização Panamericana de Saúde - OP AS; 

Ministério da Defesa- MDF; 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior -

MDIC; 

Ministério da Fazenda- MF ; 

Ministério da Saúde - MS; 

Ministério dos Transportes- MT, 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA 
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Centers for Disease Control and Prevention - CDC 

International Air Transport Association- IA TA, entre outros. 

4. 7. Procedimentos de Ética em Pesquisa 
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Este estudo foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, cujo parecer foi 

endossado pelo Comitê de Recursos Humanos.da ANVISA, órgão. esse que. além. de 

campo de estudo é também local de trabalho da pesquisadora. 
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5. RESULTADOS e DISCUSSÃO 
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''A qualidade nunca é um acidente: é sempre o resultado de um esforço inteligente" 

(John Ruskin) 

A observação .criteriosa. do. processo de _importação. no decorrer .deste 

trabalho evidenciou o que John Ruskin afirma sobre qualidade, quando diz não ser 

esta um acidente, dependendo, s~ de um esforço inteligente. Neste contexto, a 

qualidade dos produtos importados deve ser avaliada em todo o processo, desde o 

produtor até o consumidor. 

As inovações tecnológicas,. aJiadas à globalização da .. economia e à 

intensificação das importações, remetem a uma reflexão sobre a .qualidade dos 

produtos importados. O importador é responsável pelo produto importado e sua 

utilização, devendo então qualificar- o fornecedor. Os .produtos· importados -tanto 

quanto os nacionais devem ter.rastreabilidade .e garantia da qualidade de acordo com 

o conceito de "Boas Práticas de Fabricação'~,. onde está contemplada toda linha de 

produção, desde a matéria prima utilizada, o processo de fabricação, a armazellÇlgem 

local e a distribuição. 

A partir do desenvolvimento econômico- capitalista e industrial o valor 

de um produto passa a .depender de garantia da qualidade. Os. mecanismos para 

garantir essa qualidade foram se _modificando,. acompanhando o desenvolvimento nos 

processos de produção industrial: 

a excelência dos produtores, 

os sistemas de controle e fiscalização, 

os sistemas de .garantia da qua1idade (normas e padrõ.esh 

e a gestão ou controle total da qualidade (DONABEDIAN 1996). 
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O presente estudo aborda a possibilidade de os produtos termolábeis 

ficarem sujeitos a alterações de temperatura durante o processo de importação, não 

abrangendo, portanto, o produto após a sua nacionalização, a distribuição dentro do 

país ou a chegada do mesmo ao. consumidor. Exceção feita quando o importador .for 

o próprio consumidor do produto. 

5.1. Processo de Importação 

.Conhecer o fluxo .de .importação tanto em seu processo . documental 

quanto operacional contribui. na percepção de. pontos críticos e .consequentemente na 

tomada de decisões no sentido de conter riscos. Conhecendo o produto importado e 

os perigos inerentes à sua natureza é possível evitar a ocorrência de alterações 

indesejáveis e possíveis de causar dano à saúde. 

O fluxo da carga importada,. independente da natureza do produto,. pode 

seguir diferentes caminhos,. desde o produtor até o importador. Para melhor 

compreensão, os mesmos serão descritos a seguir: 

A carga que ch~ga ao Brasil em um mesmo "volume" pode apresentar 

situações diferentes: 

a) produtos fabricados em um. país do exterior .destinados a uma empresa nacional 

do mesmo grupo; 

b) produtos importados de um país, porém produzidos em outro; 

c) produtos fabricados em países diferentes e indústrias diferentes; 

d) produtos originários de um só fabricante destinados a vários importadores; 

e) produtos de origens diferentes destinados a vários importadores. 
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5.1.1. Trânsito Internacional 

O trânsito do produtor ao importador pode ser descrito de acordo com 

esquema da Figura 4. 

Figura 4. Fluxo da carga importada do produtor ao consumidor. 
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- País produtor efetua a exportação - Considerando que o produto tenha 

sido produzido no país que está procedendo a exportação para o Brasil, pode-se 

descrever o fluxo .no exterior da seguinte forma: ao .término do processo de 

fabricação, o produto pode ficar armazenado na própria indústria ou, a exemplo do 

que ocorre no Brasil, poderá ficar em armazéns gerais. Para chegar a estes armazéns 

utiliza transporte local e fica armazenado em condições desconhecidas. 

Posteriormente, para chegar até o porto ou aeroporto local, deverá utilizar transporte 

local no país produtor e então iniciar o trânsito internacional. Caso o produto tenha 

ficado armazenado em local diferente ao da produção, este será minimamente o 

segundo modo de transporte utilizado. De qualquer forma, para alcançar o local de 

embarque poderá lançar mão de formas de translado que utilizem mais de um meio 

de transporte, o que normalmente não ocorre no caso de transporte rodoviário, em 

que o mesmo veículo de transporte é utilizado para transporte nacional e 

internacional. 

- Empresa do mesmo grupo com unidades produtoras em vários países -

Um mesmo grupo pode manter empresas em países diferentes, de. acordo com 

interesses comerciais tais como incentivos fiscais, mão de obra qualificada, mão de 

obra de baixo custo, questões culturais, questões ligadas à preservação do meio 

ambiente, localização estratégica para recebimento e despacho de produtos, entre 

outros. Desta forma a exportação pode ser originária de qualquer um dos países onde 

o .grupo apresente filial, de acordo com interesses similares aos de instalação da 

empresa. Outros interesses podem ser movimentos comerciais gerados para diminuir 

especulação de problemas técnicos, como, por exemplo, rotas alternativas 

estratégicas para não ser questionada a qualidade do produto, por ter sido produzido 
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em local de risco para disseminação de doenças. Ass~ uma das unidades poderá 

receber o produto a ser exportado que já tenha sido sujeito a trânsito local no país 

produtor, trânsito internacional, trânsito local no país que irá proceder a importação 

(ou não, podendo aguardar consolidação de carga em local de chegada para posterior 

embarque). Caso tenha. sido .removida para empresa que. irá proceder. a .exportação, 

novamente necessitará de trânsito local para chegar ao local de embarque. 

- Diversos produtores - A exportação pode ser efetivada diretamente 

pelo exportador ou através de um agente de carga, que irá n~gociar com a empresa de 

transporte um preço diferenciado de acordo com o volume de carga a ser 

transportado, . independentemente . do número de importadores e exportadores 

envolvidos em cada processo. A negociação é fe.ita .com base no montante de 

equipamentos de unitização. Ass~ é possível que empresas diferentes, situadas em 

um mesmo p~ embarquem cargas diversas numa mesma unidade. 

O trânsito internacional pode se dar de forma direta com o país 

exportador, que mantenha fluxo de. transporte direto .com o. Brasil~ ou uti1izar mais de 

um meio de transporte para efetuai o .trânsito. internacional . A Lei 9.6ll.de 19 de 

fevereiro de 1998, dispõe sobre o Transporte Multimodal de Cargas e o define em 

seu Artigo II como "aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais 

modalidades de transporte, desde sua origem até o destino, e é executado sob a 

responsabilidade única .de um Operador. de Transporte Multimodal ". E em seu § 

único~ inciso TI, classifica como Transporte Multim.odal de Cargas Intemaciona4 

" ... quando o ponto de embarque ou de destino estiver situado fora do território 

nacional. " (BRASIL 1998). 
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O comércio exterior exige eficiência na produção e na negoci~ção das 

mercadorias, sendo necessáriq, portanto, o adequado aproveitamento dos meios de 

transporte disponíveis. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, o transporte .internacional é fator determinante na. definição do 

custo iinal.da mercadoria;. o mesmo se aplica .à qualidade final do produto (MDIC 

2003). 

O transporte de produtos merece especial atenção para que se possam 

minimizar os riscos, especialmente dos produtos termolábeis, que durante o processo 

de importação podem ter sua temperatura aumentada ou diminuída drasticamente. 

No. transporte. aéreo~ .dependendo .do compartimento em que. a carga for 

transportada, da altitude alcançada pela aeronave e da duração do vôo, há risco de 

congelamento da carga Nos porões pressurizados das aeronaves a temperatura e a 

oxigenação são iguais às da cabine de comando. Porém, quando o porão não for 

pressurizado as cargas nele contidas poderão receber influência da temperatura 

externa. 

Segundo. a ICAO (lnternational Civil Aviation.Organization),. citada por 

Cabral, por volta dos IO.OOOm de altitude a temperatura externa é de 50° C negativos 

e aproximadamente aos ll.OOOm - altitude tipicamente usada pelos aviões 

comerciais a. jato - estabiliza-se· em 56,5° C negativos. Na mesosfera a temperatura 

diminui gradativamente de.acordo .coma.altitude, podendo atingir até 95°C negativos 

(CABRAL e ROMÃO 2002). 

No transporte rodoviário, marítimo, fluvial e ferroviário o risco é 

determinado pelo tempo de duração do transporte. A oscilação de temperatura 
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dependerá do clima na região percorrida. Alguns meios de transporte possuem 

capacidade fisica para refrigerar a carga, como carretas refrigeradas e navios que 

transportam contêineres refrigerados ligados a uma fonte de energia ou possuem 

câmara refrigerada, o que não ocorre no transporte ferroviário. 

O transporte .marítimo .é . o modal que . se . destaca . no comércio 

internacionaL No Bras~ responde por aproximadamente. 90% do transporte 

internacional. O transporte fluvia1/lacustre tem utilização muito pequena no Brasil, 

considerando-se o potencial de suas bacias hidrográficas. É utilizado 

internacionalmente na Bacia Amazônica, ligando diversos portos brasileiros com o 

Peru e a Colômbia. Os portos represent:a.tn_a ligação entre os modais aquav..iários e os 

terrestres, tendo a função de armazenar e distribuir as cargas, de modo a amortecer o 

impacto de cargas no sistema viário local (MDIC 2003). 

O transporte aquaviário é adequado para importação de mercadorias de 

grandes volumes, pode ser utilizado. por qualquer. tipo de carga e .em geral com 

menor custo. Como . desvantagem. t:en:rse a. necessidade .do transbordo. nos . portos, 

distância dos centros de produção> maior exigência de embalagens, menor 

flexibilidade nos serviços, além de freqüentes congestionamentos nos portos. Para os 

produtos termolábeis importados que utilizam esta modalidade de transporte e que 

estão sujeitas a anuência pelo MS, a- unidade . de unitização mais utilizada é o 

contêiner (MDIC 2003). 

O transporte aéreo é o mais adequado para mercadorias de alto valor 

agregado, pequenos volumes ou com urgências de entrega, enquanto o transporte 

ferroviário é adequado para mercadorias de baixo valor agregado e grandes 

quantidades. Como desvantagem tem-se a diferença na largura das bitolas, menor 
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flexibilidade no trajeto,. necessidade maior de transbordo e tempo de viagem 

demorado e irregular. 

O transporte rodoviário na América do Sul é regido pelo Convênio sobre 

Transporte Internacional Terrestre. firmado. entre Brasil, Bolívia; Chile, Paraguai, 

Uruguai e .Peru .em 1989,. o. qual regulamenta.. os direitos. e. obrigações. no tráfego 

r~gular de cam.inhõ.es em viagens entre países consignatários •. Esse modo de 

transporte é adequado para curtas e médias distâncias, apresenta menor manuseio da 

carga, menor exigência de embalagem, atua de forma complementar com outros 

modais e também permite o transporte direto do exportador ao importador. 

O risco sanitário. a que.o produto. se expõe não. depende.nnicamente.do 

tipo e modalidade de transporte. Outras variáveis devem ser consideradas em todo 

processo de importação, avaliando-se o fluxo de acordo com o próprio produto, rona 

climática de origem e destino, documentação, acondicionamento. conservação, 

armazenamento, desembaraço etc. 

Certificado 
de análise 

5.1.2. Documentos 

. ~ -~ -..__~_nhec_d~ __, 
~ ~ __:mbarque 

Figura 5. Documentos utilizados no processo de importação. 

A Figura 5 indica o fluxo dos principais documentos que acompanham 

a carga durante o processo de importação, desde a linha de produção . até o 

desembaraço aduaneiro. As informações contidas nestes documentos irão constituir o 
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documento seguinte e podem contribuir. para . garantir a qualidade do . produto 

importado. Entre eles estão: 

- . Certificado de análise - É o documento que descreve a constituição 

do produto. 

Fatura pró-forma ou "invoice profurm"- É. semelhante ao pedido de 

compra, formaliza a cotação do produto garantindo as informações necessárias para 

operações cambiais; 

Licenciamento de importação (LI) - É um documento eletrônico 

solicitado pelo importador ou seu representante legal .através. do SISCO}vfEX 

(módulo importação). É exigido .às mercadorias sujeitas ao licenciamento .não 

automático (ANVISA 2003). 

Fatura comercial ou "commercial invoice" - É o documento que 

consolida a venda; 

Conhecimento de embarque - É um documento de grande 

importância na contratação .de. um transporte,. é emitido. pelo transportador. ou pelo 

consolidad.or,.. serve como recibo de entrega da carga. ao transportador_ É. constitutivo 

do contrato de transporte internacional, prova de propriedade da mercadoria para o 

importador e como tal pode ser transferível e negociável. Classificado de acordo com 

o meio de transporte adotado em: 

)> para carga embarcada aérea: Air Way Bill (A WB); 

)> para carga embarcada aquática- Bill Landing (BL); 

)> para carga embarcada terrestre por rodovia - Conhecimento 

Rodoviário de Transporte (CTR) e 
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~ para . carga embarcada terrestre . por ferrovia - . Conhecimento de 

Embarque Ferroviário (ANVISA 2002c). 

-.Despacho de Trânsito Aduaneiro (DTA)- Documento obr:igatório para 

cargas cujo desembaraço não será efetuado na unidade de chegada da carga ao país. 

Este documento eletrônico~- também constitutivo· do SISCOMEX~- tJ-ansporta .as 

informações .a ... respeito .da carga,. .importador,. exportador .etc. e acrescenta 

informações a cerca do novo meio de transporte a ser utilizado no trânsito aduaneiro 

dentro do país. 

- . Declaração de Importação - Depois de requisitadas e deferidas as 

anuências necessárias de acordo com a NCM, o importador ou seu representante 

legal.poderáiegistr.ar a DI para so.lic.iiar o desembaraço .pela.Receita.Federal e.assim 

finalizar o processo de importação. 

Com a finalidade de processar e controlar cargas aéreas procedentes do 

exterior e car_gas em trânsito pelo território aduaneiro~ há o Sistema Int~grado de 

Gerência do Manifesto, do Trânsito e do. Armazenamento - MANTRA - que constitui 

parte do SISCOMEX (RF 1994). Nele.são .inseridas.informações sobre o transporte e 

armazenamento,. entre .estas devem ser fornecidas indicações a cerca das condições 

ambientais necessárias para armazenagem. 

Os armazéns aeroportuários da amostra indicaram haver canais especiais 

para agilização da armazenagem da carga, se houver informação no sistema 

MANTRA de armazenagem. sob temperatura controlada. As. informações ali contidas 

são inseridas pelo transportador a partir do conhecimento de embarque e depois o 
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sistema é alimentado pelo depositário .da carga. Portanto, a indicação precisa da 

temperatura neste documento é de vital importância. 

5.2. Território Aduaneiro 

De acordo com a Legislação Aduaneira. todo território nacional é 

considerado Território Aduaneiro e está dividido em duas partes; a zona primária e a 

zona secundária. 

São consideradas zonas primárias as áreas terrestre ou aquática. contínua 

ou descontínua. ocupada pelos portos alfandegados, a área terrestre ocupada pelos 

aeroportos alfandegados além das áreas adjacentes aos pontos de fronteira 

alfandegados. Nestes locais, é possível estacionar ou transitar veículos procedentes 

do exterior ou a ele destinados; efetuar operações- de carga. descarga. armazenagem 

ou passagem de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinada. 

Somente nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados 

poderá efetuar-se a entrada ou a saída de mercadoria procedente do exterior ou a ele 

destinada. Todo o restante do território nacional, as água territoriais, e o 

correspondente espaço aéreo é denominado zona secundária. 

Um produto desembaraçado em zona primária de aeroporto pode seguir 

em trânsito aéreo nacional para o interior do estado, desembarcando em aeroportos 

de menor porte e não alfandegados existentes em todo o país. 

No Estado de São Paulo o número de aeroportos não alfandegados 

responde por um movimento de carga bastante expressivo. Na Tabela 1 foi 

destacado o movimento de embarque e desembarque nesses aeroportos em cidades 
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do interior do estado de São Paulo que apresentam EADis. Somando-se o movimento 

de embarque e desembarque de cargas destes aeroportos tem-se 65% do total; tal 

fato está diretamente ligado à situação comercial da região onde estão instalados os 

aeroportos, EADis, indústrias e também grandes cidades. 

Unidade 

Bauru 
.. - - ~ 

Ribeirão Preto 
São José do Rio Preto 
Campinas 
S orocaba 
Jund iaí 
Sub-total 
Outros 
TOTAL 

carga(K g) 

627.651,0 
- - ·····--

443.002,0 

208.315,0 
18.739,0 
10.635,0 

6.699,0 
- - ·-- ----

1 :3 1 5~ o 41 ,9 
707.141,0 

2.022.182,0 

% 

3 1 , 1 

2 1 ,9 
1 o ,3 

0,9 
0,5 
0,3 

6 5 ,O 
- ·---

3 5 ,O 

100 ,O 
Fonte: Adaptado do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo
DAESP 

Tabela 1. Movimento acumulado de embarque e desembarque de carga nos 
aeroportos não alfandegados, São Paulo SP, setembro 2003. 

O estado de São Paulo comporta dois dos três aeroportos brasileiros 

classificados entre os 100 maiores em fluxo de carga no mundo: o Aeroporto 

Internacional de São Paulo - Guarulhos e o Aeroporto Internacional de Viracopos 

que ocupam, respectivamente, o 42° e 68° lugar. No estado do Rio de Janeiro está 

localizado o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro- Galeão. ao qual é conferida 

a 903 posição (INFRAERO 2000). 
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O Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos, em 28 de 

novembro de 2001, através da Lei 10.314, recebeu a denominação de "Aeroporto 

Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro", porém 

continua. sendo conhecido mundiaJmente como Aeroporto Internacional de São Paulo 

- Guarulhos. Assim como o Aeroporto JntemacionaLdo Rio de Janell:o/Ga1eão~.que 

em 05 de janeiro de 1999 recebeu a denominação pouco usual de "Aeroporto 

Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim". No presente 

trabalho ambos serão citados na sua forma usual, mundialmente conhecida. 

5.3. Importação no Brasil 

Os aeroportos de São Paulo desembarcaram no ano de 2000, em vôos 

internacionais, 206.972 toneladas, o que corresponde.a 70% do total desembarcado 

em vôos internacionais no .país e. a. aproximadamente 6,5 vezes .do .total 

desembarcado no Rio de Janeiro, que ocupa a segunda posição (GEIPOT 2000). 

No Brasi4 em 2002 a importação de medicamentos atingiu 

aproximadamente US$ 934 milhões- Figura 6, ocupando o sexto lugar na relação 

das principais mercadorias importadas. Considerando.,.se a relação .dos principais 

capítulos da.NCM com a unidade de entrada no país, vale destacar..que segundo o 

Ministério da Fazenda, de janeiro a junho de 2002, os produtos químicos .orgânicos 

do CapítuJo 29, utilizados na fabricação de defensivos agrícolas e fabricação de 

medicamentos de uso humano, a Alfândega do Porto de Santos superou as demais, 

sendo responsável por 56,34% da importação dessas mercadorias e a alf'andega do 

Aeroporto Internacional de São Paulo se destacou na importação de produtos 

farmacêuticos do Capítulo 30, perfazendo um total de 42,70 % do total importado. 
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Mesmo sendo esta consideração baseada no valor das importações, este dado é 

significativo considerando-se o alto valor agregado que este produto apresenta. 

Em US$1.000 FO!I 

Ordem COD. 'DESCRIÇÃO V.AL..FOB 'NBM. 
J- 2709 Petróleo 330~675 

2- 2710 Oleos de petróleo.ou de minerais betuminn<:OS 2064.173 
3- 8708 Partes eacessóri.os.dos veiculas. automóveis 1365.074 
4- 8542 . Circuitos integrados e microcarguntos eletrônicos 1..248.812 
5- 8502 Grupos eletrogêneos e conversores rotativos elétricos 1.17&.249 
6- .30()4. ·Mediameates 933-.719 
7- 1001 · Trigo e mistura de trigo com centeio &78.172 
8- 8411 -Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás &13.707 
9- 2711 · Gás de petróleo e '()Utros hidrocarbonetos gasosos 736-.976 
10- 87{}3 Automáveis de passageiros e outros veículos automóveis 729.818 
11- 8471 · Máquinas automáticas plprocessamento de dados 677.701 
12- 2701 Hulhas; briquetes bolas em aglomerados 632.667 
13- 8473 · Partes e acessórios de:computadores. 590.188 
14- 8529. . Partes. de aparelhos de som 5'80.'089 
15- 2933 . Compostos heterociclicos 557.417 
16- 3104 Adubos ou fertilizantes minerais ou químicos potás.sicos 544.117 
17- 8479. Máquinas e aparelhos mecânicos com .função própria 506.443 
18- &803 Partes de .aeronaves 499.765 
19- 8409 Partes de nwtor.es pm-a aviação -430.760 
20- 3002 Sangue humano 407.899 

Fonte: Ministério da Fazenda 

Figura 6. Importações segundo as principais mercadorias - 2002 

Outro destaque para o estado de São Paulo é a quantidade média de DI 

desembaraçada por dia útil de janeiro a junho de 2002 no País. Existem 112 unidades 

da Receita Federal no Brasil, as 15 principais unidades desembaraçam em média 

82,6% do total do país~ dos quais 53,4% correspond.em .ao desembaraço médio 

realizado nas Unidades. da Receita Federal do Estado de São Paulo (Tabela 2), 

ocupado em ordem decrescente pela: 

- Altãndega do Aeroporto Internacional de Viracopos, com 16,9 %; 

- Alfiindega do Porto de Santos, com 16, 7%; 

- Alf'andega do Aeroporto Internacional de São Paulo, com 11,4%; 
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- e a Inspetoria da Receita Federal de São Paulo, com 8,4%. 

Tabela 2. Distribuição da quantidade média de Declarações de Importação 
desembaraçadas por dia, nas principais Unidades da Receita Federal 
de .ianeiro a .i unho de 2002. 

Unidades da Receita Federal 

ALF Aerop Intern Viracopos 

ALF Porto de Santos 

ALF Aerop Intern São Paulo 

IRF São Paulo 

ALF Aerop Intern.Rio de Janeiro 

ALF Porto de Manaus 

ALF Aerop Intem Afonso Pena 

ALF Porto do Rio de Janeiro 

DRF Uruguaiana 

ALF Porto de Vitória 

ALF Aerop Intern Eduardo Gomes 

ALF Aerop Salgado Filho 

ALF Aerop Intern Tancredo Neves 

DRF Foz de Iguaçu 

DRF Rio Grande 

Outras Unidades 

TOTAL 

Fonte: Ministério da Fazenda 

Média de DI 

700 

693 

473 

348 

153 

143 

142 

129 

126 

112 

106 

88 

79 

71 

62 

718 

4.142 

% 

16,9 

16,7 

11,4 

8,4 

3,7 

3,5 

3,4 

3,1 

3,0 

2,7 

2,6 

2,1 

1,9 

1,7 

1,5 

17,3 

100,0 

Podemos observar também (Tabela 2), que a quantidade de DI 

desembaraçada no Aeroporto Internacional de Viracopos corresponde a 4,5 vezes a 

quantidade desembaraçada no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. 

O Porto de Santos possui a maior área portuária do Brasil, com um total 

de 221.188m2, seguido pelos portos do Rio de Janeiro e de Paranaguá, cujas áreas 

somadas totalizam 209.038 m2
• Supera também os demais portos do Brasil no que 

tange movimentação total de contêineres, sendo responsável por 3 7,5% do total em 



Resultados e Discussão 60 

2000, além de receber 43~8% do total de carga geral desembarcada no País no 

mesmo ano (GEIPOT 2000). 

De acordo com a quantidade média de DI desembaraçada por dia, o 

Porto -de Santos responde por quase 5,5 vezes a quantidade desembaraçada no Porto 

do Rio de. Janeiro, demonstrando .a grande. concentração de importação .em São 

Paulo, onde se encontra o maior pólo industrial do País. Relacionadas ao transporte 

rodoviário destacam-se a DRF de Uruguaiana e a DRF de Foz do ~guaçu, que 

ocupam respectivamente a 9° e o 14° posição na distribuição da Tabela 2. 

Quando o importador solicita .anuência -do MS, no licenciamento de 

importação está identificado o . país . produtor e . a origem. do produto~ ficando 

estabelecida a possibilidade de não ser o exportador o fabricante. Está também 

indicada a unidade de despacho da carga escolhida pelo importador de acordo com a 

legislação vigente. 

A zona- alfandegária onde a carga será desembaraçada é definida pelo 

importador. antes. do embarque. Conhecer o processo de importação identificando o 

fluxo da carga do produtor até o consumidor poderá colaborar para a identificação 

dos pontos críticos deste processo. 

Quando o produto chega ao País ele pode ser armazenado em zona 

primária para ser desembaraçado, ou seguir em trânsito nacional para zona 

secundária ou ainda seguir . diretamente para. o . armazém do importador. Neste 

processo, mais de um meio de transporte pode estar envolvido, pois o destino da 

carga pode ser outro estado ou município. Havendo mais de dois meios de transporte 
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envolvidos, na maioria das vezes a finalização do processo ocorre com transporte 

rodoviário. 

Na zona primária o fiscal de Receita Federal pode ou não autorizar o 

trânsito, mesmo para cargas que já tenham designação- anterior- de serem enviadas 

para.. zona secundária~ então~ a carga.ficará armazenada na unidade de entrada do 

país, mesmo para importadores que tenham armazéns próprios e alfandegados, cuja 

carga normalmente não é desembaraçada ou armazenada em zona primária. 

Em todos os recintos alfandegados a presença de um Fiscal da Receita 

Federal. é. constante, porém outros órgãos .anuentes atuam de diferentes formas, 

fazendo-se presentes para fiscalizar as cargas somente quando solic.itados ou tendo 

dias fixos para fiscalização, o que pode tornar mais moroso o processo de liberação 

da carga, podendo ser um ponto crítico para produtos perecíveis. 

5.4. Identificação da Carga 

O despacho aduaneiro expresso chamado de "Linha Azul", que ocorre em 

alguns locais credenciados pela Receita Federal, é um regime aduaneiro que reduz o 

tempo das liberações de mercadorias mediante a racionalização da movimentação da 

carga nas operações de . importação~ exportação e de trânsito aduaneiro, . sem 

comprometer os controles. Este regime aduaneiro deve ser previamente estabelecido, 

devendo a emp~esa ser industrial, estar inscrita há mais de cinco anos no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou possuir capital igual ou superior a três 

milhões de reais e já ter precedido importações em valor superior a trinta milhões de 

dólares, entre outros requisitos. Nesses casos, a embalagem utilizada para o 
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transporte deve ser identificada pela expressão "Linha Azul" ou "Blue Line" . Tal 

padronização da identificação externa da embalagem facilita a agilização do 

procedimento operacional para liberação. 

As embalagens externas por vezes apresentam pictogramas com a mesma 

intenção de agilização e racionalização da movimentação da carga, como, por 

exemplo, os materiais perigosos que apresentam os pictogramas categorizados de 

forma adequada à normatização internacional. O mesmo não ocorre com a 

identificação das condições ambientais requeridas para a conservação do produto. 

Encontram-se simbologias diversas (Figura 7), que muitas vezes não correspondem 

às informações documentais a respeito das mesmas, causando morosidade na 

movimentação e armazenagem da carga termolábil . 

Figura 7. Pictogramas encontrados em embalagens externas de produtos 
termolábeis importados. 

Algumas vezes encontra-se a indicação escrita de manter a carga 

refrigerada, outras de refrigerar a carga após a chegada, desconsiderando as 

alterações de temperatura a que possa ser exposta durante o transporte. Algumas 

identificações expressam a faixa de temperatura de armazenagem e outras não. A 

faixa de temperatura indicada na embalagem externa nem sempre está de acordo com 
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a faixa de temperatura do refrigerador ou da câmara refrigerada e, em geral, estas 

informações encontram-se em inglês, requerendo assim que as pessoas envolvidas no 

manuseio da carga detenham conhecimento do idioma (Figura 8). 

Figura 8. Indicações de conservação encontradas em embalagens externas de 

produtos importados. 
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5.5. Transportes 

Nos terminais alfandegados de uso público: EAF, TRA e EADI, nem 

sempre todos os órgãos anuentes se fazem presentes diariamente, com exceção da 

RF. O desembaraço de mercadorias sujeitas a mais de um tratamento administrativo 

pode não ser exeqüível no mesmo prazo que em zonas primárias, porém outras 

vantagens e serviços diferenciados são oferecidos por estes armazéns. 

Tanto os armazéns de zona primária quanto os de zona secundária, 

embuídos do papel de depositários da carga, cada qual de sua forma, devem primar 

pela garantia da armazenagem e, portanto, pela manutenção da qualidade dos 

produtos. 

Os produtos desses armazéns podem seguir em trânsito nacional para o 

importador ou diretamente para o consumidor, havendo possibilidade de 

desembaraço do total importado ou em pequenos lotes, de acordo com tratamento 

administrativo solicitado. 

Um produto tanto pode utilizar um único meio de transporte para ir do 

produtor ao consumidor, como pode utilizar transportes diferentes diversas vezes, 

como no fluxo abaixo exemplificado (Figura 9), onde o produto primeiramente irá 

para outra filial da mesma empresa em outro país (o que pode acontecer por 

interesses diversos) antes de seguir em trânsito internacional para o Brasil e aqui 

pode seguir para zona secundária antes de ir para o importador. 
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Figura 9. Exemplo de fluxo de carga importada do produtor ao consumidor. 

Neste exemplo, não se tratando de trânsito internacional rodoviário, o 

produto foi transportado oito vezes para chegar do produtor ao consumidor. A forma 

mais comum de finalização do fluxo de importação é com a chegada do produto ao 

importador e este então realiza a distribuição para o consumo. 

No Brasil, segundo dados da Empresa Brasileira de Planejamento de 

Transporte- GEIPOT, o modo rodoviário é responsável por mais de 60% do total de 

carga transportadas no país em toneladas-quilômetro- Figura 10. O transporte aéreo 

tem seu valor próximo a zero, pois não é modo de escolha para grandes volumes, 

porém movimenta mais produtos de alto valor agregado, volumes pequenos e aqueles 

com necessidade de entrega rápida. Vários produtos termolábeis como reagentes para 

diagnóstico, medicamentos e outros produtos para saúde são transportados por via 

aérea. 
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Fcnte: GEIPar 2000 

Figura 10. Quantidade de carga transportada em toneladas-quilômetro, por 
modo de transporte, Brasil 2000. 

Nos annazéns da Baixada Santista o modo de transporte utilizado depois 

do desembarque do navio é predominantemente terrestre~ entre os meios de 

transporte terrestre, o dutoviário é utilizado para o transporte de petróleo e seus 

derivados, gás natural e minérios, não sendo utilizado para transporte de produto sob 

inspeção fiscal da ANVISA. Nos demais transportes terrestres o que se destaca de 

forma significativa é o rodoviário, sendo pouco utilizado o ferroviário . 

• rodoviário 
gJ maritimo 

O aéreo 

m rodoviário e ferroviário 

marítimo e rodoviário 

8% 3% 

11% 

70% 

Figura 11. Distribuição dos armazéns que compõem a amostra de acordo com 
o meio de transporte de entrada para cargas importadas, São Paulo, 
2003. 

Dentre os armazéns que compõem a amostra o transporte rodoviário 

destaca-se tanto para recepção quanto para a liberação de cargas, Figuras 11 e 12, 
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apenas 11% dos armazéns recebem carga importada por mais de um meto de 

transporte (Figura 11) e 28% liberam a carga importada oferecendo mais de um 

modo de transporte (Figura 12). Vale lembrar que os EADis representam 66% da 

amostra. 

• rodoviário 

l!ll rodoviário e ferroviário 

m:uítirw e rocbviário 

a mu ítirm, rocbviário e furroviário 

El aéreo e rochviário 

8% 

6% 

Figura 12. Distribuição dos armazéns que compõem a amostra de acordo 
com meio de transporte para saída das cargas importadas, São 
Paulo. 2003. 

Atualmente no Brasil o transporte ferroviário não é adequado para 

transporte de contêineres refrigerados pelo tipo de equipamento disponível, não 

podendo os mesmos serem conectados à rede elétrica para manutenção da 

refrigeração. Considerando-se que o contêiner- quando desligado e mantido fechado 

- possa manter a temperatura estável por um número de horas determinado pelo 

fabricante e que estas horas sejam suficientes para sua chegada ao destino, ainda 

assim o trânsito ferroviário de carga termolábil seria um ponto crítico: havendo 

qualquer problema na linha férrea que comprometa ou inviabilize a chegada da carga 

ao destino, seria necessário um equipamento específico para retirar o contêiner do 

vagão e colocá-lo em outro meio de transporte, pois o aguardo do restabelecimento 

da linha poderia ser bastante danoso ao produto. 
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O transporte terrestre de contêineres refrigerados ou de carga solta em 

caminhões frigoríficos deve oferecer menos risco, pois algumas carretas podem 

manter a refrigeração durante o trajeto. No entanto, o motorista responsável pela 

carga pode inadvertidamente provocar oscilações de temperatura no compartimento 

refrigerado, ligando e desligando a fim de economizar combustíveL Caso o veículo 

escolhido não tenha capacidade de gerar energia para a manutenção do contêiner 

refrigerado, o risco fica semelhante ao transporte ferroviário, com a ressalva de que o 

rodoviário permite paradas estratégicas, previamente planejadas, em locais que 

possibilitem a ligação do contêiner numa fonte de energia. 

Quanto à segurança do meio de transporte adotado, um dos critérios a 

serem analisados diz respeito à garantia oferecida para: 

- a refrigeração adequada do produto (as oscilações só devem ocorrer dentro da 

faixa de temperatura estipulada pelo fabricante); 

a chegada ao destino no prazo previsto (muitas vezes a própria embalagem 

mantém as condições de temperatura adequada por um determinado período, isso 

depende de um estudo preliminar de validação da embalagem para aquele 

processo); se o processo for conhecido; 

- a não violação da embalage~ entre outras( a embalagem deve ser mantida 

íntegra para que eficiência não seja comprometida) . 

As possíveis rotas também devem ser avaliadas afim de despender um 

tempo menor, evitar transbordo da carga. Os outros quesitos já mencionados também 

devem ser considerados. 
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5.6. Armazéns Alfandegados 

A amostra corresponde a .36 armazéns localizados no estado .de São 

Paulo, sendo que 33% deles estão em zona primária. A região da Baixada Santista, 

onde se encontram aproximadamente 14 K.m de porto organizado, contribui com 15 

armazéns cuja distribuição entre a zona primária e a secundária ocorre em proporção 

bastante diferente do restante do estado. Nas regiões de zona primária aeroportuária a 

proporção entre. armazéns de zona primária e. secundária chega a ser.de 1111 e os 

EADis não são muito próximos a esse, podendo estar inclusive eqüidistante ao porto 

e a outro aeroporto. Na Baixada Santista a proporção é de 3/2, ou seja, para cada 3 

armazéns de zona primária encontramos apenas 2 de zona secundária, distribuídos na 

margem direita e esquerda do porto (nas cidades de Santos e Guarujá) e os EADis 

encontram-se nas proximidades destes, chegando a estarem localizados lado a.lado, e 

a carga sair pelo portão de um armazém e adentrar no armazém vizinho. 

5.6.1. Localização 

O Brasil conta atualmente .com 64 EADls.em funcionamento no. Brasil -

destes, 30 estão localizados no estado de São Paulo (Figura 13). 
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Com contrato Licitação 
Em funciona- celebrado, conclulda, mas Em processo A serem TOTAL mento ainda não contrato não de licitação licitadas 

alfandegado celebrado 

PR 5 1 1 1 1 9 
RS 5 1 1 1 1 9 
se 5 1 1 1 1 9 

Regtao Sul 15 3 3 3 3 27 
ES 5 - - ·- - .5 
MG 5 - - .- .- 5 
RJ 3 - ·- ·- 2 5 
SP 30 1 ·- 1 - 32 

Regllo Sudeste 43 1 o 1 2 -47 
AM 1 - - - - 1 
PA o 1 - - - 1 

RegiAo Norte 1 1 o o o 2 
BA ·2 - - - - 2 
CE - - - - 1 1 
MA - - - - 1 1 
PE 1 - - - - 1 
RN - - - - 1 1 

Regllo Nordeste 3 o o o 3 6 
DF - - - 1 - 1 
GO 1 - - - - 1 
MS 1 - - - 1 2 
MT o 1 - - 1 2 

Região Centro-oeste 2 1 o 1 2 6 
BRASIL (TOTAL) 64 6 3 5 10 88 

Fonte: Receita Federal, 2003. 

Figura 13 Distribuição das Estações Aduaneiras Interior - EADI segundo 
situação de funcionamento e localização por Unidade Federal e 
Região. Brasil,. 2003. 

A distribuição dos armazéns em todo o estado, a exemplo do que ocorre 

no País, está relacionada à localização das zonas primárias e dos grandes pólos 

industriais. Esses armazéns estão estrategicamente situados em locais onde a malha 

rodoviária e rede ferroviária favoreçam o acesso e distribuição dos produtos. 

A análise cartográfica do transporte no estado de São. Paulo também 

permite associar o transporte aéreo para distribuição dos produtos após o 

desembaraço aduaneiro, lembrando o grande volume de cargas transportadas pelos 

aeroportos não alfandegados do interior do estado como identificados na Figura 14 

nos círculos pretos (armazéns e aeroportos) e elipses azuis (armazéns e portos). 



Q. 
Q 
~ 
Cll -= Q. 
Q 

Q. 
~ 

00 =-Q 

'"C 
= = -? 

o Portos e Armazéns o Aeroportos e Annazéns • Armazéns 

~ 
I)Q" 

= "'' = ..... 
~ 
~ -· Cll -"'' ... 
C" 

= ... 
~ =-Q 

Q. 
Q 
Cll 

= "'' a 
~ 
~' = Cll 

= -i: 
= Q. 
~ 

(JQ 

= Q. 
Q 
Cll 

= Q 

a 
= "' = Q. 
~ -"'' = = Cll 

"' Q 

~ 
~ 
Cll 

r 
~ 
§-
'-! 
~ 

t;:, 
t;· 
Q 
~ 
§• 

-...1 



Resttlttldos e Biscttsstio 72 

O importador escolhe livremente ·o local onde irá desembaraçar -sua 

mercadoria podendo optar pela zona primária ou secundária. Esta esco~ em geral, 

ocorre baseada no v.alor da armazenagem, tempo para desembar..aço, facilidade de 

acesso e -outras condições oferecidas pelo depositário. Entre as ofertas encontram-se 

a segurança e a qualidade da armazenagem. 

O município e .a zona alfandegária em que está situado o .armazém indica 

o quão próximo ele se encontra da unidade de chegada da carga e agilidade com que 

a carga poderá ser liberada. 

Os armazéns que -compõem a amostra estão distribuídos na Figura 15 

segundo zona alfandegária e região de localização. A localização do armazém é. 

importante na medida que permite análise de diferentes aspectos tais como: o clima, 

as distâncias e os meios .de transporte disponíveis. 

25 

20 

15 
11 

Grande São 
Paulo 

Baixada 
Santista 

• Zona Secundária 

1 

Campinas e Vale do Paraíba 
Região 

ê§ Zona Primária 

24 

TOTAL 

Figura 15. Distribuição dos armazéns alfandegados que compõem a amostra 
segundo zona alfandeg-ária~ região. São Paulo, 2003. 
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5.6.2. Clima 

O clima pode apresentar diferenças na umidade relativa do ar e na 

temperatura em função: da presença de mananciais, proximidade com o mar, índice 

pluviométrico e localização geográfica. Apesar de os armazéns da amostra estarem 

localizados todos no mesmo estado, podem apresentar situações climáticas bastante 

diferentes, como, por exemplo, na Baixada Santista, onde o clima é mais úmido e 

mais quente do que no Vale do Paraíba. 

Em todo o estado de São Paulo encontramos diferenças significativas 

quanto à temperatura. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia

INMET, na cidade de São Paulo no ano de 2003, a temperatura média mensal 

máxima foi de aproximadamente 32°C no mês de fevereiro, tendo alcançado 35°C 

em um dos dias, enquanto a temperatura média mensal mínima correspondeu a 

aproximadamente l2°C, tendo sido registrada no mês de agosto quando chegou a 

atingir 6°C na metade do mês. Em Presidente Prudente, na região oeste do estado, a 

temperatura máxima mensal ultrapassou 30°C em 5 meses do mesmo ano, sendo que 

no mês de dezembro foram registradas temperaturas diárias máximas inferiores a 

30°C em apenas 3 dias e em 4 dias do mesmo mês a temperatura excedeu 35°C. O 

gráfico que representa o registro mensal da estação meteorológica de Taubaté 

apresenta uma curva muito semelhante à de São Paulo e à de Franca, porém com 

amplitude maior, registrando quase 34°C de temperatura mensal máxima e 7°C de 

temperatura mensal mínima. Já na cidade de Campos do Jordão o registro gráfico da 

temperatura mensal mínima é similar ao da cidade de São Joaquim (SC), porém com 

temperaturas não tão baixas mas próximas a 0°C. 
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Uma das estações meteorológicas .que registram temperaturas mais 

baixas de todo o país é a da cidade de São Joaquim, onde a temperatura diária 

mínima registrada durante o mês de julho foi inferior a 0°C em 4 dias do mês, 

atingindo em. um deles .4°C . negativos .. No mês de- agosto esteve entre 0°C e 2°C 

positivos. por 3. dias e registrou em ll.dias-do. mesmo .. mês temperaturas inferiores a 

0°C, similar ao registro da cidade de Lages (SC). Em contrapartida, as temperaturas 

mais elevadas do Brasil são registradas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

,onde durante todo o ano de 2003 a temperatura mensal máxima ultrapassou 30°C. 

Nas cidades de Belém, Manaus, Rio Branco, Boa Vista, Teresina, Palmas e Cuiabá, 

os registros diários de temperatura máxima foram .superiores a 35°C,. chegando a 

atingir quase 40°C em Cuiabá e Corumbá. Na região Sudeste, a cidade do Rio de 

Janeiro registrou no mês de fevereiro temperaturas diárias máximas superiores a 

36°C em 26 dias e Uberaba acima de 31 oc em todos os dias de setembro (INMET 

2003). 

O .calor é um dos fatores determinantes da velocidade de decomposição 

dos fármacos. Os medicamentos que podem ser estocados em temperatura ambiente, 

cujo prazo de validade corresponde ao tempo que o medicamento leva para se 

decompor em 1 0%, não devem ser expostos a elevadas temperaturas durante o 

transporte, pois essas variações não foram consideradas quando calculado o prazo. de 

validade destes produtos. (OLIVEIRA e SCARP A 2002). 

Segundo a Resolução ANVISA RE n.0 560, de 2 de abril de 2002, o 

estudo de estabilidade tem por finalidade avaliar o comportamento dos fármacos ou 

medicamentos sujeitos a alterações em função de fatores ambientais como 

temperatura, umidade e luz. São realizados estudos de estabilidade em duas 
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modalidades: acelerada e de longa duração. O medicamento deverá estar em seu 

acondicionamento original de comercialização. Nos estudos de estabilidade acelerada 

são monitoradas as reações de degradação e então é. previsto o prazo de validade 

.provisório .do .produto. Os .estudos -de .estabilidade de longa duração são 

complemeniares e constituem validações . das .características. fisicas,_ -químicas e 

biológicas do medicamento, durante e depois do prazo de validade esperado e devem 

ser realizados nas condições de armazenamento indicadas. (ANVISA 2002). 

A Portaria 1.311, de junho de 2002 que estabelece o Regulamento 

Técnico :MERCOSUL sobre Boas Práticas de Distribuição -de Produtos 

Farmacêuticos define como: quente- qualquer temperatura entre 30° e 4.0°C e calor 

excessivo - qualquer temperatura acima de 40°C. No Brasil temos várias cidades de 

calor excessivo e quente, sendo que muitos produtos apresentam indicação de serem 

mantidos em temperatura ambiente abaixo de 25°C e que necessitariam estar em 

área de ambiente controlado para preservação de sua qualidade. Em algumas cidades 

do. País o.ponto.critico é atemperaturainferior.a.0°C emalguns meses do ano. Como 

já foi descrito, algumas vacinas e medicamentos não poderiam ser expostos a 

temperaturas negativas e, nestas condições, poderiam ter sua qualidade 

comprometida. 

Efeitos do .clima e das.aherações. climáticas na saúde -dos homens e 

animais .são descritos por vários. autores. P ATZ e colaboradores (2000) discorrem 

sobre os efeitos das mudanças climáticas na saúde pública, abordando a influência do 

homem nas mudanças climáticas, o aquecimento da terra em aproximadamente 0,5°C 

no último século e as projeções a esse respeito sobre o nível do mar. Descreve as 

alterações da saúde humana em função das variações climáticas de acordo com 
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efeitos: fisicos (variações bruscas de temperatura, tempestades, inundações, secas), 

f'tsico-químicos (poluiçãQ), f'tsico-biolqgicos (ciclo das doenças infecciosas, vetores, 

alérgenos em s~pensão) e os efeitos sócio-demQgráficos. E conclui dizendo que o 

conhecimento .da relação- entre as. alterações-climatológicas- e ecológicas irá ajudar na 

construção preditiva. de. modelos _para guiar efetivamente. a prevenção. das. doenças. 

Apesar do vulto deste trabalho, o autor não menciona as alterações de temperatura na 

deterioração de produtos que pudessem oferecer risco ao homem. 

5.6.3. Distâncias 

A .distância .entre os.EADis e as.zonas primárias também foi foco .do 

estudo e tem sua importância na avaliação do trânsito nacional que a carga irá 

percorrer, desde a unidade de entrada no estado de São Paulo- ou s~ja: Aeroporto 

Internacional- de -São Paulo - Guarulhos, Aeroporto .Internacional de Vir.acopos. 

(Carnpinas),.Aeroporto Internacional de. São. José .dos .Campos e Porto .de. Santos -

até a unidade de despacho. 

A distância a ser percorrida é um ponto crítico mas não pode ser avaliado 

isoladamente, pois o tempo de exposição irá depender do transporte utilizado e das 

condições de deslocamento que se apresentem. 

Não foram consideradas as informações obtidas. a cerca da distância, pela 

inconsistência .dos dados. Algumas vezes a distância não .era conhecida .ou 

informava-se valores diferentes daqueles que constavam no site da empresa, ou no 

material utilizado para divulgação do mesmo, como folder e CD (Compact Disc). 
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As distâncias entre os municípios onde estão localizados armazéns de 

zona primária e os municípios onde estão localizados os EADis foram descritas na 

Figura 16, adaptando-se os dados do DNIT. Por exemplo: a distância de Guarulhos a 

outros municípios não .é informada. diretamente .pelo .DNIT. e, para. calculá.,. la,. .foram 

somados 19 -~ .que correspondem. a sua distância a. São . Paulo, .. exc.eto . aos 

municipios cujos acessos. podem ser feitos pela Rodovia Presidente Dutra ou. pela 

Rodovia Airton Senna. 

Campinas. . .Santos São José dos Guarulhos 
Campos 

.Barueri ... . .. . .. 51 
Bauru 269 .417 . 413 364 

Campinas 171 174 H8 
Cuba tão ... ... . .. . .. 
-Fraru:a 310 473 . 480 .. 420 
Guarujá 265 1(} 140 t07 

Guarulhos ·H8 91 . 75 
Jacareí ... . .. . 16 63 

Jundiaí 36 14.8 139 89 

Piraeicaba 73 256 226 -183 
· ·Ribeirão Preto 238 ._;wt 408 338 

.Santo André ... 68 . ... .. 38 
Santos 171 . 169 91 

São Bernardo .do Campo .124 65 . -108 .36 

São José do Rio Preto -~ 529 528 .470 
São José dos Campos -174 169 78 

São .Paulo 99 72 . 97 19 
Sorocaba .85 159 .180 "106 
.Suzana ... ... . .. . .. 
Taubaté . 211 "206 43 ·ns 

Fonte: Adaptado de acordo com dados do Departamento Nacional de Infra-Estrutura Transportes - DNIT 

Figura 16. Distribuição. das-distâncias em .quilômetros entre os munkípiO& de 
localização ·dos·· armazéns de zona _-primária e os municípios dos 
EADis no Estado de São Paulo, 2003. 

O deslocamento da carga no estado de São Paulo deve ser avaliado 

levando-se em conta .que a capital . apresenta .. um trânsito caótico e o . tempo de 

deslocamento para percorrer 40km de Guarulhos à Zona Sul de São Paulo é muito 
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diferente do _que para percorrer 40Km de Guarulhos a Suzana, especialmente em 

épocas de alto índice pluviométrico. Outro fato a ser considerado é o de que a 

distância informada pelo DNIT entre as cidades considera o marco zero de cada uma 

.delas, sendo .que. pode haver .dois armazéns .que .estejam localizados na mesma 

cidade, em zonas .opostas,. cuja distância entre si .seja maior do que a .distância 

daquele município a outro circunvizinho. 

Os EADis, via de regr~, circundam as zonas primárias. Quando 

localizados longe destas estão estrategicamente situados margeando rodovias 

interestaduais, estando ou mais próximos a. grandes . cidades de outro . estado,.. ou 

situados entre. zonas primárias ou atendendo a demanda .de desembaraço aduaneiro 

de cargas provenientes de EAFs. 

Como municípios de localização estratégica podemos citar Bauru (SP), 

que é mais próximo de Londrina (PR) do que este de Curitiba (PR) ou Florianópolis 

(SC) e tem acesso a região oeste.do-estado.por ferrovia;. São José do Rio Preto (SP),. 

que tem acesso.ferroviário.paraMato Grosso do SuLe.Ribeirão Preto .(SP), que. tem 

acesso rodoviário para Uberlândia (MG) e Brasília. Assim a distribuição pode ser 

efetuada de armazéns localizados no interior do estado para todo o país. 

Uma importante informação coletada em um dos últimos armazéns 

visitados .é .que alguns armazéns alojam veículos que transportam contêineres 

refrigerados.apenas pelo tempo su.:ficiente para conectá.,.lo à rede elétrica até adequar 

a temperatura interna do equipamento. Posteriormente o veículo continua sua 

viagem, sendo do conhecimento informal que a maioria dos contêineres aquece um 

grau a cada vinte e quatro horas, variando em função das condições climáticas a que 
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será e~osto o mesmo durante o. percurso, do volume e da temperatura da carga 

dentro do contêiner. 

5.6.4. Instalações Físicas 

Quanto às instalações fisicas.dos armazéns, observo~se que diferemno 

que tange à sua capacidade de acordo com: área total, área coberta, área refrigerada, 

n.0 de pontos de conexão com rede elétrica (tomadas) para contêineres e/ou carretas. 

Em alguns armazéns- encontram-se . áreas- exclusivas; reservadas para 

determinados importadores; em outros .encontramos quase a totalidade .da carga 

pertencente à . mesma empresa, havendo inclusive funcionários do armazém 

destinados a atender exclusivamente um clientt;:, dado o volume de importação/ 

exportação que este representa. 

Para a utilização dos EADis não é obrigatório contato prévio do 

responsávelpela.carga.como.EADI, visto que estes.são armazéns. de uso público e 

podem ser utjljzados por qualquer. importador a qualquer momento,. desde que tenha 

sido autorizado o trânsito aduaneiro pela autoridade competente da Receita Federal. 

A ausência do contato comercial prévio é um ponto crítico para a importação de 

produtos termolábeis, pois poderá não haver espaço. disponível para carga solta nos 

equipamentos .de refrigeração. ou. poderá não haver tomada disponível para conexão 

do equipamento refrigerado de transporte. 

Outro ponto crítico além do desconhecimento da disponibilidade de 

refrigeração do armazém é o desconhecimento da qualidade do monitoramento da 
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temperatura dos equipamentos de refrigeração,. tanto dos equipamentos próprios dos 

armazéns como dos equipamentos por eles armazenados. 

A descrição da estrutura .fisica dos armazéns permite outro tipo de análise 

como., por .exemplo, das dimensões. .A .proporção entre a área coberta e .a área total 

indica aformade.armazenagemmais utilizada Um.armazém.com uma.grande.área 

total e com pouca área coberta provavelmente trabalha mais. com armazenagem de 

contêineres e/ou carretas - o que pode ser confirmado pela disponibilidade de 

tomadas para este fim. Quando a carga armazenada encontra-se sobre.pallets ou em 

outros volumes menores. e. necessita de .refrigeração poderá ficar armazenada em 

diferentes equipamentos como . geladeira., .freezer, câmara refrigerada, .câmara 

climatizada ou ainda em carretas ou contêineres do armazém. 

5.6.4.1. Equipamentos de Refrigeração 

Dentre os 21 armazéns que dispõem de equipamentos de refrigeração 

(Tabela 3), 13 têm capacidade de refrigeração, em equipamentos próprios, inferior a 

500m3
• Destes, 05.apresentam capacidade abaixo de 100m3 e 5 entre 100 e 200m3, o 

que nos permite.inferir que são .utilizados para. pequenos volumes de cargas soltas. ou 

unitizadas em pallets. 
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Tabela 3. DistribtJição dos armazéns alfand~gados· que·· compõem· a amostra, 
segundo volume das·instalações de·refrigeração. São· Paulo, 2063. 

volume (m3
) n.o 

o }--- 500 11 

500 ~1000 1 

1000 .1--1500 1 

1500 r---2000 o 

2000 r---2500 1 

2500 .~3000 2 

3000 r---3500 2 

3500 t--- 1 

TOTAL 21 

Quanto aos equipamentos próprios disponíveis (Tabela 4), os armazéns 

de zona primária possuem equipamentos. de.:maior.:vulto,. representados por.câmaras 

frigoríficas e apenas em uma delas encontramos contêiner refrigerado. Dos cinco 

armazéns com maior capacidade de armazenagem para carga refrigerada,. apenas dois 

estão em zona secundária; um dos armazéns de zona primária apresenta um volume 

de refrigeração maior de 23.000m3
• 
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Tabela 4. Distribuição dos armazéns. que. compõem. a amostra-de acordo com 
equipamentos de -refrigeraçãQ existentes -e zona· alfandegária. São 

·Paulo, 2003. 

Equipamento zona zona secundária Total 
.primária 

somente. geladeira doméstica o 1 1 

.freezer horizontal e. câmara refrigerada o 1 1 

somente câmara refrigerada 3 2 5 

somente .contêiner o 6 .6 

contêiner e câmara refr.igerada 1 6 7 

somente carreta refrigerada o 1 1 

Total 4 17 21 

Outraforma.de manter refrigeradas as mercadorias importadas antes.do 

desembaraço aduaneiro é a manutenção das mesmas nos contêineres ou carretas que 

efetuaram o trânsito internacional. Para tanto, a . grande maioria dos armazéns 

mantêm tomadas em suas instalações destinadas a este fim; no entanto, a quantidade 

de .tomadas disponíveis para 65~% .dos. armazéns é inferior. a 40. Alguns .produtos 

ficam longos períodos ali. armazenados~ como já foi dito~ e um ponto critico .é não 

conhecer previamente a disponibilidade do armazém para recebê-los. 

Os equipamentos de refrigeração que ficarem no armazém "sobre rodas" 

e não estiverem conectados à rede elétrica dependerão do motorista para mantê-los 

com temperatura dentro .dos limites. admissíveis, podendo sofres oscilações por ft.ear 

longos períodos desligados para economia de combustível.A inspeção fisica 



Resultados e Discussão 83 

realizada na pátio a "céu aberto" pelos órgãos anuentes também é .um ponto crítico, 

pois poderá expor a temperatura adversa os produtos próximos a porta 

Os contêineres ou carretas refrigeradas geralmente ficam em área restrita, 

próximos-às tomadas no pátio. O fàto de-estar sob a incidência direta-de. raios solares 

é um ponto crítico e. apesar .destes.equipamentos.apresentarem.validação.do processo~ 

ou seja, garantirem a manutenção da temperatura. interna do equipamento por um 

determinado período, mesmo quandó desligados necessitam de monitoramento 

constante de temperatura e atenção constante aos alarmes. Apenas 02 dos 29 

armazéns que. possuem. tomadas. para refrigerados (Tabela 5). estão adequados em 

suas redes elétricas para receberem mais de 300 equipamentos; outros. apesar .de 

terem algumas tomadas, nunca receberam nenhum refrigerado e ~presentavam 

situações bastante distintas, em que o fiel do armazém desconhecia o processo de 

recebimento de refrigerado - se haveria ou não algum procedimento ou exigência 

diferenciada;. e um outro,..onde o procedimento. operacional. padronizado - POP - foi 

disponibilizado bem. como .a planilha .de controle .de temperatura. proposta.. Neste 

úhimo, desde os seguranças até o fiel depositário do armazém sabiam quais as 

providências a serem tomadas na chegada de carga refrigerada. 

Outro ponto crítico é a capacidade do gerador e a forma de acionamento 

do mesmo, além de sistemas .de alarme efetivos. Como resultado da observação, 

apenas um armazém informou haver um dispositivo . conectado ao sensor do 

termó_grafo, que emite uma mensagem para o telefone móvel do responsável técnico 

quando a temperatura da câmara refrigerada sofrer alteração. 
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Tabela 5. Distribuição dos armazéns que compõem a amostra· de 
acordo com o número de toma~ disponíveis para equipamentos de 
refrigeração. São Paulo, 2003. 

Quantidade de tomadas n. o Armazéns 

o r---20 10 

20 r- 40 9 

40 t--60 2 

60 J---80 3 

80 ·r---100 2 

100 J--200 1 

200 J---300 o 

300 t-- 2 

Total 29 

A .área destinada a . alojar os contêineres . refrigerados no. pátio dos 

armazéns encontra-se predominantemente localizada próxima ao portão de entrada 

do mesmo, especialmente nos armazéns cujo monitoramento de temperatura fica sob 

a responsabilidade dos funcionários da segurança dos armazéns em tempo integral ou 

em parte do tempo . 

. Não são todos os .armazéns. que possuem .em suas instalações câmaras 

refrigeradas; alguns armazéns mantém contêineres refrigerados próprios ou alugados 
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para armazenagem de carga solta e outros utilizam carretas refrigeradas .para o 

mesmo flm. 

5.6.4.2. Monitoramento da Temperatura 

O monitoramento de temperatura destes equipamentos é um dos pontos 

mais críticos, apresentando . grandes diferenças entre os armazéns em diversos 

aspectos .como: tipo de. termômetro, intervalo .e .freqüência de registro, forma do 

registro (manual ou . eletrônica), profissional responsável. pelo . monitoramento e 

supervisão, entre outros. 

Na amostra foram encontrados como instrumentos de leitura de 

temperatura dos equipamentos de refrigeração: termômetros lineares, de coluna, 

termômetros digitais, termógrafos -analógicos. e digitais, termohidrômetros, assim 

como ausência dos mesmos. O registro .das temperaturas variou. tanto em freqüência 

quanto em intervalo, havendo mensurações em alguns locais, a cada trinta minutos e 

em outros apenas uma vez ao dia. Os armazéns que apresentavam câmaras 

refrigeradas em geral possuíam termógrafos ou termo hidrômetros com registros mais 

freqüentes .. do.· que os armazéns. que alojavam contêineres. Quanto a .forma do 

registro divergia entre eletrônicos (".logger"), .manuais. (planilhas) e mecânico 

(disco). 

Os registros eletrônicos têm como vantagem poderem ser. programados 

com a freqüência necessária para cada equipamento ou produto armazenado, além de 

facilmente elaborar, por um programa de. computação próprio, gráficos. que. permitem 

a rápida visualização de oscilações de temperaturas. Os . discos .comumente 

encontrados nos contêneires possibilitam a leitura de longos períodos, porém com 
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registro de temperatura em intervalos matores. O mais crítico dos registros 

encontrados é o registro manual. Foram disponibilizadas à pesquisadora algumas 

planilhas utilizadas para monitoramento (Anexos 3-17), vários problemas podem ser 

apontados após análise das mesmas: 

-Uma planilha .para. monitoramento .. de .vários. .. contêineres e .posterior 

digitação em outra. planilha do histórico individual de cada um, podendo incorrer em 

erros de transcrição; 

- Ausência de local apropriado para anotação de data, aumentando a 

probabilidade de erros, caso haja acúmulo de planilhas a serem transcritas; 

- .Ausência. de local. para identificação. do funcionário que. procedeu a 

leitura do termômetro, o que descaracteriza a responsabilização do profissional - a 

observação de que o leitor deverá colocar o seu nome e não a sua assinatura agrega 

fidelidade; 

-Ausência de local para identificação do supervisor. A simples anotação 

da temperatura não tem o menor. significado. se .não fur .avaliado por. profissional 

competente e responsáve4 .podendo .este identificar a supervisão com rubrica ou 

assinatura de fácil reconhecimento, não sendo jamais aceitável apenas um "visto" ; 

- Ausência de indicação da temperatura a ser mantida. Só poderá ser 

detectada a alteração de temperatura se for conhecida. a temperatura máxima e 

mínima recomendada pelo fabricante; 

- Ausência. de local para observações, não existindo registro de medidas 

adotadas quando verificada alteração; 
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- Indicação de horário para leitura do termômetro. Tal indicação sugere 

um dado infiel, uma vez que diariamente, no mesmo horário, o mesmo funcionário 

irá proceder a leitura de diversos termômetros simultaneamente; outra planilha 

sugere horários. para leitura .com tolerância. de .aproximadamente trinta minutos, 

sendo o horário anotado exatamente no ato de verificação da temperatura; 

- Ausência da indicação da escala da temperatura. Alguns equipamentos 

apresentam a temperatura em graus Fahrenheit e outros em graus Celsius. A 

impressão. prévia na planilha da escala a ser utilizada para registro, agiliza a anotação 

e minimiza erros; 

-Temperatura registrada em gráfico .. O gráfico .disponibilizado apresenta 

quadriculados muito pequenos para o registro, não havendo local para identificação 

numérica do dado. Os quadriculados pequenos dificultam a marcação, podendo haver 

registros incorretos que não possam ser comparados com a identificação numérica 

por não ter sido essa registrada; 

- .Registro. diário •. Apesar .. de .haver .indicação .para. ações .quando 

detectadas temperaturas fora dos limites especificados, a planilha. para um único 

registro diário não permite o registro das ações nem tampouco um novo registro 

indicado para ser feito após a tomada de decisões; 

- Espaços inadequados para registro numérico, além de dificil anotação, 

tornam dificil a visualização e avaliação. 

Para os contêineres .e carretas, a presença de identificação .do lacre de 

origem, número dos documentos que acompanham a carga, produto armazenado, 
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além da data e horário .que foi ligado e desligado o mesmo favorecem o 

monitoramento adequado. 

O monitoramento da temperatura só tem validade quando os termômetros 

forem calibrados periodicamente de acordo com a legislação vigente. 

Quando. O-contêiner chega ao. armazém.de:vem ser anotadas as condições 

ambientais de e~osi,ção da carga. O equipamento poderá s.er ligado. imediatamente~ 

sob a responsabilidade do armazenador, ou pode ficar aguardando a presença do 

técnico de refrigeração da empresa terceirizada; ambos os procedimentos podem ser 

críticos, pois .podem. ser· executados por. pessoa não habilitada ou- a chegada do 

técnico .pode .demorar muito. A .terceirização de .serviços. de monitoramento .de 

temperatura só foi observada em armazéns na Baixada Santista especificamente para 

os contêineres. Dependendo do contrato celebrado entre o armazém e a empres~ 

diferentes serviços são prestados - inclusive _pela mesma empresa contratada - o 

bse.r:vando-se .que a carga quando .armazenada fica sob a responsabilidade do 

armazém. 

O monitoramento de temperatura realizado .por técnicos especialistas em 

refrigeração agrega valores aos serviços prestados. Alguns armazéns com 

capacidade para armazenar grandes volumes de refrigerados mantém em seu quadro 

de funcionários. técnicos de .refrigeração .. e· engenheiros- responsáveis,. o . mesmo 

ocorrendo em.empresas terceirizadas. Porém,. alguns armazéns delegam a leitura dos. 

termômetros aos seguranças, sem que estes tenham aptidões ou capacitação para 

tanto. Além disso, na maioria das vezes esses seguranças são funcionários de 

empresas prestadoras de serviços e apresentam aha rotatividade no trabalho. 
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5.6.4.3. Segregação de Produtos 

Quanto à.. segregação de . produtos,. têm-se . como . boas. . práticas de 

estocagem a segregação de produtos perigosos, entre eles o radioativo. A separação 

dos produtos de acordo com sua natureza, além de propiciar condições higiênicas 

satisfatórias, pode garantir .qualidade .. Por .exemplo: armazenar vacina ou material 

biológico juntamente com radioativo pode alterar estes produtos em sua constituição. 

Quanto. à segregação de produtos. de acordo .com a natureza da. carga~ via 

de regra são separados os produtos químicos perigosos e os radioativos. Durante a 

coleta de dados, alguns armazéns, que haviam solicitado a autorização de 

funcionamento- de acordo.com.a RDC ANVISA 346101, já haviam destinado áreas 

específicas.para .armazenagem de. produtos sujeitos à vigilância sanitária e instituído 

controle e monitoramento da temperatura e umidade das mesmas. Esses produtos, 

anteriormente, não eram separados durante o período de armazenagem aduaneira; 

porém, em áreas refrigeradas, tal normatização continua não sendo aplicável 

5.6.5. Fluxo da Carga nos Armazéns 

O .fluxo de carga importada· dentro dos EADis é muito semelhante. 

Quando a .carga chega,. esta ·é pesada, .. há . conferência .da doe~ se houver 

indicação de refrigeração e não tiver sido.transportada de tal forma,. no.recebimento 

da mesma é emitido um termo de avaria/falta, e estabelece-se urna sistema de 

comunicação com o cliente para esclarecer divergências de informações a respeito da 

temperatura de armazenagem. Este termo de avaria faz parte dos documentos 
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entregues pelo armazenador a autoridade da Receita. Federal do recinto alfandegado, 

não sendo esta informação referida a outros órgãos. 

Nos armazéns de zona primária aeroportuária o armazenamento da carga 

termolábil . é . prioritário, . para . tanto . faz-se . necessári;.l a informação · prévia · no 

MANTRA das condições ambientais necessárias. 

Em alguns armazéns um acordo informal estabelece entre o armazenador 

e a ANVISA uma forma para comunicação informativa de divergências de 

conservação indicadas pelo responsável pela carga, quer na chegada da mesma ou 

durante o período de armazenagem. 

5. 7. Embalagens 

A embalagem do produto e a embalagem da carga podem e devem 

contribuir para a garantia da sua qualidade. O acondicionamento adequado da carga 

diminui .o risco .. de exposição .do produto. a . temperaturas. inadequadas, tanto . no 

sentido de aquecer .mercadorias .que deveriam permanecer . congeladas . ou 

refrigeradas, como de congelar produtos que não suportam temperaturas negativas. 

Algumas embal~gens estão sendo substituídas em alguns países em 

função de danos ·que podem ser .causados ao. meio ambiente. A escolha criteriosa de 

embalagem validada . deve ser .considerada .para .manutenção da qualidade . dos 

produtos importados. 

A correta identificação das condições ambientais de transporte e 

armazenagem deve estar claramente descrita na embalagem externa da carga, a fim 

de agilizar a armazenagem adequada desta. 
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5.8~ Logística 

O termo logística tem sido usado freqüentemente, porém a definição que 

encontra-se em dicionários da língua portuguesa no Brasil remetem ao termo 

utilizado por militares. Especialmente para materiais, trata do projeto e 

desenvolvimento, obtenção, armazenamento, transporte, distribuição, reparação, 

manutenção e evacuação destes, além de tratar de fluxo de pessoal, aquisição, 

construção, reparação, manutenção e operação de instalações e acessórios para o 

desempenho militar e contrato e prestação de serviço. 

Considerando-se que a logística deve preservar a qualidade, cabe aqui a 

consideração de Donabedian (1990) sobre qualidade, sendo que esta não é um 

atributo abstrato, e deve ser construída em cada avaliação por meio dos sete pilares: 

eficácia, eficiência, efetividade, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. 

Portanto, a qualidade instituída pelo melhor custo-efetividade é o ponto de partida 

para avaliação, gestão e garantia de qualidade de todo o processo e não o resultado 

do mesmo (Donabedian, 1988). 

O Conselho de Logística dos Estados Unidos adota o seguinte conceito: 

"Logística é a parcela do processo da cadeia de suprimentos que planeja, implanta 

e controla o fluxo eficiente e eficaz de matérias-primas, estoque em processo, 

produtos acabados e informações relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto 

de consumo, com o propósito de atender aos requisitos dos clientes." (Council of 

Logistics Management 2003), neste contexto podemos discutir os produtos sujeitos a 

vigilância sanitária. 
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5.8.1. Logística para Vacinas e Imunobiológicos 

.A manutenção.da.cadeia de frio em países. tropicais. é reconhecida. Já em 

países de clima temperado.pouca atenção é dada a essa questão. Um estudo britânico 

avaliou as condições de transporte das vacinas durante o verão em Birmingham

cuja temperatura máxima registrada durante o período foi de 21 o C - e constatou 

que a .proporção . das ·vacinas. .expostas à temperatura superior a -10° C era 

.significativamente alta .e .que o .uso .de .caixas térmicas,. treinamento .de. pessoal e 

monitorização da temperatura poderiam melhorar significativamente a perigosa 

situação do transporte das vacinas (BRIGGS 1993). 

Não são somente os países _que ~presentam altas temperaturas que 

colocam em risco .a sua .rede de frio. Países. que . apresentam temperatura 

extremamente baixa. no .inverno também .correm o mesmo risco~ pois .existem 

produtos que não podem ser congelados. A vacina genética.(r-DNA) contra hepatite 

B, cuja conservação indicada é entre 2 e 8° C, é inutilizada pelo congelamento, 

. precipitando o antígeno na solução vacinal. A mesma também sofre alteração no seu 

prazo de .validade,. de acordo. com as alterações de. temperatura a que for exposta: se 

for guardada a 37°C~ terá. sua validade diminuída para. um mês; guardada a 45° ~ a 

validade será de apenas uma semana (VACINAS CONTRA VÍRUS 2002). 

Um estudo realizado na Hungria, de 1987 a 1988, mostra que até mesmo 

em países industrializados, com clima temperado e com um serviço de Saúde Pública 

relativamente bem organizado,. apresentam fragilidades no transporte e estocagem de 

vacinas ( LUGOSI e BATTERSBY 1990). 
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Na Austráli~ um trabalho desenvolvido descreve o risco do resfriamento 

indevido e a exposição de vacinas a baixas temperaturas, mesmo em locais de 

temperatura ambiente relativamente elevada (GUTHRIDGE e MILLER1996). 

No Chile, um-estudo .mostrou .que no aeroporto são- cumpddas-apenas 

vinte pox .cento. das normas.do .Programa Ampliado .de. Imunização (PAI~. elaborado 

pela OMS/OP AS,. tendo sido observadas deficiências nos sistemas de embarque das 

caixas térmicas e falta de um sistema apropriado de translado das caixas. Quanto ao 

registro da temperatura, apenas quarenta por cento das nonnas são cumpridas, pois 

não são registradas as temperaturas alcançadas. no .translado da vacina, e o tempo 

total fora da cadeia de frio até a.chegada a.Centralde.Abastecimento •. Além disso~ 

verificou-se a inexistência de termômetros_para as caixas de transporte (CARRASCO 

1983). 

No processo de ilpportação a inspeção fisica realizada pela autoridade 

. sanitária .federal é pontual, sendo .. realizada .no .terminal alfandegado antes . da 

anuência ao .LI, ficando . o. trajeto. da. mesma .a mercê. de erros que podem não ser 

percebidos se a mesma não estiver monitorada de acordo com as recomendações da 

OMS, para garantia da rede de frio aos imunobiológicos. 

O controle de qualidade realizado . pelo laboratório . produtor deve 

obedecer a critérios padronizados e estabelecidos pela.OMS. Cada lote vacina!,. após 

aprovação nos.testes de.controle. do laboratório produtor~ é. submetido a análise pelo 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS, do. Ministério da 

Saúde. Só então a vacina é liberada para uso. Porém, este processo não é monitorado 

pela autoridade sanitária na chegada da vacina ao porto ou aeroporto. O deferimento 
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do U não fica atrelado ao laudo do INCQS nem a carga fica sob guarda do 

importador; a mesma é nacionalizada no momento do desembaraço aduaneiro. 

Os imunobiológicos destinados a empresas privadas não passam pelo 

mesmo processo. de. controle· de qualidade· e. pela sua natureza apresentam perigos 

que, aliados às condições.ambie~ podem.causar.danos à saúde do consumidor, o 

que merece atenção especial dos órgãos de saúde pública. 

5.8.2. Logística para Medicamentos 

GONÇALVES e colaboradores (2002) verificaram as informações 

contidas nos textos de bulas de medicamentos essenciais comercializados no Brasil e 

verificaram· que. em 56, 7o/~ das. bulas, o item "cuidados de armazenamento'' não 

indicava a fu.ixa de temperatura adequada ao armazenamento. 

BALLEREAII (1997) desenvolvelLum.traba1ho entre.fe:vereiro.de 1991 e 

janeiro de 1993, em uma província de Burkina Faso, no oeste da África, para a 

avaliação da estabilidade de vinte e sete drogas essenciais, estocadas em condições 

tropicais. O estudo foi realizado em duas regiões diferentes, uma urbana e outra 

rural, onde a temperatura e a umidade foramregistradas .. diariamente. Tanto na zona 

rural quanto na urbana, nos setecentos e vinte .dias estudados, a temperatura mensal 

máxima muitas vezes excedeu 30°C, tendo alcançado na zona rural a marca de 40°C. 

A análise quantitativa das amostras indicou que sete destas drogas perderam pelo 

menos 10% de seu princípio ativo. Com base .neste estudo, os autores não 

recomendam o estoque. das mesmas por mais de .um ano em clima tropicaL No 

Brasil, medicamentos contendo os mesmos princípios ativos possuem prazos de 
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validade entre 24 e 36. meses. Este estudo torna visível a necessidade .de análise e 

avaliação dos medicamentos atualmente comercializados no Brasil após um certo 

. período de tempo, considerando análise de temperatura já referida com registros de 

temperatura similares aos do estudo descrito . 

. Nem todos .os. medicamentos. sofrem. alterações quando expostos. a altas 

temperaturas; VEIGA e SOUSA (200.0) examinaram complexos .de tolbutamina 

estocados em temperatura e umidade controladas a 5°C, 40°C, 50°C e 40°C/75% de 

umidade relativa durante seis meses e não observaram degradação do produto ou 

alteração das propriedades fisico-.químicas do mesmo . .Também .não sofreram 

alterações. significativas os .medicamentos utilizados. no. atendimento. pré-hospitalar 

da divisão de emergência em uma universidade do Texas - EUA, expostos a 

diferentes temperaturas entre 200C negativos e 70°C (JOHANSEN e co1.1993). 

BEEGS (2000) afirma que o levantamento do impacto do clima sobre os 

medicamentos . e das .alterações climáticas .e seus efeitos podem mudar 

procedimentos e reduzk riscos. .de . .reações.. adversas... No. Brasil, a farmacovigilância 

deve considerar os estudos analisados pelo autor para monitoração dos 

medicamentos aqui consumidos. 

A Portaria 1.311102 que aprova o "Regulamento Técnico MERCOSUL 

sobre Boas Práticas de Distribuição de. Produtos . Farmacêuticos". descreve como 

princípios.que "o controle sanitário de produtos.farmacêuticos somente é. eficaz se 

englobar toda a cadeia de medicamentos, desde a sua fabricação até a sua 

dispensação ao público, de maneira a garantir que estejam conservados, 

transportados e manuseados em condições adequadas, preservando sua qualidade, 

eficácia e segurança. Os produtos farmacêuticos registrados e produzidos segundo 
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requisitos das Boas Práticas de Fabric~ção e Controle devem chegar ao consumo 

público sem que suas propriedades sofram alterações nas -etapas de armazenamento, 

distribuição e transporte", e recomenda no item "J- RECEPÇÃO''. que os produtos 

sejam recebidos pelas distribuidoras. em. locais separados da área. de armazenamento 

- .. protegendo-:os. de . condições climáticas .ad.ver~ .que . sejam examinadas as 

embalagens, a recepção efetuada . por pessoal habilitado e no caso de veículo 

inadequado, que a carga seja devolvida ao remetente, e se houverem avarias na 

embalagem a carga deverá ser separada e identificada e o remetente comunicado. 

Quando esta norma.é transposta para. o exercício-da.fiscalização. sanitária em portos, 

aeroportos e fronteiras o.nde .. as .medidas. adotadas .deveriam.ser rígidas, .por.ser .. a 

rastreabilidade um ponto crítico, por não se conhecer as condições climáticas a que o 

produto foi exposto durante o trânsito internacional. Caso essa carga seja devolvida, 

poderá retornar ao país em novo carregamento e causar danos à saúde da população, 

o mesmo.-ocorrendo. em relação- à-violação-da embalagem- que pode contaminar-o 

produto ou expor a embalagem primária a condições adversas. 

5.8.3. Logística para Sangue e Hemoderivados 

Sangue e .hemoderivados _são _produtos que _.necessitam de cuidados 

espectats de armazenamento, FINK e colaboradores (1998) confirmaram que 

amostras de sangue conservadas a 37°C apresentam uma rápida decomposição, 

enquanto que as conservadas entre 4 e 20°C conservaram-se estáveis. 

ALMANZA e . colaboradores . (1995) .avaliaram . a . qualidade de 

concentrados eritrocitários no transporte aéreo. Neste estudo foi comparada a 
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qualidade do concentrado após tra.I1$porte aéreo e &pós simulação ( despressurização) 

do mesmo. Logo após o transporte aéreo os concentrados apresentavam alteração da 

qualidade - o que não ocorreu logo _após a simulação; porém, decorrido um 

determinado .período., ambos. apresentavam .alterações. bioquímicas -o que leva a crer 

que não só alterações de pressão ocorrem no transporte aéreo. 

5.8.4 Logistica para Alimentos 

O .transporte .também .foi .simulado em um estudo nacional.sobre .a 

avaliação da estabilidade de molho de tomate em três diferentes tipos de embalagens. 

Após simulação, as amostras foram estocadas por um período de 240 dias a 23° C e 

35° C . A-perda da qualidade.(cor e sabor característicos) do molho de tomate foi 

significativa .em todos. os tipos .de embalagens .estudadas, principalmente na 

temperatura de estocagem de 35.°C (JAIME e co1.1998). 

A logística na distribuição nacional de uma indústria nacional de sorvetes 

afirmou que a transferência do transporte rodoviário para o marítimo, na distribuição 

nacional de seus -produtos para Manaus (AM) e Belém (P A), trouxe redução de custo 

e de tempo e garantiu a qualidade dos produtos (JORNAL DO COMÉRCIO 2000). 

5.9. Considerações Finais 

A qualidade .de alguns. produtos pode e deve ser analisada na chegada do 

mesmo ao país. Os alimentos, por exemplo: de acordo com a Lei 6360176 "(. .. .) todo 

alimento importado deve ser analisado em laboratório oficial para testes de(.. . .)". 

Laudos condenatórios indicam a inutilização do produto. 
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Alguns produtos não. poderiam _passar por análise fiscal em função do 

seu volume, pois a amostra necessária poderia corresponder ao volume total, ou até 

não ser suficiente. Uma categoria de_produtos que representa bem este caso é a de 

reagentes para diagnóstico:.estes produtos são adquiridos em.pequenas quantidades e 

com uma enorme variedade de ttens.,..sendo que a grande. maioria. deve ser mantida 

sob refrigeração, podendo apresentar diferentes indicações de temperatura. 

Outros produtos podem apresentar outro tipo de inconveniência para 

coleta de amostra para análise fiscal, como,_ por exemplo, matéria prima estéril, que 

requer um ambiente adequado, como materiais estéreis e profissionais capacitados. 

Quando. a exposição. à temperatura inadequada .é conh~ a .coleta de 

amostra para análise fiscal não tem significado,.. pois a alteração de temperatura é 

exercida gradativamente na carga e nem todos os pontos sofrem a mesma alteração. 

Tais análises avaliam o produto naquele dado momento da coleta da amostra; no 

entanto, se o fluxo anterior é desconhecido e o. produto ficou exposto a temperaturas 

. .extremas .ele .pode ou não apresentar .alterações .imediatas.. Alterações: .de forma,.. 

fisico-químicas ou microbiológicas. podem ocorrer no decorrer do tempo. Assim, o 

que estaria alterado seria o prazo de validade estabelecido para as condições de 

armazenagem indicadas pelo fabricante. As alterações do produto só poderiam ser 

constatadas .em data. próxima a. expiração da .. v~idade deste, o que não seria 

detectável na análise logo após a exposição. 

A manutenção da qualidade dos produtos termolábeis importados é 

imprescindível e depende da logística adotada. Considerando-se que esta planeja, 

implementa e controla fluxos entre recursos utilizados e resultados obtidos, numa 
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situação de utilização idea4 desde o ponto de origem até o ponto de consumo, a 

escolha destes recursos deve ser criteriosa. 

Nesse contexto, na escolha do transporte, a capacidade de um veículo 

merece atenção, não somente .na dimensão espacial, onde. avalia-se a. aptidão de 

transportar cargas de grandes dimensõ~ mas. também. na. capacidade .de. refrigeração~ 

de monitoramento, manutenção da refrigeração, ou seja, na qualidade oferecida pelo 

meio de transporte. O mesmo contêiner refrigerado de 40' transportado pelo navio 

pode ser transportado pelo trem ~ pelo caminhão, porém o tempo do transporte e a 

capacidade de manutenção da. refrigeração variam. Mas de nada adianta a escolha do 

meio .se não houver vias de .acesso. Apesar da vasta rede hidrográfica que o país 

dispõe, nem todos os rios são navegáveis; ~pesar da extensa área litorânea, nem todo.s 

os estados são banhados pelo mar e, da mesma forma, nem todas as cidades são 

acessíveis por estradas. Entre os recursos utilizados nos processos de importação 

acrescenta.se também aimportância.de informações claras e precisas. das condições 

ambientais requeridas - onde. quer que as mesmas . possam ser . informadas, . a 

utilização de embalagens validadas, a certificação de boas práticas de produção, bem 

como certificação de boas práticas de transporte e armazenagem em todas as fases do 

processo de importação. 

A Vigilância .Sanitária. deve. estar .. atenta e avaliar todos os recursos 

envolvidos no. processo. de importação e. assim. garantir. a qualidade .dos produtos 

importados. 

A discussão aqui registrada nos remete a pensar em inúmeras pesquisas 

que poderiam ser realizadas em portos, aeroportos e fronteiras. O presente estudo 

não tem a pretensão de esgotar o assunto em pauta, mas sim alertar os profissionais 
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envolvidos no comércio exterior, quer como importador, exportador~ fiscal ou 

prestador de serviço, e estimular o desenvolvimento de novas. pesquisas que possam 

contemplar cada aspecto deste processo. 
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6. CONCLUSÕES 
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Após observa,ção sistematizada aos armazéns alfandegados do estado de 

São Paulo, o conhecimento do processo documental e operacional de importação a 

que estão sujeitos os produtos sob vigilância sanitária, e a identificação do fluxo da 

carga termolábil neste processo,..concluímos. que são pontos críticos no .processo. de 

importação de produtos termolábeis: 

- o desconhecimento do importador e do exportador dos documentos 

utilizados no processo de importação; 

a inexistência de informações preciSas a respeito das condições 

ambientais .requeridas, .para transporte e annazenagem adequ,ada do produto, nos 

documentos de importação (impressos ou eletrônicos); 

- o desconhecimento do importador e do exportador a respeito .do fluxo 

operacional do processo de importação, envolvendo os tempos de exposição da 

carga a temperaturas adversas; 

- a não certificação de boas práticas de produção; 

- .rastreabi]idade.do.produto.desde.a fabricação e especialmente-durante 

o processo de importação; 

- a unitização da c~ga de diferentes naturezas ou com indicações de 

conservação diversas; 

- a modalidade de transporte com número grande de transbordos; 

- . a logistica do(s) meio{s) de transporte{s) utilizado(sh incluindo a rota 

escolhida, a distância percorrida, o tempo de deslocamento e as zonas climáticas do 

percurso; 
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- a ausência de certificação de boas práticas das empresas de transportes 

envolvidas no fluxo da importação; 

o regime aduaneiro instituído, que não contribua para a 

racionalização da movimentação da carga ou para agilização da liberação desta; 

- . o.material .da embalagem .. e O· acondicionamento .interno .da carga, 

inadequados para manutenção da temperatura; 

o material da embalagem externa da carga, inadequado para 

manutenção da integridade da embalagem interna; 

a ausência de indicação.da.temperatura de conservação- de forma 

padronizada e de fácil compreensão -na embalagem externa; 

- a ausência de normatização para identificação da temperatura indicada 

para armazenagem (pictogramas); 

- a zona climática do local de armazenagem; 

- capacidade e disponibilidade do annazém para recebimento da carga; 

- a ausência de certificação de boas práticas de armazenagem dos 

armazéns aduaneiros. 

O presente. estudo não. tem. a. pretensão .de· esgotar o ·assunto em pauta, 

mas .sim. alertar. os. profissionais envolvidos.. no .comércio exterior.,. quer como 

importador, exportador, fiscal ou prestador de serviço, e estimular o desenvolvimento 

de novas pesquisas que possam contemplar cada aspecto deste processo. 
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Conhecendo os pontos críticos e adotando medidas necessárias para 

evitar ou minimizar riscos à saúde pública, durante o processo de importação, 

podemos dizer que estamos próximos a tratar de boas práticas de importação. 
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7. RECOMENDAÇÕES 
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Com a finalidade de garantir a qualidade dos produtos importados, 

devem ser avaliado-s· não apenas os produtos como. resultado. mas também deve ser 

contemplada. a estrutura e. o processo .de importação .como um todo_Esta.avaliação 

deve considerar o tempo decorrido~ a forma e a modalidade de tr~orte utilizado, 

as zonas climáticas de trânsito, a natureza do produto, a embalagem, o local de 

armazenagem, o modo de desembaraço aduaneiro, o pessoal envolvido na 

movimentação da carga, entre outros. 

Considerando. que. planejar: .significa .definir .objetivos e. escolher. o melhor 

caminho para atingi-los alocando os recursos necessários.(GIL 2001)., a escolha do 

meio mais adequado de transporte deve avaliar critérios de qualidade que vão muito 

além do custo. A importação deve ser ·cuidadosamente planejada e avaliada, 

acompanhando continuamente as.aç~ a fim de. verificar. se os objetivos estão sendo 

alcançados. ou .não. Faz.~ necessária . para.avaliação, a comparação. de .produtos. 

entre si e também.com um padrão de referência. O meio de transporte a ser utilizado 

deve manter a eficácia do produto. Sendo os produtos termolábeis o foco do presente 

estudo, as considerações deverão ser feitas à luz das possíveis alterações de 

temperatura, e o risco baseado em.qna].idades. intrínsecas do. produto de acordo coma 

sua natureza.. A. temperatura indicada. pru:a conservação de. alguns. medicamentos, 

reagentes para diagnóstico laboratorial, alimentos e cosméticos pode ser a mesma, 

porém o risco imputado é peculiar e a alteração da qualidade destes podem causar 

impactos muito diferentes na saúde pública. 
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A adoção pelo importador~ de mecanismos de garantia e proteção.de seus 

produtos termolábeis importados é primordial, portanto recomenda-se que sejam 

observados os pontos críticos no processo de importação. 

A oferta de serviços. de.transporte.e.armazenag~-de·produtos. durante o 

processo .. de.importação é .grande~ Sendo .que a.certificação. de boas. .práticas .de. 

transporte e de armazenagem já são realidade~ a competição do mercado logístico 

será determinada pelo diferencial da qualidade do serviço prestado. Portanto, a 

determinação d~ pontos crítico.s poderá ser utilizada; para aprimoramento da oferta de 

qualidade deste serviço. 

A observação dos pontos.críticos nos processo. de. importação de. produtos 

termolábeis poderá contribuir para a aç.ão das autoridades sanitárias competentes, no 

sentido de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde da população. Contudo, a 

vigilância sanitária deve contemplar todo processo de importação, não ficando 

.. restrita .. à inspeção .. do produto no Iocal.de desembaraço . aduaneiro. Deve .efetuar 

também o .controle. da. prestação de serviços de .transporte e ... annazenagem.. dos 

produtos termolábeis de forma particular~ tendo em vista o risco que estes serviços 

possam determinar a esta classe de produtos. 
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9.ANEXOS 



, ···-! :... J- Agência Nacional 
~t~,~ de Vigilância Sanitária 

Anaos 

Anexo 1 

Termo de Inspeção N° 
1 - Identificação: 

125 

~'·MINISTÉRIO 
ti~DA SAUDE 

Nome: ~CPNJ /CGC ou CPF: Atirida_de __ :______________________ ---------

Endereço:-----------~~--:-------- CEP:, ___________ _ 
Cidade : Município: Estado: ______ _ 
Telefone/Fax: ___________ E.-mail: ______________ _ 

Ao(s) dia (s) do mês de do ano de às hora(s ), no exercício de 
fiscalizaçlo sanitária, ao analisarmos o documental 

( ldentUkar : 1 - Estabeledlllento e sua respectiva localização nos tenninais portuários, aeroportuários, estações de passagens de fronteira 
ou terminais alfandegados de uso público; l - Melo de T1'811Sporte : nome da embarcaçAo ou da empresa aérea ou terrestre , seguido do 
prefixo, inventário ou bandeira; 3- Produto ou Matéria-prima: quautidade, nome completo, marca, lote( a) ou partida(s), data da expiraçio 
da validade, fabricante e importador, se for o caso ) • 

com fundamento no(s) artigo(s) 
perante o responsável 
(preeDdler com o nome do rap;j;.;;i-n.elipeioj;i;;"i;me~o.ded;t;n--po;;;~rte,i;;;esta;t;i;be~lecdrbn;ornt;;t;;o:-;;ou;jprod~i;;utoi;;";ou;:;matérta-;;ü;t;:iprj;Diab;;")) ----' 

Doc. Identidade no------- Org. Exp.: _____ Data exp.: __ / __ / __ _ 
CPF: _____________ _ 

Na oportunidade registramos a lavratura dos seguintes Termos Legais lavrados 
relativos ao Boletim de lnspeçlo Sanitária de n°: ------------

Termos legais: 
1- 2- 3 

Nome e Assinatura do Servidor Autuante 
~cuia: ___________ _ 

Nome e Assinatura do Servidor Autuante 
Matrícula:--------------

4- 5-

Nome e Assinatura da Testemunha 
CPF: _______________ _ 

Nome e Assinatura da Testemunha 
CPF: _____________ _ 

Nome e assinatura do Responsável 
ou 

Nome e assinatura do Representante Legal 

Doc. de Identidade n°: ----------- Órg. Exp.: __ Data Exp.: __ / __ ! __ _ 

CPF: -------------
.,. 

Recebi a t• VIa do Termo de lnspeçlo em: ___ de ------ , _: ___ horas 



Anexos 126 

Anexo2 

Modelo do instrumento utilizado ara coleta de dados 
IDENTJFICAÇÃO DO ARMAZÉM 

Nome: ............................................................................................................................ - .................................................................. . 
Endereço: ........................................................................................................................................................................................... . 
Município: ...........•................................•............................................................................................................................................. 

CARACfERÍSTICAS 

1- Zona primária ( )----+ Porto ( ) Aeroporto ( ) 
Zona seamdária ( ) 

2- Distância do mais próximo: 
Aeroporto. ..................... ---·······-····-···· Porto ............................................. Frcoteira ···································-·················-······· 

3- Capacidade: Tdal.. .......•..........•.................•.......•.••.•...•.........•.. Carga refi:igerada ................................................... . 

4- Qual(is )o(s) meio(s) detransporte(s) utilizado(s) no transporte da carga importada para entrar neste terminal (inclusive 
trânsito aéreo): 

5- Quais o(s) meio(s) de transporte(s) utilizado(s) no transporte da carga importada para sair deste terminal (inclusive trânsito 
aéreo): 

6- Desaiçio do(s) flwto(s) de aup no armazém explicitando o(s) fator(es) detenninante(s) do(s) mesmo(s) e coodições 
ambiaJtais: (fluxo apedfico para perec:iveis, linha azul, d.c?) 

LOCAL DE ARMAZENAGEM DE TERMOLÁBEIS 

1- Distância aproximada. em metros, entre o local de recebimento da carga no annazém e o local de annazenagcm de 
tamolábeis (pátio t:/ou pClllto zero) 

2- Equipameatos: (Vide Anexos) 

3- Segregação de produtos com carac:1cristicas especiais( radioativos, peixes, etc.) 

4- Variáveis que influenciam no tempo máximo e mínimo decorrido desde a chegada da carga, até a annazcnagem ou 
liberação da mesma (tempo estimado e fatores relacionados) 
Rotas ............................................................................•........•............•................................................................................................. 
Pátios ........•......................•................•.....................................•............................................................................................................ 
Armazém. ..................... --.... - ........ - ............................................. - .................. - ............................................................................... . 
Liberaçio ............................................................................................................................................................................................ . 
Trânsito ..................................................................................................... - ........................................................................................ . 
Registro de O<lDITências. ..................................................................................................................................................................... . 
P.O.P ................................ _ ................................................................................................................................................................ . 
soluções de problemas.(Registros). ............................... _ ................................................................................................................... . 

. 5- Recursos humanos: 

fO!!!IAÇio 

6- Reciclagem: 
Como? Quando? Para quem? Por quem? 

7- Limpeza e desinfeção: (Anexo) 

8- Sala das máquinas: 
válwlas , intenuptores e tubulações identificados ............................................................................................................................. . 
limpa ...................................................................................... organizada .......................................................................................... .. 
iluminação adequada ............................................ manutcnção preventiva ......................................................................................... . 
facilidade de acesso ............................................ técnico no local ....................................................................................................... . 
técnico externo tempo estimado para aendc- chamado ..................................................................................................................... . 
localização no armazém. ............................................. plano de atendimento de emergência ............................................................. . 

9- Observação da carga: 
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ANEXO 

Distincia aproximada, em metros, aJtre o local de recebimaáo da carga DO armazém e o local de armaZCIIagem de tcnnolábeis 
(pátio e/ou ponto .uro) 

F..q1dpammtocle ~ 

T1p0: ( )Câmara ( ) refiigcndor ( ) Free2x:r vertical ( ) Freezer horizaáal ( )Ccntainer refiigerado 
( )Gdadeira comercial ( ) Geladeira doméstica ( ) oulrol 

ldmificaçio: ............................................................................... Capacidade: .................................................................................. . 
Localizaçio: ( ) área illtema ( ) área eJilana ( ) outros. ......................................... . 
Dcscriçio de especifica~ téc:Dic:as: Ventilaçio, cirallaçio de ar, paredea. piso, ant ..................................................................... . 

MallteDÇAo da. t.ermômetrol: 
calihragem ( catificado de calibnçio) ........................................................... . 
t.emperlltUr& máxima e mínima pré-fixadas. ............................................................................................................................. . 
Tcmpe~IWra: DO IDOIJieDtO............................. pré fixada: ( ) N ( ) S entre: .............. e ...................... • C 
RegiJiro detempcntura: 
( ) manual ( ) mecânico ( ) ddrimico ( ) nlo M 
( ) ooatmuo ( ) intermitente &eqoàlcia. •• - ................. Jdia intavalos de ........................................ . 

Fisc:alizaçio: 

I...iJqJeza e desinfccçio: 

Oanotia de fimcionamallo: alarme....................... autmomia.. ................................ . 
forma de Jltivameoto do gcndor ............................. _ .......................................................................................................... .. 

Outros.. ... ---·-·------·---·······-·--····-···-·--·--·-··-···----·-·····-·-···-··-·--·--·-·-···-·-·-·--·-···---·· 
Mmutmçio: ( ) terceirizadas ( )própria 

DiaposlçAo .... c:arcas: ................................................................................... . 



Anaos 128 

Anexo3 
Impresso utilizado nos armazéns alfandegados para registro e monitoramento de 

temperatura dos equipamentos de refrigeração. 

CONTROLE DE CONTÊINER REFRIGERADO 

Cliente: DTA: 

Data Chegada: Hora da Chegada: Hora Ligação: 

Temperatura da Chegada: Temperatura Exigida: 

N° Contêiner Comissária: 

DATA 9h - Conferente 15h - Conferente 21h- Segurança Patrimonial 3h - Segurança Patrimonial 

-

------

--

-
··-

---- ---------

- --- ------

-- --------- -----------

-----r-------- -- ------ -- --- -- ------------------------ --···-- .. .. -

-- -· ------- . - --- - ···- . - -- --------------- - ---···- ----- -·-· -- -----r--------·-··-- --- -- -

r----. -------- . -- - ----- - - ------ - - -- - ----- .. - -·- ---------------- ··-

---------- - ---- ---------------1--- -- ------ - --~------- ----·---
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Anexo 4 
Impresso utilizado nos armazéns alfandegados para registro e monitoramento de 

temperatura dos equipamentos de refrigeração. 

TEMPERATURA CONTEINER ~EFER 

DATA 

CNTR CNTR 
HORA •c •c 

00:00 

01:00 

02:00 

03:00 

04:00 

05:00 

06:00 

07:00 

oa·oo 

íO:úO 

12:00 

14:00 

1o:OO 

113:00 

I ":9.00 
I 
I 2o·oo I 

I 

I 21•00 

22:00 

23•00 

TEMPERATURA MÉDIA ENTRE 
o c o c 

----
1 CNTR 
, crHR' · 
! CNTR 
I CNTR 
I CNTR, 

GERENTE OPEF<ACIONAL 

CN-TR. CNTR. CNTR VIGILANTE . VISTO 
•c •c •c 

.. 

.. 

OBSERVAÇÃO: QUALQUER VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 
OSCILANDO FORA DOS LIMITES DEFINIDOS PELA AREA 

OPERACIONAL AVISAR IMEDIATAMENTE O ENCARREGADO 

DE SEGURANÇA E SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO . 

ENCARREGADO DE SEGURANÇA 
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AnexoS 
Impresso utilizado nos armazéns alfandegados para registro e monitoramento de 

temperatura dos equipamentos de refrigeração. 

CONTROLE DE TEMPERATURA DO DATA DE 
INÍCIO: 

REEFER I I 

1° 08:30 hs 2°11:30 hs 3° 14:30 hs 4° 17:30 hs TOLERANCIA DE + 30 min. -5° 20:30 hs 6° 23:30 hs 7° 02:30 hs 8° 05:30 hs 

TEMPERATURA (° C) MÍNIMA: MÁXIMA: DATA: I I 

DATA HORA TEMP. LEITOR (NOME) DATA HORA TEMP. LEITOR (NOME) 

I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
' I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
f I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
I I o c I I o c 
í I o c í I o c 
I I o c I I o c 

OBS.: LEITOR COLOCAR O NOME E 
NÃO À ASSINATURA 

FIEL DEPOSITA RIO FUNCIONARIO EADI 

DATA: I I DATA: I I 
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Anexo6 
Impresso utilizado nos armazéns alfandegados para registro e monitoramento de 

temperatura dos equipamentos de refrigeração. 

RMCR-RELATÓRIO DE MONITORAMENTO CN'i'R'S REEFER 

CNTR.SIGLAIN LACRE ORIGEM LOCAL ORIGEM/DESTINO TIPO 

NA VIO/PORTO/ARMAZ .MERCADORIA DL/MINUTA LOTE 

DATA DE ENTRADA HORARIO TEMPERATURA DATA DE SAlDA 

CONFERENTE IMP.IEXP. · AG.MARITIMA DESPACHANTE 

ASS.TECNICA TECNICO TEL: ASS.TECNICA FAX ASS. TEC. 
-

' 

CONTRÕLE DE TEMPERATURA DURANTE ARMAZENAGEM(MONITORAMENTO) 

DATA HORA TEMP. HORA TEMP. DATA HORA TEMP. HORA TEMP. 
08:00 17:00 08:00 17:00 

' 
08:00 17:00 08:00 17:00 

08:00 17:00 08:00 17:00 

08:00 17:00 08:00 17:00 

08:00 17:00 08:00 17:00 

08:00 17:00 08:00 17:00 

08:00 17:00 08:00 17:00 

08:00 17:00 08:00 17:00 

08:00 17:00 08:00 17:00 

08:00 17:00 08:00 17:00 

08:00 17:00 08:00 17:00 

08:00 17:00 08:00 17:00 

08:00 17:00 08:00 17:00 

08:00 17:00 08:00 17:00 

08:00 17:00 08:00 17:00 

OBS:-------------------------------------------------------

ASS: CONFERENTE ASS: ENCARREGADO 



I 
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Anexo 7 
Impresso utilizado nos armazéns alfandegados para registro e monitoramento de 

temperatura dos equipamentos de refrigeração. 

REFRIGERAÇÃO -{tomada 440V) 

CLIENTE: COMiSSARIA: 

LACRE DE-ORIGEM: MERCADORIA: 

TIPO.E NUMERO 00 DOCUMENTO DE ENTRADA: NUMERO DO CONTAINER: 

MONITORAMENTO 
(HORÁRIO} 

132 

I ! 
TEMPEBAll.IRA1 HORA i 1EMPBWURA DATA ..UGAOO DE SUGADO ±iORA .1EMeERAilJRA tiORA-

I I 
i 

I 
i 

I I I j l 
I I 

I I I 
i 

I 
l 

l 
l 

I I l I 
I 

I i I i I i 

I I J l 
I I I I I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I 

I OBSERVAÇÕES: 

ASSINATURA DO CONFERENTE ASSINATURA DO ENCARREGADO 

i 

J 

I 
I 

I 



I 

í 
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I 
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AnexoS 
Impresso utilizado nos armazéns alfandegados para registro e monitoramento de 

temperatura dos equipamentos de refrigeração. 

CONTROLE SALA REFRIGERADA -

133 

DATA HORA TEMPERATURA PRODUTO MEDICAO FEITA I 085. 

I 
I 

I I 
' I 

I 

I 

I 

I 
I 

I I I 
I 

I 

I 

! I 

l 
I 

I I 
I I I I 

I i 
i 

I 
I I I 

l 

i I 
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Anexo 9 
Impresso utilizado nos armazéns alfandegados para registro e monitoramento de 

temperatura dos equipamentos de refrigeração. 

CONTROLE DE MEDIÇÕES DAS AREAS REFRIGERADAS 

l!coNTEINER REFFER N' 

I ; ,~ :,1"!.-'l' ::.~:.:.-.~ :;:.·i~;;·;::;;.•;.:~ . . . . . uílri=i:.::..:;-.. t o' . 

• 
, ::-:.; ._~, ...... 

. ~_,_ .. ., . .,.,.__, ·:..;.;, ::~;-..,. . . 
.., ; ,:;c:. _,. ~-""Ui ""'..;;,; . . . . . ~~NP.t:tU ~ . "!": . ~ l ~l-~~0.',;",<;1 ' l '·;;:;l\~,-~~ ·~ -

1·. . '~ 
. ;.~~M:I · :~ ,.,_, E~ 11":~ l f.;l'êMi-:~· --~~~ >i~ '-,:._·2- ~, . ,[~ 

. 

I :::;t,~ h:~l · ICM~IJ:' 

I ;:~. DIA~r; HéiRJI 
' :;~;~ .. ';':.:.~·~ ·• -'-'·' ;,...,: . . .. I·:~;J,P~i . . . i :w_""'!"!1 .~~J l'i1! !':;~~'": IE~.i~~, ,;o;:·: . ' ~ -· ·;:~~ 1 r,:;.. ~~~í~'J': ..... .,;;; 1 ~1!~~· -:·!i~~ll'- ·.:. · ·" . .• !(> . -'"'-" 

04:00 

12:00 

20:00 

I o4:oo 

12:00 
1--- --· 
120:00 

j_!)_4_:~o_ -----·--- · --- ~--· ---·----· 
12:0º 

20:00 

04:00 

12:00 

20:~ 

04:00 ----- -· 
12:ºº 

20:00 

04:00 

12:00 

20:00 

04:00 

12:00 
1--

20:00 

04:00 

12_:()()_ - - ·-
20 :00 

04:00 

12:00 

20:~ 

04:00 

12:00 

20:00 

-~~:00 -·- ···--· 
' 12:00 

20:00 

'H' 

!I 

~ 

: 
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Anexo 10 
Impresso utilizado nos armazéns alfandegados para registro e monitoramento de 

· temperatura dos equipamentos de refrigeração. 

CONTROLE DE UMIDADE E TEMPERATURA· 

MÊS:---------ANO:----

UMIDADE RELATIVA DO AR 

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ~ 27 28 29 30 

% 
( 

~-
~ -
7s -
~ -
~ -
~ ~-rss-
"56 -
r-s4 -
~ 
~ 
~ 
~ ~-
~ 
~ -
7o" ~-
Ta 
36 
34 -
Tz -
3o -
2s -
26 -
24 -
22 
2o 
'la-
1--

TEMPERATURA 

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
o c 
tn-
fJo -
7s -
'26 -
r-z4 -rn- -
~ -
~ --r--

OBSER)IAÇÕES: 
01) FREQUÊNCIA: Efetuar 01 registro por dia 
02) PLANO QE REAÇÃO: Quando for detectado ponto acima ou abaixo dos limites especificados/ deve ser tomada ação conforme 
descrito a seguir: 

a) Ajustar o Aprelho de Ar Condicionado 
b) Ajustar a regulagem do Umidostato no Aparelho Desumidificador 
c) Registrar no Diário de Bordo as ações tomadas 
d) Instalar mais aparelhos desumidificadores (se necessário) 
e) Efetuar novo registro 02 horas depois da implementação de qualquer ação para os pontos fora dos limites. 

31 

31 
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Anexo 11 
Impresso utilizado nos armazéns alfandegados para registro e monitoramento de 

temperatura dos equipamentos de refrigeração. 

136 

CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR 
ARMAZEM · 

. . . . -
HORA TEMP. UMID. VISTO DATA HORA TEMP. UMID. VISTO 

• AS MEDIC0ES SÓ SERÃO FEITAS EM DIAS ÚTEIS.NOS DEMAIS O ACESSO AO ARMAZÉM É BLOQUEADO 



i 
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Anexo 12 
Impresso utilizado nos armazéns alfandegados para registro e monitoramento de 

temperatura dos equipamentos de refrigeração. 

CONTROLE DE TEMPERATURA AMBIENTAL 

MÊS/ANO· I . 
·: ARMAZEM ARMAZEM 

DIAS 08:00 h 12:00 h VISTO DIAS 08:00 h 12:00 h 
Temp. Umid. Temp. Umid. Temp. Umid. Temp. Umid. 

1 - 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

11 ; 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

16 16 

17 17 

18 18 
19 19 
20 20 
21 21 
22 22 
23 23 
24 24 
25 25 
26 26 
27 27 
28 I 28 
29 29 
30 30 

31 31 

VISTO 
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Anexo 13 
Impresso utilizado nos armazéns alfandegados para registro e monitoramento de 

temperatura dos equipamentos de refrigeração . 
.. 

MONITORAMENTO 
MÊS: fevereiro/2003 

INSTRUMENTO: Tenno-Hidrômetro 
HORÁRIO· 9horas 14 horas 19·30hoi'as . . 

DIA TEMPERATURA UMIDADE 

3 ~~··Lt 3S.f 32 ~1 Y5 'i~ 

% 

4 a~.J. ~~-S 30. ê bCJ 45 6o __ 
• 

':)~ s Q.~ · I 331 2>5 5~ Ób 

6 J~,s 3~ 28:8. ~5 5~ 63 

7 ~"'S. Cf ~5.1 3-a .(o fot ~L h r;;J 
10 Q<o.5 3G.q 3'( ·~ ~\ ~3 '17-
1-1 ~~~-· 3~. ~- ~~.2 .(:. ~ Lfo 45' 

12 tJ.b . \ ?:h·~ ~--, ~ 
~- 15 y·3 Yl1 

13 23-~ 35-.<:1 j ~ .cl- 61- 'lê 'is 
14 &-l·b ~Cj- \ 26. :J ~~ ·bO 7.L 

17 QS}~ 23.'3 23_""1 4~ ~2·· ~h 

18 ~S·' 3\- a •:> 7 _:) '-7"'. 
-~~ 13 7-Z 

19 zr.s 28. ~ 2Gs 1-7- h9 73 

20 ~1- 5 34. ' 2.'3., :ys ss 6~ 

21 ~~ 33.\ ~C?l.l ~1- 5~ GS 
24 Q6.~ 3Y.5 jD.~ 1~ L{~ 6L 

25 2<:!.'( '35.&> 3). ~ f o t.;-;. S""_L 

26 ~<() s 3S.S ~o 6 i O Y\ Ci6 
27 ~i-~ 3S. \ -:::,1. i ~y l1\ Y2 
28 ~l-5 ~S.?) 31.-~ b~ ltlf LfL 
.. 20 dJas ute1s 

Gerência Líder de EqUJpe 
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Anexo 14 
Impresso utilizado nos armazéns alfandegados para registro e monitoramento de 

temperatura dos equipamentos de refrigeração. 

"MONITORAMENTO DE TEMPERATURA CONTAlNER REEFER 

CLIENTE: MÊs: -<·m/fiO ~c: doo 3 
NÚMERO DO CONTÊINER: 

TEMPERATURA EXIGIDA: 

DIA PERIODO MANHA PERIODO TARDE PERIODO NOITE SISTEMA ALARME ACIONADO 

HORNTEMPERATURA · HORAfTEMPERATURA l:tORA!TEMPERATURA SIM- (ANoTAR.cóoJao)/NÃO 

1J1 J1t0t0 I .900?( · Jbllf2"? I rJI · g C a_Q_(l_ t)O, 3( .. 
,_..:..;:;.1s-l'~' Q.i:_D\) 1 ) CJ. 6 e:. 1 G :eo 11 i .'j r., IOD-~t-:? 12C~3 J' c ........ 

16 Qf!DD. tJ9.9t:- iG'.OD tJ.a.'J~ .. {)(li[}_[;:, t9i2_·_4__c· 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 ryt-:OD I OG:'5"L Jt ··tYJ I [)Çs~L INY<JD I j&2.L__.,__ _______ _ 
ÍD 1•VD Op;z l!t- ·f!ê:' · íJ~í !IJ.r":tv;: _1), .j) 



RELATÓRIO DIÁRIO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE REEFERS 

CONTAINER',·.:\ .. ,' ·, :·. SETUP':';: .TEMP··: HORA ;:::reMP'· .HORA . ·TEMI':~< ·HORA ~;~TEMPO:~ ,HoRA VISTO~DfAt 

01:00 09:00 15:00 20:00 

01:00 09:00 15:00 20:00 

01:00 09:00 15:00 20:00 

01:00 09:00 15:00 20:00 

01:00 09:00 15:00 20:00 

01:00 09:00 15:00 20:00 

01:00 09:00 15:00 20:00 

01:00 09:00 15:00 20:00 

01:00 09:00 15:00 20:00 

01:00 09:00 15:00 20:00 

01:00 09:00 15:00 20:00 

01:00 09:00 15:00 20:00 

01:00 09:00 15:00 20:00 

01:00 09:00 15:00 20:00 

. 01:00 09:00 15:00 20:00 

01:00 09:00 15:00 20:00 

01:00 09:00 15:00 20:00 

OBSERVAÇÕES: 

ATENCAO! AO LIGAR OS REEFERS 1 FAVOR USAR VASELINA NAS TOMADAS! 

VISTO Nom::.l 
. 
-.g 
~ 
Cll 
Cll o 

ª= N. 
I» ,..c. 

('1) o 
3 ::s 

'"O o 

~~ 
~ ~ c. ('1), 
o ::s 
Cll Cll 

('1) I» .c-> c:: iiP 
-·::s = 

'"O c. ~ 8 ~ ~ 
('1) I» = 
::se.~ 

Õ~UI 
Cll'"O 

g.~ 
'"1 I» 
('1) '"1 

~~ 
(JQ 'Q. 

~ :4 
~» a 
~('1) 
9 3 

o e. ... 
I a 
o 
c. 
(1) 

~ 
i 

-~ 



Anexos 

Anexo 16 
Impresso utilizado nos armazéns alfandegados para registro e monitoramento de 

temperatura dos equipamentos de refrigeração. 

s 
-= 
Co 

J 
; 
-= 
!e 
fi -
j 

. ' 

j· 

~ g 
.c:: 

;J Cl. 

E-e 6 -· 

~. -s 
~ -= 

Cl. 

~ 11 -
E-e j 

.·~ 

.~ i 
·~ -
1-l j o 
~ . ' Cl. 
~· j z o .. 

~ u -= 

t 
j 

< 
~ 
Q 

o -...1 
1:1:1 

~ 

8 
~ 
-' 

:::;, 
< 
CC 
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MONITORAMENTO DE TEMPERATURA- CAMARA REFRIGERADA I ÁREA CUMATIZADA 

FREQU~NCIA DA VISTORIA: DE 03 EM 03 HORAS M~DIA IDEAL DAS TEMPERATURAS: REFRIGERADA: DE os•c A 10•c I CLIMATIZADA: DE 1s•c A 2s•c 

RESPONSÁVEIS: SETOR OPERACIONAL /*SEGURANÇA PATRIMONIAL 

M~S: I 

Dias da CÂMARA REFRIGERADA ÁREA CLJMATIZADA 
Vistoria 
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