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Atua no combate às 
desconformidades de 
alimentos vegetais, 

com ênfase no 
monitoramento de 

resíduos, 
rastreabilidade e 
fiscalização do 

comércio de 
agrotóxicos.

Verificar a qualidade da água 
tratada distribuída nos 

municípios catarinenses, em 
seus diversos parâmetros, 

inclusive presença de resíduos 
de agrotóxicos

2004

Programa da 
Qualidade da 

Água Tratada para 
Consumo Humano

2010

Programa Alimento Sem Risco



Termos de Cooperação Técnica

TCTs n. 03/1999, 019/2010, 342/2014 e 048/2016

Parcerias com MAPA; Secretaria de Estado da 
Agricultura; Companhia Integrada de Desenvolvimento 
Agrícola (CIDASC); Secretaria de Estado da Saúde, Diretoria 
de Vigilância Sanitária (DIVS); Secretaria de Estado da 
Fazenda; Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável; Secretaria de Estado da Segurança 
Pública, Polícia Militar (PMSC) e Polícia Militar Ambiental 
(PMASC); Conselho Regional de Medicina Veterinária 
(CRMV); Agências reguladoras ARIS e ARESC.

Objetivos: 
1) Fiscalizar e coibir desconformidades decorrentes de 
resíduos de agrotóxicos e de outros contaminantes 
químicos, biológicos e físicos em vegetais, carnes, 
derivados e água distribuída; 
2) Contribuir para o incremento da economia estadual.



Monitoramento de alimentos 
- 

POA (Produtos de Origem Animal) - Drogas veterinárias: 

130 análises de carnes bovina, suína e aves (20 tipos de antimicrobianos, 
anticoccidianos, antiparasitários, anti-inflamatórios).

POA (Produtos de Origem Animal) - Agrotóxicos:

170 análises em bovinos, suínos e de aves, abelha, mel, leite e derivados 
(190 ingredientes)

Atuação com

CIDASC, EPAGRI, 
VISA/SC, MAPA, 
ARIS e ARESC

PASR Vegetal - Agrotóxicos:

670 análises de 30 tipos de vegetais (430 
ingredientes).

100 análises provenientes de TACs 
(agricultores/comerciantes)

PQA Água - Agrotóxicos: 

100 análises em água tratada de diferentes 
tipos de sistema de abastecimento (204 
ingredientes).

1.200 análises/ano



PASR – Número de análises de resíduos de agrotóxicos 
(vegetais)



PASR - Evolução dos resultados do monitoramento



391 Termos de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta

21 Ações Civis Públicas

1 Denúncia criminal 

Resultados do Programa Alimento Sem Risco

TACs 
firmados



Monitoramento de resíduos 2018:

Programa Produtos de Origem Animal – 
POA 

• 170 análises de agrotóxicos (cerca de 190 ingredientes ativos)
• 130 análises de drogas veterinárias (cerca de 16 ingredientes ativos)
• Matrizes: Carne bovina, carne suína, carne de aves, leite, mel, abelhas.

Resultados: 

 100% dentro da conformidade



“Um coquetel que mistura diferentes 
agrotóxicos foi encontrado na água 
consumida em 1 a cada 4 cidades do 
Brasil entre 2014 e 2017. Nesse período, 
as empresas de abastecimento de 1.396 
municípios detectaram todos os 27 
pesticidas que são obrigados por lei a 
testar. Desses, 16 são classificados 
pela Anvisa como extremamente ou 
altamente tóxicos e 11 estão 
associados ao desenvolvimento de 
doenças crônicas como câncer, 
malformação fetal, disfunções 
hormonais e reprodutivas. Entre os 
locais com contaminação múltipla estão 
as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, 
Fortaleza, Manaus, Curitiba, Porto 
Alegre, Campo Grande, Cuiabá, 
Florianópolis e Palmas.

Coquetel perigoso

Reportagem publicada no UOL em 
15/4/2019

Os dados são do Ministério da Saúde
https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/coquetel-
com-agrotoxicos-esta-presente-na-agua-de-1-a-cada-4-
municipios/index.htm#tematico-1



Programa Qualidade da Água



Programa Qualidade da Água
Águas Frias Fraiburgo Palhoça

Alfredo Wagner Garopaba Pinhalzinho

Anita Garibaldi Gaspar Pomerode

Antonio Carlos Governador Celso Ramos Ponte Serrada

Araquari Gravatal Porto Belo

Araquari Guabiruba Porto União

Araranguá Guaramirm Presidente Getúlio

Ascurra Ibirama Rio do Sul

Balneário Arroio da Silva Ilhota Rio Negrinho

Balneário Camboriú Imbituba São Bonifácio

Balneário Gaivota Indaial São Cristóvão do Sul

Balneário Piçarras Irani São Francisco do Sul

Balneário Rincão Itaiópolis São João Batista

Barra Velha Itajaí São José

Biguaçu Itapema São Lourenço do Oeste

Blumenau Itapoá São Miguel do Oeste

Braço do Norte Ituporanga Schroeder

Brusque Jaguaruna Seara

Caçador Jaraguá do Sul Serra Alta

Campos Novos Joaçaba Sombrio

Canelinha Joinville Taió

Canoinhas Lages Tijucas

Capinzal Laguna Timbó

Chapecó Lauro Muller Três Barras

Concórdia Mafra Trombudo Central

Coronel Freitas Maravilha Tubarão

Correia Pinto Massaranduba Turvo

Corupá Morro da Fumaça (Treze de Maio) Videira

Criciúma Nova Trento Xanxerê

Curitibanos Orleans Xaxim

Parecer Dra. SONIA CORINA HESS
Graduada em Engenharia Química pela 
UFSC, com Mestrado (1989) e Doutorado 
(1995) em Química pela mesma 
Universidade e Pós-Doutorados em Química 
pelo Instituto de Química da Universidade 
Estadual de Campinas – UNICAMP, 
Universitá Cattolica del Sacro Cuore (Roma, 
Itália) e pela UFSC (2009-2010, 
Florianópolis). Atualmente, é professora do 
Campus da UFSC de Curitibanos. 

Tabela 4.1 - Os 90 municípios 
que tiveram águas de 

abastecimento amostradas e 
submetidas a análises químicas 
visando a aferição da presença 

de princípios ativos de 
agrotóxicos em 2018.



Programa Qualidade da Água

Nas análises de resíduos de 
agrotóxicos feitas na água 

tratada a pedido do 
MPSC/CCO, são pesquisados 

204 princípios ativos de 
agrotóxicos.

Portaria de Consolidação do 
Ministério da Saúde n.5/2017 

obriga a análise de 27 
ingredientes ativos de 

agrotóxicos. 



Programa Qualidade da Água

Tabela 4.2 - Análises de águas de abastecimento de municípios de SC com resíduos de agrotóxicos 

Parecer Dra. SONIA CORINA HESS (UFSC)



Programa Qualidade da Água Parecer Dra. SONIA CORINA HESS (UFSC)



Programa Qualidade da Água Parecer Dra. SONIA CORINA HESS (UFSC)



Programa Qualidade da Água Parecer Dra. SONIA CORINA HESS (UFSC)

Fontes das informações:
1AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Regularização de produtos agrotóxicos. Monografias autorizadas. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-
autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas>. Acesso em março de 2019.
2EUROPEAN COMISSION. Plants – EU pesticides database. Disponível em: <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN>. Acesso em março de 
2019.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria de consolidação número 5, de 28 de Setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html>. Acesso em março de 2019.



Programa Qualidade da Água

Tabela 4.3 - Dados dos agrotóxicos cuja presença foi aferida nas análises de águas de municípios de SC.

Parecer Dra. SONIA CORINA HESS (UFSC)



Programa Qualidade da Água Parecer da Dra. SONIA CORINA HESS 
(UFSC)



Programa Qualidade da Água

Estudo da Dra. LARISSA BOMBARDI (USP)



FÓRUM CATARINENSE DE 
COMBATE AOS IMPACTOS DOS 

AGROTÓXICOS E TRANSGÊNICOS

1.Criado em 2015 – iniciativa do Projeto do 
CNMP de combate aos impactos (PASR 

premiado em 2014)

2. Atualmente composto por mais de 100 
entidades públicas e privadas



    2016:  

    Moção encaminhada a Secretaria de Fazenda e da 
Agricultura, a fim de os representantes de SC levassem ao 
CONFAZ mudança no texto do convênio ICMS 107/2015 (até 
abril de 2017, à época), para conceder benefícios apenas a 
produtos considerados de baixo impacto à saúde e ao meio 
ambiente, tais como: a) produtos registrados como 
fitossanitários com uso aprovado para agricultura orgânica e; 
b) produtos registrados na via convencional como 
microbiológicos, semioquímicos, extratos de plantas, agentes 
biológicos de controle, feromônios, homeopáticos desde que 
formulados com ingredientes autorizados para uso na 
agricultura orgânica”. Ainda, que os  Agrotóxicos  e afins em 
Santa Catarina passem a ser  tributados e valores a serem 
arrecadados com a cobrança de ICMS sobre agrotóxicos 
deverão ser especificamente direcionados ao investimento na 
área da saúde (prevenção).

 



    2016:  

    Moção encaminhada a Secretaria de Fazenda e da 
Agricultura, a fim de os representantes de SC levassem ao 
CONFAZ mudança no texto do convênio ICMS 100/97 (até 
abril de 2017, à época), para conceder benefícios apenas a 
produtos considerados de baixo impacto à saúde e ao meio 
ambiente, tais como: a) produtos registrados como 
fitossanitários com uso aprovado para agricultura orgânica e; 
b) produtos registrados na via convencional como 
microbiológicos, semioquímicos, extratos de plantas, agentes 
biológicos de controle, feromônios, homeopáticos desde que 
formulados com ingredientes autorizados para uso na 
agricultura orgânica”. 

    Que os  Agrotóxicos  e afins em Santa Catarina passem a ser  
tributados e valores a serem arrecadados com a cobrança de 
ICMS sobre agrotóxicos deverão ser especificamente 
direcionados ao investimento na área da saúde (prevenção).

 



  

  

    2017:  

    FCCIAT participa de reunião do CONFAZ – CONVÊNIO É 
PRORROGADO até 2019 (ICMS 133/17) e agora até 30.4.20 (ICMS 
28/19)

    

    20.11.2017:

    Decisão na ADI N. 8000014-09.2017.8.24.0000, da Capital (TJSC). 
MPSC questiona o parágrafo único do art. 99 da Lei Estadual n. 
10.297/96, que autoriza a homologação tácita para produção de 
efeitos decorrentes de convênios celebrados pelo Estado de SC no 
âmbito do CONFAZ. Pedido julgado procedente e os efeitos foram 
modulados.

    

    2018:

    Lei Estadual n. 17.566/2018 (LDO 2019): até 8.1.19 para avaliar todos 
benefícios fiscais vigentes e decidir pela continuidade ou não, além 
de promover a reduação percentual de gradativa dos benefícios 
fiscais concedidos no limite de 16% da arrecadação bruta do ICMS, 
IPVA e ITCMD.

        

    



2018:  

Aprovada a Tributação Verde em SC (Decreto 1.866/2018)

“A lei da Tributação Verde foi aprovada na Constituição de 1988 do país. Ela prevê 
que os produtos devem refletir no preço os impactos que causam no meio ambiente 
para serem produzidos. É um novo paradigma. Hoje concedemos isenção para 
agrotóxicos. Como custam menos porque têm incentivo, os produtores usam demais 
na agricultura e o plantador de tomates está doente em função disso. Não tem sentido 
dar benefício fiscal a produtos que causam danos ao meio ambiente e à saúde e, 
depois, o Estado precisa tratar esses doentes (...) O governo do Estado vai criar duas 
tabelas de produtos, uma verde e outra vermelha. Os da tabela verde poderão ter  
produção incentivada, os da vermelha, que causam danos ao meio ambiente, não 
terão incentivo

      

      2019:

ALESC (PL 24/2019) suspendeu, até 31.7.2019, os efeitos do decreto.



Obrigada!

 
cco@mpsc.mp.br

  (48) 3330-9520
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