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Moratória internacional sobre o
cultivo de trangênicos
Só se permitirão as investigações controladas e serão explo-
radas novas formas de produção sustentável

Dez anos depois da
chegada das primeiras
plantas trangênicas ao
mercado, os governos
anunciam uma suspen-
são preventiva a escala
internacional, tanto dos
cultivos comerciais de
Organismos Modifica-
dos Geneticamente
(OMG), como das ex-
periências em campos
abertos.

Finalmente a pressão
popular conseguiu aler-
tar a comunidade inter-
nacional dos riscos dos
trangênicos: da conta-
minação genética, dos
perigos alimentares
incontrolados, da priva-
ção da autonomia dos
camponeses, da perda

da biodiversidade e so-
bretudo, do perigo da
irreversibilidade de um
mundo trangênico.

Depois do décimo
aniversário da Conven-
ção Mundial de Biodi-
versidade (2002), foram
mais de 50 os países que
ratificaram o Protocolo
de Biosegurança, e os
130 países assinantes
foram somando-se ao
compromisso,  reforçan-
do as legislações nacio-
nais e regionais. Agora
inicia-se uma moratória
sobre o cultivo dos
OMG, com a finalidade
de avaliar as suas con-
seqüências e ao mesmo
tempo procurar alterna-
tivas possíveis.

Assim, a partir do
mês de Junho e durante

um tempo indefinido,
todo cultivo de organis-
mos geneticamente mo-
dificados com finalida-
des comerciais, estará
proibido e só serão per-
mitidas as pesquisas em
condições seguras e re-
alizadas por pesquisa-
dores  independentes,
ao mesmo tempo que se
favorecerão as pesqui-
sas sobre agricultura
sustentável.

Apesar da moratória,
as pressões em massa
de rejeição aos trangê-
nicos por parte dos
movimentos sociais de
todo o mundo continu-
am, envolvendo tam-
bém os consumidores,
agricultores e pesquisa-
dores do setor público.
Alguns exigem que uni-

camente se levante a
moratória, quando for
aprovada uma regula-
mentação exigente em
termos de segurança
para o meio ambiente e
para o consumidor (au-
torizações reavaliadas
periodicamente, segui-
mentos de biovigilân-
cia, melhorias em tes-
tes sanitários, proibi-
ção de genes de resis-
tências aos antibióticos,
rastreabilidade e rotu-
lação, umbrais de pre-
senças fortuita dos
OMG, princípio de res-
ponsabilidade jurídica do
produtor dos OMG...).
Outros, para que a mo-
ratória seja uma etapa
progressiva e definitiva
no caminho de um mun-
do sem OMG agrícolas.
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