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Reportagem R7 = questionamentos sobre agrotóxicos, glifosato e o PARA 
 
Perguntas 
 
1) O último PARA (Programa de Análise de resíduos de Agrotóxicos em Alimentos) 

divulgado foi o de 2012. Por que não foram divulgadas as edições mais recentes do programa? 

Vocês poderiam me enviar os resultados parciais, ou os já disponíveis até o momento, a partir 

das coletas feitas em 2013? 

 

2) Quando será divulgado o próximo PARA? 

 
3) O glifosato é o agrotóxico mais usado no mundo e no Brasil. Por que o PARA não 

investiga a presença do glifosato nos alimentos? 

 
4) Por que a Anvisa não realiza avaliações sobre a presença do glifosato nos alimentos? 

 
5)          O glifosato está atualmente no meio de uma polêmica na Europa. A IARC o classificou 
como “provável cancerígeno”. Mas um painel conjunto da FAO/OMS afirmou que não há risco 
de câncer para os humanos. Em meio a isso, a Comissão Europeia renovou a concessão de 
venda por 18 meses, embora a previsão inicial fosse de 15 anos, e ainda demandou novos 
estudos. Qual a posição da Anvisa sobre os estudos do IARC e do painel conjunto da FAO/OMS 
sobre o glifosato? 
 
6)         O glifosato está em revisão no Brasil há oito anos. Por que os resultados iniciais ainda 
não foram divulgados? Há resultados prontos, ainda que parciais? Quando será finalizada a 
revisão?  
 
7)         No Brasil, qual o limite máximo de glifosato que pode ser ingerido diariamente sem que 
haja riscos de câncer? 
 

Respostas: 
 
Para as perguntas 1 e 2: 
 
 O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos passa por um 

processo de reestruturação, com vistas à implementação de melhorias, inclusive no modelo de 

divulgação dos relatórios e informações sobre os resultados. 

 Nesse contexto, para uma avaliação mais abrangente dos resultados do Programa, foi 

decidido que os dados de 2013 a 2015 seriam compilados e avaliados em conjunto. 

 No período de 2013 a 2015 foram monitorados 25 alimentos, o que, segundo a 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizada pelo IBGE em 2008-2009, representam 

aproximadamente 70% da cesta de alimentos de origem vegetal consumidos pela população 

brasileira.  

 A avaliação conjunta dos dados propiciará, portanto, um mapeamento mais 

consistente das situações de risco e, consequentemente, resultará em maior efetividade nas 



ações de mitigação conduzidas pela Anvisa e pelas Vigilâncias Estaduais e Municipais 

participantes do programa. 

 Cabe salientar que os dados brutos relativos aos resultados de 2013 e 2014 estão 

disponíveis em planilhas, as quais contêm informações de alta complexidade que demandam 

conhecimento técnico especializado para tratamento adequado dos dados. Essas planilhas 

compreendem informações de mais de 10.000 amostras e mais de 20.000 determinações de 

resíduos de agrotóxicos realizadas. 

 O Relatório final foi finalizado e encontra-se em fase de aprovação com vistas à 

divulgação ainda neste semestre. 

 

Para as perguntas 3 e 4: 

Em sua maioria, as amostras de alimentos encaminhadas aos laboratórios, são 

analisadas por um método analítico denominado de “multirresíduos”.  

 O método multirresíduo consiste em analisar, simultaneamente, resíduos de 

diferentes ingredientes ativos de agrotóxicos em uma mesma amostra, sendo ainda capaz de 

detectar diversos metabólitos. Este método contribui para um monitoramento rápido e 

eficiente, tendo em vista o aumento da produtividade do laboratório pela diminuição 

significativa do tempo de análise, implicando na redução de custos.  Trata-se da mais 

reconhecida e utilizada técnica para o monitoramento de resíduos de agrotóxicos em 

alimentos, sendo adotada por países como Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, 

Holanda e outros. 

No entanto, esse método não se aplica para a análise de alguns ingredientes ativos, 

como é o caso do glifosato, que exige o desenvolvimento e emprego de metodologia específica 

para possibilitar a sua detecção. 

Considerando a utilização em larga escala do glifosato, a Anvisa definiu que a partir 

dos próximos monitoramentos, será incluída a avaliação de resíduos de glifosato, priorizando 

as culturas em que ele é mais utilizado. 

Para tal, tem sido realizadas avaliações no sentido de identificar laboratórios que 

apresentem condições de desenvolvimento e validação de método analítico específico para a 

detecção do glifosato. 

 
 
Pergunta 5: 

 
A Anvisa está acompanhando a situação mundial do Glifosato e as diferentes 

conclusões sobre a carcinogenicidade desse ingrediente ativo de agrotóxico emitidas pelos 

diferentes organismos internacionais.  

Devido à complexidade do assunto e à ausência de unanimidade sobre o potencial 

carcinogênico do Glifosato para humanos, é necessária a avaliação aprofundada de todas as 

evidências disponíveis que embasaram as diferentes decisões mundiais sobre o assunto, para 

que a Anvisa possa concluir se, de acordo com as normas brasileiras, o Glifosato pode ou não 

ser classificado como carcinogênico para humanos.  

E é justamente isso que a Anvisa está fazendo neste momento, avaliando 

detalhadamente todas as evidências de carcinogenicidade do Glifosato para animais e para 



humanos e consultando as avaliações realizadas pelas demais agências internacionais, como a 

Agência Europeia de Segurança Alimentar e Agência Internacional de Pesquisas sobre o 

Câncer. Como os diferentes órgãos internacionais chegaram a conclusões diferentes sobre 

esse assunto com base praticamente nos mesmos estudos, a Anvisa está analisando 

detalhadamente os estudos em animais e em humanos realizados com o Glifosato. A 

finalização dessa análise está prevista para ocorrer em 2017, quando a conclusão da Anvisa e 

os pareceres técnicos que a embasaram serão submetidos à consulta pública, para 

manifestação da sociedade. 

 

Pergunta 6: 
 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa n° 10, de 22 de fevereiro de 

2008, determinou a reavaliação toxicológica dos produtos técnicos e formulados à base do 

ingrediente ativo de agrotóxico Glifosato, além de outros 13 ingredientes ativos. A reavaliação 

do Glifosato foi estabelecida com base na sua larga utilização no Brasil, nos relatos de casos de 

intoxicação ocupacional e acidental, na solicitação de revisão da dose estabelecida para a 

Ingestão Diária Aceitável (IDA) por parte de empresa registrante, na necessidade de controle 

de limite máximo de impurezas presentes no produto técnico e nos possíveis efeitos 

toxicológicos adversos desse ingrediente ativo. 

De acordo com o Art. 9º da Resolução RDC Anvisa n° 48, de julho de 2008, que trata 

dos procedimentos de reavaliação toxicológica, a análise dos aspectos toxicológicos da 

reavaliação deve ser feita pela Anvisa conjuntamente com uma instituição reconhecida técnica 

e cientificamente na área de Toxicologia e que não apresente conflito de interesse com o tema 

agrotóxico. Para isso, a Anvisa firmou contrato com a Fiocruz, que ficou responsável pela 

elaboração de nota técnica abordando todos os aspectos toxicológicos relevantes sobre esses 

ingredientes ativos, a partir de levantamento bibliográfico e análise de estudos dos 

documentos técnico-científicos dos produtos técnicos.  

A Nota Técnica de Reavaliação Toxicológica do Ingrediente Ativo Glifosato elaborada 

pela Fiocruz concluiu, em 2013, que as evidências de mutagenicidade, carcinogenicidade, 

toxicidade para reprodução e desenvolvimento e desregulação endócrina deste ingrediente 

ativo eram insuficientes e indicou a necessidade de novos estudos. A revisão da Nota Técnica 

do Ingrediente Ativo Glifosato elaborada pela Fiocruz não foi considerada prioritária pela 

Anvisa, considerando-se que, ao contrário do que ocorreu com outros dos 13 ingredientes 

ativos colocados em reavaliação em 2008, a Fiocruz não indicou seu banimento. Por isso, até 

2015 a revisão dessa nota técnica ainda não havia sido iniciada pela Anvisa. 

No entanto, após a conclusão da IARC de que o Glifosato seria provável carcinógeno 

humano a Anvisa programou a retomada da reavaliação do Glifosato. Verificou-se, 

inicialmente, que a classificação das evidências de carcinogenicidade do glifosato em animais 

pela IARC estava em desacordo com as conclusões da nota técnica elaborada pela Fiocruz: 

enquanto a Fiocruz concluiu pela ausência de evidência de carcinogenicidade do Glifosato em 

estudos experimentais, a IARC concluiu que havia evidências suficientes de carcinogenicidade 

do Glifosato em animais. A Anvisa então decidiu que era necessária uma análise mais 

aprofundada sobre o assunto.  

Tendo em vista a complexidade de análise do Glifosato e o seu elevado impacto na 

economia brasileira, em 25 de novembro de 2015 foi realizada pela Anvisa reunião técnica 



para discussão do caráter carcinogênico do Glifosato, que contou com membros da Anvisa, 

incluindo o Diretor Presidente da Agência e o Diretor de Autorização e Registro Sanitários com 

representantes da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer e da Autoridade Europeia 

para Segurança dos Alimentos, além de pesquisadores brasileiros. Nesta reunião, restou claro 

que a classificação do Glifosato como provável carcinógeno para humanos é conflitante e que, 

em concordância com o que está ocorrendo nas demais agências reguladoras de agrotóxicos 

mundiais, é imprescindível que a Anvisa analise toda a referência bibliográfica utilizada para a 

classificação da carcinogenicidade do Glifosato e, ainda, avalie se essa classificação o enquadra 

como carcinogênico pelas normas brasileiras.  

Devido à necessidade de análise aprofundada dos estudos de carcinogenicidade 

realizados com o Glifosato, de alta complexidade, e o tempo escasso para realização dessa 

tarefa, já que havia outras reavaliações em andamento naquele momento, foi realizada 

contratação de especialista para avaliar o aspecto de carcinogenicidade do Glifosato, único 

aspecto conflitante encontrado na Nota Técnica da Fiocruz. O contrato foi assinado em 

novembro de 2015 e o parecer técnico resultante final encaminhado à Anvisa em julho de 

2016.  

Dada a finalização recente de algumas reavaliações, atualmente a Anvisa está 

analisando, além do parecer elaborado pela contratada e as avaliações realizadas pelas demais 

agências internacionais, como a Agência Europeia de Segurança Alimentar e Agência 

Internacional de Pesquisas sobre o Câncer, todas as evidências de carcinogenicidade do 

Glifosato para animais e para humanos.  

Como os diferentes órgãos internacionais chegaram a conclusões diferentes sobre 

esse assunto, com base praticamente nos mesmos estudos, a Anvisa está analisando 

detalhadamente os estudos em animais e em humanos realizados com o Glifosato. A 

finalização dessa análise está prevista para ocorrer em 2017, quando a conclusão da Anvisa e 

os pareceres técnicos que a embasaram serão submetidos à consulta pública, para 

manifestação da sociedade. 

            

Pergunta 7:                
 

A Ingestão Diária Aceitável (IDA) refere-se à quantidade estimada de resíduo de 

agrotóxico presente nos alimentos que pode ser ingerida diariamente ao longo da vida, sem 

causar efeito(s) adverso(s) à saúde.  Ela é derivada da observação de efeitos adversos (não 

proibitivos de registro) em estudos de doses repetidas pela via oral realizados em animais de 

laboratório. 

Atualmente, IDA estabelecida na Monografia do Glifosato aprovada pela Anvisa é de 

0,042 miligrama de Glifosato por quilograma de peso corpóreo (mg/kg p.c.). 

No entanto, no Brasil, a Lei 7.802, de 11 de julho de 1989, e o Decreto 4.074, de 04 

de janeiro de 2002, definem as características proibitivas de registro de agrotóxicos no Brasil e 

determinam que os ingredientes ativos de agrotóxicos poderão ter seus registros cancelados 

quando se enquadrarem nas seguintes condições relacionadas à saúde humana: quando não 

possuírem antídoto ou tratamento eficaz no Brasil; se forem considerados 

teratogênicos,  carcinogênicos ou mutagênicos; se provocarem distúrbios hormonais e danos 

ao aparelho reprodutor ou se forem mais perigosos para o homem do que demonstrado em 

testes com animais de laboratório. 


