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Resumo

Curitiba foi sede do terceiro Encontro das Partes (MOP3) do
Protocolo de Cartagena, que busca garantir a segurança para a
movimentação transfronteiriça de organismos vivos modificados
(OVMs), os transgênicos. Ratificado por 132 países, o Protocolo entrou
em vigor no Brasil em 2004. A preservação da identidade das cargas de
OVMs tem sido defendida por vários países. Isso acarretará custos
adicionais para os exportadores de commodities transgênicas. Nossos
principais competidores, Estados Unidos, Argentina e Canadá, não
ratificaram o Protocolo. Se a demanda mundial por grãos não
transgênicos suplantar a oferta, haverá vantagens comerciais para os
países que produzirem e identificarem grãos convencionais. A posição
brasileira foi pela preservação de identidade dos grãos em um período
de quatro anos. A decisão do MOP3 foi pela identificação das cargas só
a partir de 2012, após avaliação do processo de adaptação dos países,
em2010.

Palavras-chaves
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1. INTRODUÇÃO

Treze anos após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, o Brasil novamente
foi sede de importante reunião da ONU sobre questões ambientais: a
oitava Conferência das Partes (COP8) da Convenção sobre a
Diversidade Biológica - adotada na Rio 92 - e, no ãmbito da Convenção,
o terceiro Encontro das Partes (MOP3) do Protocolo de Cartagena sobre
Biossegurança, assinado em 2000.

Curitiba recebeu com grande competência, entre os dias 13 e 31
de março de 2006, cerca de quatro mil participantes da COP8 e da
MOP3 - ministros de Estado, delegações oficiais de Países-Partes e
Países não-Partes, inúmeras ONGs, representantes dos setores industrial
e do agronegócio, a imprensa nacional e internacional, etc. - e foi palco
de importantes decisões nas áreas da proteção e conservação da
biodiversidade, do uso sustentável dos recursos naturais, da repartição
justa e eqüitativa dos beneficios decorrentes do uso dos recursos genéticos
e da biossegurança de organismos vivos modificados (OVMs), os
conhecidos transgênicos.

Biossegurança, para o Protocolo de Cartagena , é um conceito
atinente à necessidade de se proteger o meio anlbiente e a saúde humana
frente a possíveis efeitos adversos dos produtos da biotecnologia moderna,
embora se reconheça que a biotecnologia tem um grande potencial para
promover o bem-estar da população mundial, particulalmente quanto a
satisfazer necessidades críticas de agricultura, alimentação, energia e
saúde.

O Protocolo é um instrnmento jurídico internacional que busca
garantir um nível adequado de segurança para a movimentação
transfronteiriça, o trãnsito, a manipulação e a utilização de todos os
organismos vivos geneticamente modificados. Em suma, regulamenta o
fluxo de organismos transgênicos entre as nações com o desafio de não
confrontar as regras multilaterais de comércio.

Entre suas considerações, enfatiza a cnlcial importãncia que têm
para a humanidade os centros de origem e diversidade genética 
geralmente nos países megadiversos, como o Brasil-, ao mesmo tempo
em que reconhece a reduzida capacidade de muitos países,
particularmente aqueles em desenvolvimento, para avaliar e controlar
os riscos conhecidos e os riscos potenciais da introdução de organismos
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vivos modificados no meio ambiente, principalmente seus efeitos em
relação à biodiversidade.

Atualmente, são 188 Estados-Membros da Convenção da
Diversidade Biológica (187 países e a União Européia). Desses, 132 Já
ratificaram o Protocolo de Cartagena de Biossegurança, número que se
vem ampliando paulatinamente. A China, a Índia, a União Européia, a
Indonésia, o Brasil e o Japão são os países de maior população entre as
Partes do Protocolo. No Brasil, seu texto foi aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo nO 908, de 21 de novembro de
2003, e entrou em vigor em 22 de fevereiro de 2004.

2. OS TRANSGÊNICOS NO MUNDO

o consumo de organismos geneticamente modificados ou
produtos deles originados está amplamente disseminado no mundo. A
soja, o milho, o óleo de canola e a fibra de algodão são os alimentos e
matérias-primas transgênicas mais abundantes no comércio internacional.

O cultivo de lavouras geneticamente modificadas (as culturas
GM), por outro lado, está restrito a 21 países, sendo que 95% de toda a
área plantada estava localizada em apenas deles (ISAAA, 2005). Os
Estados Unidos são o maior produtor, com 49,8 milhões de hectares
(55% da área total), seguidos pela Argentina (17,1 milhões), o Brasil
(9,4 milhões), o Canadá (5,8 milhões) e a China (3,3 milhões)

O desequilíbrio entre o elevado número de países consumidores/
importadores e o reduzido número de países produtores/exportadores
de OVMs é uma das fontes de conflitos para deliberações no ãmbito do
PCB. Em geral, a imposição de normas e procedimentos de identificação
de OVMs, quase sempre defendidas pelos países importadores, sofrem
resistência dos países exportadores, por representarem novos custos
tanto na produção quanto na comercialização.

Para as vendas externas de commodities agrícolas brasileiras
há um fator agravante. Nossos principais competidores no mercado
internacional, principalmente do complexo soja - Estados Unidos,
Argentina e Canadá -, não são Partes do Protocolo e, por isso, não
assumem compromissos com suas deliberações. Assim, aumentar nossos
custos poderá significar perda de competitividade no comércio
internacional.
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Por outro lado, o Brasil deve avaliar as possíveis vantagens
mercadológicas e financeiras para as exportações de commodities
agrícolas caso viabilize a coexistência dos plantios de culturas GM e
convencionais - na mesma região geográfica ou delimitando-se regiões
isentas de culturas GM - e a posterior segregação e preservação da
identidade dos grãos colhidos até o embarque. Para que essa possibilidade
se concretize, primeiro, a oferta mundial de grãos não-transgênicos terá
que continuar a se reduzir e, segundo, alguns países importadores terão
que manter ou mesmo ampliar sua disposição em comprar exclusivamente
grãos não-transgênicos. Nessas condições, poderíamos esperar que os
preços dos não-transgênicos seriam maiores do que os dos transgênicos.
Por ora, todavia, pode-se fazer apenas conjeturas.

3. "PODE CONTER" OU "CONTÉM"?

o ponto de maior polêmica na MOP3 foi a proposta de alteração
no art. 18.2(a) com a troca da expressão "pode conter" por "contém"
organismos vivos modificados, preservando a especificação de sua
identidade na documentação que acompanha os OVMs destinados ao
uso direto na alimentação hwnana ou animal ou para o processamento.
Na prática, a alteração precipitaria definições quanto às informações
exigidas na docunlentação que acompanha a carga de OVMs a ser
exportada, conforme citadas por Silveira, 2005: (a) qual seria o rótulo a
ser incluído na docwnentação de exportação; (b) qual o tipo de teste a
ser feito no porto de exportação; (c) quais os testes requeridos no porto
de desembarque; (d) quais os limites que devem ser fixados para a
presença inadvertida de OVMs em um lote.

Tais exigências representarão novos procedimentos ao longo das
cadeias produtivas dos produtos transgênicos. Os agricultores terão
necessidade de mais equipamentos, infra-estrutura de armazenagem e
logística nas fazendas para a coexistência dos plantios e para a
segregação dos grãos colhidos. Os exportadores precisarão aperfeiçoar
a logística de transporte e baldeações (geralmente a granel), com o
rastreamento da carga até o embarque, além dos testes de identificação
e da certificação internacional nos portos. As administrações portuárias
terão que arcar com investimentos que pernlitam a preservação de
identidade no manuseio dos grãos.
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Quanto aos custos dos testes para a detenninação dos eventos
de transgenia (no futuro deverão ser vários eventos de transgenia em
um único OVM), algumas simulações têm sido feitas. De um lado,
calculanl-se valores insignificantes para a certificação das cargas e, por
outro, estimam-se custos exorbitantes ao longo de todo o processo. Cabe
ressaltar que variáveis importantes no cálculo dos custos adicionais são
os limites aceitáveis de presença de OVMs em cargas não-transgênicas
(0%, 1%, 5%. .. ), que influenciariam os gastos com rastreabilidade, tipos
de testes, quantidade de amostras necessárias, custos com certificação
internacional, etc. (ABRASEM & CIB, 2006).

4. A POSIÇÃO BRASILEIRA E O RESULTADO FINAL DA
MOP3

Por sua capacidade de liderança nos fóruns mundiais de meio
ambiente e comércio internacional e como anfitrião do terceiro Encontro
das Partes, o posicionamento do Brasil certamente teria elevado peso
específico nas negociações ao longo da MOP3. Ademais, a posição
brasileira com relação ao Art. l82(a), na MOP2 de Montreal, em 2004,
foi emblemática. Na primeira vez em que se buscou o consenso para a
obrigatoriedade de identificação dos OVMs nas cargas exportadas, o
Brasil finnou posição contrária, ou seja, pela manutenção da expressão
"pode conter", seguido apenas pela Nova Zelândia. Como não houve,
naquela ocasião, unanimidade necessária para se alterar o Protocolo,
adiou-se a decisão para a MOP3 em Curitiba.

No âmbito do Poder Executivo, públicos e notórios foram os
embates travados na defesa de posições divergentes entre o Ministério
do Meio Ambiente (MMA), apoiado pelas ONOs e pelo governador do
Paraná, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), com o suporte técnico e político do setor privado do
agronegócio. O primeiro, defendendo a necessidade de identificação
das exportações de OVMs com a expressão "contém" e o
estabelecimento de uma fase de transição de quatro anos para que os
países implementem seus sistemas de preservação de identidade. O
segundo, defendendo a manutenção de "pode conter", sob o argumento
de que os OVMs exportados já são aprovados para plantio e consumo
nos países produtores - o que lhes garante a biossegurança - e, caso o
país importador queira infoffi1ações detalhadas sobre os OVMs possíveis

88



o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança: o MOP3 em Curitiba

de estarem presentes nas cargas, as têm disponíveis no portal do
Biosafety Clearing-House, mecanismo que usa a Internet para o
intercâmbio de informações técnicas, ambientais, científicas e legais.

A defmição da posição brasileira só ocorreu na manhã do primeiro
dia do Encontro, em reunião entre os Ministros do Meio Ambiente,
Agricultura e Casa Civil, e o Presidente da República, no Palácio do
Planalto. Saiu vitoriosa a posição do MMA, pela identificação e
etiquetagem das cargas com a palavra "contém", em um período de
transição de até quatro anos. Esse prazo, na voz da Ministra Marina
Silva, não significava um hiato para o início das ações necessárias ao
atendimento das novas exigências, mas sim que o MOP3 seria o marco
para o começo do processo de preparação, que deveria estar completa
no prazo estabelecido.

Definida a posição do Brasil, os negociadores do Ministério das
Relações Exteriores iniciaram as discussões com países que agora se
manifestavam contra o "contém" (pois vários haviam revisto seus
posicionamentos em relação à MOP2), no sentido de alcançar uma
alternativa factível num prazo razoável para a identificação e etiquetagem
das cargas de OVMs. Inúmeras reuniões ocorreram ao longo da semana,
tanto no chamado Grupo de Contato - grupo menor de países, co-presidido
pelo Brasil e criado para buscar um texto de consenso quanto ao tema
específico -, quanto no Grupo de Países Latino-Americanos e do Caribe
(Grulac), que busca a unidade dos países do continente nas negociações
do Protocolo.

Imaginou-se, ao longo da semana, que o consenso em tomo da
proposta brasileira seria de possível alcance. No entanto, quando o assunto
foi novamente levado a Plenário para a decisão final, o México e o
Paraguai manifestaram-se firmemente contrários à mudança para
"contém" no prazo de quatro anos. Após novas negociações, ambos
aceitaram o encaminhamento da recomendação para que a alteração
do termo "pode conter' por "contém" no art. 18.2(a) se dê na MOP6,
em 2012, ou seja, daqui a seis anos, e sob a condição de uma avaliação
prévia do processo de adaptação dos países, a ser realizada em 2010,
por ocasião da MOP5.

Até lá, os países poderão tomar iniciativas próprias de
identificação e etiquetagem das cargas exportadas de OVMs, ou mesmo
fazer acordos bilaterais, regionais e multilaterais (como previstos no art.
14 do PCB), relativos aos movimentos transfronteiriços de OVMs, desde
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que sejam compatíveis com os objetivos do Protocolo de Cartagena e
que não se constituam em redução do nível de proteção estabelecido
pelo Protocolo.
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