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MATÉRIAS PRIMAS BARATAS POR
PRODUTOS DE ALTO VALOR
AGREGADO
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O acordo amplia cotas, reduz e elimina barreiras
tarifárias e não tarifárias num prazo de até 15
anos, sobre as principais commodities agrícolas
e minerais exportadas pelo Mercosul, como soja,
etanol, minério de ferro e café; e sobre produtos
industrializados exportados pela UE, como
carros, máquinas e equipamentos, produtos
farmacêuticos e agrícolas.
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RISCOS PARA A SEGURANÇA
ALIMENTAR
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Ao não consagrar o Princípio da Precaução da
UE  no capítulo sobre Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias (MSF), o acordo impede que o
Mercosul e a UE barrem as importações de
produtos agrícolas suspeitos de estarem
contaminados com agentes patogênicos, 
 conterem resíduos de agrotóxicos proibidos ou
de excederem os limites de resíduos
agrotóxicos permitidos.
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AUMENTO DO USO E
CONSUMO DE AGROTÓXICOS

exemplo 
nada
exemplar3º

O uso de agrotóxicos altamente nocivos no
Mercosul, alguns dos quais proibidos ou não
autorizados na UE, gera muita preocupação. O
acordo prevê redução ou eliminação total de
tarifas sobre os agrotóxicos o que pode levar ao
aumento do uso e impactos para a saúde
pública e mortandade dos polinizadores. Em
2019, 500 milhões de abelhas morreram no
Brasil num período de três meses devido ao uso
de ingredientes ativos perigosos que compõem
os agrotóxicos.
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AUMENTO DO
DESMATAMENTO DA
AMAZÔNIA, CERRADO
E CHACO
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A UE já importa o correspondente a 13 milhões
de hectares de soja do Mercosul e apenas 13%
dessa soja é considerada livre de
desmatamento. Não existe indicação no acordo
que proponha limites da área plantada. Além
disso, as cotas para a carne bovina, com 99 mil
toneladas, representam aumento de 50% sobre
os volumes atuais importados pela UE. É
previsto um alto impacto no aumento do
desmatamento nessas regiões.
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AMPLO ACESSO AOS
RECURSOS NATURAIS E
CUMPLICIDADE NO AUMENTO
DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
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O acordo vai agravar o ataque aos recursos
naturais do Mercosul para abastecer a União
Europeia. Atualmente, 2/3 das exportações
para o bloco europeu são matérias-primas
agrícolas e minerais, fruto de atividades com
altos custos socioambientais. Redução e
eliminação de impostos e aumento de quotas
de exportação desses recursos ampliarão a
cumplicidade e responsabilidade da UE ainda
mais corresponsável pelo aumento da
degradação ambiental e o agravamento da
crise social na região.

DO ACORDO MERCOSUL
UNIÃO EUROPEIA



TERRAS INDÍGENAS E
TERRITÓRIOS TRADICIONAIS
AMEAÇADOS
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O aumento da pressão sobre os recursos
naturais do Mercosul coloca em risco os povos
indígenas e comunidades tradicionais que
vivem nessas regiões. A ausência de cláusulas
de proteção dos direitos indígenas e a
interpretação enviesada do Consentimento
Livre, Prévio e Informado previsto pela
Convenção 169 da OIT, colocam em risco esses
territórios e seus povos.
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100% DE CORTE TARIFÁRIO NA 

MINERAÇÃO: NOVAS TRAGÉDIAS
EM CURSO?
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Assim que entrar em vigor, o acordo prevê
eliminação tarifária de 80% para os minérios
do Mercosul. E os 20% restantes serão
eliminados de 4 a 10 anos. No Brasil
beneficiará, em especial, a produção de
minério de ferro e caulim, na Argentina prata
e cobre. A importação de minério de ferro por
empresas da UE as fazem corresponsáveis ao
longo de suas cadeias de abastecimento pelas
graves violações de direitos humanos, como
ocorrido em Brumadinho, em 2019.
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SEM INSTITUIÇÕES
DEMOCRÁTICAS FORTALECIDAS E
PARTICIPAÇÃO SOCIAL
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Entidades da sociedade civil e parlamentares
estão alarmados com as falhas do acordo, tais
como a ausência de medidas legalmente
vinculantes que assegurem a proteção do
meio ambiente, do clima e dos direitos
humanos. Essas lacunas ficam ainda mais
assustadoras devido ao estreitamento dos
espaços de participação democrática no
Brasil, agravado pelo crescente desmonte da
legislação e das instituições governamentais
encarregadas de zelar pela proteção
socioambiental.
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AMEAÇA PARA A
PROTEÇÃO DO CLIMA E
DOS DIREITOS HUMANOS
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O acordo não possui as ferramentas necessárias
para garantir a proteção do direito à terra e
evitar a tragédia da destruição anunciada pela
expansão de exportações baseadas em
matérias-primas agrícolas e minerais. A
produção agroindustrial é responsável pela
maioria das emissões de gases de efeito estufa
provenientes de desmatamento e queimadas,
bem como pela invasão de territórios indígenas
e de comunidades tradicionais, e por violações
de direitos humanos.
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PORTA PARA O
FUTURO OU ALÇAPÃO
PARA O PASSADO?
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Conforme demonstra o estudo “Ameaça para a
proteção do clima e dos direitos humanos”, de
Thomas Fritz, o acordo Mercosul-UE é
inaceitável! Em pleno século XXI, reafirma o
papel dos países sul-americanos como eternos
fornecedores de matérias-primas baratas,
produzidas com custos socioambientais
imensos, em troca de produtos industrializados
europeus.
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Clique aqui   para acessar a publicação Acordo UE-Mercosul:
Ameaça para a proteção do clima e dos direitos humanos.

Projeto editorial e infográfico: www.martinscardoso.com.br

https://fase.org.br/pt/acervo/biblioteca/acordo-ue-mercosul-ameaca-para-a-protecao-do-clima-e-dos-direitos-humanos/
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