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Brasil é o 6º em
problemas com
alimentos na UE

China vai comprar soja
transgênica do Brasil
Governo obtém aval para exportação de três variedades de soja resistente
a herbicidas, o que deve reduzir custos de produtores na safra 2013/2014

Venilson Ferreira / BRASÍLIA

O governo brasileiro obteve
ontem da China um aval para
exportar três variedades de
soja transgênica mais resis-
tentes a herbicida, o que deve
reduzir custos dos produto-
res nacionais na safra
2013/2014. A informação foi
dada ontem pelo ministro da

Agricultura chinês, Han
Changfu, ao ministro brasilei-
ro, Antonio Andrade, em Pe-
quim. Segundo o ministério,
os fazendeiros poderão plan-
tar a Intacta RR2 PRO, que
possui resistência a lagartas,
e a CV127 e a Liberty Link,
mais tolerantes a defensivos.

Segundo nota do ministério,
o ministro brasileiro disse ao co-

lega chinês que, por ser tropi-
cal, a agricultura brasileira esta-
ria mais sujeita a pragas. Daí a
necessidade de atualizar o tipo
de semente no plantio. Dados
da Pasta indicam que em abril, o
Brasil vendeu 5,6 milhões de to-
neladas de soja para a China, ao
valor de US$ 2,97 bilhões.

O presidente da Associação
Brasileira dos Produtores de So-

ja (Aprosoja Brasil), Glauber Sil-
veira, calcula que já no primeiro
ano a área cultivada com soja
transgênica de segunda gera-
ção (RR2) da Monsanto deve
atingir 5% do total a ser semea-
do a partir de setembro de 2013.

Custos. Silveira comemorou a
liberação pelo governo chinês
da soja resistente a lagartas e to-
lerante a herbicidas, por causa
da redução dos gastos com agro-
tóxicos para combater as pra-
gas e perspectiva de maior pro-
dutividade. “O ministro Antô-
nio Andrade me ligou hoje (on-
tem) cedo, lá de Pequim, para
dar a boa notícia”, afirmou Sil-
veira, que se disse surpreso
com o êxito do ministro, lem-
brando que esteve na China em
abril para tratar do assunto e en-
controu dificuldades para avan-
çar nas negociações.

Os produtores estavam preo-
cupados com a demora na libe-
ração pelo governo chinês, por-
que uma possível “contamina-
ção” das cargas com o novo
transgênico poderia criar pro-
blemas comerciais com a Chi-
na, que responde por 70% da so-
ja exportada pelo Brasil.

Silveira lembrou que no ano
passadoa Monsanto teve de des-
cartar 500 mil sacas de semen-
tes de soja que estavam prontas
para serem comercializadas. As
estimativas de mercado são de

que a empresa tenha de 2 a 3
milhões de sacas de sementes
para vender na próxima safra.

Royalties. O presidente da
Aprosoja Brasil calcula que na
safra 2014/15 a área com a RR2
deve atingir de 20% a 25% do
cultivo, mas o avanço depende-
rá da relação custo/benefício.
Ele diz que os royalties pela no-
va soja vão triplicar em relação
aos R$ 35 por hectare para o
transgênico de primeira gera-
ção e acrescentou que a Aproso-
ja pediu estudos para avaliar a
evolução das lavouras até a co-
lheita para saber se compensa
investir na nova tecnologia.

Vale lembrar que a cobrança
de royalties pelo uso da soja de
primeira geração pela Monsan-
to foi derrubada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ). A em-
presa deve voltar a recorrer.

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A Europa registrou em 2012
mais de cem casos de carrega-
mentos de alimentos e produ-
tos agrícolas brasileiros infecta-
dos, com fraudes ou doenças de-
tectadas. Os dados fazem parte
do levantamento anual da segu-
rança de alimentos no mercado
europeu, o maior do mundo.

Segundo o informe, mais de
8,7 mil notificações de proble-
mas com alimentos foram iden-
tificados na Europa durante o
ano. Os dados incluem casos de
doenças ou problemas também
registrados localmente entre
os fornecedores.

Entre os exportadores de pro-
dutos alimentícios para a Euro-
pa, o Brasil aparece na sexta co-
locação entre os países com
maior número de incidentes
nos lotes vendidos. Foram 109
casos, ante 94 em 2011. A lide-
rança disparada é da China,
com 540 casos, seguido por 338
casos de exportações da Índia e
310 casos da Turquia.

Exportações americanas pa-
ra a Europa também tiveram
maior número de casos que do
Brasil. Dentro da Europa, Ale-
manha e Espanha tiveram nú-
mero maior de incidentes que
as exportações brasileiras, ain-
da que as autoridades da UE
considerem isso normal, já que
não podem controlar toda a pro-
dução agrícola brasileira.

O que surpreende as autorida-
des europeias é que importan-
tes exportadores de alimentos
ao mercado da UE, como Cana-
dá e Argentina, apresentaram
número bem menor de casos.
Juntos, os dois países não chega-
ram a mais de 80 casos.

Problemas. Entre os proble-
mas com alimentos do Brasil es-
tá a rejeição da entrada de 34
carregamentos de frango por
causa de substâncias proibidas
na carne. O bloco também in-
clui infecção de duas pessoas na
Irlanda após terem consumido
melancias em fevereiro. A cau-
sa teria sido Salmonella.

A UE aumentou a vigilância
sobre nozes brasileiras, diante
do ocorrência de notificações
em relação a problemas de saú-
de com o produto.

Casos de irregularidades ain-
da foram registrados com a ra-
ção. Sementes de algodão te-
riam níveis elevados de substân-
cias proibidas na Europa.

Do total de 8,7 mil casos, a UE
constatou que 526 eram notifi-
cações de emergência e repre-
sentavam riscos à saúde dos
consumidores.

Uma delas resultou na morte
de 36 pessoas na República Che-
ca. Um caso que também ga-
nhou notoriedade foi a identifi-
cação de carne de cavalo em pro-
dutos que eram vendidos como
carne bovina.

● Na Justiça
A cobrança de royalties pelo uso
da soja de primeira geração da
Monsanto foi derrubada pelo
STJ, que manteve decisões em
que se havia negado a extensão
da patente do produto até 2014.

● Relatório

8,7 mil
é o total de notificações de
problemas com alimentos
identificados na Europa;
Brasil está na sexta posição
em número de ocorrências,
com mais de 100 casos
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