
ABBA - Associação Brasileira da Batata

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
divulgou em junho de 2010 

o relatório do Projeto de Análise de 
Resíduos de Agrotóxicos (Para), cujo 
objetivo foi detectar resíduos de agro-
químicos em produtos consumidos 
frescos pela população.  

Reconhecemos e elogiamos o tra-
balho e aproveitamos para fazer con-
siderações e sugestões:

a) Sugerimos que São Paulo seja 
incluído na próxima edição para que 
os produtos analisados sejam sub-
metidos às mesmas metodologias e 
laboratórios. 

b) Sugerimos que sejam analisados 
separadamente produtos de diferentes 
origens, pois considerando que o Brasil 
é bastante rigoroso para os registros 
de agroquímicos, a produção nacio-
nal poderá ser prejudicada se ocorrer 
resíduos em produtos importados. 
Que tal analisar separadamente alho 
importado, cogumelos, cebola, batata, 
frutas de clima temperado etc? 

c) Além dos defensivos sugerimos 
também análises de resíduos cuja 
origem pode ser alguns fertilizantes. 
Atualmente existem centenas de “adu-
bos foliares” ofertados aos produtores.  
Considerando a época e a forma de 
aplicação, a possibilidade de ocorrência 
de resíduos é factível. Sugerimos tam-
bém analisar fertilizantes granulados, 
devido possivelmente ao emprego 
de “enchimentos” mais baratos para 
completar a fórmula. 

d) Sugerimos que os produtos or-
gânicos também sejam analisados para 
potenciais resíduos que possam pre-
judicar a saúde da população. Muitos 
produtores de orgânicos não utilizam 
agroquímicos, mas empregam águas 

contaminadas. 
e) Sugerimos que seja informada 

sempre a origem dos agroquímicos. A 
recente abertura do mercado brasileiro 
para a importação não deve nivelar 
os fabricantes idôneos com empresas 
“picaretas”. 

Além das sugestões fazemos algu-
mas considerações sobre importantes 

de centenas de milhares de pequenos 
produtores é consequência da falta de 
sensibilidade de nossos governantes 
que escancararam nossas fronteiras 
para importações desnecessárias. Na 
década de 80 existiam mais de 100 mil 
de produtores de batata, cebola, alho 
etc. Hoje, possivelmente somos menos 
de dez mil. 

c) Uso excessivo ou indiscriminado 
de agroquímicos: é necessário refletir e 
debater sobre o assunto. A maioria dos 
produtores aplica defensivos somente 
quando necessário, pois os custos são 
elevados. Não podemos esquecer que o 
aquecimento global, a falta de políticas 
agrícolas, as dificuldades em moderni-
zar as legislações, a falta de pesquisas, 
a abertura do mercado etc, contribuem 
para o aumento dos problemas fitossa-
nitários. Se por um lado elogiamos o 
trabalho do governo, através da Anvisa, 
por outro lado reclamamos da falta de 
atuação em questões simples e estraté-
gicas. A maioria dos produtores, sejam 
pequenos, médios ou grandes, está 
sufocada pelas legislações trabalhistas, 
ambientais e tributárias.   

Para finalizar nossas considerações 
reiteramos nossos reconhecimentos à 
Anvisa e sugerimos que a continuidade 
deste trabalho não se resuma apenas 
em aumentar o número de regiões, de 
amostras ou de produtos, mas sim de 
integrar-se aos segmentos envolvidos 
em cada produto e solucionar os fatores 
que causam os resíduos nos alimentos 
consumidos frescos pela população. 
Não basta proibir cada vez mais os 
registros de agroquímicos. Necessi-
tamos conversar, descobrir as causas, 
solucionar os problemas.

Análise 
abrangente

Ao mesmo tempo em que reconhece o esforço da Anvisa para detectar resíduos de 
agroquímicos em alimentos frescos consumidos pela população, a ABBA alerta para 

a necessidade de ampliação do debate com os segmentos envolvidos 
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Não podemos 
esquecer que 

o aquecimento 
global, a falta de 

políticas agrícolas, 
as dificuldades 
em modernizar 
as legislações, a 

falta de pesquisas, 
a abertura do 
mercado etc, 
contribuem 

para o aumento 
dos problemas 
fitossanitários

itens que foram citados no relatório.
a) Boas Práticas Agrícolas (BPA): é 

bonito falar, mas é preciso reconhecer 
que na prática quem realmente orienta 
e investe na proteção dos trabalha-
dores são os próprios fabricantes de 
agroquímicos. 

b) Agricultura familiar ou pe-
quenos produtores: é mais bonito 
ainda, mas não podemos esquecer 
que a decadência ou marginalização 


