
CARTA DE SÃO PAULO 

O presente documento consiste numa manifestação pública de desagravo dos 

servidores dos Estados e Distrito Federal, participantes da I Reunião Geral do Programa 

de Análises de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos – PARA, realizada nos dias 18 a 

20 de abril de 2017, na cidade de São Paulo – SP, como também daqueles que mesmo 

ausentes ao evento concordam com o seu teor, quanto à comunicação do risco e a 

elaboração do Relatório referente aos anos 2013-2015, publicado pela ANVISA.  

Os servidores públicos das Entidades Federativas, partícipes do PARA, integrantes 

do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS, em novembro de 2016 foram 

surpreendidos com a publicação do Relatório em epígrafe, desconsiderando a 

contribuição e a consulta prévia aos demais entes do SNVS, antes da sua finalização e 

publicidade, conforme foi manifestado em Reunião Nacional realizada no mesmo mês de 

novembro de 2016 e durante o 7º Simpósio Nacional de Vigilância Sanitária 

(SIMBRAVISA) em Salvador. 

Diante da defesa da ANVISA com argumento de acerto técnico-científico, temos a 

contestar: 

1. A divulgação e a reafirmação da ANVISA das conclusões que subestimaram os 

riscos à saúde da população, pelo fato de não os conseguir mensurar, culminaram 

em desarticulação do PARA, inclusive, com a lamentável saída da VISA do Paraná, 

reflexo da situação em tela. Tal estado, pioneiro na implantação do PARA, vinha 

contribuindo de forma significativa para o fortalecimento do programa ao longo de 

todos esses anos e produziu um Parecer Técnico contundente em contraposição 

aos relatos da ANVISA. Vários outros estados se viram prejudicados em atuações 

fiscais, administrativas, educativas e jurídicas com a afirmação pública do órgão 

coordenador do SNVS de que os riscos provenientes dos resíduos de agrotóxicos 

em alimentos “são aceitáveis”. 

2. Os maiores meios de comunicação do Brasil e de maior alcance à população 

noticiaram: “99% dos alimentos no Brasil estão livres de risco à saúde, causados 

por agrotóxicos”. A ANVISA não realizou nenhum esclarecimento público com a 

mesma amplitude a respeito do entendimento equivocado a partir da comunicação 

em tela.  



3. Apesar do reconhecimento da oportunidade de se incorporar a avaliação do risco 

dietético agudo como um refinamento de análise trata-se de um fenômeno raro, 

incumbindo-se a necessidade da combinação deste com a avaliação do risco 

dietético crônico e cumulativo. 

4. A análise de risco dietético agudo demonstrou uma média significativa de 1,1% dos 

cultivos amostrados. No mínimo um dano à saúde será esperado em 24 horas após 

a ingestão de um dos alimentos analisados. Uma reação adversa que se espera 

rara, mas que poderá ser grave. Todavia, estamos diante de um equívoco de 

comunicação de risco à população, por subestimação e erro, além de omissão do 

risco crônico, refletindo-se numa análise simplória considerando apenas a dose de 

exposição dos comensais. 

5. A indústria dos agrotóxicos e sua respectiva cadeia produtiva, bem como o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) “comemoraram” a 

comunicação de riscos manifestada no site da ANVISA. O MAPA afirmou “foi 

possível reverter o cenário com mais de 25% de amostras não conformes para 

apenas 1%”. No site da Syngenta, uma das multinacionais líderes do mercado de 

agrotóxicos, encontra-se a seguinte redação: “...99% das 12 mil amostras de 

alimentos avaliadas entre 2013 e 2015 não contêm resíduos de defensivos 

agrícolas que representem risco agudo para a saúde”. 

6. Além da exclusão de atores importantes e da equivocada comunicação de risco, a 

ANVISA não deveria negligenciar uma série de hipóteses e dúvidas ao se tratar da 

contaminação por resíduos químicos. A Vigilância Sanitária não pode prescindir do 

princípio da precaução, quando está em turno à possibilidade de originar um dano 

irreversível à saúde humana. 

7. Na ausência de consenso cientifico irrefutável, o ônus da prova não deverá ser do 

consumidor, tampouco de seus representantes aos quais lhe fora atribuído o poder 

de polícia para protegê-los. Assim, pareceres do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional - CONSEA, dos demais organismos instituídos para a 

proteção dos Direitos Humanos à Alimentação Adequada, do Fórum Nacional de 

Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, bem como da Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva (ABRASCO) são antagônicos ao Relatório em comento. 

8. As apresentações dos especialistas na I Reunião Geral do PARA em 2017, 

demonstraram a ausência de conclusão científica e muitas incertezas com relação 

à avaliação de risco crônico, bem como associadas à metodologia para avaliação 



de interações entre vários agrotóxicos numa mesma amostra, outros 

contaminantes e suas sinergias. Evidenciou-se que além da dose/concentração do 

agente, outros fatores, a exemplo de duração, frequência (risco crônico) e 

suscetibilidade individual (idade, gestação, peso) são condições sine qua non para 

um cálculo mais apropriado do risco à saúde.  

9. A ANVISA adotou para a avaliação do risco dietético agudo os dados de consumo 

de alimentos e de peso corpóreo dos consumidores a partir de 10 anos de idade 

(IBGE, POF, 2008-2009). Isto significa uma lacuna na avaliação dos riscos 

dietéticos associados a crianças abaixo dessa faixa etária, que do ponto de vista 

toxicológico é a parcela de maior vulnerabilidade. 

10. Neste contexto, a luz da ciência atual, para muitos grupos químicos, incluindo os 

agrotóxicos, não existe limiar seguro, posto que se evidencia um comportamento, 

a exemplo de alguns desruptores endócrinos, que não se enquadra no paradigma 

clássico da toxicologia, “a dose faz o veneno”, pois os efeitos são sentidos em 

baixas ou baixíssimas doses. 

11. Cabe, também destacar a falta de uniformidade no número de amostras coletadas 

por alimento, o que torna uma variável que compromete afirmações relacionadas à 

ausência de risco.  

12. Além disso, foram pesquisados 232 agrotóxicos diferentes sem informar a variação 

do número de ingredientes ativos pesquisados por alimento, que variou de 69 

(goiaba) até 209 (laranja). Em nenhum dos 25 alimentos pesquisados conseguiu-

se pesquisar os 232 ingredientes ativos. 

13. No Relatório não foram disponibilizados os resultados INSATISFATÓRIOS por 

alimento. O pimentão, por exemplo, teve 88,88% das amostras insatisfatórias. Das 

12.051 amostras, 2.371 (19,7%) foram insatisfatórias, 362 (3%) apresentaram 

resíduos acima do LMR e 2.211 amostras (18,3%) apresentaram substancias não 

autorizadas para o cultivo do alimento. 

14. O fato do Relatório apenas basear-se no risco agudo, sem vinculação com os 

Limites Máximo de Resíduos - LMRs e a Ingestão Diária Aceitável - IDAs 

estabelecidos para os agrotóxicos registrados no país é inaceitável.  

15. Da mesma forma, é inoportuno desconsiderar o potencial risco associado à 

ingestão de alimentos com resíduos de agrotóxicos acima do LMR e/ou Não 

Autorizados para as culturas, haja vista, a autorização de uso dos agrotóxicos e 

seus limites máximos de resíduos serem estabelecidos em relação ao impacto 



sobre a IDA. Quando o agente tóxico é registrado faz-se um somatório dos limites 

máximos de resíduos para determinada cultura agrícola. Se essa soma ultrapassar 

a IDA evidencia-se um risco. A Ingestão Diária Aceitável - IDA é calculada a partir 

de estudos em animais de laboratórios, expostos por 1 a 2 anos a um determinado 

agrotóxico por via oral, porém o estudo laboratorial é feito considerando-se apenas 

um agente tóxico. Na prática agrícola evidencia-se a mistura de diferentes 

agrotóxicos para combate as pragas, refletindo-se em mais um elemento na 

configuração das incertezas. 

16. Outro aspecto importante é a verticalidade institucional do PARA pois, decorridos 

mais de 15 anos de sua existência, ainda persiste a reduzida horizontalidade das 

ações em todas as esferas de governo. As não-conformidades encontradas 

deveriam servir, também para identificação do risco no território (rastreabilidade) e 

a necessária intervenção nos fatores de riscos sanitário, ambiental, ocupacional 

que demandariam ações fiscalizatórias intra/intersetoriais, de monitoramento, 

gerenciamento e fiscalização da obrigatoriedade do receituário agronômico, bem 

como de práticas educativas e articulação com o controle social. 

 Considerando a gravidade dos fatos citados nesta Carta, cabe a ANVISA: 

 Elaborar Nota de Esclarecimento à população na mesma amplitude de divulgação, 

de forma a realizar a comunicação de risco à saúde humana de acordo com os 

princípios deste importante instrumento, evidenciando as lacunas e incertezas 

inerentes a avaliação do risco dietético; 

 Priorizar tanto a Avaliação do Risco Dietético Agudo quanto o Risco Crônico e 

Cumulativo; 

 Estimular o protagonismo dos Estados e Distrito Federal no planejamento, na 

gestão e execução do PARA; 

 Manifestar-se em relação a atual proposta de Medida Provisória do Governo 

Federal que possibilita a liberação de AGROTÓXICOS CANCERÍGENOS. 

Diante do exposto, concluímos que a forma unilateral de elaboração do Relatório 

pela ANVISA, sem consulta aos Estados e Distrito Federal; a mudança de metodologia 

na priorização da avaliação de risco dietético agudo em detrimento do risco crônico; a 

equivocada comunicação de risco; as lacunas, omissões e afirmações sobre risco 



aceitável no Relatório em tela, trouxeram prejuízos ainda não devidamente 

mensuráveis a credibilidade do PARA. 

São Paulo, 20 de abril de 2017. 

Assinam o presente documento: 

Nº NOME RG/CPF UF 

1 MARCELO LIRA DE ARAÚJO 779.643 AC 

2 PEDRO PABLO RODRIGUES CAMPUZANO 383748 AC 

3 MARIA DO CARMO DOS SANTOS BARBOSA 142976 AC 

4 EDILEUZA RODRIGUES SILVA 375.981 AL 

5 ANA MARIA FARIAS DE MELLO 0282.178-8 AM 

6 DANIELE APARECIDA RIBEIRO COLARES 654061462-34 AM  

7 MARÍLIA DE ALMEIDA LUZ COSTA 626442 AP 

8 RUY MURICY DE ABREU 941.999-30 BA 

9 MARIA DO CARMO GALVÃO E OLIVEIRA 2650203 BA 

10 ALEXANDRA CASTELO BRANCO BEZERRA DE MENEZES 409978 CE 

11 FRANCISCO MUNIZ LEITÃO 652.468 CE 

12 FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA 2006010284532 CE 

13 ANDRÉ GODOY RAMOS 398762331-49 DF 

14 DILLIAN ADELAINE CESAR DA SILVA 2911741 DF 

15 FLÁVIA MARIA LIMA BARBOSA 011874109-9 ES 

16 DENIS FONSECA CORDEIRO 029.665.894-4 MA 

17 ÂNGELA FERREIRA VIEIRA 1287428 MG 

18 ALESSANDRA ALVES CURY 6.592.844 MG 

19 EVARISTO RABELO DA MATTA 1073469 MG 

20 MARCIA MARIA DUTRA LEÃO GARCIA 0086028 MT 

21 TEREZA CONCEIÇÃO COELHO DOS SANTOS 5881-CREA/PA PA 

22 MARIZA DA SILVA DANTAS 2269186 PA 

23 SEBASTIÃO ARRUDA JÚNIOR 1.306.515 PE 

24 ENEIDA LACERDA 333.369 PE 

25 RUI ALBERTO COELHO LINS 3008789 PE 

26 INA MARIA VIEIRA DE AQUINO 1.046.419 PE 

27 IOLANDA SOARES DA CUNHA 504.191 PI 

28 IDIACIRA PINHEIRO SAMPAIO DA CRUZ 465.357 PI 

29 JOSÉ REINALDO DE MOURA BASÍLIO 111888 PI 

30 ZÊLHA FERREIRA VIEIRA 353212 PI 

31 MARCIO FERNANDO DUCAT MOURA 2157031 PB 

32 MARIA CÉLIA BARBOSA DE FARIAS 218709 RN 

33 POLYANA DE OLIVEIRA CACHO 1503921 RN 

34 CLAÚDIA PAGANELLI LACERDA DE AZEVEDO 1002997771 RS 

35 FRANCINE BALZARETTI CARDOSO 1068827607 RS 

36 SILVIA CRISTINA DE SOUZA SAEGER 08709551-9 RJ 



37 THAIS SANCHES DILELLA 24171519-2 RJ 

38 LUCIA MARIA MARCIANO FREITAS 3010042154 RO 

39 AMARILDO BELEZA DE ANDRADE 168493 RO 

40 MARIA DA CONCEIÇÃO SALES 2.067286 RR 

41 JOSÉ GILVANI CAVALCANTE 102745186 RR 

42 HAYDE KOERICH E SÁ BANISKI 4305567 SC 

43 LETÍCIA CÂNDIDA TEIXEIRA 12210578 SC 

44 EDCARLOS DO BOMFIM SANTOS NASCIMENTO 001761985-80 SE 

45 FRANCISCO MATOS MELO 3000893 SE 

46 LUCIANA MASCARENHAS BARROS 716.350 TO 

47 CRISLANE MARIA DA SILVA BASTOS 438771 TO 

48 JOSELITA MONTEIRO DE MOURA MACEDO 154665 TO 

 

 


