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RESUMO 

 

 

Este estudo se propôs a identificar e analisar se as ações de comunicação para o 
controle do risco em alimentos têm sido utilizadas pelo serviço de vigilância sanitária 
- DIVISA, da SESAB, na Bahia. A pesquisa configurou-se como um estudo quali-
quantitativo através da análise de documentos (dados da série temporal do 
monitoramento do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 
(PARA), planos de ação, relatórios, material educativo, e outros no período de 2005-
2010) e entrevista semiestruturada com gestores da DIVISA e técnicos da área. O 
resultado da pesquisa levou em conta, por um lado, a análise dos dados do 
monitoramento do programa PARA, para atingir o objetivo de identificar situações de 
riscos no consumo de alimentos e análise documental, visando à identificação de 
planejamento e relato de ações de comunicação para controle dos riscos e de 
determinantes sociais em saúde. Por fim, foi realizada entrevistas com gestores e 
técnicos da Divisa, com o objetivo de identificar os avanços e as dificuldades para o 
desenvolvimento de ações de comunicação pelo serviço. Nos resultados, a partir 
das análises, constatou-se nos planos de ação que não houve programação de 
ações de comunicação para o controle de risco na área de alimentos ou no PARA. 
Verificou-se ainda, que não há registro de ações de comunicação nos relatórios de 
gestão, bem como não foram identificados cartilhas, boletins ou outras formas de 
comunicação, seja para possíveis parceiros no desenvolvimento de ações 
intersetoriais, seja para o consumidor ou outros com características de 
gerenciamento de risco. Os dados analisados do PARA contêm evidências de que 
existem riscos no consumo de alimentos hortifrúti, devidos à presença de resíduos 
de agrotóxicos de forma constante durante o período pesquisado.  Conclui-se que, a 
despeito do acesso à informação ser um direito constitucional, a comunicação para o 
controle do risco, como ferramenta institucional para consolidar políticas públicas de 
saúde, ainda é muito incipiente no serviço de vigilância sanitária, vez que não se 
verificou planejamento ou relato de ações de comunicação que possa ser 
caracterizada como de comunicação para o controle de riscos. Verificou-se, ainda, 
pelas entrevistas que na visão dos gestores e técnicos pouco se realiza sobre 
comunicação para o controle do risco na instituição. Argumenta-se sobre a 
necessidade de desenvolvimento de ações para o controle dos riscos identificados, 
com estímulo de ações intersetoriais, valorizando os sujeitos envolvidos nos riscos, 
fundamentando, principalmente, estas ações no principio da precaução, com 
implementação de medidas para evitar danos potenciais. 

  

Palavras-chaves: comunicação de risco; resíduos de agrotóxicos; comunicação em 
VISA 

 
 
 



ABSTRACT 

 

 

The result of the research has taken into account, on the one hand, the analysis of 

the PARA monitoring data for the purpose of identifying risk situations in food 

consumption, and, on the other hand, analysis of documents, aiming to identify 

planning and accounts of communication actions for of risks and social determinants 

of health. Finally, interviews with EHSD technicians and managers were conducted, 

intending to identify the progress and the obstacles to the development of 

communication actions by the service. The analyses showed that in the action plans 

there was no scheduling of communication actions for risk control neither for the food 

sector nor for the PAARF. It was also found, that there are no records of 

communication actions in the management reports, just as it was not identified 

handbooks, bulletins or other means of communication (for potential partners for 

developing intersetorial actions, customers or others) with features of risk 

management. The analyzed data from PARA contain evidences that there are risks 

in the vegetables consumption, due to the constant presence of agrochemical 

residues during the researched period. It is concluded that, in spite of being the 

access to information a constitutional guaranty, the use of communication by the 

health surveillance agency for risk control is still incipient as an institutional tool for 

consolidating public health policies, seeing that there was a risk situation in the 

consumption of productions under the PAARF monitoring in the period of 2005 to 

2010, however, there were no scheduling or report of  communication actions which 

had the features of a communication for risk control. The interviews showed that in 

the vision of managers and technicians, little is done in the field of communication for 

risk control in the institution. The need of development of actions for the control of the 

identified risks is argued, and intersetorial actions are recommended, which 

appreciate the subjects involved in the risks, mainly based in the precaution principle, 

along with the implementation of measures for avoid potential damages. 

Key-words: risk communication; agrochemical residues; communication in health 

surveillance. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 O presente estudo se propôs a identificar e analisar as ações de comunicação 

para o controle do risco em alimentos no Programa de Análise de Resíduos de 

Agrotóxicos em Alimentos (PARA), pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual da 

Bahia, tendo como foco os resultados do monitoramento de resíduos de agrotóxicos, 

em produtos de origem vegetal, produzidos e/ou comercializados no Estado da 

Bahia, no período de 2005 a 2010. Tem como pergunta norteadora: como o serviço 

de vigilância sanitária está realizando ações de comunicação para o controle do 

risco no contexto do PARA?  

 Estas ações de comunicação à população de modo geral, são preconizadas 

na Constituição Federal (CF), para desenvolvimento pelas instituições públicas e é 

uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), Lei 8080/90, que explicita no 

capitulo II, incisos V e VI, “direito a informação [...]” e “divulgação de informações” 

[...]. Estas ações também fazem parte da Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Vigilância Sanitária, estabelecida em 2011 pela Anvisa, construída 

através do comitê construtor de prioridades, visando fomentar estudos e produção 

de conhecimentos deste eixo para gestão e organização dos serviços de Vigilância 

Sanitária, como forma de proteção e promoção da saúde.  

 Na introdução desenvolve-se a contextualização da importância da agricultura 

no mundo atual, com um breve histórico da situação da agricultura no Brasil e na 

Bahia, ressaltando sua importância para o produto interno bruto (PIB), e o que 

representa para a economia, brasileira e a baiana, enquanto grande fonte de divisas. 

A condição multivariada de fatores (clima, grande extensão de terras agricultáveis, 

condições climáticas, disponibilidade de água e outros) que favorecem o 

desenvolvimento da agricultura no Brasil e uma política agrícola de incentivos a 

modernização culminaram na introdução dos agrotóxicos como forma de fomento 

para aumento da produtividade e da produção. 



 Discorre-se, ainda, quanto à regulação do Estado sobre o uso de agrotóxicos 

no país, destacando-se as normas e os órgãos responsáveis pela fiscalização dos 

limites de tolerância impostos para utilização destes produtos e a importância do 

PARA neste contexto. E ainda, situa-se esta problemática no contexto da 

modernidade e seus riscos, ressaltando a questão do direito a informação e a 

importância da comunicação para a proteção da saúde. 

 Em seguida são apresentados os principais conceitos, teorias e métodos que 

dão suporte a este estudo, a saber, o direito constitucional a informação ou a 

comunicação, principalmente quando se refere ao aparato estatal como alicerce de 

legitimidade de todo sistema. A comunicação é trazida como instrumento para o 

controle do risco, aliada a avaliação e gerenciamento, principalmente quando se 

trata de consumo de alimentos. É discutido o que é risco para a vigilância sanitária e 

sua inserção no risco epidemiológico, dentro do amplo espectro multidisciplinar que 

envolve os objetos do serviço, assim como o risco no consumo de alimentos com 

contaminação por agrotóxicos.  

 A metodologia empregada para o desenvolvimento do trabalho foi uma 

análise quali-quantitativa, que utilizou dados da série temporal do PARA, pesquisa 

documental (planos, relatórios, cartilhas, boletins e outros) e entrevista 

semiestruturada com gestores da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental 

(Divisa) e técnicos da área.  

 No terceiro item, são apresentados os resultados da pesquisa, que levou em 

conta por um lado à análise dos dados do monitoramento do PARA, para atingir 

objetivo de identificar situações de risco no consumo de alimentos, e por outro, a 

análise documental, que visa à identificação de planejamento e relato de ações de 

comunicação para o controle de risco e de determinantes sociais da saúde. Por fim, 

foi feita a análise das entrevistas, que foram realizadas como o objetivo de identificar 

os avanços e as dificuldades para o desenvolvimento destas ações pelo serviço. 

 No final, os resultados são discutidos e, a título de conclusão, apresentam-se 

algumas recomendações para que se possa avançar na comunicação para o 

controle do risco e dos fatores necessários e capazes de proporcionar a coletividade 

bem estar e promover uma mobilização em prol do desenvolvimento de uma 

consciência sanitária com vista à promoção da saúde dos cidadãos. 



15 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A agricultura tem sido o centro de muitas discussões contemporâneas no 

cenário mundial e tem passado por imensas transformações ao longo da história da 

humanidade e, “[...] sem medir a parte que lhe cabe na formação da pobreza e do 

desemprego no planeta [...]” (MAZOYER e ROUDART, 2010, p. 553), continua 

lidando com mudanças que incluem novos padrões tecnológicos da esfera produtiva. 

Esse processo de modernização do sistema agrícola e alimentar mundial vêm se 

desenvolvendo de forma divergente e com eficiência muito desigual, dificultando o 

avanço dos países agrícolas menos desenvolvidos técnica e economicamente.  

Ao longo do século XX, a agricultura passou por diversos processos de 

modernização. Primeiro, com a motorização, mediante a utilização de tratores e 

máquinas para a facilitação do preparo do campo e das colheitas. Depois, veio a 

mecanização, com máquinas potentes e eficientes, e após, o uso da química, com 

adubos e produtos para tratamento das pragas. Por fim, surgiu a genética voltada 

para a seleção de variedades, até a transgenia, visando aumentar a produção e a 

produtividade no campo. 

 Como marco desse processo de desenvolvimento agrícola, no pós-guerra foi 

implantado, nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, desprovido ou 

com pouca capacidade técnica e financeira, um modelo de modernização da 

agricultura, baseado em pacotes tecnológicos que o produtor deveria adotar 

(seleção genética, fertilização mineral, tratamentos agroquímicos, cultivo puro de 

populações geneticamente homogêneas, mecanização parcial, estrito controle da 

água). Este modelo foi marcado pela consolidação dos latifúndios e pelo 

monocultivo, principalmente de cereais (trigo, arroz e soja), e destruição ambiental. 

Esta foi à chamada “revolução verde”, adotada pelos agricultores que tinham 

condições de adquirir esses novos meios de produção (MAZOYER e ROUDART, 

2010). 
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 Esta revolução trouxe, ao longo do tempo, com o uso excessivo de produtos 

químicos, uma grande contribuição para a degradação dos solos e poluição das 

águas. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação (FAO), 

(2001), entre 1972 e 1988 o uso global de fertilizantes aumentou para uma média 

anual de 3,5%, ou mais de quatro milhões de toneladas por ano. Segundo o relatório 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) o uso excessivo 

de fertilizantes e outros produtos químicos contribuem para a degradação do solo e 

a poluição da água.  

 Esta situação compromete a vida dos seres vivos pela contaminação da biota 

local, principalmente aqueles que não estão relacionados como alimentos e não 

constituem alvos de estudos relacionados a consumo de agrotóxicos, determinando, 

por vezes, segundo alguns estudiosos, a extinção de espécies. Peres e Moreira 

(2007) dizem que as intoxicações por agrotóxicos estão entre os principais 

problemas ambientais da atualidade, por agredir a saúde humana e animal, por 

degradar e poluir o ambiente.  

Assim sendo, em 2012 o Painel de Alto Nível do Secretário-Geral das Nações 

Unidas sobre Sustentabilidade Global (2012) traz o seguinte alerta: 

Apesar de a Revolução Verde ter evitado a fome em massa, ela também 
levou a uma maior pressão sobre os recursos que têm sido desde então 
reconhecidos como insustentáveis. A agricultura se tornou altamente 
dependente de insumos baseados em combustíveis fósseis e, em 
consequência, vulnerável aos altos preços do petróleo. [...] Agora, faz-se 
necessária uma revolução verde do século XXI – uma que não apenas 
aumente a produtividade, mas também reduza drasticamente a intensidade 
dos recursos e ao mesmo tempo proteja a biodiversidade. (ONU, 2012) 

 

O relatório sobre sustentabilidade da ONU informa que “[...] três quartos dos 

pobres do mundo vivem em áreas rurais e 2,5 bilhões dos habitantes rurais 

desenvolvem atividades agrícolas, com 1,5 bilhão deles vivendo em pequenas 

propriedades [...]” (ONU, 2012, p.61) e que os principais produtos cultivados hoje 

são a cana-de-açúcar, café, soja e milho. Ou seja, a agricultura mundial permanece 

voltada para o agronegócio, sem dar oportunidade aos pequenos agricultores de 

produzir alimentos para o consumo, e proporciona o crescimento da produção de 

culturas altamente mecanizadas e com produtividade sustentada pela agroquímica.  
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No Brasil, o desenvolvimento do espaço rural foi sempre determinado pela 

situação da economia, e historicamente as políticas agrárias têm tornado o campo 

um espaço de desigualdade econômica e social. 

A estrutura fundiária brasileira já nasceu sob o domínio da grande 
propriedade rural. No período colonial, o acesso à propriedade da terra se 
processou através de doação aos amigos da Coroa. A partir daí, as 
características predominantes na economia brasileira foram: a grande 
propriedade, a monocultura, a mão-de-obra cativa, a produção para 
exportação e a destruição dos recursos naturais (DAVID e CORREIA, 2002. 
pg. 27). 

 

Ao longo do tempo, as políticas agrícolas econômicas brasileiras têm 

beneficiado a classe hegemônica, e os processos de modernização têm formado 

grandes complexos agroindustriais perpetuando, de alguma forma, aquela situação 

do início da colonização brasileira, conforme citado por David e Correia acima, com 

o agravante da destruição ambiental. 

É certo que a modernização, com a incorporação de novas tecnologias nos 

processos de produção no campo está elevando a produção e a produtividade, 

contudo, não favorece a diversidade cultural, acentuando a produção de 

monoculturas. Por um lado, estas mudanças trazem crescimento econômico que vai 

repercutir nas estruturas das classes sociais no campo, conformando disparidades 

que elevam a pobreza do campo e migrações, ao longo história. Por outro, tem 

gerado grandes desequilíbrios, tanto econômicos, sociais e, principalmente, 

ambientais. Com a formação dos grandes complexos empresariais do campo e 

mecanização das culturas, o homem, substituído pelas máquinas, migra para as 

cidades, contribuindo para o aumento da pobreza urbana e marginalidade social. 

As políticas agrícolas trouxeram sempre como principal objetivo o aumento da 

produtividade no campo, e trazem essencialmente como suporte o implemento de 

novas tecnologias, principalmente pelo uso de agroquímicos, tanto para o controle 

de pragas, quanto para o estímulo do crescimento de plantas. (MIRANDA et al, 

2007). Esta situação também tem levado à incorporação de novas áreas de terras 

virgens e, principalmente, à substituição de cultivos de subsistência por grandes 

produções de exportação, commodities agrícolas, tais como milho, café, algodão, 

soja e outras.  
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Neste contexto, o Estado da Bahia, que apresenta grande potencial agrícola 

por possuir uma grande extensão de terra agricultável, condições climáticas variadas 

e favoráveis e a disponibilidade de água na maioria do seu território, vem 

favorecendo a implantação de projetos de irrigação e a diversificação da sua 

produção, expandindo o agronegócio, principalmente o exportador, com áreas de 

cultura permanente e áreas de cultura temporária, centrado em culturas como o 

cacau, café, soja e feijão.  

Atualmente, a área do Vale do S. Francisco, polo Juazeiro-Petrolina, vem se 

destacando como o maior exportador de frutas do país e revelou-se, segundo os 

dados do Censo Agropecuário 2006, uma das mais promissoras e extensas regiões 

de lavoura irrigada do Nordeste brasileiro (IBGE, 2006). Hoje o polo é o maior 

exportador nacional de manga, segundo maior exportador de uva, limão e mamão, 

alavancando o desenvolvimento da região nordeste da Bahia (Seagri, acesso 2012). 

O Estado destaca-se, ainda, como o maior produtor nacional de mamão, banana, 

coco, manga, guaraná e maracujá, tendo o município de Wenceslau Guimarães 

como o maior produtor nacional de banana, tendo produzido em 2011, 166 mil 

toneladas (Informe Municipal, 2012).  

Estes incrementos na política agrícola e a modernização no campo, 

promovidos pela intensificação do capitalismo, trouxeram no seu bojo, tanto para o 

país quanto para o Estado da Bahia, o aumento do uso de agrotóxicos na produção, 

incorporando riscos à saúde do homem, tanto o produtor no campo, quanto o 

consumidor, principalmente pelo uso de substâncias no controle de pragas que são 

prejudiciais também para a agricultura, principalmente por desfavorecer a 

polinização, e também pela disseminação no meio-ambiente, levando a 

contaminação de solo, água e ar e consequentemente colocando em risco as 

espécies da fauna e flora.  

No Brasil, os agrotóxicos foram introduzidos na década de 1960-1970 como a 

solução para o controle de pragas que atingiam as lavouras, e foram colocados, 

definitivamente, no cotidiano dos trabalhadores rurais (MOISÉS et al, 2011, p. 3454), 

principalmente pela implementação do plano de desenvolvimento agrícola, que 

condicionou à concessão de crédito rural a aquisição de agrotóxicos.  Outro fator de 

incentivo a introdução e continuação do uso dos agrotóxicos “são as isenções fiscais 
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e tributárias concedidas, até hoje, ao comércio destes produtos [...]” (Londres, 2011, 

pg. 18).  

Incentivos que vão desde a redução da alíquota do Imposto de Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), na ordem de 60% até a isenção de cobrança do 

Programa de Integração Social (PIS)/Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor(PASEP) e da COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade 

Social)(Londres, 2011). Desde então, o país tornou-se um dos maiores 

consumidores de agrotóxicos do mundo, conformando-se como o maior mercado de 

agrotóxicos em 2011, enquanto na Bahia, este consumo cresceu 17% em 2007, e o 

Estado hoje é o 7º mercado consumidor interno de agrotóxicos no país (Dossiê 

Abrasco, 2012).   

Hoje, circulam no país cerca de 430 ingredientes ativos, por meio de 1460 

produtos formulados (Anvisa, 2009), sob as formas mais diversificadas. É bem 

conhecida na literatura nacional e internacional que os agrotóxicos são agentes 

químicos que podem produzir sérios riscos a saúde, principalmente pelos usuários 

do produto no campo, que quando da sua exposição aos resíduos de agrotóxicos 

podem desenvolver desde dermatites a distúrbios nervosos e vários tipos de 

cânceres, o que vem gerando a necessidade de implementação de ações para 

controle da sua utilização, consumo e exposição.  

A despeito da conhecida toxicidade dos agrotóxicos, e apesar da sua 

introdução na agricultura brasileira ocorrer nos anos 1960-1970, só em 1989 foi 

publicada a Lei Federal de Agrotóxicos e Afins de nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 

que define diretrizes no controle de uso dos produtos no país. Esta lei estabelece, 

entre outros itens, que os agrotóxicos só podem ser utilizados no país se forem 

registrados em órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências 

dos órgãos da saúde, do meio ambiente e da agricultura.  

Essa lei foi regulamentada em janeiro de 1990, através do decreto de n.º 

98.816, revogado em 2002, pelo Decreto de n.º 4.074 de 04 de janeiro de 2002, em 

vigor, que estabelece as competências para os três órgãos envolvidos no registro de 

agrotóxicos: Ministério da Saúde (através da Anvisa) – avaliação toxicológica, 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) – avaliação de eficácia 
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agronômica e Ministério do Meio Ambiente (através do Ibama) – avaliação 

ecotoxicológica de periculosidade ambiental, com registro final deferido pelo Mapa.  

Estabelece, ainda, no Art. 2º, inciso VI, que cabe aos três Ministérios (Saúde 

Agricultura e Meio Ambiente), no âmbito de suas respectivas áreas de competência, 

promover a avaliação toxicológica de registro de agrotóxicos, seus componentes e 

afins, quando surgirem indícios de riscos que indiquem a necessidade de uma nova 

análise de suas condições de uso, ou se o país for alertado nesse sentido por 

organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio 

ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário em acordos. 

A lei define vários requisitos para registro de agrotóxico no Brasil, sendo 

proibidos aqueles que tenham riscos associados a características mutagênicas (que 

provocam mutação genética), teratogênicas (que provocam má formação fetal), 

carcinogênicas (que provocam câncer) e que causem efeitos hormonais (ou danos 

ao aparelho reprodutor). Assim, cabe ao Ministério da Saúde, por meio da Anvisa, 

analisar e estabelecer, no processo de registro de produto agrotóxico, relações 

diretas entre a exposição humana a determinado produto e o desenvolvimento de 

problemas de saúde.  

Toda esta problemática no uso de agrotóxicos coloca em risco a saúde dos 

produtores e trabalhadores do campo, do meio ambiente e dos que nele vivem e 

sobrevive das práticas agrícolas e dos consumidores, finalidade do processo 

produtivo. Este trabalho trata dos resíduos de agrotóxicos nos alimentos, que 

atingem especificamente os consumidores, ou a forma indireta de ingesta dos 

agrotóxicos. 

No Brasil, a Vigilância Sanitária é o órgão estatal responsável pelo 

desenvolvimento de políticas que garantam a segurança sanitária dos alimentos 

produzidos e consumidos pela população, pela avaliação do risco a exposição 

humana a esta substâncias. Dentre as medidas de prevenção e controle no uso de 

agrotóxicos está a ação de avaliação onde a Anvisa estabelece os limites máximos 

de resíduos (LMR) e o intervalo de segurança de cada ingrediente ativo de 

agrotóxico para cada cultura agrícola, e a dose de referência de ingestão diária 

aceitável – IDA, ou seja a ingestão diária máxima de resíduos, presentes nos 
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alimentos, que pode ser ingerida ao longo da vida sem que ocorram danos 

adversos.  

E, dentre as medidas de prevenção enfatizam-se as de informação e 

comunicação, uma vez que ensejam um conjunto de ações intersetoriais e de 

parceria entre os órgãos governamentais envolvidos no processo de controle de 

resíduos e de boas práticas na produção, produtores rurais, distribuição e mercado 

varejista, entidades representativas dos consumidores, instituições de pesquisa, 

entre outros. 

A legislação sanitária brasileira traz no seu bojo determinações quanto às 

informações que devem estar contidas na rotulagem, quanto ao uso do produto e os 

cuidados na manipulação, tais como instruções de uso, tipo de cultura a que se 

destina, formas de utilização, equipamentos necessários, perigos compreendidos no 

uso, riscos ou efeitos prejudiciais à saúde, e outros.  

Com base em toda esta situação apresentada e considerando a 

responsabilidade de fomentar ações de promoção e prevenção a riscos no consumo 

de alimentos a Anvisa concebeu o PARA, com o objetivo de estruturar um serviço 

para atender o disposto nas normas e consolidar um serviço para a população com 

vistas a garantir a segurança dos alimentos no que se refere a resíduos de 

agrotóxicos. Inserido nas políticas públicas de proteção à saúde, o programa vem 

contribuir ainda, com ações que visam reduzir o impacto no aumento de doenças e 

agravos não transmissíveis (DCNT), hoje responsáveis por 45% do volume global de 

doenças, segundo a OMS.  

O Programa, implantado através da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 

119/2003, é desenvolvido dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS), em conjunto com as vigilâncias sanitárias dos 26 estados e o Distrito 

Federal e com os Laboratórios de Saúde Pública (Lacens) (Anvisa, relatório Para, 

2010). A Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Bahia inseriu-se ao 

programa em 2005. 

O PARA é um indicador anual de qualidade dos alimentos consumidos, no que 

se refere à existência ou persistência de resíduos de agrotóxicos e tem como 

principais ações: avaliar continuamente os níveis de resíduos de agrotóxicos nos 

alimentos in natura que chegam à mesa do consumidor; verificar se existem 
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resíduos de agrotóxicos, se estão de acordo com as normas estabelecidas e/ou se 

excedem os LMR autorizados pela legislação em vigor; rastrear as amostras até o 

produtor visando aquilatar boas práticas no campo; subsidiar ações de Vigilância 

Sanitária dentro do SNVS; realizar mapeamento de risco do uso de agrotóxicos; 

divulgar e disponibilizar informações para a sociedade.  

Hoje o Programa monitora cerca de 20 (vinte) diferentes culturas que estão 

regularmente na mesa do consumidor brasileiro/baiano (alface, banana, batata, 

cenoura, laranja, maçã, mamão, morango, tomate, arroz, feijão, pimentão, repolho, 

beterraba, pepino, uva, manga, cebola, abacaxi e tomate) e disponibiliza ao SNVS e 

a outras instituições dados sobre resíduos de agrotóxicos em hortifruticulturas de 

consumo comum no país.   

O método analítico laboratorial empregado para a detecção da presença de 

resíduos de agrotóxicos no monitoramento dos alimentos é o “multiresíduos”, 

tecnologia utilizada para monitoramento de resíduos na maioria dos países que 

mantêm um programa desta natureza, e hoje são analisados pelos laboratórios 

cerca de 220 ingredientes ativos (IA), dos aproximadamente 431 circulantes no país, 

segundo relatório da Anvisa (2009). 

Mesmo que alguns dos ingredientes ativos possam ser classificados como 

medianamente ou pouco tóxicos – baseados em seus efeitos agudos – não se pode 

perder de vista os efeitos crônicos que podem ocorrer meses, anos ou até décadas 

após a exposição, manifestando-se em várias doenças como os cânceres, 

malformação congênita, distúrbios endócrinos, neurológicos e mentais (Dossiê 

Abrasco, 2012). Lucchese diz que:  

A avaliação do risco
1
 à saúde pode ser tarefa simples quando há relação 

altamente imediata e compreensível entre um dano e a sua causa, mas 
pode ser complexa ao envolver riscos pequenos ou exposições 
demasiadamente longas, com relações de causa e efeito difíceis de serem 
definidas (LUCCHESE, 2008, p.73).  

 

Assim, a relação entre o risco de consumo de agrotóxicos, dentro ou acima dos 

limites máximos permitidos, envolve questões que implicam a atuação da vigilância 

sanitária, que sempre abrange um ambiente de incertezas sobre os muitos riscos 

                                                           
1 Avaliação de risco: Uso de bases concretas de dados para definir os efeitos de uma exposição a materiais ou uma situação (Lucchese, 2008); 
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criados pela diversidade de tecnologias colocadas nos mercados, comportando uma 

vulnerabilidade na regulação e no desenvolvimento das ações (COSTA, 2004).  

Quanto aos riscos no consumo de resíduos de agrotóxicos os estudos indicam 

que, em longo prazo, a exposição por meio do consumo pode trazer agravos à 

saúde ou instalação de doenças crônicas. Esta situação insere-se nesse ambiente 

de incerteza, pois, o nexo causal entre as doenças de efeito crônico e seus agentes 

é difícil de ser determinada pela saúde pública, vez que estas doenças estão 

relacionadas a diversos fatores, que devem ser sempre considerados nas 

avaliações, levando em conta que ao longo da vida, um cidadão está exposto aos 

outros produtos e serviços capazes de gerarem as mesmas enfermidades e interferir 

em qualquer afirmação.   

E, para os casos onde o conhecimento é insuficiente a vigilância sanitária deve 

empregar o princípio da precaução2, que deve prevalecer-se quando não se 

conhece quais as consequências de determinado ato ou quando não se tem a 

certeza científica formal de um risco, de um dano sério ou irreversível, e que 

demanda implementação de medidas que possam antecipar este dano, como 

instrumento de gerenciamento dos riscos, estabelecendo limites, e controlando usos 

das substâncias, a exemplo do estabelecimento dos LMR, pela Anvisa, buscando o 

equilíbrio entre os riscos existente e a prevenção do surgimento de novos riscos ou 

riscos desconhecidos, que impliquem agravos a saúde do cidadão. 

Esta situação limite de riscos, ou seja, as ameaças à saúde decorrente do 

modo de viver da nossa sociedade, com alto consumo de novos produtos, 

tecnologias, hábitos e outros, predominaram no século XX, e certamente será assim 

no XXI.  Giddens (1991) discute os conceitos de modernidade que definem o tipo de 

sistema social que vivemos no momento, e acredita que a sociedade está saindo da 

era da industrialização para a uma nova era, talvez a da informação, do “pós-

modernismo”, “sociedade pós-industrial”. Contudo, diz que os debates concentram-

se nas transformações institucionais e o mais importante são as consequências da 

modernidade que tem refletido no modo de viver produzido por estes tempo 

modernos.  

                                                           
2 Princípio da Precaução: É a garantia contra riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser identificados (Principio 

15-Rio/92).  
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Este modo de vida moderno tem produzido situações que, conforme já 

amplamente discutido no campo científico, foram determinantes no processo de 

produção de doenças, como o aumento e acúmulo de lixo em centros urbanos, os 

esgotos industriais poluindo as água de consumo, os produtos comestíveis com 

conservantes e corantes e outros aditivos químicos e também os agrotóxicos, 

química utilizada com o objetivo de aumentar da produtividade no campo.  

E no Estado Democrático de Direito, como é o caso do Brasil, o poder público e 

a sociedade têm o dever de promover o enfrentamento dos problemas sociais, 

tomando a situação de saúde como referencial básico para a formulação de politicas 

públicas e o estabelecimento de relações internas na organização dos serviços, de 

forma a transformar os determinantes da produção social de doenças em 

instrumentos de organização dos serviços. 

Neste sentido, a concepção de integralidade para saúde, com base no Art. 3º 

da Lei Orgânica da Saúde (LOS) - Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe 

sobre condições para promoção e recuperação da saúde, define a alimentação, 

dentre outros determinantes3 sociais, como um dos fatores necessários e capazes 

de proporcionar aos indivíduos e a coletividade bem estar físico, mental e social, 

impondo assim, ao Estado, a necessidade de reestruturar e reorganizar suas 

práticas, de modo a atender as diretrizes e princípios do SUS.  

A CF de 1988 define saúde como um direito social4 (Brasil, 2011, art. 6º), 

consolidando um anseio popular e um entendimento de que saúde está além do 

processo biológico de transmissão de doença. A eficiência das ações para atender a 

um conceito tão ampliado exige a arte de pensar medidas que vão desde a 

prevenção e controle a mecanismos de informação e comunicação, também 

amparados tanto pela constituição quanto pela LOS. 

Se estivermos de fato vivendo ou passando para um novo momento e este for 

a era da informação, faz-se necessário que as instituições também tenham esta 

premissa como básica na formulação de políticas, para que venham a proporcionar 

a oportunidade de escolha pelo conhecimento, o que é definido nos direitos básicos 

do homem como o direito de ser feliz.  

                                                           
3 Determinantes: condições sociais nas quais as pessoas vivem e trabalham (OMS, 2005); 

4 Direitos sociais: São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 2003a, art. 6o). 
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E se o conhecimento é suficiente para modificação das práticas ou do contexto 

social e se poderá trazer algum controle ou impacto sobre a sociedade em que 

vivemos, é preciso eliminar o conflito “segurança e perigo/confiança e risco” que 

Giddens (1991) afirma ser a marca da modernidade, da era industrial – no caso, a 

farta produção de alimentos e confiança de se consumir produtos que assegurem o 

seu objetivo primordial, nutrir, cumprindo um dos princípios dos Direitos Humanos5 - 

Direito Humano à Alimentação Adequada. 

Assim é que no Brasil o Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

(CONSEA), diz que a alimentação adequada e saudável:  

 [...] Deve atender aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação, 
prazer (sabor), dimensões de gênero e etnia, e formas de produção 
ambientalmente sustentáveis, livre de contaminantes físicos, químicos e 
biológicos e organismos geneticamente modificados. Este conceito explicita 
a perspectiva de uma alimentação livre de alimentos com agrotóxicos e 
transgênicos (BRASIL, 2007). 

 

E se o próprio Estado define como saudáveis os alimentos livres de 

contaminantes, de acordo com estes princípios, compete ao mesmo que venha a 

construir politicas públicas que possam proteger a saúde humana e afiançar a 

disponibilidade de alimentos em quantidade e com qualidade suficiente para que o 

cidadão desenvolva a confiança de consumir produtos que vai torná-lo mais 

saudável.  

Neste desenho acima vimos que a produção de alimentos in natura no Brasil e 

na Bahia, tem ao longo dos anos se tornado um importante fator econômico, de 

grande valor de produção para o produto interno bruto – PIB.  E, vimos, ainda, que 

os dados do PARA tem demonstrado que, apesar das normas definirem limites para 

resíduos de agrotóxicos em alimentos, tem se verificado que na prática o consumo 

ainda não é seguro, que a produção no campo tem priorizado a promoção de 

números de produtividade em detrimento de a segurança alimentar.  

Além dos dados do PARA, os dados do Sistema Nacional de Informações 

Tóxico Farmacológicas (Sinitox) registraram 5253 casos de intoxicação por 

agrotóxicos em 2009 (Sinitox, 2009). Considerando, ainda que, estes números 

certamente não correspondem a realidade do campo, pois as intoxicações agudas e 

mais graves, são as mais notificadas. Segundo estudos dos sistemas oficiais a 

                                                           
5 Pacto Internacional de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais, em 1966, do qual o Brasil é signatário. 
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subnotificação é preponderante quando os casos são leves. Sem contar a lacuna da 

informação da exposição no campo, e quais os efeitos em longo prazo para o 

trabalhador.    

Os dados do PARA aliados aos do Sinitox apontam a urgência do 

desenvolvimento de políticas para que venha mitigar os riscos na produção e 

consumo dos alimentos. E infere-se que, entre as políticas públicas a serem 

desenvolvidas pelo estado para que se faça um controle mais preciso dos riscos, 

com o objetivo de proteger a saúde humana no consumo de agrotóxicos, estão as 

estratégias de comunicação e informação.  

A comunicação é uma ferramenta primordial para a sociedade, pois ela, 

segundo Bordenave (1997), é a sociedade, “sociedade e comunicação é uma coisa 

só. Não poderia existir comunicação sem sociedade ou sociedade sem 

comunicação” (BORDENAVE, 1997, pg. 17 e 18), e aqui viemos referir que o 

fenômeno da comunicação, sobre as diversas formas que ela se apresenta desde os 

primórdios do ser, é objeto de estudo e de aperfeiçoamento pelo homem, 

principalmente o moderno. Contudo, seja qual seja a teoria ou a forma, comunicar é 

um ato inerente ao ser e serve para que as pessoas transformem-se mutuamente e 

principalmente, a realidade em que vivem. 

Para Bordenave (1997), a comunicação contribui para a organização do 

trabalho como componente básico da gestão, tornando possíveis as relações 

complexas, como informação, centro de propagação de influências, como uma rede. 

A comunicação, enquanto processo, estabelece relações entre os membros de 

uma sociedade, transmitem ideias, mantem a herança social, e pode gerar 

estabilidade ou instabilidade a esta sociedade. Na dialógica do ato de comunicar 

vem imbuído o ato de informar. São dois termos que se confundem todo o tempo 

quando se discute a prática de comunicação. Ou seja, comunicar e informar são 

variáveis de um mesmo ato e contribuem para execução de políticas públicas em 

sociedades democráticas.  

E no que se refere à saúde, a comunicação, em breve processo histórico, foi 

institucionalizada a partir de Carlos Chagas que buscava a adesão da população 

para as medidas sanitárias, basicamente de higiene pessoal e pública. Até meados 

do século XX, foi essencialmente coercitiva. Educar, higienizar e sanear era as 
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intensas palavras de ordem, que culminaram na revolta da vacina. Atravessando as 

diferentes conjunturas sociais e políticas, a comunicação na saúde passou a 

permear as ações de prevenção.  

A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) já definia como pressupostos do 

direito à saúde, o direito à informação e a liberdade de expressão, entendidos aqui 

como direito à comunicação. Esse marco político e conceitual passa a tornar 

evidente, ao final dos anos 1980, as íntimas relações existentes entre o direito à 

saúde, a democracia, e os direitos à informação e à comunicação (PITTA, 2003, fl. 

01).  

Assim, comunicar é o meio mais utilizado pela sociedade moderna para mediar 

as relações, marcada fundamentalmente pelas tecnologias de comunicação tais 

como rádio, celular, televisão jornais e outros instrumentos, que influenciam as 

decisões e modo de viver das populações que a compõem. E comunicar risco tem 

sido objeto de discussão para diversos autores, no estado da arte, como uma das 

formas de intervenção nas situações de risco, constituindo meio fundamental para 

defesa e proteção da saúde pública, pela ação dos serviços de vigilância sanitária 

nos seus variados objetos.  

 De tal modo, os governos enfrentam o desafio de promover, por meio de uma 

política de apoio governamental, alicerçada na informação, através de ações de 

comunicação, para o fortalecimento da agricultura que venha a propiciar mudanças 

na produção agrícola, que permita a expansão necessária ao aumento da oferta de 

forma sustentavel para o meio ambiente e que inclua no processo procedimentos de 

segurança alimentar, que afiancem uma oferta de produtos com qualidade à mesa 

do consumidor.  

E a sociedade precisa se mobilizar para perseguir a consolidação das políticas 

existentes e para a construção das novas políticas necessárias para reforçar o 

movimento de mudanças na forma da produção atual ou a agricultura moderna 

continuará expondo os seres vivos e o ambiente á substâncias nocivas a sua saúde, 

tanto no momento da produção quanto no consumo de alimentos.  

Trabalhar com a comunicação para o controle dos riscos justifica-se, sobretudo, 

pela relevância da informação enquanto processo de desenvolvimento de políticas 

públicas, como estímulo à participação da comunidade, organizada ou não, no 
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gerenciamento de riscos6 dos problemas relevantes para a sociedade. É importante 

para a vigilância sanitária, considerando que faz parte da Agenda Nacional de 

Prioridades de Pesquisa em Vigilância sanitária, no item Vigilância Sanitária e 

Sociedade, linha “Avaliação de estratégias de difusão de informação, comunicação e 

notificação de riscos e acidentes no âmbito da vigilância sanitária” (ANVISA, 2011).  

Assim, o objetivo do estudo foi analisar o desdobramento das ações de 

comunicação para o controle de risco de resíduos de agrotóxicos em alimentos no 

estado da Bahia. E tem como objetivos específicos, avaliar os resultados das 

análises do monitoramento de produtos quanto a resíduos de agrotóxicos, para 

verificação de situações de risco, no período de 2005 a 2010; verificar as ações de 

comunicação para o controle do risco, planejadas, desenvolvidas, relatadas e 

publicizadas a partir das situações evidenciadas de risco; e identificar os avanços e 

dificuldades para o desenvolvimento destas ações.  

 

 

                                                           
6  Gerenciamento de risco: processo de ponderar as alternativas de políticas e selecionar a ação regulatória mais apropriada, integrando os resultados da 

avaliação do risco com as preocupações sociais, econômicas e políticas para chegar a uma decisão (LUCCHESE, 2008). 
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2. REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Referenciais Teóricos 

2.1.1 O Direito à Informação 

 

O Estado Democrático de Direito age por via legal, por meio do seu conjunto de 

normas, visando a proporcionar o ordenamento das relações e de sua função de 

regulação, criando uma realidade social para todos que nela vivem. Assim é o 

Estado brasileiro, e nele também está ordenada juridicamente a comunicação ou 

informação, dentro do caráter formativo do direito, definindo o modelo a ser seguido 

pelo aparato estatal. Em outras palavras, a norma fundamentalmente se apresenta 

como o alicerce da legitimidade de todo o sistema. (SILVA e WAISSMAN, 2005).  

A informação gerada, guardada, produzida pelo Estado em nome da sociedade 

é um bem público, e o acesso a ela, através de documentos, arquivos, estatísticas, e 

outros devem ser acessíveis na forma da consolidação da democracia, no 

fortalecimento da cidadania e da capacidade dos indivíduos de tomar decisão.  

A CF de 1988 traz, nos direitos e garantias fundamentais, que é “assegurado a 

todos o acesso à informação [...]” (art. 5º, Inciso XIV), complementando com o inciso 

XXXIII, que “todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações do seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 

da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas a de segurança da sociedade”. 

Ou seja, a CF traz as garantias que o cidadão precisa ter para ser informado de tudo 

aquilo que lhe diz respeito e que o poder público tem obrigação de informar podendo 

ser responsabilizado ao deixar de prestar o serviço ao cidadão. 

 Este inciso XXXIII foi regulamentado pela Lei 12.527 de 18 de novembro de 

2011 - Lei de Acesso à Informação, ampliando a participação do cidadão, garantindo 

o exercício do direito de acesso a informação, fortalecendo os instrumentos de 

controle de gestão e consolidando o regime democrático de direito. Esta lei traz
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como premissas básicas que o acesso à informação é regra, o sigilo é a exceção e a 

atuação dos agentes públicos como fundamental para sua aplicação.   

No Capítulo da Comunicação Social, a CF refere que “a manifestação do 

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo 

ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” 

(Art. 220). Assim, os diversos meios de comunicação apropriados de que o país 

dispõe são titulares do direito e do dever jurídico de prestar informações e 

esclarecimentos, independente de requerimento, de transmitir ao público 

informações de seu interesse, à medida que vão sendo produzidas. 

E esta CF traz a participação popular como um canal de comunicação entre a 

gestão e o povo, por meio de movimentos populares, sindicatos, conselhos, 

entidades de classe e outros. Isto vem demonstrar a importância que a constituição 

dá para a comunicação e a informação para a sociedade no desenvolvimento do 

SUS.  

Dessa expectativa, supõe-se que a comunicação e a informação são 

entendidas como variáveis que podem interferir nas relações sociais e contribuir 

para viabilizar os esforços de uma política pública para a saúde, na perspectiva da 

participação popular e controle social como definido no SUS, enfatizando uma 

prática dialógica que traga a conscientização dos riscos que afetam os indivíduos ou 

a coletividade.   

Segundo Aith (2007), as avaliações de riscos, bem como as decisões advindas, 

encontram fundamento no princípio da precaução, que tem origem no Direito 

Internacional, e devem ser transparentes, pois o público tem o direito de ser 

informado sobre os riscos potenciais de determinados procedimentos, produtos ou 

serviços.  

Assim, o acesso ao alimento é um direito do cidadão e não pode se constituir 

em um risco a sua saúde. No caso específico dos alimentos de origem vegetal, a 

contradição está na tênue linha limítrofe entre a necessidade de produzir este 

alimento em quantidade que atenda a demanda, garantindo o direito ao alimento e 

atender às normas que definem parâmetros para a produção em condições 

apropriadas ao consumo, avalizando, então, o direito à saúde.  
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Sustentabilidade é a palavra definida pela ONU para que a manutenção ou 

melhoria do potencial produtivo seja capaz de atender às necessidades de consumo 

sem colocar em risco a saúde humana, ou seja, produzir de forma a atender as 

necessidades de consumo da população, garantindo ou assegurando a qualidade do 

alimento produzido. Destarte, é necessário eliminar a contradição entre o previsto 

nas normas e a indefinição de políticas de comunicação institucionalizadas nos 

planejamentos e nas práticas de trabalho.  

Para Lucchese (2008, p.67), “todas as sociedades dedicam parte das suas 

instituições normativas e da ação do Estado para disciplinar outros tipos de riscos, 

não econômicos, como os riscos à saúde e, nos últimos trinta anos, ao ambiente.” 

Nestas ações estatais incluem-se gerenciamento, avaliação e comunicação de 

risco7, envolvendo profissionais da área de saúde capazes de desenvolver ou 

gerenciar estratégias para enfrentamento de situações que venham a pôr em risco a 

saúde dos cidadãos, cumprindo a função precípua do estado moderno de proteger e 

promover a saúde da sua população. 

Assim, cabe ao Estado desenvolver tecnologias para controlar ou regular as 

mais diversas fontes de risco, às quais está exposta a sociedade moderna, que tem 

como hábito, que é amplamente fomentado pela mídia, o consumismo exacerbado 

de todas as novidades expostas no mercado, sejam elas alimentos, equipamentos, 

materiais, condições de risco e outros. 

Neste particular, a Vigilância Sanitária tem um papel fundamental como a 

instância no SUS com poder suficiente e definido em lei com atribuição de “eliminar, 

diminuir ou prevenir risco 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” (art. 6, lei 8080/1990).  

 

2.1.2 Comunicação para o Controle do Risco 

Embora se tenha de concordar que a comunicação diga respeito, em qualquer 

caso, aos fenômenos de emissão, transmissão e recepção de mensagens, o fato é 

que as definições podem variar amplamente, desde as mais abrangentes e 

                                                           
7
 Comunicação de risco: processo interativo de troca de informações entre indivíduos, grupos e instituições 

(Rangel-S, 2007) 
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inespecíficas, que enxergam o fenômeno em todos os sistemas, até as mais 

“especializadas”, que só pretendem valer para um conjunto bem circunscrito de 

objetos e práticas (TEIXEIRA, 1997, fl.08). 

No que se refere à comunicação de risco, Rangel-S (2007), fala que esta 

enquanto tecnologia para controle de riscos, aliada a avaliação e gerenciamento, 

surgiu nos Estados Unidos na década de 80, como mais uma estratégia estruturada 

para lidar com os riscos ambientais e ocupacionais, desenvolvida tanto por 

indústrias como por órgãos governamentais, apresentando-se de forma 

problemática: 

A leitura da comunicação na sociedade de risco suscita pelos menos três 
aspectos problemáticos: o primeiro, e mais evidenciado na literatura, diz 
respeito às formas de interação entre Estado ou organizações empresariais 
e populações expostas a riscos, face às crises de confiança e credibilidade 
no processo regulador do risco na sociedade como referido acima. O 
segundo refere-se a momentos em que a comunicação é em si um risco ou 
potencializa riscos relacionados aos modos como os meios de comunicação 
participam da construção da sociedade de riscos. Atuam no estímulo ao 
consumo de bens e serviços de interesse da saúde, tais como bebidas 
alcoólicas, medicamentos, alimentos e tecnologias diagnósticas e 
terapêuticas do campo biomédico, em consonância com seus interesses 
mercadológicos e das indústrias produtoras desses bens, sendo 
crescentemente objeto da regulação do Estado. O terceiro diz respeito aos 
modos como os meios de comunicação de massa constroem as notícias 
sobre situações de risco, apelando ao sensacionalismo, selecionando 
discursos, em meio a conflitos derivados das diferentes racionalidades e 
éticas com que operam na relação com os receptores das mensagens e 
com cientistas/peritos (RANGEL-S, 2007). 

 

Para De Martini (1998), a comunicação para o controle de risco pode ser 

elaborada visando a diversos objetivos, tais como alertar e acalmar o público a 

respeito de um risco específico; informar e provocar mudanças de comportamento; 

aliar a participação pública e governamental no processo decisório sobre as medidas 

necessárias a superação dos riscos e, principalmente, superar oposição pública e 

governamental às decisões.  

De todo modo, a comunicação para o controle de risco deve ser entendida 

como imperativo para proteger a população, isto é, informar sobre os riscos a que 

está exposta, promover segurança e saúde. Ela é um elemento decisivo para o 

gerenciamento do risco. A comunicação deve propor o diálogo e a participação da 

sociedade de forma clara e objetiva, de forma que os cidadãos interessados no 

processo compreendam o que está sendo repassado e se impliquem no processo de 
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atenuação dos riscos, alinhando a percepção do risco acadêmico com o público-alvo 

da comunicação.  

 

2.1.3 Conceituação de Risco 

E conceituação de risco nesta sociedade moderna também é objeto de muita 

discussão e teorização.  Para Almeida Filho (1997, apud RANGEL-S 2007), risco é 

um fenômeno complexo, e no campo da saúde corresponde à probabilidade de 

ocorrência de um evento em dada população ou coletividade, devendo ser visto em 

sua complexidade. Contudo, para Ayres (1995), o conceito de risco tem sido utilizado 

como orientador das intervenções no conjunto das práticas da saúde, ele não tem 

sido utilizado como uma metodologia e sim como um conjunto de preocupações e 

concepções técno-normativas para a organização da saúde.  

Segundo estes enfoques, os riscos são determináveis a partir de 

conhecimentos existentes em diversos campos, cujos efeitos podem representar 

eventos que podem causar danos relativos à saúde de determinada população ou 

grupos de populações e que podem ser planificados para organização e controle 

pelos gestores, e quando conceitualmente for utilizado como método, pode fornecer 

critério técnico-científico para a organização à saúde. 

Na epidemiologia, métodos sofisticados são utilizados para quantificar ou 

estimar as probabilidades de ocorrência de danos à saúde das coletividades ou 

individuais, a partir de exposições a eventos ou efeitos adversos. E, segundo 

Czeresnia (2004), o conceito de risco epidemiológico é um destes sistemas 

abstratos, pois, baseados no conhecimento científico, orientam as escolhas por meio 

de cálculos de risco, os quais são utilizados nas políticas públicas para a gestão do 

risco na saúde coletiva. 

Costa (2004) diz que risco em vigilância sanitária representa a possibilidade, 

perigo ou ameaça de dano ou agravo, uma vez que risco enquanto conceito 

epidemiológico, visto como probabilidade estatística de se verificar um evento 

adverso, relacionado a determinado fator, não se constitui em fundamento para as 

intervenções da ação da vigilância sanitária. Isto em virtude da natureza de ação e 

proteção da saúde, dos objetos de ação de vigilância sanitária, e do envolvimento de 

conhecimento de amplo espectro multidisciplinar (COSTA, 2003, pg. 361).  
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Devemos considerar, ainda, dentro desta caracterização o chamado risco 

cumulativo, que é o combinado de exposições agregadas a múltiplos agentes, que é 

de grande importância para a vigilância sanitária e principalmente quando se fala no 

risco de consumo de agrotóxicos. Na avaliação do risco, no uso ou consumo, de 

alimentos com resíduos de agrotóxicos deve-se considerar o potencial de exposição 

a que as pessoas estão expostas, tanto pelas diversas fontes, aplicação do produto 

no campo e a contaminação do meio ambiente, pela ingestão de água de consumo 

humano oriunda de regiões agrícolas, quanto por alimentos com resíduos de mais 

de um produto, quanto pelo tempo de exposição.  

Devem-se considerar ainda os fatores de vulnerabilidade tais como a 

população rural que utiliza agrotóxicos na produção, sensibilidade genética ou 

fatores predisponentes no desenvolvimento de doenças, as práticas culturais e o 

acesso aos serviços de saúde.  

Assim, as práticas de vigilância sanitária são estratégicas para a promoção da 

saúde e prevenção de doenças, constituindo-se em meios de controle de risco 

sanitário, ampliando a defesa e a proteção da saúde pública, visando a diminuir 

riscos e danos à coletividade dentro de uma determinada sociedade.  

Associar ou utilizar o conceito de risco epidemiológico nas práticas de vigilância 

sanitária é o desafio atual enfrentado pelos atores de vigilância sanitária no 

desenvolvimento das atividades. Estes desafios são hoje formulados no sentido de 

se deslocar a ênfase de uma vigilância de doenças e agravos para uma vigilância da 

saúde. Proteger a qualidade de vida das pessoas, mediante a garantia da qualidade 

de produtos, serviços e ambientes, é a atribuição específica da vigilância sanitária. 

No que se refere às práticas de vigilância Sanitária e aos conceitos de risco - 

seja enquanto probabilidade ou possibilidade - devem-se articular com noções e 

conceitos de eficácia, eficiência, qualidade, segurança sanitária, fator de risco e 

nocividade em virtude da natureza da ação de proteção da saúde (COSTA, 2003). 

 

2.1.4 Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos - 

PARA 

As atividades do PARA se inserem nesta condição de proteção da vida por 

meio de ações de monitoramento e análise dos resultados para tomada de decisões 
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e desenvolvimento de ações subsequentes, com as de comunicação e informação, 

no gerenciamento dos riscos detectados. Suas atividades principais objetivam a 

promoção da saúde mediante o consumo de alimentos de qualidade e a prevenção 

das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), doenças multifatoriais que têm em 

comum fatores comportamentais como sedentarismo, tabagismo, e outros 

secundários, como a ingesta cotidiana de quantidades perigosas de agrotóxicos 

(Relatório PARA/ANVISA, 2010). 

Além do monitoramento o PARA tem ainda como objetivo divulgar os 

resultados encontrados como forma de alerta aos consumidores e a comunidade de 

modo geral. Neste processo são informados também sobre os procedimentos para 

reduzir a ingestão de resíduos de agrotóxicos, começando pela escolha de 

alimentos, que devem ser rastreáveis até o produtor rural e de procedência 

conhecida, originados de produtores que adotam boas práticas agrícolas no uso de 

agrotóxicos visando à minimização da utilização destes produtos na lavoura. 

A Anvisa criou, ainda, um Grupo de Trabalho de Educação e Saúde sobre 

Agrotóxicos (GESA), integrado por diferentes órgãos públicos e organizações não 

governamentais, com o objetivo de desenvolver ações educativas para reduzir os 

impactos do uso de agrotóxicos na saúde da população. 

Os riscos de contaminação por um agrotóxico e de seus resíduos em um 

produto agrícola deve considerar a possibilidade de prejuízo à vida, principalmente a 

humana. Por se tratar de uma substância química, o risco determinado pela ação do 

agrotóxico ou a probabilidade de um indivíduo ou uma população sofrer agravo ou 

dano pela contaminação ocorre em função de dois fatores: a exposição e a 

toxicidade. A exposição da pessoa ou da população aos produtos que contém certas 

substâncias é determinante para caracterizar o risco. A toxicidade é a capacidade 

que o agrotóxico possui de causar dano ao organismo. 

A forma aguda da exposição a resíduos pela ingesta de grandes quantidades 

em curto tempo, se apresenta com o aparecimento de sinais e sintomas de imediato; 

e a forma crônica, com a ingesta de pequenas quantidades em longo prazo, com o 

aparecimento de determinadas doenças, como cânceres. A toxicidade dos 

agrotóxicos e de suas formulações comerciais é avaliada por meio de vários 

parâmetros, com normas e critérios rígidos definidos por órgãos oficiais. No caso do 
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Brasil, a Anvisa é órgão responsável pelo estabelecimento dos parâmetros que se 

referem à toxicidade em humanos. 

No Brasil, a toxicidade aguda dos praguicidas é expressa em termos de 
valor da dose letal 50%, que é a dose de uma substância química que 
provoca a morte de, pelo menos, 50% das espécies estudadas (geralmente, 
ratos ou camundongos), quando administrada pela mesma via, por 
exemplo, oral. A DL50 é representada pela relação mássica, ou seja, 
miligramas do produto tóxico por quilograma de massa viva (m.v.). Assim, 
para fins de prescrição das medidas de segurança contra os riscos à saúde 
humana, os produtos comerciais devem ser enquadrados em função da 
DL50, inerente a cada substância (COLOGNESI e SILVA, 2011:42).  

 

Assim, o conceito de DL50 define as quantidades de ingestão diárias de 

alimentos (IDA), que podem ser ingeridas pelo homem e consideradas como 

indicador aceitável para não causar danos à saúde. Os testes da DL 50 são sempre 

realizados em cobaias e extrapolados, para os seres humanos. A dose diária 

aceitável ou ingestão diária aceitável é a quantidade máxima que, ingerida 

diariamente durante toda a vida, parece não oferecer risco considerável à saúde, à 

luz dos conhecimentos atuais. Esses indicadores são ainda questionados pela 

comunidade científica, que afirma que não são seguros quando se trata de proteção 

a saúde.  

 Nos estudos de exposição aguda a classificação toxicológica dos agrotóxicos 

no Brasil é próxima da preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Esta classificação é definida pela portaria de n.º 03/1992 da Secretaria de Vigilância 

em Saúde e enquadra os agrotóxicos e afins em quatro classes toxicológicas que é 

expressa em valores de dose letal (DL) 50%, que é a dose de uma substância 

química capaz levar a morte, de pelo menos, 50% das espécies estudadas, a saber: 

classe I - compostos de grau extremamente tóxicos (DL50 < 5 mg kg-1 a 40mg de 

m.v.8); - classe II – compostos de grau altamente tóxicos (5 < DL50 < 400 mg kg-1 

de m.v.); - classe III – compostos de grau medianamente tóxicos (50 < DL50 < 2.000 

mg kg-1 de m.v.) e - classe IV – compostos de grau pouco tóxico (DL50 > 5000 mg 

kg-1 de m.v.).  

Estes estudos definem os limites máximos de resíduos (LMR) que é a 

quantidade máxima de resíduos de um agrotóxico permitida no alimento de origem 

vegetal e/ou animal, e é estabelecido para avaliar a exposição humana aos 

                                                           
8
 m. v. (massa viva) 
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produtos. É definido antes de a substância ser registrada para uso (pré-registro), ou 

depois da mesma já estar presente nos alimentos disponíveis para consumo (pós-

registro). No caso de contaminantes, o nível da substância no alimento não pode ser 

totalmente controlado/eliminado e a estimativa da exposição subsidia o 

estabelecimento de limites máximos esperados/permitidos nos alimentos (JARDIM e 

CALDAS, 2009).  

Os LMR (Anexo) são estabelecidos a partir de estudos supervisionados de 

campo e refletem o menor nível de substância que pode ser alcançado pelo produto 

na época da colheita, após a cultura ter sido tratada de acordo com as práticas 

agrícolas e com as instruções contidas na rotulagem. Estes estudos fornecem dados 

de resíduos de pesticidas aos governos durante o processo de registro para 

subsidiar o estabelecimento de LMR nacionais, que no caso do Brasil é estabelecido 

pela Anvisa (JARDIM e CALDAS, 2009) (anexo 1). 

A Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica 

(Renaciat) registrou através do Sinitox/Fiocruz, por meio de 24 dos 36 Centros de 

Informação Toxicológica do Brasil, 5253 casos de intoxicação por agrotóxicos 

utilizados na agricultura em 2009, destes, 69% (3636) na faixa etária produtiva (20 a 

59a), evidenciando a provável ocorrência de intoxicação aguda causada pelos 

produtos no campo (SINITOX, 2012), ou desviados ilegalmente para serem usados 

como raticida domiciliar. Tanto estes dados quanto os revelados pelo PARA devem 

ser considerados pelas autoridades responsáveis na programação dos mecanismos 

de enfretamento dos efeitos deletérios destes produtos (Relatório PARA/ANVISA, 

2010).  

Considerando os possíveis danos que a exposição aos produtos químicos 

potencialmente tóxicos utilizados no cultivo de alimentos podem causar à saúde 

humana e ao meio ambiente, e que a forma com que se lida com tais produtos é 

significativa para o agravamento da situação de risco (MOREIRA et al., 2002), é 

necessário, enquanto não se encontra uma solução definitiva, pensar em 

mecanismos que possam minimizar os riscos. 

Nos alimentos, o uso excessivo de agrotóxicos ou fora das orientações dos 

produtores pode resultar em resíduos contidos nas cascas de frutas e legumes, 

embora a maioria seja de uso sistêmico, dessa forma podendo estar contido em toda 
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a planta. As análises de monitoramento têm muita importância, pois podem 

denunciar os abusos e os riscos do uso de agrotóxicos pela produção agrícola.  

Os agrotóxicos representam um grupo heterogêneo de compostos e com 

diferentes toxicidades. Por conseguinte, monitorar e controlar seu uso continuam 

sendo desafios para a vigilância da saúde e ambiental. Também se espera que, uma 

vez adotados os prazos de carência e um monitoramento respeitando o limite de 

tolerância nos grandes entrepostos comerciais, os impactos na saúde dos 

consumidores sejam reduzidos. 

 

2.2 Estratégias Metodológicas 

A estratégia de pesquisa escolhida para este trabalho configura-o como um 

estudo quali-quantitativo que utilizou dados da série temporal do monitoramento do 

programa PARA, pesquisa documental (planos de ação, relatórios de gestão, 

cartilhas, boletins e outros) e entrevista semiestruturada com gestores da Divisa e 

técnicos da área.  

Neste trabalho, foram descritos e apresentados os dados do monitoramento do 

programa PARA das amostras coletadas pela Divisa, no período de 2005 a 2010. Os 

dados foram tabulados nas tabelas 1, 2 e 3 e no gráfico 1, a fim de compreender ou 

evidenciar os riscos, com identificação dos ingredientes ativos, encontrados acima 

dos limites permitidos, não autorizados para a cultura ou quando da ocorrência de 

ambos, por ano, durante o período, a partir dos dados disponibilizados pelo serviço.  

Em seguida, foram analisados os planos de ação/programação anual, os 

relatórios de gestão, boletins, cartilhas e outras formas de publicação elaboradas 

pela Divisa, verificando a evidência de desenvolvimento de ações de comunicação 

do risco. Para a análise documental, as informações coletadas foram organizadas 

por meio dos Quadros 1 e 2. Os planos e relatórios tiveram seu material selecionado 

de acordo com o tema, foi descrito em uma lista cronológica, simples, sua fonte e a 

transcrição fiel do seu conteúdo. O material encontrado de publicação foi descrito de 

forma simplificada com uma breve caracterização do seu conteúdo. 

Foi realizada uma análise do material, dos registros de ações de planejamento 

e relato ou desenvolvimento de ações de comunicação do risco, a partir dos 

registros encontrados.  Comunicação do risco aqui entendida como qualquer forma 
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de interação ou construção de alguma forma de comunicação ou atividade de 

informação, dirigida à população, a outras instituições, à mídia, a conselhos e outros. 

Foram também realizadas e consolidadas seis entrevistas, a partir de um 

roteiro de perguntas semiestruturado (Apêndice A), com gestores e servidores da 

instituição que tinham alguma relação com o desenvolvimento de ações de 

comunicação para o controle do risco em alimentos na Divisa. A entrevista foi 

realizada por uma estagiária do Instituto de Saúde Coletiva (ISC), visando evitar viés 

ou indução de respostas pela pesquisadora, no momento da entrevista. As respostas 

foram transcritas por um transcritor contratado e entregue ao pesquisador 

preservando-se a identidade dos entrevistados, os quais foram identificados apenas 

como entrevistado 4 a 9, e se era gestor ou técnico. No momento da entrevista foi 

dado ciência aos entrevistados dos termos ético da pesquisa e todos assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). 

Por meio de uma matriz de análise (Quadro 3), elaborada pelo autor, foram 

analisados os padrões das respostas, identificando-se diferenças e similaridades. 

Focalizou-se o conceito de direito a informação, a comunicação, o risco, a 

comunicação de risco e identificadas às facilidades e dificuldades de comunicação 

do risco pela instituição, com o objetivo de obter opiniões e informações a respeito 

do assunto estudado, buscando perceber os conceitos e avaliações das pessoas 

envolvidas de alguma forma na comunicação para o controle do risco sanitário.  

Os dados obtidos foram compilados em tabelas que possibilitaram uma análise 

crítica das informações encontradas e das ações planejadas e realizadas que 

permitiram evidenciar se está havendo algum tipo de comunicação do risco de 

caráter institucional ou não, quais as facilidades e dificuldades para realização da 

comunicação do risco, quais as opiniões dos entrevistados sobre a comunicação do 

risco.  

Estas relações foram estabelecidas mediante a triangulação entre dados 

evidenciados dos riscos, dados de planejamento e relatos e dos gestores e técnicos 

por meio da entrevista realizada. 
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3. RESULTADOS  

 

 

3.1 Situação de risco evidenciadas por meio do monitoramento de 

resíduos de agrotóxicos em alimentos 

A primeira parte da pesquisa constituiu-se em buscar as evidências de risco no 

consumo de alimentos no estado da Bahia, por meio dos dados do monitoramento 

do PARA no período de 2005 a 2010.  Foram analisados os relatórios de gestão da 

Divisa, bem como os dados do monitoramento arquivados na Coordenação de 

Vigilância Sanitária (COVISAN).  

Neste período, a Divisa coletou amostra para análise de cerca de 20 diferentes 

culturas. As amostras variaram em quantidade e em produto de um ano para outro, 

não havendo homogeneidade de amostragem, iniciando com a coleta de seis 

culturas em 2005 e chegando a 20 culturas em 2010, conforme decurso do 

programa. As culturas monitoradas foram: maçã, morango, laranja, batata, alface, 

tomate, cenoura, mamão, banana, abacaxi, arroz, cebola, feijão, manga, pimentão, 

repolho, uva, beterraba, couve e pepino.  

De acordo com os relatórios de programa, a metodologia da amostragem 

consistiu em coletar os produtos no mesmo local de acesso do consumidor para que 

a amostra represente exatamente o produto que está sendo consumido pelos 

cidadãos da localidade, conforme recomendado pelo manual do Códex 

Alimentárius9, e que é o utilizado pela maioria dos países que realizam este tipo de 

monitoramento. As amostras foram encaminhadas aos Lacens, ou outros 

laboratórios contratados pela Anvisa, que realizam as análises pelo método analítico 

de multiresíduos (metodologia analítica utilizada pela maioria dos países que fazem 

monitoramento de agrotóxicos). 

 

                                                           
9
  Submission and Evaluation of Pesticide Residues Data for the Estimation of Maximum Residue Levels in Food and Feed,   

2002. 
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Na tabela 1, abaixo, verificou-se que no período (2005-2010) foram analisadas 

553 amostras coletadas pela Divisa, e destas, 111 amostras, ou seja, 20% do total 

apresentaram resíduos de agrotóxicos. 

Tabela 1: Quantidade de amostras analisadas e resultados insatisfatórios, por cultura, 
período 2005-2010. Salvador/BA, 2012.  

Produto ANO Total 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Abacaxi N N N 0/7 4/6 3/6 7/19 

Alface 3/8 3/7 6/9 1/7 2/4 2/5 17/40 

Arroz N N N 0/9 2/7 0/5 2/21 

Banana N 0/9 0/10 0/7 0/7 N 0/33 

Batata 0/8 0/9 0/10 0/7 0/6 0/6 0/46 

Beterraba N N N N 6/7 0/6 6/13 

Cebola N N N 07 1/6 0/6 1/19 

Cenoura N 2/11 0/9 4/7 2/6 3/6 11/39 

Couve N N N N 0/5 0/3 0/8 

Feijão N N N 09 0/7 0/6 0/22 

Laranja 1/10 0/10 1/10 0/7 0/4 0/6 2/47 

Maçã 0/10 2/9 1/10 1/6 1/7 1/6 6/48 

Mamão N 0/11 0/6 2/7 5/7 2/6 09/37 

Manga N N N 07 1/6 0/6 1/19 

Morango N 3/12 3/6 2/6 1/7 3/3 12/34 

Pepino N N N N 3/6 3/5 6/11 

Pimentão N N N 3/6 6/6 5/6 14/18 

Repolho N N N 0/7 1/6 0/6 1/19 

Tomate 0/9 0/10 6/9 1/7 1/6 2/6 10/47 

Uva N N N 2/7 4/6 N 6/13 

Total 4/45 10/88 17/79 16/120 40/122 24/99 111/553 

Fonte: Relatórios anuais PARA/DIVISA; Notas: N = não analisado; Numerador: nº amostras 
insatisfatórias; Denominador: número de amostras total analisadas. 

 

Verifica-se, ainda, na tabela que das 20 culturas analisadas, 16 (dezesseis) 

apresentam resíduos de agrotóxicos em uma amostra ou mais, sendo que 10 (dez) 

delas, de forma recorrente e mostram-se insatisfatórias em três amostras ou mais, a 

cada rodada anual10 de amostragem.  

Verifica-se ainda que as culturas de:  

 Alface, batata, laranja, maçã e tomate foram monitorados durante todo o 

período pesquisado; 

 Banana, batata, couve e feijão não apresentaram nenhum resíduo nas 

amostras analisadas;  

                                                           
10

  Cada rodada anual corresponde à coleta de seis amostras, em média, por produto. 
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 Alface, morango, pepino, pimentão e uva apresentaram resíduos em todas 

as amostras pesquisadas; 

 Cebola, manga e repolho apresentaram apenas uma amostra com resíduo 

durante o período pesquisado; 

 Arroz e laranja apresentaram apenas uma amostra com resíduo. 

A Tabela 2 descreve os resultados analisados, por cultura, no que se refere à 

presença de agrotóxicos, quando comparados aos LMR estabelecidos pela Anvisa  e 

o tipo de irregularidade observada. 

 
Tabela 2: Percentual de amostras insatisfatórias por cultura e tipo de irregularidade.    

(PARA. 2012) 
 

Fonte: Relatórios anuais PARA/DIVISA; Notas: NA: Não autorizado LMR: Limite máximo de 
resíduos.            

 

Verificou-se que das 553 amostras analisadas 111 foram consideradas 

insatisfatórias, ou seja, 20% do total das amostras analisadas contêm algum tipo de 

resíduos fora dos padrões estabelecidos. As principais irregularidades encontradas 

foram: 

 Oitenta e oito88) amostras, 79,3% do total de insatisfatórias, estavam 

irregulares pela presença de agrotóxicos não autorizados (NA) para cultura; 

Produto N.º de 
amostras 
analisada 

NA >LMR >LMR e NA Total 
insatisfatória 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Abacaxi 19 3 15,7% 4 21% 0 0,0% 7 36,8% 

Alface 40 17 42,5% 0 0,0% 0 0,0% 17 42,5% 

Arroz 21 2 9,5% 0 0,0% 0 0,0% 2 9,5% 

Banana 33 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Batata 46 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Beterraba 13 6 46,1% 0 0,0% 0 0,0% 6 46,1% 

Cebola 19 1 5,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,2% 

Cenoura 39 9 23,0% 1 2,5% 1 2,5% 11 28,2% 

Couve 8 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Feijão 22 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Laranja 47 1 2,1% 1 2,1% 0 0,0% 2 4,2% 

Maçã 48 5 10,4% 1 2,0% 0 0,0% 6 12,5% 

Mamão 37 3 8,1% 3 8,1% 3 8,1% 9 24,3% 

Manga 19 1 5,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,2% 

Morango 34 10 29,4% 2 5,8% 0 0,0% 12 35,2% 

Pepino 11 6 54,5% 0 0,0% 0 0,0% 6 54,5% 

Pimentão 18 8 44,4% 0 0,0% 6 33,3% 14 77,7% 

Repolho 19 1 5,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,2% 

Tomate 47 10 21,2% 0 0,0% 0 0,0% 10 21,2% 

Uva 13 5 38,4% 0 0,0% 1 7,6% 6 46,1% 

Total 553 88 79,3% 12 10,8% 11 9,9% 111 20,0% 
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 Doze (12) amostras, 10,8% do total de insatisfatórias, estavam irregulares 

pela presença de agrotóxicos acima dos limites máximos permitidos; 

 Onze (11) amostras, 9,9% do total das insatisfatórias, por ambas as 

irregularidades: utilização de agrotóxicos NA e produtos acima do LMR, na 

mesma amostra da cultura analisada; 

 Que pimentão e pepino tiveram mais de 50% das amostras analisadas com 

resultado insatisfatório; 

 As culturas de cenoura, mamão, pimentão e uva apresentaram-se 

insatisfatórias pela utilização de agrotóxicos NA e resíduos acima do LMR.   

O LMR é estabelecido pela Anvisa, por meio da avaliação de estudos 

conduzidos em campo, nos quais são analisados os teores de resíduos de 

agrotóxicos que permanecem nas culturas após a aplicação, seguindo as Boas 

Práticas Agrícolas (BPA) (Relatório PARA, 2009, pg. 9). 

A tabela 3, abaixo, identifica os ingredientes ativos encontrados por cultura, 

associando-os aos grupos químicos a que pertencem, e o número de amostras em 

que apareceram na mesma cultura, a quantidade detectada e o LMR estabelecido 

pela Anvisa, na última classificação (2011).  

 
Tabela 3 - Análise dos resultados do monitoramento com identificação dos ingredientes 

ativos e grupos químicos, por cultura do Para de 2005-2010 (PARA, 2012).                                                                                                                                                  
                                                                                   (continua)                                                 

Produto Ingrediente ativo Grupo químico Número de 
amostras 

Máximo 
detectado 

LMR 

Abacaxi      

 Carbendazim Benzimidazol 4 2,23 0,5 

 Lambda-cialotrina Piretróide 2 <lq NA 

 Dimetoato Organofosforado 1 0,02 NA 

 Triazofós Organofosforado 1 0,02 NA 

Alface      

 Ditiocarbamatos 
em CS² 

Ditiocarbamatos em 
CS² 

14 6,70 NA 

 Parationa- Metílica Organofosforado 1 0,11 NA 

 Tebuconazol Triazol 1 0,01 NA 

 Carbendazim Benzimidazol 2 0,01 NA 

 Metamidofós Organofosforado 1 0,11 NA 

Arroz      

 Endossulfam Clorociclodieno 1 <lq NA 

 Pirimicarbe Dimetilcarbamato 1 <lq NA 

Beterraba      

 Permetrina Piretróide 3 <lq NA 

 Carbendazim Benzimidazol 2 0,01 NA 

 Clorpirifós Organofosforado 1 0,04 NA 
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Tabela 3 - Análise dos resultados do monitoramento com identificação dos ingredientes 
ativos e grupos químicos, por cultura do Para de 2005-2010 (PARA, 2012).                                                                                                                                                  

                                                                                                               (continua)                                                 
Produto Ingrediente ativo Grupo químico Número de 

amostras 
Máximo 

detectado 
LMR 

Cebola       

 Metomil Metilcarbamato de 
oxima 

1 0,01 NA 

Cenoura      

 Ditiocarbamatos 
em CS² 

Ditiocarbamatos em 
CS² 

1 0,87 0,3 

 Clorpirifós Organofosforado 4 0,04 NA 

 Acefato Organofosforado 5 0,63 NA 

 Metamidofós Organofosforado 4 0,14 NA 

 Flutriafol Triazol 1 0,01 NA 

 Diclorvós Organofosforado 1 0,18 NA 

 Fenitrotiona Organofosforado 1 0,005 NA 

 Triclorfom Organofosforado 1 0,20 0,05 

Laranja      

 Parationa- Metílica Organofosforado 1 0,05 NA 

 Triazofós Organofosforado 1 0,08  

Maçã      

 Acefato Organofosforado 2 0,15 NA 

 Metamidofós Organofosforado 2 0,16 NA 

 Diclorvós Organofosforado 2 0,04 NA 

 Triazofós Organofosforado 1 0,08 NA 

 Metidationa Organofosforado 1 0,05 0,02 

Mamão      

 Carbendazim Benzimidazol 1 0,8 0,5 

 Ciflutrina Piretróide 1 0,07 NA 

 Clorotalonil Isoftalonitrila 1 0,3 0,1 

 Dimetoato Organofosforado 1 0,02 NA 

 Piraclostrobina Estrobilurina 1 0,13 0,1 

 Procloraz Imidazolilcarboxamida 3 1,62 1 

 Boscalida Anilida 1 0,04 NA 

 Endossulfam Clorociclodieno 1 <lq NA 

 Mirex Organofosforado 1 <lq NA 

 Piridabem Piridazinona 1 <lq NA 

 Deltametrina Piretróide 1 0,02 NA 

 Lambda-cialotrina Piretróide 1 0,02 NA 

Manga      

 Qintozene Cloro aromático 1 <lq NA 

Morango      

 Captana Dicarboximida 3 0,35 NA 

 Endossulfam Clorociclodieno 2 0,04 NA 

 Folpete Dicarboximida 1 0,06 NA 

 Ditiocarbamatos 
em CS² 

Ditiocarbamatos em 
CS² 

1 1,05 0,20 

 Procimidona Dicarboximida 1 4,0 3,0 

 Tetradifona Clorodifenilsulfona 2 0,05 NA 

 Clorfenapir Análogo de pirazol 1 0,05 NA 

 Paraoxon- metil Organofosforado 1 0,06 NA 

 Parationa- etílica Organofosforado 1 0,02 NA 

 Cipermetrina Piretróide 1 0,01 NA 

 Fosmete Organofosforado 1 0,005 NA 

Pepino      

 Endossulfam Clorociclodieno 5 0,10 NA 

 Metalaxil Acilalaninato 1 0,02 NA 
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Tabela 3 - Análise dos resultados do monitoramento com identificação dos ingredientes ativos e 
grupos químicos, por cultura do Para de 2005-2010 (Para, 2012). 

                                                                                                                                      (conclusão) 

 Benalaxil Acilalaninato 1 <lq NA 

 Acefato Organofosforado 1 0,10 NA 

Pimentão      

 Cipermetrina Piretróide 8 0,14 NA 

 Clorotalonil Isoftalonitrila 1 0,22 0,1 

 Profenofós Organofosforado 9 0,26 NA 

 Endossulfam Clorociclodieno 2 0,03 NA 

 Lambda-cialotrina Piretróide 3 0,005 NA 

 Difenoconazol Triazol 1 <lq 0,05 

 Metamidofós Organofosforado 4 0,2 NA 

 Tebuconazol Triazol 1 0,11 NA 

 Deltametrina Piretróide 4 0,03 0,01 

 Dimetoato Organofosforado 1 0,14 NA 

 Fenarimol Pirimidinil carbinol 3 0,03 NA 

 Clorpirifós Organofosforado 3 0,08 NA 

 Beta-ciflutrina Piretróide 1 <lq NA 

 Fempropatrina Pirimidinil carbinol 1 <lq NA 

 Procimidona Dicarboximida 1 <lq NA 

 Triazofós Organofosforado 1 0,04 NA 

 Carbaril Metilcarbamato de 
naftila 

1 0,09 NA 

 Carbendazim Benzimidazol 2 0,33 NA 

 Metomil Metilcarbamato de 
oxima 

1 0,06 NA 

Repolho      

 Procimidona Dicarboximida 1 0,04 NA 

Tomate      

 Metamidofós Organofosforado 5 0,06 NA 

 Monocrotofós Organofosforado 2 0,02 NA 

 Clorpirifós Organofosforado 3 0,05 NA 

 Clorpirifós metílico Organofosforado 1 0,02 NA 

Uva      

 Endossulfam Clorociclodieno 1 0,04 NA 

 Acefato Organofosforado 1 <lq NA 

 Dimetomorfe Morfolina 3 0,19 NA 

 Etefom Etileno 1 0,45 0,1 

 Etofenproxi Éter difenilico 1 <lq NA 

  Fonte: Relatórios anuais PARA/DIVISA; Notas: NA: Não autorizado LMR: Limite máximo de resíduos                                                                                                               
 

Analisando a tabela 3, verifica-se que os resultados apresentados pelo 

programa nos últimos cinco anos vêm demonstrando o seguinte:  

 Predominância na utilização de agrotóxicos não autorizados para as culturas 

monitoradas;  

 Resíduos detectados acima dos limites máximos permitidos;  

 Presença de resíduos de agrotóxicos com restrições de uso no Brasil, 

quando se compara com as listas de LMR publicadas pela Anvisa, como é o 

Produto Ingrediente ativo Grupo químico Número de 
amostras 

Máximo 
detectado 

LMR 
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caso do Monocrotofós, em duas amostras de tomate, Triclorfom em uma 

amostra de cenoura (RDC 37, 16/08/2010) e Parationa-etílica em uma 

amostra de morango, ingredientes ativo excluído das monografias no Brasil, 

ou seja, banido de uso para as culturas no país; Mirex em uma amostra de 

mamão, ingrediente ativo sem monografia registrada para uso no Brasil.  

Ainda podemos observar na referida tabela, na coluna do grupo químico, uma 

elevada ocorrência de utilização dos Organofosforados, representado no gráfico 1 

abaixo, estando presente em 67 amostras das 171 com resíduos de ingredientes 

ativos (IA) identificados, e em quase todas as culturas, ou seja, 39% dos resíduos de 

produtos encontrados pertencem ao grupo de organofosforados. Nas culturas de 

maçã e tomate, todos os resíduos de IA encontrados pertencem a este grupo 

químico; no caso do tomate, nenhum resíduos de IA autorizado para a cultura e na 

maçã apenas um IA autorizado para esta cultura.  

O pimentão chama atenção por apresentar uma variedade muito grande de 

resíduos de IA, ou seja, contaminação por vários resíduos, pertencentes a grande 

número de grupos químicos diferentes, e quase todos não autorizado para a cultura. 

Verifica-se ainda o grande número de amostras em que foram utilizados Profenofós 

(9a) (organofosforado) e Cipermetrina (8a) (Piretróide). 

Ressaltamos ainda que dos resultados insatisfatórios verificados devido à 

utilização de agrotóxicos NA, constatam-se três tipos de irregularidades:  

 Amostra na qual foi aplicado um agrotóxico não autorizado para a cultura, 

mas com o ingrediente ativo com uso permitido em outras culturas no país; 

 Amostra na qual foi aplicado um agrotóxico que nunca teve registro no país, 

caso do MIREX, na cultura de mamão;  

 Amostra na qual foi aplicado um agrotóxico que teve o registro banido do 

Brasil, ou seja, o seu uso não é permitido em nenhuma cultura, sendo 

utilizado nas culturas de tomate – MONOCROTOFÓS e cenoura - 

TRICLORFOM. 
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Gráfico 1 - Grupos químicos com uso irregular identificados em amostras insatisfatórias 

  

3.2 Análises documentais e ações de comunicação para controle do 

risco  

A segunda parte da pesquisa constituiu-se em buscar as evidências de 

planejamento e realização de ações de comunicação para o controle do risco em 

alimentos nas atividades da Divisa e principalmente pelos resultados apresentados 

pelo PARA. Foram avaliados os planos de ação, programação de ações e os 

relatórios de gestão da Divisa no período de 2005 a 2010. Foi realizada, ainda, uma 

pesquisa de materiais impressos que revelasse as formas de comunicação para o 

controle do risco, planejadas e/ou relatadas e produzidos pela instituição Divisa. 

No que se refere ao acesso as fontes de pesquisa - planos e relatórios, houve 

alguma dificuldade de se obter um documento que conferisse confiabilidade de que 

os dados encontrados eram aqueles que de fato foram planejados ou relatados para 

cada ano pesquisado. Estes documentos, no período pesquisado, não estão 

disponíveis sob nenhuma forma de publicação como fonte definitiva de pesquisa. A 

biblioteca da Divisa, fonte natural de pesquisa destes arquivos, está desativada para 

reforma e os mesmo não estão publicados na intra ou na internet.  
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Foi então solicitada por meio de Comunicação Interna (CI) à Coordenação de 

Suporte Estratégico (CSE), responsável pela elaboração final dos referidos 

documentos, cópias física destes. Contudo, os dados foram disponibilizados sob a 

forma de arquivos virtuais, em computador. A maior dificuldade foi que tanto os 

planos quanto os relatórios, no ambiente virtual, não caracterizavam a existência de 

uma cópia final. Havia diversas cópias com informações divergentes entre uma e 

outra fonte. Após um consenso entre o pesquisador e os técnicos do setor, foi 

adotada a forma de pesquisar na fonte pela última data de modificação, segundo 

acusa o meio virtual. Os Planos foram pesquisados em arquivos comuns e os 

relatórios em arquivos em Portable Document Format11 (PDF).  

Os dados encontrados nos planos e relatórios foram transcritos, na ordem 

cronológica, para o Quadro 1, abaixo. A estrutura da tabela segue os itens 

constantes nos planos, nos documentos de planejamento e foi transcrito exatamente 

como no original, e as informações relatadas são transcrições exatas dos relatórios 

de gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

  Formato de documento portátil (tradução nossa) 
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Quadro 1 – Síntese de Planos de Ação e Programação Operativa e Relatórios de Gestão no período de 2005 a 2010. Divisa. Salvador/BA        

 

 
Ano 

Documento 

Plano de ação/Programação Operativa Relatório de Gestão 

Ação Programada Atividade a ser realizada Resultado esperado 
Ação informada 

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

Não há registro de planejamento 
de ações de comunicação para 

o controle do risco 

 

 

 

 

 

Não há registro de planejamento de 
ações de comunicação para o 

controle do risco 

 

 

 

 

 

Não há registro  

– Elaboração e publicação de 800 exemplares 
de boletins. 

– Publicação de: 

 3000 exemplares de cartilha de principais 
tecnologias de intervenção; 

 3000 exemplares de monografias de 
especialização de técnicos; 

 10.000 exemplares de cartilha sobre 
medicamentos sujeitos a controle 
especial; 

 10.000 exemplares de cartilha de 
medicamento para profissionais;  

 10.000 exemplares de folder sobre cólera; 

 10.000 exemplares de folder sobre o que 
é vigilância Sanitária. 

 

 

 

 

2006 

– Educação e comunicação em 
VISA. 

 

– Campanhas Educativas em 
escolas, Associações e 
ONGs. 

 

– Promover divulgação das 
Ações da DIVISA através da 
confecção de cartilhas e 
cartazes. 

– Dar maior conhecimento e 
divulgação à população e outros 
profissionais da saúde (equipe 
PACS / PSF) sobre VISA. 

– 01 palestra/mês. 

 

 

– Confecção de 20.000 cartilhas e 
5.000 cartazes. 

 

 

 

 

Não há registro 

– Consolidação do portal da DIVISA na internet 

– Elaboração de 1000 exemplares do Boletim 
Informativo e distribuídos na própria instituição, 
na CIB/Ba, Conselho Estadual de Saúde 
(CES), VISA’s Estaduais, DIRES Municípios da 
Região Metropolitana de Salvador (RMS) e 
alguns órgãos estratégicos, além de estarem 
disponibilizados no portal Intranet da 
instituição. 

– Materiais confeccionados e distribuídos: 

 Folder Farmácias Notificadoras 
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Quadro 1 – Síntese de Planos de Ação e Programação Operativa e Relatórios de Gestão no período de 2005 a 2010. Divisa. Salvador/BA        
 

 
Ano 

Documento 

Plano de ação/Programação Operativa Relatório de Gestão 

Ação Programada Atividade a ser realizada Resultado esperado Ação informada 

 

 

2006 

– Elaborar Boletim Informativo da 
DIVISA. 

– Elaborar material educativo 
(cartilhas, fôlder, banner, 
cartazes.). 

– Elaborar material educativo 

(cartilha) Farmacovigilância. 

– Confeccionar 500 exemplares 
mensais. 

– Confecção de material sobre 03 
temas: água; agrotóxicos e 
impacto ambiental; Ar. 

– Confecção de cartilhas de 
farmacovigilância. 

 
 
Não há registro 
 

 Fôlderes sobre o PLANDEVISA 

 Cartilhas para orientação de 
consumidores de saneantes 

 Cartazes de Vigilância Sanitária 

 Cartilha de Medicamento Controlado 

 Cartilha Resolução CIB/BA Nº 120/2006 

 

 

2007 

– Produção de material educativo 
em Saúde Ambiental (fôlderes, 
cartazes, etc.). 

– Publicação de Boletim 
Informativo. 

 

– Elaborar 02 materiais. 
 
– Publicação de 06 Boletins 

Bimestrais. 
 

– 02 materiais 
elaborados. 

– Aprimoramento das 
ações de 
comunicação VISA. 

– Divulgação para DIRES e Secretarias 
municipais de saúde dos informes técnicos 
publicados pela ANVISA, sobre suspensão, 
interdição cautelar ou definitiva de produtos 
sujeitos a VISA e medidas de controle da 
Micobactéria para CCIHs. 

 

 

 

2008 

– Divulgar a campanha 
"Ambientes Livres de Tabaco". 

 
 
 
 
 
 
– Disseminar Alertas Técnicos e 

Resoluções emitidas pela 
ANVISA e DIVISA. 

 

– 01 mobilização no município de 
Salvador. 

 
 
 
 
 
– Publicar em material impresso, 

na homepage, correio eletrônico 
e demais meio de comunicação 
de massa. 

– DIVISA / CAS 100% 
Livre do Tabaco, 
Distribuição de 1000 
adesivos da 
Campanha, 01 
Shopping com 
Ambiente 100% Livre 
do tabaco. 

– 100% dos Alertas e 
Resoluções 
divulgadas. 

 

– Divulgadas na internet 259 notícias relativas à 
produtos para a saúde, equipamentos médico-
hospitalares, medicamentos, cosméticos, 
saneantes, alimentos, aditivos alimentares e 
alimentos. 

– 4.000 fôlderes sobre “Água Tratada é mais 
Saúde”- “Programa VIGIAGUA”-“Dicas de 
como limpar sua caixa D’Água”. 

– 5.000 cartazes sobre o campo de atuação de 
Vigilância Ambiental em Saúde no Estado da 
Bahia. 
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Quadro 1 – Síntese de Planos de Ação e Programação Operativa e Relatórios de Gestão no período de 2005 a 2010. Divisa. Salvador/BA. 
      

 
Ano 

Documento 

Plano de ação/Programação Operativa Relatório de Gestão 

Ação Programada Atividade a ser realizada Resultado esperado Ação informada 

 

2008 

– Elaborar material informativo 
sobre o VIGIAGUA, com 
informações sobre o Decreto Nº 
5.440/05 para a população. 

– 10.000 fôlderes e 10.000 
cartilhas. 

 

– Fôlderes, cartilhas 
preparados para 
serem distribuídos. 

 

– 1000 exemplares da Instrução Normativa n° 
1,de 7 de março de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

– Revisar o fluxo de informação 
para a comunicação de 
acidentes com produtos 
perigosos envolvendo as 
instituições responsáveis pelas 
emergências ambientais. 

 

 

 

 

 

– Desenvolver material educativo 
em VISA e VSA. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

– Revisão do fluxo da informação 
através de articulação intra e 
interinstitucional a fim de reforçar 
a participação da COVIAM e 
suas competências na vigilância 
de acidentes com produtos 
perigosos. Sensibilização e 
reforço da necessidade de 
notificação de acidentes com 
produtos perigosos por parte dos 
técnicos de vigilância em saúde 
ambiental com finalidade de 
conter a subnotificação destes. 

– Elaborar uma proposta de 
Comunicação Social na 
DIVISA/2009, definindo objetivo, 
público alvo. 

 

– Fluxo revisado e 
100% dos casos 
revisados. 

 

 

 

 

 

 

 

– 15 mil cartilhas 
educativas, 2300 
unidades de 
Informativo da 
DIVISA, 2500 fôlderes 
institucionais e 500 
marcadores de texto. 

– Divulgadas 370 notícias relativas a produtos 
para a saúde, entre os quais, equipamentos 
médicos hospitalares, medicamentos, 
cosméticos, saneantes e alimentos. 
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Quadro 1 – Síntese de Planos de Ação e Programação Operativa e Relatórios de Gestão no período de 2005 a 2010. Divisa. Salvador/BA. 
     

 
Ano 

Documento 

Plano de ação/Programação Operativa Relatório de Gestão 

Ação Programada Atividade a ser realizada Resultado esperado Ação informada 

 

 

 

 

 

 

2009 

– Desenvolver campanha 
publicitária da VISA na 
promoção de ambientes livres 
do fumo: setor regulado e 
público em geral. 

 

– Campanhas e avisos 
importantes de interesse em 
VISA e VSA. 

 

 
 

– Disponibilizar para os 
profissionais de saúde e para a 
população em geral, Alertas 
Técnicos e Resoluções da 
VIGIPÓS. 

 

 

 

– Enviar alerta sanitário referente 
à infecção. 

 

– Definir proposta, reunir com a 
ASCOM, solicitar a elaboração, 
monitorar o processo. 

 

 

– Elaboração de textos solicitados 
pela diretoria referentes aos 
temas de importância para VISA 
e VISAM. 

 

 

– Encaminhar para os diversos 
setores da SESAB os materiais 
selecionados para ampla 
divulgação.       Distribuir o 
material impresso para as 
DIRES, SMS e Unidades de 
Saúde Públicas e Privadas, na 
internet e intranet da 
SESAB/DIVISA. 

 
– Enviar alerta para CCIH dos 

hospitais todo vez que houver um 
problema acerca da infecção. 

– Folder, cartilhas, 
camisas, adesivos, 
selos, outdoor, 
busdoor, spot de 
rádio, VT 
(TV/cinema). 

 

– 4 Campanhas anuais  
e 12 Avisos anuais 
para serem 
divulgados pelos 
meios de 
comunicação(rádio, 
jornal e TV). 

– 100% material 
distribuído e 
divulgado. 

 

 

 

 

– 100%. 
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Quadro 1 - Síntese de Planos de Ação e Programação Operativa e Relatórios de Gestão no período de 2005 a 2010. Divisa. Salvador/BA      

 Fonte: Planos/programação de ação 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 da Divisa; Relatórios de Gestão 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 da Divisa

 
 

Ano 

Documento 

Plano de ação/Programação Operativa Relatório de Gestão 

Ação Programada Atividade a ser realizada Resultado esperado Ação informada 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

– Divulgar informações sobre o 
Sistema Estadual de VISA. 

– Disponibilizar para os 
profissionais de saúde e para a 
população em geral Alertas 
Técnicos e Resoluções da 
VIGIPÓS Divulgação de alerta 
sanitário. 

 

– Divulgar alerta sanitário 
referente à controle de 
infecção; 

– Elaborar Material Educativo. 

– Elaborar e emitir boletins trimestrais. 

– Enviar Resoluções Especiais, 
Resoluções da Diretoria Colegiada, 
Alertas e Informes Técnicos, 
publicados pela ANVISA relativos a 
suspensão, interdição cautelar ou 
definitiva de produtos sujeitos a 
legislação sanitária. 

– Enviar alerta sanitário por meio 
eletrônico, mala direta e outros.  

– Reproduzir cartilhas do MS/SVS.  

 

– 4 boletins.  

 
– 100% dos alertas divulgados.  

 

 

 

– 100% dos alertas divulgados. 

– 5.000 cartilhas educativas do 
MS/SVS, referente a 
Vigilância dos Desastres de 
Origem Natural, para 
distribuição nos municípios 
afetados por eventos desta 
natureza. 

– Envio de ALERTAS para os 
hospitais do Estado com 
orientação para implementação 
de medidas de controle da 
Klebsiella pneumoniae 
carbapenemase – KPC. 

 

– 320 alertas ou informes DA 
ANVISA para DIRES e 
Secretarias municipais de saúde. 
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Da análise do Quadro 1 verifica-se que não houve planejamento ou relato de 

ações de comunicação para o controle do risco na área de alimentos e 

principalmente do PARA.  

Da análise do Quadro 1 podemos resumir o seguinte que o Planejamento de 

ações de comunicação na DIVISA está centrada em desenvolver: atividade de dar 

conhecimento e divulgação para a população e outros profissionais de saúde sobre 

VISA e SNVS; de campanhas educativas em escolas e associações, com palestra; 

com mobilização em Salvador e campanha publicitária; Boletim informativo. Os 

instrumentos utilizados: cartilhas, cartazes e boletins trimestrais; Os meios mais 

comuns publicação em homepage, correio eletrônico e meio de comunicação de 

massa, sem especificar. Propõe-se também a Divulgação de alertas técnicos e 

resoluções da ANVISA. 

A única referência ao tema alimento ou resíduos de agrotóxicos foi a 

elaboração e reprodução de material educativo-informativo (folders, banner, cartazes 

e cartilhas) sobre água, agrotóxicos e impacto ambiental, ar, farmacovigilância e em 

vigilância saúde ambiental e cartilhas do MS/Secretaria Vigilância à Saúde; 

No quadro 1, ainda se verifica que em alguns momentos há coerência entre o 

planejado e registrados nos relatórios do mesmo período e em outros não há 

correspondência. Nos planos ou programações anuais, as ações de comunicação 

quando registradas, como podem ser verificados, concentram-se principalmente em: 

material elaborado (folders, cartilhas...), aprimoramento de ações, 100% de alertas 

divulgados, distribuição de adesivos, campanhas anuais em rádio e televisão, 100% 

de material distribuído e outros. 

Quando analisamos a coluna do relatório de gestão, verificamos que as ações 

relatadas convergem para informação de números de materiais educativos 

elaborados e publicados: boletins, cartilhas (medicamentos, medicamentos 

controlados, tecnologias de intervenção, consumo de saneantes, resolução da 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 120/06), monografias de técnicos, folders 

(cólera, vigilância sanitária, farmácias notificadoras, plandevisa), Portal da DIVISA, 

cartazes (vigilância sanitária), divulgação de informes técnicos e de notícias relativas 

a produtos para a saúde. 
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Verificou-se no relatório de 2005 que foram produzidos na Divisa 800 

exemplares de boletim informativo, 23 mil cartilhas, 20 mil folders. Em 2006, mais mil 

exemplares de boletim informativo e material informativos-educativo. Contudo, 

nenhum destes materiais são para área de alimentos.  

Em 2007, há divulgação para Diretorias Regionais de Saúde (DIRES) e 

municípios de informes técnicos sobre interdições ou medidas de controle, sem 

informar qual o meio de divulgação. O ano de 2008 traz números de produção de 

folders e cartazes e a informação de 259 notícias divulgada pela internet relativa a 

todas as áreas de intervenção da Divisa (medicamentos, cosméticos, saneantes, 

alimentos, aditivos alimentares e outros), sem esclarecimento sobre qual a forma de 

divulgação pela internet, se site, se e-mail, se rede ou outras formas.  

O ano de 2009 segue o mesmo procedimento de 2008, divulgação de 370 

notícias dos mesmos produtos. Em 2010, a informação: 320 alertas ou informes da 

Anvisa para as DIRES e Secretarias municipais de saúde. E a informação de 

divulgação de alertas para hospitais do estado com orientação para implementação 

de medidas de controle da KPC.    

Os impressos relatados acima foram buscados para análise das informações e 

conteúdos existentes nos materiais que circulam na instituição e que foram utilizados 

nos últimos cinco anos para comunicação de risco.  

Dentre esses materiais foram encontrados quatro cartazes, sendo três sobre 

controle de tabaco e um a respeito do controle de infecção hospitalar, vinculados a 

campanhas de caráter permanente. Todos foram produzidos pela Anvisa/MS. Circula 

também um folheto a respeito de farmacovigilância, instrumento do Programa 

Farmácias Notificadoras, que tem o objetivo de incentivar os estabelecimentos a 

notificarem queixas técnicas e eventos adversos e foi produzido pela Divisa.  

Duas cartilhas foram encontradas: uma sobre controle de infecção hospitalar, 

com dicas de como se evitar a infecção, voltada para profissionais de saúde, e 

produzida pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) e Associação Baiana de 

Controle de Infecção Hospitalar; e outra sobre ações de vigilância sanitária, com o 

objetivo de informar quais as atividades realizadas pelo serviço de vigilância 

sanitária, produzida em associação de vários órgãos, entre eles a Divisa.  
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Da material encontrado verificamos que nenhum material educativo elaborado 

ou reproduzido pela DIVISA foi específico para a área de alimentos ou PARA.  

 

3.3 Resultados das entrevistas 

Conforme metodologia na última fase da pesquisa foi realizada seis entrevistas 

junto a gestores (direção e coordenações) e técnicos da Divisa. Estas foram 

transcritas por um transcritor externo, orientado a enumerar e identificar apenas se 

se tratava de gestor ou técnico para então enviar à pesquisadora. Os entrevistados 

foram dois técnicos que trabalham na área de alimentos e um da área de 

comunicação. Após a leitura e análise das entrevistas, foi elaborado o Quadro 3, 

considerando nas entrevistas as variáveis ou aspectos de estudo, tais como o direito 

a informação, o planejamento de ações e a realização de ações de comunicação 

para o controle do risco.  
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Quadro 2 - Matriz de consolidado das entrevistas 

Questões\Entrevistados Gestores Técnicos 

 

 

Direito a informação 

 Direito a informação é um processo de coletivo, onde a 
comunicação deve ser entendida como um direito, e tem 
a ver com direitos e deveres.  

 Direito a informação é... 

 Direito a informação é o direito que todo cidadão de 
estar informado sobre tudo que diga respeito de seu 
interesse. 

 É um direito que todo cidadão tem em saber sobre o que está 
se passando, como processo, de um alerta sanitário. 

 É diferente de comunicação. 

 O direito que todo cidadão tem de ter o livre acesso as 
informações que ele precise receber. 

 

 

 

Ações de comunicação 
no planejamento 

 [...] ela está muito presente no entendimento dos 
gestores, no entendimento de alguns técnicos. 

 Não faz parte do planejamento. Porque não faz parte da 
cultura da instituição. As pessoas quando sentam para 
fazer o planejamento pensam nas atividades de 
inspeção, até de educação. Mas não pensam nessa 
atividade de produzir comunicação de risco. 

 Na realidade não. Não estão inseridas 

 Acredito que no papel, mas não na prática do jeito que deve 
ser. 

 Com esse caráter, não. Elas são apontadas como a 
necessidade. O planejamento não faz essa fusão, não vê isso 
como entendimento, como a prática que deve fluir de acordo 
com essa necessidade. 

 Acredito que sim. 

 

 

Recursos que a 
instituição dispõe para 
comunicação do risco 

 Alguns materiais educativos. Tipo cartilha, tipo fôlder... 
enfim. 

 Hoje nós não temos isso muito claro na Instituição. Nós 
não temos um setor com pessoas capacitadas... 
Pessoas preparadas para elaboração desse material. 

 Nós hoje trabalhamos com a comunicação de risco 
basicamente através de troca de e-mails, fax ou 
telefone. 

 Nós temos Assessoria de Comunicação da SESAB, nós temos 
a Intranet, a Internet, recursos materiais e tem aqui gente 
envolvida com comunicação. 

 Tem alguns técnicos que já estão capacitados. O NUCOM, 
que é o Núcleo de Comunicação e Saúde. 

 Seria a aplicação dos nossos instrumentos de trabalho, ação 
no próprio local com a equipe, aplicação da ação devida e se 
possível, envolvimento de outros órgãos necessários a essa 
ação conjunta, se for o caso. 



58 

 

Quadro 2 - Matriz de consolidado das entrevistas 

Questões\Entrevistados Gestores Técnicos 

 

 

 

 

Ações realizadas de 
comunicação de risco na 
instituição 

 Nos planos operativos a gente sempre estabeleceu 
algumas atividades, tipo produção desses folders, 
cartilha, a gente inclusive tem programado uma amostra 
cultural em vigilância sanitária. 

 A gente já faz algumas coisas, mas eu não sei se o que 
a gente faz está inserido em comunicação de risco no 
sentido da frase, da palavra. A gente se envolve sempre 
quando a gente faz a parte educativa. São entrevistas, 
são palestras, são reuniões com o Conselho, com o CIB.  
Então acredito que sim.  

 Somente no nível de coordenação quando a gente está 
encaminhando essa informação que chega pra gente 
por e-mail ou através de um fax. Mas basicamente 
dessa forma, bem pontual.  

 Sim, eu já me envolvi com relação ao surto que parecia ser de 
DTA, e na investigação viu-se que era meningite e o 
Secretário da Saúde fez alerta sanitário para rádios, televisão, 
jornais. 

 Nós fizemos desdobradas reuniões com pessoas dos núcleos, 
das coordenações daqui. Visando exatamente trabalhar 
inclusive de alimentos de rua, chegamos a fazer um vídeo, fiz 
um vídeo na Fiocruz. Exatamente mostrando na feira de Água 
de Meninos. Tenho alguns spots que a gente está pensando 
veicular a partir das rádios e das rádios comunitárias, que 
alertam, alguns tipos de riscos. 

 Já me envolvi em ações que precisamos envolver outros 
órgãos e que de certa forma gera-se uma comunicação sobre 
o risco. Por contato inicialmente é o contato telefônico que é 
feito. 

 

 

 

Facilidades  

 Existe um entendimento dessa gestão, de não só no 
nível de gestores, da importância de trabalhar com essa 
questão do risco. 

 Como a gente é um órgão gestor e ordenador de 
despesa, a gente tem a facilidade de poder fazer o 
material que a gente acha necessário. 

 A própria integração de comunicação dentro do sistema. 
Vigilância sanitária estadual com vigilâncias regionais e 
municipais e também com a comunicação com o 
sistema no nível nacional. E também a questão de 
recursos financeiros. 

 Temos uma equipe muito boa de técnicos, tem muita gente 
comprometida. Internet, intranet. 

 É a adesão dos técnicos, é o interesse de uma parcela da 
população.  

 Controle de risco na instituição e facilidades. 
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Quadro 2 - Matriz de consolidado das entrevistas 

Questões\Entrevistados Gestores Técnicos 

 

 

 

Dificuldades 

 A gente executa algumas atividades que já são de 
competência do município. 

 Dificuldade são as pessoas entenderem aqui, e assim, a 
gente ter uma consultoria pra elaboração desse 
material. 

 É recursos humanos, na verdade pra fazer 
comunicação, que tenha perfil específico pra essa área. 

 É a carência de pessoal, nossos recursos humanos são 
poucos. 

 As dificuldades são ausências de padronizações no processo 
do trabalho, de rotinas que dificulta a comunicação com o 
serviço regular. E fragiliza o serviço. Problemas são grandes, 
são de gestão, são de logística, são de ausência de técnicos. 
Não tem equipes.   

 O que se precisa a priori é se instituir uma rede de 
comunicação bem feita. 

 

 

 

Ações de comunicação 
do PARA 

 Não. 

 O pouco que eu conheço acho que é insuficiente prá 
que dê conta da importância que é o PARA. 

 Do Para no nível nacional sim. No nível estadual nós 
não temos realizado ações de comunicação. 

 No site da Anvisa tem uma comunicação sobre os resultados 
do Para e na Divisa de vez em quando algumas sessões 
técnicas. 

 Está vinculado mais a Coviam, né? 

 Eu sei que a informação até então, se eu buscar eu tenho, 
mas se eu não buscar as pessoas que estão envolvidas não 
divulgam as informações para o restante da equipe. 

 

Conhece ações de 
comunicação 
desenvolvidas na 
instituição para controle 
de riscos em alimentos 

 Não conheço não. 

 Em relação a alimento não, acho que a gente está em 
débito com a população.  

 No caso de alimentos especificamente a instituição faz 
parte de uma rede, chama CLC Visa, que é uma rede de 
comunicação particularmente de surtos em alimentos, 
relacionados a alimentos. 

 Na Divisa mesmo, que eu saiba não. Recebemos da Anvisa, 
algumas noticias sobre o Reali. 

 Não. 

 A vigilância sanitária municipal principalmente se encarrega de 
preparar alguns manuais, algumas cartilhas e divulgar de mais 
fácil acesso a população.  

Fonte: Entrevistas gravadas e transcritas sob a responsabilidade da autora.
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Do Quadro 2 se verifica que são falas consoantes entre gestores e técnicos: 

 Todos afirmam ter têm direito a informação daquilo que lhe diga respeito;  

 A comunicação para o controle do risco não está inserida no planejamento 

da Divisa;  

 Entende-se que está se realizando comunicação para o controle de risco 

quando se faz algum repasse de informação, seja via fax, e-mail, telefone ou 

notificando o estabelecimento; 

 A Divisa de alguma forma está realizando comunicação, mas que não realiza 

comunicação para o controle de risco em alimentos. 

Mas as falas são dissonantes entre gestores e técnicos quando a variável são 

os recursos que a instituição dispõe para realizar comunicação para o controle do 

risco: 

 Os técnicos listam instrumentos com internet, intranet, assessoria de 

comunicação, núcleo de comunicação, pessoas envolvidas e capacitadas 

para promover ações adequadas;  

 Os gestores falam em cartilhas, folders e e-mails;  

Quando o quesito foi dificuldades para realizar ações houve discordância total 

entre gestores, técnicos e gestores e entre técnicos, sobre o que dificulta o 

desenvolvimento de comunicação, sendo citado desde a execução de atividades dos 

municípios até a falta de uma rede de comunicação. Mas, os técnicos, mesmo de 

formas diferentes, informam que já executam algumas ações na rotina do serviço e 

falta aprimoramento de procedimentos e formação de uma rede social de escuta 

para população, municípios e até com vistas à copa do mundo e das confederações, 

com o objetivo de afiançar a segurança alimentar. 
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4. DISCUSSÕES 

 

 

Constata-se, através da análise dos planos de ação dos últimos cinco anos, 

conforme Quadro 1, que as programações/planejamento das ações de comunicação 

são imprecisas, em síntese, se resumem a: “Educação e comunicação em Visa”, 

Campanhas educativas em escolas, associações e ONGs, divulgação de ações da 

Divisa, elaboração e publicação de boletins informativos, material educativo, 

campanha de ambientes livres de tabaco, disseminação de alertas técnicos, 

principalmente para Vigipós e “infecção”, revisão do fluxo de informação para 

comunicação de acidentes com produtos perigosos, “desenvolver material educativo 

em Visa”, “campanhas e avisos importantes de interesse da Visa”. 

Nestes planos, as atividades previstas para o desenvolvimento das ações e os 

resultados esperados seguem a mesma linha das ações: dar conhecimento e 

divulgação à população e a outros profissionais de saúde sobre Visa, palestras, 

confecção e publicação de cartilhas, folders, cartazes e boletim informativo, 

“elaboração de dois materiais”, uma mobilização para ambientes livres de tabaco, 

publicar material em homepage, correio eletrônico, elaborar proposta de 

comunicação social, sem clareza do que se está buscando produzir como “ações de 

comunicação e educação em visa”.  

Estes itens citados, nos referidos planos, são insuficientes para transformar 

ações programadas em atividades qualificadas para difundir ou informar a população 

sobre assuntos de interesse institucional. Não se verifica propostas de atividades de 

intervenção e de práticas que se configurem em estratégias de comunicação para o 

controle do risco sanitário.  

O relatado nos relatórios de gestão segue a mesma linha de produção de 

material educativo. Apresenta muitos números de produção de cartilhas, folders e 

outros, contudo, não existem ações de comunicação que possa incidir sobre o 

controle dos riscos. Verificou-se, ainda, ausência de conformidade entre o 

programado/planejado com o relatado, ocorrendo algumas vezes planejamento de
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ações educativas, de repasse de informes da Anvisa, de produção de cartazes, sem 

que houvesse relato de ação correspondente. Em outras ocorre o relato de ações 

que não constavam no planejado/programado, revelando incoerência no objetivo e 

programação de recursos a serem utilizados.     

Os dados revelam que o que se poderia entender como comunicação para 

controle do risco fica restrito à divulgação de alertas sanitários, de ações de 

vigilância sanitária para Dires, Secretarias Municipais de Saúde, hospitais da rede e 

outros, mas em nenhuma destas ações está inserido o controle de riscos no 

seguimento de alimentos. Nesta área pouco foi detectado como planejado – a 

“confecção de material sobre três temas: água, agrotóxico e impacto ambiental e ar”. 

Contudo não há relato de que tenha se concretizado o programado.  

Comumente os técnicos da DIVISA recebem por e-mail informes da Rede de 

Alerta e Comunicação de Risco em Alimentos (REALI). A REALI foi criada pela 

Anvisa, pela Gerência de Alimentos, em 2009, sendo um canal para a divulgação de 

situações de risco associados a alimentos visando a permitir tomadas de decisões 

quanto às intervenções necessárias, para minimizar riscos. No entanto, nos relatos 

reunidos nos quadros acima não se verificou nenhum tratamento adequado às 

informações sobre as situações de riscos associados a alimentos, que promovesse 

uma comunicação que permitisse reações e tomadas de decisões rápidas quanto às 

intervenções necessárias para sua minimização, protegendo assim a saúde dos 

consumidores. 

Mesmo se tratando de repasse de informações de redes ou de alertas 

sanitários, deveria ser dado um tratamento na forma de como se realiza estas 

ações, transformando em comunicação de risco, até com a proposição de 

estratégias mobilizadoras em torno da questão, assumindo responsabilidade sob o 

gerenciamento dos riscos, de forma a orientar práticas de acordo com as realidades 

locais, municípios, entidades, e até a participação popular, implementando e 

ampliando a rede, com o objetivo de assegurar a minimização dos riscos e exercer 

um controle das situações tornando mais eficaz à ação de prevenção junto à 

população. 

Infere-se da análise dos relatórios de gestão que estas são as informações 

programadas e relatadas como divulgadas em rede ou disseminadas pela internet, 

para Dires, municípios, hospitais etc. Contudo, não se verifica neste repasse 
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nenhum tratamento das informações de modo a orientar ou avaliar os riscos de fato, 

que possam conduzir a um gerenciamento das ações desenvolvidas ou a 

desenvolver.   

O que se percebe nestes documentos é um modelo de comunicação 

informacional, linear, unidirecional, criticados por diversos autores como Araújo 

(2004), em que um órgão transmite ao outro as informações referentes a risco: 

Anvisa-Divisa-Dires-SMS, sem considerar a magnitude do risco ou reflexão crítica do 

problema, para desenvolvimento de ações gerenciais e se distanciando de uma 

comunicação que considere os princípios do SUS, que são apreender nos processos 

de construção e agir na circulação social dos discursos (ARAÚJO e CARDOSO, 

2009). 

Mario Testa (2004) diz que o propósito do planejamento na área de saúde é de 

mudança social e as ações de vigilância na sua essência, quando regulamentam, 

aplicam medidas de controle, sanções, estão de fato realizando intervenções que 

finalizam em mudanças sociais ao longo do tempo. Trazer para o planejamento as 

ações de comunicação como estratégia para o controle do risco é tornar viável as 

mudanças necessárias para a promoção de políticas públicas de saúde. Aqui a 

comunicação deve ser uma ação de formação e produção de conhecimentos para 

que os diferentes atores sociais envolvidos no processo possam atuar de forma 

integrada. 

O que se destaca neste estudo é a falta de clareza, tanto quanto aos objetivos 

da comunicação – aonde se quer chegar, quanto às estratégias escolhidas, não 

havendo um direcionamento, uma proposta de desenvolvimento de ação que seja 

resultante da avaliação e gerenciamento dos riscos, que tenha como fim medidas de 

controle sobre produtos e serviços e direcionados ao interesse público, indivíduos, 

instituições e outros, na promoção da saúde. Não se utiliza a comunicação como 

espaço privilegiado de promoção da saúde (LUCCHESE, 2009). 

Neste caso específico verifica-se que os resultados do monitoramento do PARA 

na Bahia demonstram, conforme dados levantados, evidências de que as amostras 

analisadas apresentam resíduos de agrotóxicos de forma sistemática, desde o início 

das pesquisas em 2005, quando a Divisa passou a integrar o programa.  
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As amostras insatisfatórias, verificadas nos resultados acima, evidenciam a 

utilização dos produtos formulados em desacordo com as informações presentes no 

rótulo e bula, tais como: indicação de cultura, número de aplicações, quantidade de 

ingrediente ativo por ciclo ou safra da cultura, período de carência; e ainda que se 

utilize no estado produtos adquiridos de forma irregular já que, quando banido ou 

não autorizado, não é permitida a venda no comércio regular, sugerindo a ocorrência 

de contrabando ou na melhor das hipóteses, a persistência no solo destes produtos 

(Relatório PARA/ANVISA, 2010).  

Portanto, verifica-se que foge do controle das autoridades sanitárias a ingesta 

de resíduos de agrotóxicos de acordo com o estabelecido nas normas, ou seja, os 

limites permitidos para o consumo diário de alimentos nas diversas regiões do país, 

considerando que a Bahia comercializa seus produtos hortifrúti para diversos 

estados do país, ou seja, exportador interno. 

E o mais grave nesta situação é a evidência de que os consumidores estão 

ingerindo resíduo de agrotóxico, de forma sistemática, uma vez que os dados acima 

mostram cinco anos de monitoramento em produtos disponibilizados na mesa do 

brasileiro/baiano diariamente. Isto se agrava quando se verifica que são encontrados 

resíduos destes produtos em boa parte dos alimentos mais consumidos pela 

população, uma vez que as coletas do PARA tem como base os dados da Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF/IBGE, 2002-2003), ou seja, alimentos mais 

consumidos pela população. 

Além disso, os trabalhadores rurais estão sofrendo exposição ou aumento de 

exposição de produtos não considerados para o uso agrícola, dificultando estudos 

ou definição de um perfil de exposição pela saúde pública no país.  

A despeito do desafio para os estudos epidemiológicos apontarem efeitos 

crônicos sobre a saúde pela ingesta de resíduos de agrotóxicos, é relevante 

considerar que os estudos experimentais realizados em campo com cobaias atestam 

estes efeitos. A imensa dificuldade de estudar os efeitos relacionados à exposição 

crônica ocorre tanto pela dificuldade de caracterizar a exposição propriamente dita, 

quanto pela dificuldade de captar informações sobre o efeito crônico. (FARIA, et al, 

2007, pp. 36). Na fronteira do conhecimento aplica-se o principio da precaução. 
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Contudo, se os dados apontam consumo além do previsto na ingesta diária, 

que teoricamente conferem uma margem de segurança, o evidenciado acima traz a 

luz os riscos dietéticos a que os consumidores estão sujeitos e os efeitos crônicos 

podem ser uma realidade para consumidores e, principalmente, para trabalhadores 

rurais.  

Como exemplo, citamos o grupo químico dos organofosforados, que são 

comumente utilizados como inseticidas e que apresentaram maior frequência de 

uso, conforme verificado na tabela acima, principalmente nas culturas de tomates e 

maçãs, mas com resíduos incidentes em quase todas as demais culturas 

monitoradas. Os organofosforados são substâncias consideradas como 

desreguladores endócrinos. De acordo com Lintelmann et al. (apud GEBARA et al, 

2008) estas substâncias poderiam afetar algum mecanismo do sistema endócrino, e 

pode vir a ser um modo ou mecanismo de ação potencial levando, ainda, a outros 

resultados indesejados.  

E se para a toxicologia, a ingesta de pequenas concentrações de resíduos de 

agrotóxicos presentes nos alimentos, de forma frequente e por longo período, 

podem causar efeitos crônicos para a saúde humana (JARDIM e CALDAS, 2009), 

podemos aferir que os dados verificados acima indicam o risco dos consumidores e 

também dos produtores rurais desenvolverem doenças crônicas em algum momento 

da sua vida.  

Considerando que a coleta para monitoramento é realizada no mesmo ponto 

onde o consumidor adquire seus produtos para o consumo, o que estamos aferindo, 

na realidade, é a exposição humana, simultânea, a várias substâncias químicas na 

dieta, de forma cumulativa. Avaliar o risco de exposição humana a substâncias 

química através da dieta alimentar é um passo fundamental para a garantia de a 

segurança alimentar. A frequência das amostras positivas para resíduos de 

agrotóxicos evidenciam o risco para os consumidores da Bahia, na ordem de 20% 

das amostras coletadas (553) e mostram a necessidade de se incrementar ações 

que venham contribuir para minimizar riscos associados ao consumo de substâncias 

químicas.  

Neste caso, avaliar o risco deve ser o subsídio principal para o 

desenvolvimento de ações gerenciais na tomada de decisão para diminuição da 

exposição humana. E, somando aos dados verificados acima, os do SINITOX, que 
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em 2009 detectou que 7,64% dos casos de intoxicações agudas foram por 

agrotóxicos de uso agrícola, demonstram que urge a definição de ações 

governamentais, integradas, para enfrentamento dos efeitos adversos a saúde 

humana por estas substâncias químicas. 

Apesar das evidências de risco, em uma das frentes de atuação da Divisa, área 

de alimentos, através dos dados do PARA, que perpassa a segurança alimentar, 

verificamos pelos dados reunidos acima, nos últimos cinco anos, ausência de 

planejamento e realização de ações de comunicação para o controle de risco no 

consumo de alimentos.  

Na análise do material, verifica-se que o planejamento das ações não 

demonstra o conhecimento da situação de risco revelada pelos dados do PARA, 

pois, não prevê ações mitigadoras ou de controle dos riscos, que venham a 

promover autoconhecimento e estimular a formulação de visão coletiva e estratégias 

de mudanças da situação, pelos diversos atores que deveriam fazer parte do 

processo, no aparelho público.  

Assim, as ações de comunicação para controle de risco deveriam propor 

estratégias articuladoras com os demais órgãos governamentais fiscalizadores, tanto 

de produtos quanto do exercício profissional, de forma a mobilizá-los no 

desenvolvimento de atividades conjuntas, tornando mais eficazes e eficientes as 

ações mitigadoras. Deve propor ainda, estratégias mobilizadoras da sociedade 

despertando o engajamento de setores interessados em eliminar o risco no consumo 

de hortifrúti, desencadeando um processo de redistribuição de ações com o objetivo 

de atender a um interesse público, tais como movimento de donas de casa, 

associações de distribuidores e outros.  

Cabe ainda o desenvolvimento de estratégias que tenham como fim a 

responsabilidade social de proteção à saúde dos cidadãos, através da articulação 

com órgãos governamentais que tenham uma ação direta junto a produtores, com 

uma comunicação diferenciada, tendo como objetivo mostrar a estes os riscos de 

uma exposição prolongada na utilização de agrotóxicos no campo, tanto 

ocupacionais quanto de consumo, pois todos são consumidores, principalmente pela 

ausência de atendimento das normas regulamentares, uma vez que a principal 

irregularidade verificada na análise do monitoramento foi o uso de produtos não 

autorizados para as culturas pesquisadas.  
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Quando se analisa as falas das entrevistas, percebe-se coerência no 

entendimento do direito a informação entre gestores e técnicos vez que ambos 

referem nas falas como “um processo coletivo”, “que é de todo cidadão”, 

aproximando-se da prerrogativa constitucional enquanto direito do cidadão de ser 

informado.  Isto significa que a informação produzida nas instituições públicas é um 

bem público e o acesso aos dados – que compõem documentos, arquivos, 

estatísticas – constitui-se em um dos fundamentos para a consolidação da 

democracia, ao fortalecer a capacidade dos indivíduos de participar de modo efetivo 

da tomada de decisões que os afeta (CGU, 2011, p.8). 

No entanto, notam-se diferenças entre as fala dos gestores sobre o que 

dificulta realização de ações de comunicação. Isto sugere falta de discussão sobre o 

tema dentro do colegiado gestor, uma vez que enquanto um diz que “ainda 

realizamos ações de outros municípios”, o outro refere a “pessoas se entenderem... 

e contratar consultoria para elaborar material” e o ou outro entrevistado informa que 

é “[...] a falta de recursos humanos específicos para isso”. O entendimento sobre as 

dificuldades para realização das ações é tão divergente que revela diversidade de 

conotação, interpretação ou mesmo importância do tema dentro da gestão e reflete, 

provavelmente, a ausência do planejamento destas ações de comunicação. 

Percebe-se até uma fala conformista quando um gestor refere que a maior 

dificuldade é por “a DIVISA a nível central, a gente executa algumas atividades que 

já poderiam ser... que já são de competência do município, mas que o estado ainda 

executa exatamente pelo fato de alguns municípios ainda não estarem... grande 

parte dos municípios ainda não estarem aptos a desenvolver estas ações”. Ou seja, 

não há um consenso entre as falas quanto à razão de não se planejar e executar 

ações de comunicação para o controle de riscos.  

Analisando a questão da disponibilidade de recursos, não há consenso entre 

as falas, tanto entre gestores, quanto entre técnicos e totalmente divergentes entre 

os dois grupos. Um cita “alguns materiais educativo”, e-mails, fax como formas de 

acesso a informação. Outro fala de estrutura para executar: “Nós não temos um 

setor com pessoas capacitadas”. Contudo, o técnico contradizendo a fala do gestor 

diz: “Tem alguns técnicos [...] capacitados”, “O Nucom que é o núcleo de 

Comunicação e saúde” e outro fala positivamente da capacidade instalada e não 
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utilizada “Temos Assessoria de Comunicação da Sesab, Intranet, Internet, recursos 

materiais [...] e gente envolvida [...] para realizar estas ações”.  

Aqui se configura uma visão fragmentada e entendimento incoerente quanto a 

de que a instituição dispõe, como estrutura funcional e instrumentos, para realizar de 

forma eficaz a comunicação. Certamente se houvesse discussão institucional sobre 

a questão para partilhar os conhecimentos, seria possível modificar a visão 

divergente atual e elaborar uma proposta para se iniciar estas ações. Inclusive, há 

referência à realização destas ações na instituição, em fala do técnico, em que se 

constata o entendimento do processo quando refere “Já me envolvi em ações que 

precisamos envolver outros órgãos e que de certa forma gera-se uma comunicação 

sobre o risco”, “Por contato inicialmente é o contato telefônico que é feito”, emitindo 

opinião sobre fluxos entre as pessoas encarregadas da avaliação e do 

gerenciamento dos riscos e outras partes interessadas.  

Quando a variável é a dificuldade para realizar comunicação, de modo geral 

voltamos novamente à falta de discussão interna sobre o tema, uma vez que as 

respostas são completamente distintas. Um técnico refere que “é carência de 

pessoal, poucos recursos humanos”, para o outro é apenas “ausência de 

padronização no processo de trabalho” e mais um, “falta de rede de comunicação”. 

Enquanto gestores referem a “recurso humano com perfil para a área”, ou 

“elaboração de material”. Todas as falas remetem a uma visão reducionista, a 

comunicação como instrumento, como atividade específica e não como competência 

de todos que realizam ações da vigilância sanitária, voltando ao que Araújo (2004) 

chama de modelo informacional, linear e unidirecional.  

Mas todos reconhecem a importância de começar a pensar nesta questão da 

comunicação para o controle dos riscos: “Precisa ocupar mais as nossas discussões 

esse tema”, ou “precisa a priori se instituir uma rede de comunicação bem feita”, ou 

“Essa prática tem que ser criada pra que seja criado um hábito pra que a gente 

tenha um resultado no mínimo de qualidade decente, respeitando a integridade do 

usuário, do cidadão, que mais do que ninguém precisa ser respeitado”.  

A partir daí percebe-se um distanciamento entre o “saber” (saber-saber) e o 

“fazer” (saber-fazer), pois apesar de entenderem a importância do desenvolvimento 

de ações também fica claro que não há nenhuma discussão sobre o tema dentro da 
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instituição, ou seja, necessita de atitude (saber-ser) para colocar em prática aquilo 

que de fato precisa ser feito.  

É importante que a instituição possa fomentar uma atitude dialógica entre os 

atores envolvidos no processo de trabalho da Divisa de modo a propiciar a 

construção de uma proposta de comunicação para o controle do risco, bem como o 

fortalecimento de redes de comunicação interna e externas, que tragam um estímulo 

à pró-atividade de agentes e promover a divulgação dos riscos identificados nas 

ações. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conclui-se que quando se analisa os dados pesquisados, na linha de ação de 

alimentos, na Divisa, verificam-se evidências de risco no consumo de hortifrúti pela 

presença de resíduos de agrotóxicos, por meio do monitoramento do PARA. Riscos 

estes que podem levar ao desenvolvimento de doenças graves, em longo prazo. 

Mas conclui-se também que os dados demonstram que, no período pesquisado na 

Divisa, não houve planejamento/programação e/ou relato de ações de comunicação 

para o controle risco no consumo, descumprindo o direito a informação e a 

transparência, definidos na CF, pois o público tem o direito de ser informado sobre 

os riscos potenciais de determinados procedimentos, produtos ou serviços.  

Quando se sistematiza as falas das entrevistas, percebe-se que não faz parte 

da rotina da Divisa as discussões sobre comunicação para controle de riscos, não só 

na área de alimentos, mas de modo geral. Confirma-se nas falas das pessoas 

entrevistadas que o tema não constitui pauta de discussão institucional, contudo 

também se percebe pelas ponderações dos entrevistados que esta é uma situação 

incômoda e torna-se imperativo começar a promover mudanças nesta situação. 

A Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Bahia inseriu-se no programa 

a partir de 2005 e vem cumprindo a sua programação de coleta. Contudo, pode-se 

afirmar que as ações necessárias decorrentes das análises dos resultados ainda 

estão muito incipientes, principalmente quanto ao tratamento intersetorial dos dados 

levantados e ao uso destes para a melhoria da qualidade dos alimentos consumidos 

e principalmente no cuidado com homem do campo.  

Conclui-se que a Divisa não está utilizando a comunicação para o controle do 

risco como um recurso transformador para realizá-lo de fato, para modificar uma 

situação de risco para proteção dos que desconhecem os fatos, permitindo que 

produtos que constituem risco permaneçam em circulação, sem nenhuma forma de 

intervenção.
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Os atores do processo devem assumir o compromisso social com consciência 

da responsabilidade dos fatos identificados no processo de trabalho.  O modelo de 

gestão deve privilegiar o desenvolvimento do trabalho integrado, articulado, mais 

participativo, principalmente quando se tratar de ações que requerem soluções 

interinstitucionais, buscando o reconhecimento do outro. 

Portanto a atuação do serviço na área de comunicação para o controle do risco 

deve desenvolver estratégias que promovam a participação efetiva da sociedade, de 

outros órgãos governamentais, produtores, distribuidores de forma a despertar o 

engajamento para buscar soluções viáveis, factíveis, coerentes e eficazes no 

controle do risco de consumo de alimentos. 

Para tanto, propõe-se que a comunicação seja objeto de discussão e ação, 

inclusive do planejamento estratégico, para o controle do risco tornando-a mais 

resolutiva, mediante mobilização para atividades conjuntas interinstitucionais. 

Planejamento e criação de câmaras técnicas para discussões locais, após o 

mapeamento da produção das culturas em lide, para discutir a situação com a 

participação de todos envolvidos na questão, tanto órgãos governamentais quanto 

produtores, organizações de consumidores, para despertar o engajamento na busca 

de soluções através da informação e do conhecimento, participando do processo de 

produção e circulação de estratégias de comunicação.  

É preciso que haja promoção de ações conjuntas com outros órgãos 

governamentais com formação de núcleos regionais de trabalho efetivo, para 

buscarem soluções conjuntas; Levar a discussão aos órgãos colegiados 

macrorregionais. 

É necessária a criação de grupos internos de trabalho, na própria Divisa, para o 

planejamento, discussão e elaboração de estratégias de ações de comunicação 

para os diversos grupos intersetoriais, gestores, conselhos, técnicos, segmentos 

regulados, fóruns e outros visando quebrar os conflitos, principalmente institucionais.  

O desafio que esta discussão evidencia é o da construção de uma proposta de 

comunicação para o controle de riscos, conforme definido preconizado pela CF que 

diz que a comunicação é parte integrante do direito á saúde, garantindo os princípios 

do SUS de universalidade, equidade, integralidade e participação, assegurando a 

promoção da saúde. A construção desta proposta deve conter estratégias que deve 
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levar em conta, principalmente, dois aspectos: as lacunas ainda existentes na 

compreensão do que sejam os processos de comunicação para o controle do risco, 

para não se resumir a elaboração de materiais educativos, e por outro lado a política 

de comunicação vigente no estado, tornando factíveis as estratégias formuladas.  

E, fundamentalmente, é importante dialogar com outras instituições, 

governamentais e não governamentais, populares, estimulando ações intersetoriais, 

buscando parcerias, valorizando a percepção dos sujeitos envolvidos nos riscos bem 

como as decisões destes, e fundamentando as ações no principio da precaução, 

que diz que a possibilidade de existência de um risco ou dano requer a 

implementação de medidas para evitar a ocorrência deste dano. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Roteiro para entrevistas com Gestores e Técnicos da DIVISA 

I - Dados do entrevistado: 

1. Identificação: nome que quer que seja identificado 

2. Função na DIVISA 

3. Tempo de serviço na DIVISA 

 

II – Questões norteadoras da entrevista 

01. O que você entende por “Direito a informação”? 

02. O que você acha da comunicação com relação ao risco? 

03. As instituições responsáveis pela vigilância sanitária estão 
desenvolvendo ações de comunicação para controle do risco conforme 
previsto na Constituição? 

04. As ações de comunicação sobre risco estão inseridas no planejamento 
institucional? Quais? 

05. Você tem conhecimento de quais formas de comunicação estão sendo 
desenvolvidas pela instituição para o controle do risco em alimentos? 
(cartilhas, folders, internet...) 

06. Quais as facilidades que você vê para realização de ações de 
comunicação para o controle do risco na instituição? 

07. Quais as dificuldades que você vê para realização de ações de 
comunicação para o controle do risco na instituição? 

08. Quais os recursos que a instituição dispõe para desenvolver ações de 
comunicação para o controle do risco? 

09. Já se envolveu em ações de comunicação sobre risco? Que tipo de 
ação? Sobre que tipo de risco? 

10. Você discute a questão com colegas ou gestor? 

11. Você tem conhecimento do desenvolvimento de ações de comunicação 
no PARA? Quais? 

12. Foi verificado pelo pesquisador, quando da análise dos planos e 
programações da DIVISA, ausência de programação de ações de 
comunicação. Como você vê isto? 
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APÊNDICE B – Modelo de termo de consentimento livre assinado pelos entrevistados na 
pesquisa 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA  
MESTRADO PROFISSIONAL EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Dinalva Ramos de Santana (mestranda e pesquisadora-responsável) e a Prof.ª 
Dr.ª Maria Lígia Rangel Santos (orientadora) estamos convidando você a participar 
como entrevistado de uma pesquisa de dissertação de mestrado profissional, 
que tem como objetivo estudar a comunicação para o controle do risco em 
vigilância sanitária no âmbito estadual. Essa pesquisa pretende contribuir com 
um referencial teórico e reflexivo para a comunicação do risco em vigilância 
sanitária. Portanto, além de gerar conhecimento pretende-se que esta pesquisa 
traga a possibilidade de contribuir para o aprimoramento das práticas da gestão do 
serviço. Os sujeitos da pesquisa terão como beneficio a oportunidade de refletir 
sobre os meios de trabalhos e gestão da VISA e de utilizar os resultados da 
pesquisa para implementá-la, como área de atuação estratégica, para consolidação 
do Sistema Único de Saúde. Os pesquisadores asseguram o seu anonimato, 
buscando respeitar a sua integridade intelectual, social e cultural. Você pode desistir 
ou anular este consentimento em qualquer fase da pesquisa, caso decida, de forma 
que se evite que seu depoimento sofra consequência danosa na expressão livre de 
suas opiniões. Os pesquisadores e os entrevistados não serão remunerados pela 
participação neste estudo.  

No momento que houver necessidade de esclarecimento de qualquer dúvida 
sobre a sua participação na pesquisa, você pode entrar em contato com a 
pesquisadora-responsável pelo telefone (71) 9969-8892 ou (71) 3270-5783, ou pelo 
e-mail: dinalva_rs@yahoo.com.br. O teor da entrevista somente será utilizado 
para fins do desenvolvimento da pesquisa de mestrado. Sendo assim, se você 
concordar, voluntariamente, em participar do referido estudo, assine este termo de 
consentimento, ficando com uma cópia do mesmo.  

 
Eu,___________________________________________, RG nº____________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, da pesquisa 
acima descrita. 
 
Salvador,______ de_____________de 2012. 
 
 
_____________________________________ 

 
 
Entrevistadora: 
CI:  

 

 

mailto:dinalva_rs@yahoo.com.br
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Anexo – Lista de LMRS publicadas pela Anvisa
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Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos - PARA 
 
 

 

Atualizado em 15/06/2012 
 

Ingredientes ativos pesquisados pelos laboratórios participantes do PARA e os limites máximo de resíduos por cultura considerados para as 
análises realizadas em 2012. 

 

IAs/Culturas/LMR  (mg/kg) 
 

Abacaxi Alface Arroz Banana Batata Beterraba Cebola Cenoura Couve Feijão Goiaba Laranja Maçã Mamão Manga Morango Pepino Pimentão Repolho Tomate Uva 

2,4-D Ácido NA NA 0,2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Abamectina NA NA NA NA 0,005 NA NA NA NA 
0,00

5 
NA 0,005 0,01 0,005 0,01 0,02 0,01 0,01 NA 0,01 0,005 

Acefato 
1
 NA NA NA NA 0,2 NA NA NA 0,5 0,5 NA 0,5 NA NA NA NA NA 1 0,5 0,5 NA 

Acetamiprido NA NA 0,05 NA 0,5 NA NA NA NA 0,1 NA 0,5 0,1 0,1 NA NA NA NA NA 0,5 NA 

Acibenzolar-S-metilico NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,5 NA 

Alacloro NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Aldicarbe NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA 0,2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Aldrin NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Aletrina NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ametrina 0,02 NA NA 0,07 NA NA NA NA NA NA NA 0,02 NA NA NA NA NA NA NA NA 0,02 

Aminocarbe
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Asulam NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Atrazina    0,02 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Azaconazole
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Azinfós-etílico NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Azinfós-metílico
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Azoxistrobina NA 1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 NA 0,1 0,2 0,5 NA 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 NA 0,5 0,5 

Benalaxil NA NA NA NA 0,1 NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 0,1 

Bendiocarbe NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Beta-ciflutrina 0,1 0,5 0,05 NA 0,1 NA 0,1 NA 1 0,1 NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA 0,1 NA 

Beta-cipermetrina NA NA 0,3 NA 0,02 NA NA NA NA 0,02 NA 0,3 NA NA NA NA NA NA 0,02 0,5 NA 

BHC NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Bifentrina NA NA 0,7 0,02 0,03 NA NA NA 0,02 0,5 NA 0,07 NA 0,3 0,1 NA 0,02 NA NA 0,02 0,1 

Bioaletrina NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Bitertanol NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Boscalida NA NA NA NA 0,05 NA 0,05 0,05 NA NA NA NA NA NA NA NA 0,05 NA NA 0,05 3 

Bromacila 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Bromopropilato NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Bromuconazol NA NA NA 0,5 0,1 NA 0,1 0,2 NA 0,2 0,05 NA NA NA 0,05 NA NA NA NA 0,1 NA 

Bupirimate
2
    NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Buprofenzina NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,05 NA 0,3 NA NA NA NA 0,3 NA NA 0,5 NA 

Cadusafós    NA NA NA NA 0,02 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Captana 10 NA NA NA 1 NA 10 NA NA 1 NA 15 25 NA NA NA 10 NA NA 15 2 

Carbaril 0,5 NA NA 0,2 0,1 NA 0,1 NA NA 0,5 NA NA 2 NA NA NA 0,02 NA 0,2 0,1 NA 

Carbendazim 
3
 0,5 

9
 NA 0,5 

9
 0,5 

9
 0,1 

9
 NA 0,1 

9
 NA NA 2 NA 5 5 0,5 

9
 2 

9
 0,5 

9
 0,2 

9
 NA NA 0,2 

9
 0,7 

9
 

Carbofenotiona NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Carbofurano
4
 NA NA 0,2 0,1 0,5 NA NA 0,5 NA 0,1 NA 0,05 

7
 NA 0,1 

7
 0,05 

7
 NA NA NA 1 0,1 1 

7
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Carbosulfano NA NA 0,5 NA 0,05 NA NA NA NA 0,05 NA 0,05 NA 0,1 0,05 NA NA NA NA 0,05 1 

Carboxina    NA NA 0,2 NA 0,2 NA NA NA NA 0,2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cianazine   NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cianofenfós
2
    NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ciazofamida NA NA NA NA 0,05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,05 NA 

Ciflutrina NA NA 0,01 NA NA NA NA NA NA 0,01 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,02 NA 

Cimoxanil NA NA NA NA 0,1 NA 0,05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 0,2 

Cipermetrina NA NA 0,05 NA 0,05 NA 0,05 NA NA 0,05 NA 0,1 NA NA NA NA 0,05 NA 0,05 0,1 NA 

Ciproconazol NA NA 0,03 NA NA NA NA NA NA NA 0,05 NA 0,4 NA NA NA NA NA NA NA 0,1 

Ciprodinil NA NA NA NA 0,05 NA 0,05 NA NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA 0,5 NA 

Ciromazina NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA 0,3 NA NA NA NA NA NA 0,2 NA NA 0,03 NA 

Cletodim NA NA NA NA 0,5 NA 0,5 0,5 NA 0,5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,5 NA 

Clofentezina NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 0,1 1 NA 0,5 NA NA NA NA NA 

Clomazone    NA NA 0,1 NA 0,05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,05 NA NA NA 

Clordano
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Clorfenapir NA NA NA NA 0,05 NA 0,05 NA 1 0,1 NA 0,5 NA 0,1 NA NA NA 0,3 0,2 0,2 NA 

Clorfenvinfós NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Clorfluazuron NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 0,5 NA 

Clorimuron-etílico NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Clorotalonil NA 6 2 3 0,1 NA 1 0,2 NA 0,5 NA 0,5 1 3 NA NA 0,1 5 0,5 3 5 

Clorpirifós NA NA NA 0,01 1 NA NA NA NA 0,1 NA 2 1 NA NA NA NA NA NA NA 
8
 NA 

Clorpirifós metílico NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Clortiofós 
2 
  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Clotianidina 
10

 NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA 0,02 NA NA NA NA NA NA 0,1 NA NA 0,1 0,01 

Coumafós 
2
     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cresoxim metílico NA NA 0,02 NA 0,1 NA NA NA NA 0,05 NA NA 0,2 NA NA NA 0,1 NA NA 0,1 0,5 

Dazomete NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

DDT total NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Deltametrina 0,01 NA 1 NA 0,01 NA 0,03 NA 0,1 0,2 NA 0,1 0,02 NA NA NA 0,03 0,01 0,01 0,03 NA 

Demeton-S-metil-sulfon 
2
   

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Diafentiurom  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,3 NA 0,5 NA NA NA NA NA NA 0,1 0,5 NA 

Dialate 
2
  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Diazinona NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,7 0,5 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Diclofluanide² NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Diclorvós NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Dicofol NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Dicrotofós NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Dieldrin
2 
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Difenoconazol NA 0,5 1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 NA 0,5 0,2 0,5 0,5 0,3 0,2 0,5 0,02 0,5 NA 0,1 0,2 

Diflubenzurom    NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 NA NA NA NA NA NA NA 0,5 NA 

Dimetoato(dimetoato + 
ometoato)

5
 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 2 NA NA NA NA NA NA 1 NA 

Dimetomorfe NA NA NA NA 0,03 NA 0,2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,03 2 

Diniconazole
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Dissulfotom NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ditiocarbamatos NA NA 3 2 1 0,3 1 0,3 1 0,3 NA 2 2 3 1 0,2 0,3 3 1 2 3 

Diurom 0,1 NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 

Dodemorfe
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Endossulfam NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Endrin NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Epoxiconazol NA NA 0,3 0,1 NA NA NA NA NA 0,05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Esfenvalerato NA NA 1 NA 0,01 NA 0,05 NA NA 0,05 NA 0,05 NA NA NA NA NA NA NA 0,05 NA 

Espinosade NA NA NA NA 0,01 NA 0,01 NA NA 0,03 NA 0,01 0,05 NA 0,01 NA NA NA 0,02 0,1 NA 

Espirodiclofeno NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,03 0,5 0,3 NA NA NA NA NA 0,03 NA 

Espiromesifeno NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,03 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,02 NA 

Espiroxamina
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Etefom 0,5 NA 0,2 NA 0,1 NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA NA 0,1 

Etiofencarb NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Etiona 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 2 NA NA NA NA 1 NA 2 NA 

Etofemproxi NA NA 3 NA NA NA NA NA NA 0,5 NA 0,2 0,5 NA 0,3 NA NA NA NA 0,5 NA 

Etoprofós NA NA NA NA 0,05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Etrinfós NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Famoxadona NA NA NA NA 1 NA 0,05 0,02 NA 0,02 NA 0,05 0,05 0,05 0,2 NA NA NA NA 1 0,5 

Fembuconazol 
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fempiroximato NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,5 0,5 0,1 NA 0,01 NA NA NA 0,1 NA 

Fempropatrina NA NA NA NA NA NA 0,01 NA NA 0,01 NA 1 1 2 NA 2 NA NA 1 0,2 NA 

Fempropimorfe    NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fenamifós NA NA NA 0,1 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 NA 

Fenarimol NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,05 NA NA NA 0,05 NA NA NA 0,05 

Fenazaquina 
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fenhexamide 
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fenitrotiona NA NA NA NA NA NA 0,05 NA NA NA NA NA 0,5 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fenotrina NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fenoxicarb 
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fentiona NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,05 0,5 1 NA 0,05 NA 0,05 NA NA NA 0,5 

Fentoato NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 NA 

Fenvalerato NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fipronil NA NA 0,01 NA 0,05 NA NA NA NA 0,01 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Flazassulfurom NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 NA 

Fluasifope-p-butílico NA 0,05 NA NA 0,02 NA 0,03 0,2 NA 0,04 NA 0,05 NA NA NA NA NA NA NA 0,2 NA 

Flufenoxurom NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 1 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fluquinconazol    NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,05 NA NA 0,5 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Flusilazole 
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Flutriafol NA NA NA 0,1 0,1 NA NA NA NA 0,1 NA NA NA 0,5 NA NA NA NA NA 0,1 NA 

Folpete NA NA NA NA NA NA 2 NA NA NA NA 10 10 NA NA NA 2 NA NA NA 15 

Fonofos 
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Forato NA NA NA NA 0,05 NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 NA 

Forclorfenuron 
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fosalona NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fosfamidona NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fosmete NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 1 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fostiazato NA NA NA 0,2 0,5 NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Furatiocarbe NA NA 0,03 NA NA NA NA NA NA 0,03 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Halossulfurom NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

HCH(alfa+beta+delta)
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Heptacloro NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Heptacloro-epóxido
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Heptenofós
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Hexaclorobenzeno 
(HCB)

2
 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Hexaconazol NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,05 NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Hexazinona    NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Hexitiazoxi NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Imazalil NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA 5 2 1 1 NA NA NA NA NA NA 

Imibenconazol  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,3 NA NA 1 NA NA 0,5 0,2 NA NA NA 2 

Imidacloprido 0,05 0,5 NA 0,1 0,05 NA 0,05 NA 2 0,07 0,1 1 NA 2 0,7 NA 0,2 0,5 0,05 0,5 1 

Indoxacarbe    NA NA NA NA 0,05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,02 NA 0,5 NA 0,02 0,1 0,02 

Iprodiona NA 1 NA NA 0,02 NA 1 1 NA 0,1 NA NA 5 NA NA 2 NA 4 NA 4 1 

Iprovalicarbe NA NA NA NA 0,05 NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,05 NA 0,05 0,1 

Lambda-cialotrina NA NA 1 NA 0,05 NA 0,05 NA 0,05 0,05 NA 1 NA NA NA 0,5 0,01 NA 0,02 0,05 0,1 

Lindano NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Linuron NA NA NA NA 1 NA 0,2 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Lufenurom NA NA NA NA 0,02 NA NA NA NA NA NA 0,5 0,1 NA NA NA 0,02 NA 0,02 0,5 NA 

Malaoxon NA NE NE NA NA NA NA NA NA NE NA NE NE NA NA NE NA NA NE NE NA 

Malationa NA 8 8 NA NA NA NA NA 3 8 NA 4 2 NA NA 1 3 NA 1 3 NA 

Metalaxil-M NA NA 0,01 NA 0,05 NA 0,5 NA NA 0,01 NA NA NA NA NA NA NA NA 0,07 0,05 1 

Metamidofós 
1
 NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA 0,01 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

8
 NA 

Metamitron NA NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Metconazol NA NA NA NA 0,05 NA 0,2 0,05 NA 0,05 NA NA NA NA NA 0,1 NA 0,1 NA 0,05 1 

Metidationa NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 0,02 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Metiocarbe NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,05 NA 1 NA 

Metolaclor NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Metomil NA NA NA NA 0,1 NA NA NA 3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3 1 NA 

Metoxicloro NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Metoxifenozide    NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 NA NA NA NA NA NA 0,1 NA 

Metribuzin    NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 NA 

Mevinfós NA 0,5 NA NA NA NA 0,1 NA 1 0,1 NA NA NA NA NA 1 NA NA NA 0,2 NA 

Miclobutanil NA NA 0,5 NA 0,5 NA NA NA NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA 0,5 

Mirex² NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Monocrotofós NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Monuron
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Neburon
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Nitempiram
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Nuarimol
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Oxadixil NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Oxamil NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Oxifluorfem NA NA 0,05 NA NA NA 0,05 NA NA NA NA 0,05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA  

Paclobutrazol NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,02 NA NA NA NA NA NA 

Paraoxon-metil NA NA NE NA NE NA NE NA NA NE NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Parationa-etílica NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Parationa-metílica NA NA 0,2 NA 0,1 NA 0,1 NA NA 0,05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Pencicurom NA 0,05 NA NA 0,1 0,1 NA 0,1 NA 0,05 NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 NA NA 

Penconazol
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Pendimetalina NA NA 0,05 NA 0,1 NA 0,1 0,1 NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Permetrina NA NA 0,1 NA NA NA NA NA 0,1 0,02 NA 0,05 NA NA NA NA NA NA 0,1 0,3 0,05 

Picloram NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Picoxistrobina    NA NA 0,07 NA NA NA NA NA NA 0,01 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Piraclostrobina NA NA NA 0,5 0,1 NA 0,5 0,2 NA 0,1 NA 0,5 2 0,1 0,1 NA 0,05 1 NA 0,2 2 

Pirazofós NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 NA NA NA 0,05 NA NA NA 0,2 

Piridabem NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 0,5 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Piridafentiona NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA 0,05 NA 1 NA NA NA NA NA NA NA 0,5 NA 

Pirifenox NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Pirimetanil NA NA NA 0,1 0,5 NA 0,5 1 NA NA NA NA 1 NA NA 1 NA NA NA 1 5 

Pirimicarbe
6
 NA 1 NA NA 0,05 NA NA NA 1 0,1 NA NA NA NA NA NA 1 NA 1 1 NA 

Pirimifós-etílico
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Pirimifós-metílico NA 5 10 NA NA NA NA NA 2 0,5 NA 5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Piriproxifem NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,01 NA 1 0,01 NA NA NA 0,05 0,5 0,2 0,1 5 

Procimidona NA 5 NA NA 0,5 NA 0,2 1 NA 0,5 NA NA 2 NA NA 3 NA NA NA 2 5 

Procloraz NA NA NA NA NA NA 0,5 0,5 NA NA NA NA NA 1 0,2 NA NA NA NA 0,5 NA 

Profenofós NA NA NA NA 0,05 NA 0,05 NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA 0,1 NA 0,05 1 NA 

Prometrina NA NA NA NA NA NA 0,02 0,02 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Propamocarbe NA NA NA NA 0,5 NA 0,5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3 NA 

Propargito NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5 1 NA NA 0,5 NA NA NA 2 NA 

Propiconazol NA NA 0,1 0,1 NA NA NA NA NA 0,05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 NA 

Propoxur NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Protiofós NA NA NA NA 0,01 NA NA NA 0,1 NA NA 0,01 NA NA NA NA NA NA NA 1 NA 

Quintozene NA 3 NA NA 0,2 NA NA NA NA 0,2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 NA 

Quizalofope-p-etílico NA NA NA NA NA NA 0,03 NA NA 0,03 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,03 NA 

Rotenona
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Simazina 0,02 NA NA 0,02 NA NA NA NA NA NA NA 0,02 0,02 NA NA NA NA NA NA NA 0,02 

Sulfentrazon    0,02 NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sulfometuron-metil   NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sulfosulfuron
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sulfotep
2
    NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Tebuconazol 0,1 NA 0,1 0,05 0,1 0,2 0,1 0,6 NA 0,1 0,1 5 0,1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 NA 0,1 2 

Tebufenozide    NA NA NA NA NA NA NA NA 2 NA NA 0,5 0,5 NA NA NA NA NA NA 0,5 NA 

Tebufenpirade
2
 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Tebutiuron    NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Teflubenzurom NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,05 0,1 NA 

Temefós NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Terbufós NA NA NA 0,05 NA NA NA NA NA 0,05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Tetraconazol NA NA 1 0,2 0,01 NA 0,01 0,01 NA 0,2 NA NA 0,4 NA 0,1 NA 0,01 NA NA 0,2 0,3 

Tetradifona NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 NA 2 NA 0,05 NA NA NA 1 NA 1 NA 

Tiabendazol 0,1 NA 0,2 3 5 NA NA NA NA 2 NA 10 10 6 2 NA NA 2 NA NA NA 

Tiacloprido NA 0,2 NA 0,05 0,1 NA 0,05 NA 0,1 0,1 NA 0,1 NA 0,3 NA NA 0,1 0,2 NA 0,1 NA 

Tiametoxam 
10

 0,02 0,05 1 NA 0,02 NA 0,02 NA NA 0,02 NA 1 0,02 0,05 NA 0,1 0,02 0,02 0,02 1 0,02 

Tiobencarbe NA NA 0,05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Tiodicarbe NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Tionazin
2
    NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Tolifluanida NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Tralkoxidim
2
  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Triadimefom 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 NA NA NA NA NA NA NA 2 

Triadimenol NA NA NA 0,2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 

Triazofós NA NA NA NA 0,05 NA NA NA NA 0,01 NA 0,01 NA NA NA NA NA NA 0,1 0,5 NA 

Triclorfom NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Trifloxissulfurom NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Trifloxistrobina NA NA 0,2 0,05 0,02 NA 0,02 0,05 NA 0,2 0,05 0,2 0,05 0,05 0,05 NA NA NA NA 0,5 NA 

Triflumizol NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,05 NA 0,1 NA 0,1 NA NA NA 0,1 

Trifluralina NA NA 0,05 NA NA NA 0,05 0,05 0,05 0,05 NA 0,05 NA NA NA NA NA 0,05 0,05 0,05 NA 

Vamidotiona NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Vinclozolina NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Zoxamida NA NA NA NA 0,1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,1 0,5 

Comentários:  

                             1. 

 

Para fins de monitoramento de resíduos, quando ACEFATO e METAMIDOFÓS forem detectados na mesma amostra e somente ACEFATO for permitido, serão considerados 

apenas os resíduos detectados de acefato para julgamento da satisfatoriedade em relação ao LMR estabelecido para este ingrediente ativo.  Dessa forma, para caso onde o resíduo 

de acefato não exceder o LMR, deverá ser acrescida uma observação no final do laudo com a seguinte  frase: “Apesar de não ser autorizado o uso de metamidofós para esta 

cultura, o resultado desta amostra não foi considerado insatisfatório, com relação a este ingrediente ativo, porque este pode ser proveniente da degradação do acefato." 

                             2. Produtos sem monografias publicadas (não registrado no País). 

                            3. 
 

Para fins de monitoramento de resíduos, devem ser considerados os LMRs estabelecidos nas monografias de CARBENDAZIM e TIOFANATO-METÍLICO, cujos resíduos são 
expressos como carbendazim. 

                            4. 
 

Os LMRs referem-se à soma de carbofurano e 3-hidroxi-carbofuran, expressos como carbofurano. 
 

                            5. 
 

Os LMRs referem-se à soma de dimetoato e ometoato expresso como dimetoato. 
 

                            6. 
 

Os LMRs referem-se à soma de pirimicarbe, desmetil pirimicarbe e N-formil(metilamina) análogo (desmetilformamido pirimicarbe). 
 

                            7. 
 

Para fins de monitoramento, serão considerados os LMRs estabelecidos para carbosulfano. 
 

                            8. 
 

Para clorpirifós e metamidofós, utiliza-se LMR de 0,5 mg/kg somente para tomate rasteiro, com fins industriais. 
 

                            9. 
 

Para fins de monitoramento, serão considerados os LMRs estabelecidos para o Tiofanato-Metílico. 
 

                          10. 
 

Para fins de monitoramento de resíduos, quando TIAMETOXAM e CLOTIANIDINA forem detectados na mesma amostra e somente TIAMETOXAM for permitido, serão considerados 
apenas os resíduos detectados de TIAMETOXAM para julgamento da satisfatoriedade em relação ao LMR estabelecido para este ingrediente ativo.  Dessa forma, para caso onde o 
resíduo de TIAMETOXAM não exceder o LMR, deverá ser acrescida uma observação no final do laudo com a seguinte  frase: “Apesar de não ser autorizado o uso de 
CLOTIANIDINA para esta cultura, o resultado desta amostra não foi considerado insatisfatório, com relação a este ingrediente ativo, porque este pode ser proveniente da 
degradação do TIAMETOXAM." 

  Em Vermelho - Ingrediente ativo cuja monografia foi excluída 

                          NA 
 

Não autorizado                               
 

                           NE Nível de tolerância não estabelecido.  

Observação: algumas células citam os comentários da resolução da Anvisa que definiu a última alteração do LMR 

Fonte dos Dados: Monografias de agrotóxicos publicadas no Portal Anvisa e resoluções da Anvisa 


