
Programa Estadual de 
Análise de Resíduos 

de Agrotóxicos e Afins 
de uso Agrícola em 
Produtos de Origem 

Vegetal – PEARA-POV
Instituído pela Resolução SAA n.º 60/2018

Realização:

Metodologia
O Centro de Fiscalização de Insumos e 
Conservação do Solo (CFICS) da Coordenadoria 
de Defesa Agropecuário (CDA) é o responsável 
pelo planejamento e coordenação do programa 
em todo o Estado. 

No programa são considerados Produtos de 
Origem Vegetal os alimentos in natura, de origem 
vegetal, obtidos diretamente com o produtor ou 
com o responsável pela produção agrícola.

As coletas fiscais de produtos vegetais são 
realizadas nas áreas de produção agrícola, 
em armazéns ou silos e nos estabelecimentos 
comerciais, sempre que garantida a 
rastreabilidade dos produtos até a origem.

As amostras são analisadas no Laboratório de 
Resíduos de Pesticidas do Instituto Biológico 
de São Paulo, credenciado pelo Ministério 
da Agricultura e Abastecimento - MAPA 
e acreditado pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.

Quando detectado inconformidade, o 
interessado será notificado para adequações 
legais obrigatórias que terão seu cumprimento 
verificado mediante nova análise fiscal no 
prazo máximo de 12 meses, dependendo da 
sazonalidade da cultura.

A CDA divulgará relatório bianual dos 
resultados obtidos pelo PEARA-POV.

Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento



O que é o Programa?

O PEARA-POV é um programa de análise de resíduos 
de agrotóxicos que se diferencia dos demais 
programas existentes no país por apresentar 100% 
de rastreabilidade e permitir conhecer o problema 
na origem, orientar o agricultor e propor alternativas 
tecnológicas para cada situação. Adicionalmente, 
possibilita o contraditório e a ampla defesa do 
produtor rural por utilizar a metodologia de “análises 
fiscais” com prova, contraprova e testemunha.

Demanda

O setor produtivo de gêneros alimentícios, em grande 
parte, considera imprescindível a utilização dos 
agrotóxicos para garantir o rendimento das lavouras. 
Por outro lado, os consumidores cobram cada vez 
mais a responsabilidade do Estado na fiscalização dos 
níveis de segurança desses produtos em alimentos.

Objetivos

1. Fiscalização da conformidade da aplicação 
de agrotóxicos nas culturas agrícolas;

2. Desenvolvimento de uma cultura de 
educação sanitária que inclui orientação 
ao produtor e proposituras de alternativas 
tecnológicas adequadas a cada situação;

3. Mitigar riscos à saúde do agricultor e da 
população consumidora bem como possíveis 
danos ao meio ambiente, decorrentes da 
utilização incorreta das tecnologias disponíveis;

4. Garantir a segurança alimentar dos produtos 
agrícolas produzidos no estado 
de São Paulo.


