
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO PARANÁ

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 
Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica



Indicadores de trabalho – plano geral

Notícias de alto grau de comprometimento dos alimentos de origem vegetal 
por contaminação de agrotóxicos.

Identificados os indicadores:
1) Análise dos resíduos de agrotóxicos em produtos - atacado e no varejo;
 2) Análise da qualidade da água;
 3) Saúde e Educação do produtor;
4) Identificação da origem do produto comercializado a granel e no varejo;
5) Formas de apresentação: uso do rótulo; 



IDÉIA: FORMAÇÃO DO COMITÊ 
GESTOR - INICIATIVA

Reuniões prévias com SESA e CEASA (Central Abastecimento)
Porque CEASA – principal foco distribuidor de alimentos vegetais – 
concentrador do maior número de culturas no Estado – sem condições 
atuais de desenvolver por sí essa rastreabilidade – supre cerca de 90% ou 
mais do mercado.

Deliberou-se por traçar uma estratégia de trabalho com a participação de 
todos os ÓRGÃOS PÚBLICOS E ENTIDADES PRIVADAS 
ENVOLVIDOS com os produtos e com os problemas da contaminação 
por agrotóxicos.



O agrotóxico no PR
Consumo Paraná entre 2012 e 2015: 370.000 toneladas, 2º maior 

consumidor nacional. Média Nacional 7,3 litros de agrotóxicos por pessoa 
por ano. (Fonte: Viva sem Veneno – 
vivasemveneno.com.br/dados-preocupantes - Observatório do Uso de 
Agrotóxicos e Consequências para Saúde Humana e Ambiental do Paraná) 
- Consumo de Agrotóxicos - PR 2015 (ADAPAR) 
(http://www.saude.ufpr.br/portal/observatorio/wp-content/uploads/sites/12/2
015/11/dados_siagro2013-2015-1.pdf) :
- Cascavel = 4.060,4 ton /- Tibagi = 1.930,4/- Maringá = 524,1
Aproximadamente 350.000 propriedades rurais;
- PR cresceu em 10 anos 93 % o consumo de agrotóxicos, contra um 
aumento de 190%  =  104 mil toneladas = 13 % todo produto vendido no 
país.
- A soja no Brasil é que mais consome produtos químicos, cerca de metade 
do volume nacional. Sequência: milho, cana e algodão.



Estatíscas de contaminação – LMR / NA



Resultados do PARA Estadual CEASA 2016
PARA/PR 2016



Resultados PARA/PR CEASA 2017
PARA/PR 2017

Satisfatórias Insatisfatórias Total

378 88 466



Resultados PARA/PR CEASA 2017
PARA/PR 2017

Resultado Geral 

Municipio Satisfatório Insatisfatório Total

Cascavel 66 18 83

Curitiba 141 36 177

Foz 34 12 46

Londrina 78 16 94

Maringa 59 6 69

Total 378 88 466



Resultados do PARA Estadual Alimentação 
Escolar 2017

PARA/PR 2016

Satisfatório Insatisfatório Total

142 10 152



Resultados PARA/PR CEASA 2017
PARA/PR 2016

RESULTADOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Municipio Satisfatório Insatisfatório TOTAL

ARAUCARIA 12 0 12
CASCAVEL 10 1 11
COLOMBO 9 2 11
CURITIBA 31 2 33

FOZ DO IGUAÇU 12 1 13
LONDRINA 12 1 13
MARINGÁ 19 2 21

PATO BRANCO 5 0 5
PINHAIS 15 1 16

SÃO J PINHAIS 17 0 17
TOTAL 142 10 152



Causas da elevada aplicação de Agrotóxicos 
(biocidas)

Folha Londrina – 13.5.12 (www.folhaweb.com.br)
Fatores que contribuem para o alto consumo de agrotóxicos:

- Venda Casada – são oferecidos pacotes de sementes com 
herbicida, fungicida e herbicida – fator comercial

Manejo inadequado  - não há mais rotação de culturas – 
preço elevado da cultura leva à repetição da plantação.

Aplicações Preventivas – aplicação precede o plantio.



Em contrapartida os Orgânicos 
desprestigiados.

A produção de hortifruti orgânicos não tem recebido o 
devido acolhimento:
Falta de incentivo à agricultura familiar - fixação no 
campo
Elevação do preço
Entraves na distribuição – poucas cooperativas
Pressão do setor econômico 
  CONAB PR não opera com êxito – risco de cessação – 
estrutura ociosa e inaproveitada.
 



Conclusão – limite max residuo (LMR) e uso 
agrotóxico não autorizado

A maior parte das amostras insatisfatórias (88,9 %) foi decorrente do uso de 
agrotóxicos Não Autorizados para as culturas o que indica um descontrole no uso 
dos agrotóxicos pelos produtores rurais, considerando que todo agrotóxico só pode 
ser comercializado diretamente ao usuário, mediante apresentação de receita 
agronômica emitida por profissional legalmente habilitado. 
O uso de agrotóxicos não autorizados implica no aumento do risco dietético de 
consumo de resíduos de agrotóxicos (em especial para crianças), uma vez que esse 
uso não é considerado no cálculo do impacto na Ingestão Diária Aceitável – IDA, 
quando da avaliação toxicológica realizada pela ANVISA/MS. É importante 
ressaltar que a IDA é estabelecida para cada agrotóxico de forma individual, 
portanto não existe um cálculo ou uma avaliação da ingestão de todos os possíveis 
agrotóxicos a que a população está exposta em sua dieta, que é composta por 
diversos alimentos de origem vegetal.



Consequências / efeitos /conhecidos 

Problemas neurológicos, motores e mentais;
Distúrbios de comportamento;
Problemas reprodutivos e na produção hormônios;
Menor fertilidade:
Baixa Imunidade;
Puberdade precoce;
 Má formação fetal; 
Aborto;
 Doença de Parkinson;
Endometriose;
Atrofia dos testículos;
Câncer diversos tipos;

Fonte: Dossiê Abrasco, 2015.



O agricultor usou uma mistura de Furazin + 
Dissulfan + Baytan para tratar os grãos de sorgo 

para “espantar” os animais de sua lavoura.



11 cavalos morreram



LESÃO POR 
GLIFOSATO



DERIVA

Aplicação em desacordo com a receita agronômica não 
respeitando distâncias de áreas habitadas, rios e 

lavouras vizinhas

Lei Fed. 7.802/89 – Art. 14 alínea “b”

Dec. Fed. nº 4074/02 – Art. 84 inciso VII, Art. 85 inc. I

IN nº 2 de 03/01/08



Deriva de Herbicida em Cenoura

Uso de agrotóxico em desacordo com a receita agronômica.

Obs: O agricultor indenizou o vizinho prejudicado (2,5 alq.)



ÁGUA DE 
BEBERAGROTÓXICO

MARMITA

Sem EPI

KIT 
SUICÍDIO



 

AGROTÓXICOS: 

Consoante RECEITA AGRONÔMICA

Instruções:   BULA

Exemplos:





17,35 mg/kg              
Resíduo acima do limite

Limite é 10 mg/kg



Controle do Receituário Agronômico

https://www.siagro.adapar.pr.
gov.br/siagro/



Em 2009 a SEAB recebeu 3 milhões de receitas agronômicas

Informações valiosas 
eram perdidas



Manual de Orientação sobre Receituário Agronômico 
(Prescrição, uso e Comércio) – Crea-Pr. 

- 
http://www.crea-pr.org.br/ws/wp-content/uploads/2016/12
/manual-de-orienta%C3%A7%C3%A3o-sobre-receitu%C
3%A1rio-agron%C3%B4mico.pdf



Diante desse quadro surgiu idéia do Comitê

Finalidade: 
definir os produtos a serem rastreados, no momento;
competências das instituições participantes do Termo de 
Cooperação;
compromissos do Comitê Gestor e elaboração do plano de trabalho.
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Termo de Cooperação  -  Comitê Gestor – Alimento 
Seguro Frutas e Hortaliças

Compete ao Comitê Gestor:

•Elaborar plano de trabalho 

•Realizar avaliação trimestral dos resultados

•Registrar em ata as deliberações e dar ciência aos partícipes

•Realizar publicidade dos resultados alcançados



Compete ao Ministério Público por meio do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor :

Coordenar o Comitê Gestor

Fazer chegar as Promotorias de Justiça para as providências legais, as irregularidade 
enviadas pelos partícipes do Comitê – ainda insignificante já se encaminhou 46 casos 
pelo CAOPCON

Dar ciência das irregularidades encontradas em alimentos vegetais provenientes de 
outros Estados ao Ministério Público de origem do produto

Promover ações preventivas e/ou repressivas em relação ao comércio ilegal e ao auso 
indevido de agrotóxico e afins (técnicas extra e processuais de tutela coletiva)



COMPETE A SESA: (comércio – distribuição)

i) Elaborar em conjunto com a SEAB e SMS CURITIBA os planos de amostragem referentes 
às coletas de amostras a serem realizadas e envio das amostras ao Laboratório Central do 
Estado do Paraná – LACEN/PR;
 
II) Analisar no LACEN/PR as amostras de hortifrutícolas e/ou outros alimentos de origem 
vegetal coletadas. Hoje há outros laboratórios credenciados, inclusive fora do Estado.
 
III) Encaminhar os laudos de análise de resíduos de agrotóxicos realizados pelo LACEN/PR 
aos responsáveis pela coleta das amostras, SEAB e SMS CURITIBA;
 
IV) As análises de resíduos de agrotóxicos e/ou outros alimentos de origem vegetal realizadas 
pelo LACEN/PR farão parte do Programa Estadual de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 
Alimentos da SESA.
 
V) Realizar palestras educativas, na CEASA/PR e outras instituições, relacionadas aos riscos à 
saúde pelo consumo de alimentos com resíduos de agrotóxicos e afins;

VI ) Elaborar relatório anual com a SEAB e SMS



Compete a SEAB:

I) Coletar amostra fiscal de hortifrutícolas em propriedades rurais e encaminhar ao 
LACEN/PR, conforme plano de amostragem estabelecido em conjunto com a SESA, ou a 
outros laboratórios contratados pela SEAB;
 
II) Encaminhar cópia do Auto de Infração com o respectivo laudo de análise e posteriormente 
cópia do processo administrativo, quando concluído, ao Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Paraná;
 
III) Fiscalizar o uso, o comércio, o armazenamento, o transporte de agrotóxicos seus 
componentes e afins;
 
IV) Inserir no Sistema de Monitoramento do Comércio e Uso de Agrotóxicos do Estado do 
Paraná - SIAGRO, os resultados das análises de resíduos de agrotóxicos e afins;

V) Encaminhar à EMATER e a CEASA/PR cópia do laudo conclusivo das análises de 
resíduos de agrotóxicos e afins;



Competências gerais –outros integrantes

� Em geral desenvolver ações para implementar ações para rotulagem;

� Desenvolver ações de monitoramento e orientação de controle de qualidade;

� Ações educativas para informar quanto ao objetivo do plano e das 
deliberações do comitê , inclusive a ROTULAGEM;

� Orientar os produtores – alternativas de utilização de agrotóxicos ou melhor 
manuseio, e utilização adequada conf receituário agronômico, instaurar 
procedimentos disciplinares e de apuração de irregularidades



Constatações.

� Relatório  da sesa sobre estatísticas do PARA.
� Dificuldade de identificação do RT Agrônomo na 

rotulagem
� Enfatização da necessidade de punição do Eng 

Agrônomo
� Agrotóxico – não tem prazo de validade – induz 

consumo reiterado
� Registro de Agrotóxico – mais barato do mundo 
� Ceasa – informação – 1200 molec na fórmula agrot – 

Itália 300 molec na fórmula 
� Discussão sobre a forma e conteúdo da rotulagem – 



Deliberação sobre rotulagem – Resolução Conjunta

� Deliberada a elaboração de resolução conjunta entre 
SEAB e SESA para definir a rotulagem das culturas dentro 
e fora do Paraná e o prazo para implementação da 
rotulagem. 

� Reuniões para definição dos requisitos obrigatórios da 
rotulagem

� Reunião do Comitê para discussão da proposta da 
rotulagem

� Finalidade: dar efetividade à identificação do produtor e 
de toda a cadeia interveniente na comercilização e 
distribuição



Padronização da rotulagem
• Padronização da rotulagem com tamanho, cor, ordem de 

informações e tamanho de letra – responsável da SMAB (Secr 
Mun Abast) designer do cartaz a ser exposto nos 
supermercados, feiras livres (já exposto aqui)

• Discussões do Comitê sobre os requisitos apresentados no 
projeto de resolução.

• Em final de outubro/12 a minuta da resolução conjunta foi 
encaminhada para os jurídIcos da SESA e SEAB 

• Deliberação – CONSULTA PÚBLICA – Publicação dia 05 de 
abril/13 (60 dias) – 04 junho/13 prazo final sugestões.

• Previsão de reunião para deliberar sobre sugestões...
• Previsão era a entrada em vigor 90 dias após publicação



Entraves
� Elaborada a Minuta a Secr da Agricultura retraiu 

no propósito de assinar. 
� Novas insistências no MP e a Secretaria de Saúde 

resolveu levar adiante.
� Reelaboração da minuta com algumas 

modificações – nova consulta pública – texto 
definitivo em análise do setor jurídico do órgão.

� Texto final assinado pelo Secr Saúde

� RESOLUÇÃO SESA 748/2014.



ORIENTAÇÕES SOBRE ROTULAGEM - 
RESOLUÇÃO SESA Nº 748/2014

Cartilha de orientação















Informação e conhecimento

das preferências do Cliente.

PARA QUE SERVE O RÓTULO?
CONFIABILIDADE DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS

Transparência na compra e

venda do produto.



Atuação do CAOPCON-OE

Coordenação do Comitê – reuniões
- Análise das demandas – uniformização de entendimentos
- Recebimento, registro (B Dados) dos Laudos e outras 

documentos 
- Remessa às Promotorias para as medidas extrajudiciais 

ou mesmo judiciais
- Comunicação dos demais órgãos ou entidades 

participantes
- Disponibilização de material de apoio (legislação, 

estatísticas, modelos de tacs, etc)













Outros assuntos tratados

 Resolução SESA 004/2017 – Empreendimento Familiar 
Rural (http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/ResolucaoFamiliarRural0042017.pdf)

“O Paraná possui 371.051 estabelecimentos 
agropecuários, sendo que 80% são familiares. Neste 
sentido, a Vigilância Sanitária do Estado buscou 
regulamentar a produção de alimentos da agricultura 
familiar, baseado nos princípios de inclusão social e 
econômica” 

(Michele Caputo Neto – Secretário de Estado da Saúde do Paraná)

- Relatório Anvisa – Risco Agudo (1%) x Risco Crônico 
(30%) (http://www.consumidor.mppr.mp.br/arquivos/File/ReleaseRelatorioAnvisa.pdf)









PARA QUE SERVE O RÓTULO?
1.FACILIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO PRODUTO

Identificação do Produtor



mailto:caopcon@mppr.mp.br

