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RESUMO 

 

 

A presente dissertação tem por objetivo demonstrar que a maneira como vem ocorrendo o 

comércio transfronteiriço de alimentos geneticamente modificados gera dúvidas sobre a 

aptidão da legislação internacional de regulamentá-lo. Os alimentos transgênicos são 

resultado do avanço da biotecnologia moderna e interferem diretamente na saúde, na 

alimentação, na economia, nas relações de consumo e no equilíbrio ambiental. Assim, é 

direito indispensável de todo cidadão o poder optar e decidir a respeito do alimento que irá 

ingerir. Embora a biotecnologia moderna tenha trazido grandes avanços para a 

humanidade, ainda não é possível afirmar que os alimentos transgênicos são totalmente 

isentos de riscos para a saúde humana, animal e para o meio ambiente. Dessa forma, nota-

se que existem posicionamentos opostos sobre a liberação comercial de OGMs no mundo: 

de um lado, o entendimento de que há inúmeros benefícios que podem advir da 

disseminação dos cultivos transgênicos para a agricultura e para o comércio; de outro, o 

entendimento de que há inúmeras incertezas quantos aos potenciais impactos negativos 

para a humanidade e para a natureza. Apesar das discussões permanecerem, a 

comercialização e o consumo de alimentos geneticamente modificados vem crescendo de 

maneira muito rápida e a nota-se que há uma grande preocupação internacional em se 

regulamentar o tema, porém, a pluralidade de posicionamentos pode gerar carência de 

coerência e efetividade na regulamentação existente. O avanço da Ciência é inegavelmente 

mais rápido que o do Direito. A complexidade do tema é enorme, vez que, ainda que a 

legislação acompanhe o progresso científico, existem divergências entre compromissos 

globais comerciais e ambientais, que, devido aos diferentes mecanismos de 

responsabilização e solução de conflitos do Protocolo de Cartagena e dos Acordos da 

Organização Mundial do Comércio, tendem à prevalência do interesse econômico em 

detrimento da proteção ambiental. O desafio está em se compatibilizar o avanço 

tecnológico com a preservação ambiental da maneira mais consciente possível, evitando 

situações de irreversibilidade de danos ambientais, o que, inevitavelmente traria impactos 

sobre o comércio internacional, daí a grande dificuldade. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to demonstrate that the way that has been occurring cross-border 

trade of genetically modified foods raises doubts about the ability of international law to 

regulate it. Transgenic food is a result of the advancement of modern biotechnology and 

directly interferes in the health, in nutrition, in economy, in consumer relations and in 

environmental balance. It is therefore essential right of every citizen to be able to choose 

and decide about the food that will ingest. Although modern biotechnology has brought 

great advances for humanity, it is not yet possible to affirm that transgenic food are 

completely free of risks to human, animal health and the environment. Thus, we note that 

there are opposing positions on the commercial release of GMOs in the world: on one 

hand, the understanding that there are numerous benefits that can accrue the spread of GM 

crops for agriculture and trade, on the other, the understanding that there are many 

uncertainties to numerous potential negative impacts for humanity and nature. Despite 

discussions remains, marketing and consumption of genetically modified foods has been 

growing very quickly and we note that there is a great concern in the international 

regulatory issue, however, the plurality of positions can generate a lack of coherence and 

effectiveness in existing regulating. The advancement of science is undeniably faster than 

the law. The complexity of the issue is huge, since, although the legislation accompanies 

scientific progress, there are differences between commercial and global environmental 

commitments, which, due to the different mechanisms of accountability and conflict 

resolution of the Cartagena Protocol and the agreements of the World Trade Organization, 

tend to the prevalence of economic interests over environmental protection. The challenge 

is to reconcile the technological advancement with environmental preservation in the more 

conscientious way possible, avoiding situations of irreversibility of environmental damage, 

which , would inevitably impacts on international trade, hence the great difficulty. 

 

  



RÉSUMEN 

 

 

Esta tesis tiene como objetivo demostrar que la manera como viene ocurriendo el comercio 

transfronterizo de los alimentos modificados genéticamente plantea dudas sobre la 

capacidad del derecho internacional para regularlo. Alimentos transgénicos son resultado 

del avance de la biotecnología moderna e interfiere directamente en la salud, en la 

alimentación, en la economía, en las relaciones de consumo y en el equilibrio del medio 

ambiente. Así, es derecho esencial de todos los ciudadanos poder elegir y decidir acerca del 

alimento que ingieren. Aunque la biotecnología moderna haya traído grandes avances para 

la humanidad, aún no es posible decir que los alimentos transgénicos son completamente 

libres de riesgos para la salud humana, la sanidad animal y para el medio ambiente. De este 

modo, observamos que existen posiciones opuestas sobre la liberación comercial de OGM 

en el mundo: por un lado, la comprensión de que hay numerosos beneficios que pueden 

derivarse de la propagación de los cultivos transgénicos para la agricultura y el comercio, 

por otro, la entendiendo que hay muchas numerosas incertidumbres sobre los potenciales 

impactos negativos para la humanidad y la naturaleza. A pesar de la discusión mantenerse, 

la comercialización y el consumo de alimentos genéticamente modificados viene creciendo 

muy rápidamente y se nota que hay una gran preocupación en el tema regulatorio 

internacional, sin embargo, la pluralidad de posiciones puede generar una falta de 

coherencia y la eficacia en la regulación existente. El avance de la Ciencia es, sin duda más 

rápido que el del Derecho. La complejidad del problema es enorme, ya que, aunque la 

legislación acompañe el progreso científico, existen diferencias entre los compromisos 

ambientales y comerciales globales, que, debido a los diferentes mecanismos de 

responsabilización de cuentas y la resolución de conflictos del Protocolo de Cartagena y 

los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, tienden a la prevalencia de los 

intereses económicos por encima de la protección del medio ambiente. El desafío es 

conciliar el avance tecnológico con la preservación del medio ambiente de la manera más 

consciente posible, evitando situaciones irreversibilidad del daño ambiental, el cual, 

inevitablemente repercute en el comercio internacional, de ahí la gran dificultad. 

 



INTRODUÇÃO 

 

Os avanços advindos da biotecnologia moderna modificaram a realidade na qual vivemos. 

O objeto de estudo do presente trabalho é um dos resultados dela obtidos: os organismos 

geneticamente modificados (OGMs). Os alimentos transgênicos, que vem sendo 

comercializados mundialmente de maneira acelerada e crescente, são alvo de complexos 

debates, principalmente no que tange à existência ou não de qualquer tipo de consequência 

negativa para a saúde humana, animal ou para o meio ambiente. 

 

A preocupação em se regulamentar o tema da comercialização transfronteiriça desses 

alimentos é crescente. Além dos Estados mostrarem a intenção de se comprometer com a 

preservação ambiental e de, ao mesmo tempo, não impor barreiras ao comércio 

alimentício, várias organizações internacionais especializadas se dedicam a esse fim. 

 

No primeiro capítulo da presente dissertação, são feitas considerações iniciais necessárias 

para a compreensão do tema, vez que se trata de matéria bastante específica e 

interdisciplinar. Diante disso, considerações sobre Bioética, Biodireito, Biotecnologia e 

Biossegurança são essenciais para que se possa entender o que são os organismos 

geneticamente modificados e o que os diferencia dos alimentos tradicionais. Estima-se que 

praticamente a totalidade da população humana já consumiu algum tipo de organismo 

geneticamente modificado. 

 

Da mesma maneira, é preciso entender quais são os principais benefícios advindos do 

cultivo de OGMs, que embasam o posicionamento de expansão desse tipo de comércio e 

consumo, bem como, as principais preocupações de caráter ambiental com relação aos 

potenciais impactos que podem trazer à humanidade e ao meio ambiente. 

 

Por se tratar de uma questão de interesse global, de Direito Internacional do Meio 

Ambiente, e pela situação atual em que tais produtos são comercializados em larga escala 

entre os países, explica-se no final do capítulo inicial o que se entende por movimento 

transfronteiriço de organismos geneticamente modificados, sendo importante desde logo 

esclarecer, que não apenas as operações de importação e exportação autorizadas entre 

países serão analisadas no presente trabalho, havendo que atentar também aos 



denominados movimentos transfronteiriços não intencionais, quais sejam, casos de 

contaminação transgênica e de contrabando ou movimento ilegal. 

O tema é bastante complexo e ainda não há unanimidade sobre a segurança total desses 

alimentos. A incerteza do homem reflete na norma. Nota-se que a legislação internacional 

existente sobre o comércio de OGMs é fragmentada, e a pluralidade de visões faz com que 

as normas nem sempre se complementem de maneira coerente e funcional, podendo gerar 

dúvidas e tornar o sistema regulatório pouco eficaz.  

 

No capítulo seguinte, a ideia é se demonstrar que o papel das organizações internacionais 

voltadas para o tema é muito importante. Como já dito, a divergência de posicionamentos, 

sejam favoráveis ou contrários aos transgênicos é notável no cenário mundial e, 

inevitavelmente, refletem na forma como a temática vem a ser regulamentada. Países 

exportadores dificilmente adotariam um posicionamento no sentido de frear cultivos 

transgênicos, por exemplo.  

 

A fim de melhor compreender como as instâncias internacionais refletem na forma como o 

comércio vem ocorrendo, são elencados diversos posicionamentos e regulamentações das 

principais organizações internacionais existentes: Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO), Comissão da Codex Alimentarus, Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Organização Internacional de 

Sanidade Animal (OIE), Organização para a Normalização (ISO), Comissão de Medidas 

Fitossanitárias da Convenção Internacional para a Proteção de Plantas (CMF-CIPP), 

Conferência das Partes do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança (COP-MOP) e 

Organização Mundial de Comércio (OMC). 

 

Por último, no terceiro capítulo, analisa-se o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, 

principal tratado internacional sobre os transgênicos e o Princípio da Precaução, essenciais 

para a proteção ambiental. Além disso, analisa-se a relação do Protocolo de Cartagena com 

os Acordos existentes da OMC potencialmente aplicáveis a casos de transações comerciais 

envolvendo alimentos transgênicos. Nota-se que, ainda que os países se firmem 

compromissos ambientais em referido Protocolo e tentem, da maneira mais equilibrada 

possível cumpri-los, quando em conflito com algum tipo de acordo comercial igualmente 

firmado, há a tendência de que prevaleça o interesse comercial em detrimento do 

ambiental. 



 

Isso se deve ao fato de que há dispositivos comerciais que podem ser conflitantes com os 

constantes do Protocolo de Cartagena e, tendo em vista que os mecanismos de 

responsabilização e solução de conflitos da OMC são certamente mais prejudiciais do que 

os constantes do Protocolo, as Partes acabam por relevar o descumprimento do 

compromisso ambiental ao invés de suportar as consequências de descumprimento de 

obrigações comerciais.  

 

Tais divergências de posicionamentos e complexidade de cumprimento de compromissos 

globais refletem na regulamentação interna dos Estados. Assim, analisa-se, de maneira 

breve, os posicionamentos da União Europeia, dos Estados Unidos e do Brasil e outros 

países do Mercosul. 

 

Para melhor ilustrar o embate entre interesse econômico e ambiental e o potencial conflito 

entre as normas, é exposto o denominado caso Biotech, no qual os Estados Unidos, o 

Canadá e a Argentina levaram a União Europeia a um painel instaurado na OMC, devido 

às proibição de importações e à demora para aprovação de liberação transgênicos. O painel 

da OMC contou com terceiros interessados, sendo eles Austrália, Brasil, Chile, China, 

Colômbia, El Salvador, Honduras, México, Nova Zelândia, Noruega, Paraguai, Peru, 

Tailândia e o Uruguai. 

 

Por fim, estuda-se o que diz o Protocolo de Cartagena sobre movimentos não intencionais 

de OGMS e, com base em dados e pesquisas realizadas pelo Greenpeace e pelo Gene 

Watch, demonstra-se a existência de registros de contaminação transgênica em todo o 

mundo. A situação, embora não seja de interesse divulgá-la, é mais séria do que se 

imagina. O monitoramento dos registros de contaminação transgênica iniciou-se em 1997. 

Até o momento, há mais de trezentos casos dos quais se tomou conhecimento, com mais de 

quinze tipos de alimentos envolvidos e mais de cinquenta países envolvidos. 

 

Nas conclusões, apresenta-se o posicionamento da autora, diante de todo o estudo 

realizado, sendo apontados como principais desafios estabelecer-se uma efetiva harmonia 

do sistema regulatório existente e criar mecanismo a fim de evitar que uma situação de 

irreversibilidade mais grave do que a já existente tome conta do planeta. 

 



CONCLUSÕES 
 

 

Após todo o levantamento e estudo realizado, resta demonstrada a necessidade de 

melhoramento da proteção ambiental. É evidente que o mundo é dominado por interesses 

econômicos e políticos, que raramente são deixados de lado em detrimento de outros 

valores que não necessariamente implicam em lucro palpável, como a natureza. A questão 

dos alimentos geneticamente modificados é um exemplo disso. 

 

Ainda que não reste demonstrada a inexistência de riscos para a saúde e para o meio 

ambiente decorrentes da comercialização e consumo desses alimentos, em prol do tão 

almejado desenvolvimento e crescimento econômico dos Estados, eles continuam sendo 

produzidos e colocados nas mesas dos cidadãos de maneira quase que invisível e crescente.  

 

Embora a biotecnologia tenha enorme importância para vários setores no saber, o foco do 

presente trabalho foram os problemas encontrados em se chegar a um consenso sobre os 

OGMs e os desafios para disciplinar sua comercialização no mundo, os chamados 

movimentos transfronteiriços de organismos geneticamente modificados. 

 

 Não se pode negar que o uso da biotecnologia gera melhorias para o ser humano, porém, a 

responsabilidade intergeracional e o Princípio da Precaução deveriam, não apenas na teoria 

como de maneira efetiva, controlar o crescimento econômico a custas de eventuais 

consequências negativas para o homem e a natureza. Devido a essas incertezas, há 

resistências quanto à aplicação da biotecnologia de transgênese. 

 

Ao estudar os alimentos transgênicos, analisando posicionamentos contrários e favoráveis 

à sua comercialização, conclui-se que, apesar de a situação hoje em dia ser em prol de sua 

liberação, não se pode negar que a frente ambientalista tem razão ao afirmar que não se 

pode ter certeza quanto à ausência de potenciais prejuízos no futuro. 

 

Além disso, a forma como os OGMs têm sido produzidos é equivocada não apenas por não 

ter essa visão preventiva consagrada no Protocolo de Cartagena e no Princípio da 

Precaução, mas também pela ausência de medidas concretas de se evitar contaminações 

transgênicas ou movimentos transfronteiriços ilegais. 



Ainda que todos os esforços no sentido de realmente diferenciar produtos geneticamente 

modificados dos tradicionais fossem feitos, a situação já fugiu do controle. Exemplo disso 

são os casos já registrados de contaminações transgênicas, que, por inaptidão em se 

reverter a situação, fazem com que plantações contaminadas se tornem transgênicas e 

acabem sendo liberadas, e isso atinge não apenas o consumidor como a própria agricultura.  

 

A agricultura familiar e produtores orgânicos em casos como o da Soja Round Up, por 

exemplo, acabam por se tornar dependentes do uso de sementes geneticamente 

modificadas e seus agrotóxicos, tendo de pagar patentes para poderem se manter no 

mercado. Casos como esse permitem a dúvida quanto a existência por parte das 

multinacionais em fazer vista grossa para esse tipo de ocorrência, pois, não se pode negar 

que acabam se beneficiando financeiramente disso ao final, ainda mais, diante do quadro 

de impunibilidade.  

 

A questão dos eventuais riscos dos transgênicos é complexa e de difícil resolução, pois se 

nota que não há o esforço necessário em realizar pesquisas ou de conter a comercialização 

antes de, ao menos, verificar sua verdadeira segurança. Isso sem mencionar, que os Estados 

não estão livres de pressões de grandes empresas, que acabam por influenciar na tomada de 

decisões e até mesmo na forma como o tema será regulamentado. 

 

O papel da ciência é essencial para a evolução para um consenso sobre esse tema. Embora 

não haja ainda um posicionamento jurídico sobre o grau de credibilidade e suficiência das 

informações científicas sobre riscos dos OGMs, a ciência é essencial para que o avanço 

jurídico ocorra. Isso se denota dos mencionados casos em que se exigem especialistas e 

técnicos para darem pareceres, os quais embasam o regulamento dos transgênicos como 

nas medidas restritivas, nas proibições ou liberações comerciais e nos níveis exigidos para 

identificação, rotulagem, transporte e manuseio. 

 

Supondo que hoje houvesse uma comoção geral a esse respeito, que todas as grandes 

potências mundiais se voltassem para esse tipo de estudo a fim de livrar a humanidade da 

incerteza dos possíveis riscos advindos de OGMs, ainda assim, a situação já se tornou 

irreversível.  

 



Conforme apontado anteriormente, é muito difícil rastrear toda a linha de produção de um 

transgênico e saber com precisão se algum OGM fugiu do isolamento necessário e atingiu 

seu entorno, o solo, através de polinização, levados pelas águas, pelo vento ou de qualquer 

outra maneira. Há restrição de investimento em aprimoramento de técnicas para detecção 

de OGMs e limitações em dar pleno cumprimento às normas existentes de rotulagem. Sem 

mencionar que o descumprimento das exigências de rotulagem não é afetado apenas por 

essa impossibilidade de rastreamento como também pela fraqueza da legislação e 

consequente fiscalização no sentido de fazer com as empresas cumpram a determinação de 

informar claramente ao consumidor o tipo de alimento que está prestes a ingerir. 

 

E é um tanto quanto óbvio que as empresas de biotecnologia não tem interesse de informar 

o consumidor, alegando que o aviso de transgenia no alimento seria uma barreira 

comercial, pois pode levar o consumidor ao medo, infundado segundo os produtores. Ora, 

se realmente não há risco, não haveria de existir problema na exposição da realidade sobre 

o produto.  

 

Ocorre que a maioria das pessoas sequer tem conhecimento algum sobre o que são os 

transgênicos, muito menos sobre suas vantagens e desvantagens. Isso facilita a venda. A 

população informada e consciente não é interessante, seria um problema. Ainda mais em 

uma época em que no Brasil, por exemplo, há uma onda de manifestações por problemas 

sem solução, por desrespeitos aos cidadãos e por todo e qualquer motivo ou cerceamento 

de direitos. A população inconformada gera prejuízos, afeta a economia, faz com que as 

coisas mudem. 

 

Infelizmente no Brasil a questão dos OGMs está longe de mudar por algum tipo de 

comoção do povo, que tem muitas outras carências a suprir. No entanto, sociedades com 

menos desigualdades sociais e culturais, na União Europeia, por exemplo, a opinião do 

povo, que na maioria se opõe aos transgênicos, é relevante e traz resultados. Até mesmo 

nos Estados Unidos, grande exportador de OGMs, há uma parcela considerável da 

população que nitidamente se opõe e exige rotulagem e a disponibilização de produtos 

orgânicos.  

 

Independentemente do nível de conhecimento e consciência da sociedade, cabe ao poder 

público zelar pela proteção do meio ambiente e assegurar que os direitos dos cidadãos 



sejam respeitados. O direito à informação sobre o alimento ser transgênico é direito do 

consumidor e, tendo em vista os problemas relativos à rotulagem e que praticamente toda, 

senão a totalidade da população mundial já ingeriu algum OGM, estamos todos sendo alvo 

de desrespeito.  

 

A pluralidade de posicionamentos pró ou contra os OGMs se percebe não apenas nas 

sociedades, como nos grupos econômicos, nas organizações internacionais e nas 

regulamentações de cada país. 

 

Os esforços dos governos em se comprometer a preservar e respeitar o meio ambiente são 

cada vez maiores. Nota-se certa comoção com a questão ambiental, sobretudo após a 

tomada de consciência da sociedade nesse sentido e a percepção de que há uma 

necessidade em fazê-lo, dada a esgotabilidade dos bens naturais e as inegáveis 

consequências para o homem e seu habitat. 

 

Muito embora o homem tenha consciência da essencial proteção do meio ambiente, 

percebe-se que a regulamentação do tema ainda está longe de ser coerente com o todo de 

normas internacionais existentes.  Os tratados internacionais ambientais foram surgindo ao 

longo dos anos, de forma a irem se complementando conforme novas preocupações foram 

surgindo e pendências foram sendo resolvidas. Ocorre que nem sempre as normas 

existentes se encaixam, deixando lacunas, dúvidas e tornando o sistema pouco eficiente.  

 

Por outro lado, os compromissos comerciais são bem mais antigos e esclarecedores. Os 

acordos da Organização Mundial do Comércio, estudados no presente trabalho em 

comparação ao Protocolo de Cartagena aplicáveis aos transgênicos, são mais fortes e 

possuem um sistema de responsabilização muito mais eficaz e prejudicial aos Estados que 

os descumprirem. 

 

Assim, um dos pontos mais preocupantes é que, embora a existência de comprometimento 

ambiental no direito internacional exista e conte com normas bastante admiráveis, não há 

verdadeiro cumprimento, o sistema é falho.  

 

Além do potencial conflito entre dispositivos de acordos comerciais e ambientais 

potencialmente aplicáveis a uma transação comercial envolvendo OGMs, as Partes, 



embora se comprometam a cumprir harmonicamente ambos da maneira mais equilibrada 

possível, isso não ocorre. A força dos mecanismos de solução de controvérsias e 

responsabilização da OMC é muito maior e traz muito mais prejuízos aos Estados do que 

os mecanismos do Protocolo de Cartagena. Assim, em eventuais impasses, esse 

desequilíbrio direciona as Partes a abrirem mão do meio ambiente em prol do livre 

comércio. 

 

Verifica-se que, além dos tratados internacionais, as normas e posicionamentos das 

organizações internacionais estudadas são de grande importância e tem o potencial de 

esclarecer dúvidas quanto ao procedimento a ser adotado e vão gerando padrões que vem 

sendo seguidos pelos importadores e exportadores. As dúvidas decorrem novamente da 

pluralidade de posicionamentos quanto aos OGMs, refletida nos objetivos dos diferentes 

instrumentos das organizações, que podem também ser de difícil cumprimento por não 

serem sempre compatíveis entre si. 

 

Com base na análise do caso Biotech levado ao Painel da OMC, nota-se que não houve 

esclarecimento considerável que mude o cenário firmando um entendimento sobre o tema e 

anos se passaram sem que houvesse uma solução, a não ser acordos políticos entre os 

Estados envolvidos. Se ao menos o Princípio da Precaução tivesse sido analisado ou 

alguma análise sobre a compatibilidade e apoio mútuo entre acordos comerciais e 

ambientais tivesse sido feita, a criação de um precedente para casos futuros seria de grande 

relevância para o meio ambiente. Agora, provavelmente o Protocolo de Cartagena 

continuará sendo interpretado como exceção dos acordos comerciais, como ocorreu no 

caso Biotech, e não como outra norma de Direito Internacional hierarquicamente 

equivalente perante eventual Painel no órgão de solução de controvérsias da OMC. 

 

Ocorre que no Direito Internacional, a proliferação de tratados hierarquicamente 

equivalentes e foros com competência concorrente para tratar de um mesmo tema é 

resultado do aumento do comprometimento global com diversas áreas, tornando difícil a 

compatibilização entre todos os compromissos internacionais assumidos e, como já dito, 

alguns tem aplicação prioritária em detrimento de outros. É o que ocorre com o Protocolo 

de Cartagena, que parece ser secundário aos acordos da OMC. 

 



Há necessidade de tornar os mecanismos de responsabilização e de solução de 

controvérsias do Protocolo de Cartagena no mínimo tão eficazes quanto os da OMC, senão 

mais. Ainda assim, a compatibilidade entre compromissos internacionais assumidos nos 

distintos regimes criaria novamente um impasse. É preciso que, nessa análise, prevaleça a 

ideia de que deve haver apoio mútuo entre os acordos ambientais e comerciais para que se 

alcance o desenvolvimento sustentável. 

 

O problema se torna ainda mais grave ao se considerar a inexistência de um tribunal 

ambiental internacional ou de um órgão responsável pelo acompanhamento dos 

denominados movimentos transfronteiriços não intencionais. Se não bastasse toda a 

problemática envolvendo os OGMs de comercialização autorizada, há os casos de 

ilegalidade e de contaminação.  

 

Os registros de contaminação transgênica apontados acima são de organizações 

notadamente parciais, vez que são instituições totalmente em prol do meio ambiente e que 

alertam para esses fatos. Não se sabe ao certo o número verdadeiro dessas ocorrências, não 

há um monitoramento global que os determine, mas eles existem. 

 

Essa realidade, em que as contaminações não são controladas realça a importância do 

respeito ao Principio da Precaução, vez que, além da impossibilidade de se afirmar da 

inofensibilidade dos OGMs para a saúde animal, humana e para a natureza, verifica-se a 

ausência e até mesmo a impossibilidade de controle das atividades. Relembremos o caso da 

fazenda de Oregon, no qual uma semente que sequer chegou a ser comercializada veio a 

contaminar um plantio tradicional muitos anos além da estimativa de viabilidade da 

semente inicialmente testada. O quadro é alarmante. A situação já é irreversível. 

 

Mais uma vez, ressalte-se o papel importantíssimo de ciência, que, evoluindo nas pesquisas 

pode propor medidas de contenção mais eficazes do que as barreiras biológicas, físicas, 

isolamentos e regras para equipamentos hoje existentes, que se mostraram falhas. 

 

Espera-se que realmente, com o passar do tempo, não se constate que os transgênicos 

impliquem em risco, que não haja uma onda de doenças, pragas, alergias ou qualquer 

desequilíbrio no ecossistema e na biodiversidade. Porém, teremos de aguardar para suprir 

essa dúvida.  



Enquanto isso é preciso que a legislação seja aperfeiçoada no sentido de permitir a 

coexistência do necessário desenvolvimento econômico com a essencial preservação 

ambiental. A maneira de concretizar tal ideia é de difícil determinação.  

 

Parece que o homem é capaz de prever e assumir a necessidade da proteção da natureza, 

elaborando normas e firmando compromissos globais, no entanto, a concretização do que o 

próprio homem sabe como certo está ainda longe de ocorrer. Os valores estão invertidos. 

Tem-se o conceito, mas não é possível aplicá-lo de todo. Há lentidão nos avanços 

esperados das Reuniões das Partes Signatárias do Protocolo de Cartagena. Talvez o homem 

somente efetive a proteção do meio ambiente quando as consequências de sua degradação 

passarem a afetar de maneira catastrófica a democracia, as estruturas econômicas e a 

saúde.  

 

A Terra já chegou a um nível de superpopulação, as mudanças climáticas, os desastres 

naturais, tudo isso já nos afeta de maneira cada vez mais corriqueira. Espera-se que não 

tenhamos de chegar a uma situação de insustentabilidade para mudar. 

 

A tecnologia e a biotecnologia já tomaram conta do planeta. Os alimentos transgênicos 

vieram como resultado delas e representam um mecanismo de otimização da atividade 

agrícola e da economia. Sejam quais forem os impasses ainda existentes, é praticamente 

impossível que deixem de ser produzidos, aliás, a tendência é que o homem modifique 

cada vez mais e de maneira mais impactante seu entorno e sua realidade. Sendo assim, não 

há como fugir da necessidade de se regulamentar o tema da maneira mais consciente 

possível, fazendo-se necessário que muitos mais estudos sejam realizados para que se 

possa chegar ao equilíbrio necessário entre economia e meio ambiente.  
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